
VI. évfolyam 2. szám, 2017. október Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Szeretettel köszöntöm
az Újság Olvasóit!

Visszatekintve a tavaszi szám megjelenése
óta eltelt idõre, szeretném bemutatni a falunk-
ban történt fontosabb eseményeket, beruházá-
sokat.

Kora tavasszal kezdtünk neki a központi óvo-
da melletti parkoló kialakításához, hogy a regge-
li autós csúcsforgalomnak, a parkoló autóknak
egy kicsivel nagyobb helyet tudjunk biztosítani.
Át kellett alakítani a kerítést, egy hatalmas fának
a gyökereit kiszedni, valamint a régi kerítés mel-
lett lévõ gázórát is át kellett rakatni, de mostan-
ra mintegy 5 autó számára van elegendõ hely az
ovi mellett.

Elkezdõdött a Malom utcában a járdakészítés
is, melyet az õsszel gyártott térkõbõl valósítot-
tunk meg.

A legnagyobb értékû beruházás a Sas köz, a
Bacsó Béla utca és a Munkás utca aszfaltozása
volt, melyek összege 28,7 millió forinttal terhelte
az önkormányzat kasszáját. Minden évben a
pénzügyi lehetõségeinkhez mérten csináljuk az
aszfaltozást, mert csak ez a célravezetõ megol-
dás a rossz utak megjavítására. Bár ez a legdrá-
gább is.

A tavaszi munkák során került sor a katolikus
templom kifestésére, felújítására is, melyhez az
önkormányzat biztosított munkáskezeket, a fes-
tést, meszelést Erdélyi István végezte.

Folytattuk a járdaépítési programot a Rákóczi
utcában, hasonlóan a Malom utcához, itt is tér-
kövezéssel lett elkészítve a járda.

(Folytatás a 2. oldalon)



Az 51-es út mellett levõ buszmegállóhoz elkezdõdött a közvilá-
gítás kiépítése. 3 db kandeláber biztosítja a felépülõ járda megvi-
lágítását. Technikai okok miatt húzódott ilyen sokáig a megvalósí-
tás. Mintegy 2,1 millió Ft-ba került a villamosítás. Mint látható, a
járdát is építjük a buszváró felé, hogy ne kelljen kimenni a fõútra.
Ahogy a költségvetésünk lehetõvé teszi, a másik megállónál is ter-
vezzük a világítást.

Május elsején zenés ébresztõ köszöntötte a község lakóit.
Nagy János fogatán Hodik Zoltán, Horváth Bálint és Sebõk Ist-

ván szolgáltatta a zenét. Köszönet érte!
A néptáncosaink által felállított májusfa mellett a falu apraja-

nagyja egy kellemes napot tölthetett el sütéssel, fõzéssel, baráti
beszélgetéssel a faluház melletti téren.

Májusban az idén is megtartották a Homokpusztaiak Találkozó-
ját, az idén is sokan voltak kíváncsiak a régen látott szomszédok-
ra, barátokra, akik az ország különbözõ pontjairól érkeztek újra
Homokpusztára. Egésznapos program, sütés-fõzés tette emléke-
zetessé a találkozót.

Járda újra: a Nádor utca került sorra a járdaépítési programunk-
ban. Itt betonozással lett elkészítve a gyalogjáró.

A gyermeknapon felkerültek az életfára az elmúlt évben szüle-
tett gyerekek nevei, és színvonalas programok szórakoztatták az
ifjakat és a szülõket is. Volt ugrálóvár, lovaglás, íjászat, sétakocsi-
kázás, tûzoltó gyakorlat, kézmûves foglalkozás.AKunszentmiklósi
Rendõrkapitányság munkatársai a gyerekeknek kerékpáros
ügyességi pályát építettek, tanították a biztonságos közlekedés
szabályait, köszönet érte a rendõröknek!

Némethné Kati néni újra gondoskodott az �éhezõkrõl�, egész
nap palacsintát sütött a gyerekeknek. Köszönjük, Kati néni!

Június 4-én emlékeztünk meg a Trianoni évfordulóról az Isten-
tisztelet után az Országzászlónál. Talán minden évben többen va-
gyunk. Úgy gondolom, az ország történetében nagyon fontos, az
egész magyarság sorsát meghatározó döntésre emlékezünk
ilyenkor. Kevés magyar lehet az országban, akinek a Trianon szó
elhangzása nem ugyanazt jelenti!

Folytattuk a járdaprogramot: a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Du-
na utca közt térkövezett járda készült el. A Petõfi utca végétõl pe-
dig az 51-es úti buszmegálló felé folyamatosan készül a járda,
hogy a buszmegálló balesetmentesen megközelíthetõ legyen.

A nyár is folyamatos munkával telt el. Takarítottuk, csinosítottuk
a falu központját. Az artézi kút is át lett festve. A tornateremben új
led lámpás világítás került a régi energiapazarló reflektorok helyére.
A temetõben új urnafalat építettünk, Zsinkó Emil volt a kivitelezõ.

Augusztus 20-án, Nemzeti Ünnepünkön egésznapos progra-
mok várták a szórakozni vágyókat.Agyerekeknekminden játék in-
gyenes volt! A már hagyományos birkafõzés sem maradhatott el.
Vendégeink az idén is dicsérték a fõzõk munkáját, köszönet érte
az összes segítõnek! Külön köszönöm a támogatást a Vadásztár-
saság elnökének, Kovács Zoltánnak, a felajánlott õzekért is! Amû-
soros program levezetéséért Kaszás Verának kell köszönetet
mondani. Este tûzijáték zárta az ünnepet.

Augusztus 24-én kaptukmeg a régóta várt 80millió Ft-os pályá-
zati pénzt az orvosi rendelõ épületének felújítására. Hõszigetelés,
nyílászárók cseréje, tetõszerkezet felújítása, valamint a fogorvosi
eszközök beszerzése lesz megvalósítva az elnyert támogatásból.
A fogorvosi rendelõ eszközeinek megvásárlásával kezdjük, hogy
minél gyorsabban tudja megkezdeni a rendelést az új fogorvosnõ,
Dr. Petró Henrietta.

Sor került a ravatalozó felújítására is. Festés, meszelés után új
drapéria került a falakra. Kicseréltük az üvegeket is az ablakokban.

A régi PÉKABC melletti parkoló térkõborítást kapott, hogy a régi
sáros terület kulturált parkolóhelyet biztosítson a boltok közelében.

Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon emlékeztünk meg az
aradi 13 vértanúról és Batthányi Lajos miniszterelnök kivégzésérõl
a Petõfi Múzeum udvarán lévõ emlékhelyen.

Röviden ez volt az elmúlt idõszak fontosabb eseményeinek
összefoglalója.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a megünneplésére várom köz-
ségünk lakosait, hogy méltóképp hajtsunk fejet az 56-os hõsök
emlékezetére.

Az õszi betakarításhoz kívánok mindenkinek bõ termést, jó
egészséget!

Káposztás Tibor
polgármester
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Önkormányzati hírek

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet és a köztisztasággal és a telepü-
lési szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenységekrõl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet tartalmazza a té-
mával kapcsolatban a lakosság kötelezettségeit.

Az ingatlan tulajdonosának (kezelõjének, használójának)
kell gondoskodnia az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiá-
nyában 1 méter széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület), valamint a jár-
daszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. A jár-
da tisztántartása magában foglalja téli idõszakban a síkosság-
mentesítést is. Az ingatlan elõtti közterületek gondozását min-
den tulajdonosnak, használónak, kezelõnek a saját költségén
kell elvégeznie.

Afás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet alapján a közterületen levõ fás szárú növények kivágása
engedélyhez kötött. A kivágás iránti kérelmet indokolni kell és a nö-
vény pótlásáról gondoskodni kell.Az engedélyt a jegyzõ hagyja jóvá.
A fa kivágását, illetve a jogszabályban elõírt pótlást a tulajdonosnak
a saját költségén kell elvégeznie, de a kivágott fa a tulajdonost illeti,
akinek gondoskodni kell arról, hogy a fa nemaradjon a közterületen.

A település weboldalánmegtalálható a fakivágási engedély irán-
ti kérelem közterületen levõ fás szárú növényekre elnevezésû for-
manyomtatvány (http://szalkszentmarton.hu/fakivagasi-engedely),
ami személyesen is kérhetõ a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hi-
vatalban ügyfélfogadási idõben. További tájékoztatást Jenei Edina
ügyintézõ ad, a 76/539-006-os telefonszámon.

Halászné dr. Borbély Anett
jegyzõ

Az ingatlanok elõtti közterület gondozásával kapcsolatos tudnivalók
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Önkormányzati hírek � Anyakönyv

Anyakönyvi hírek
Születések

Kovács András (2017.04.11.) a.n.: Csaplár Viktória
Vastag Nelli (2017.05.13.) a.n.: Benyó Lúcia
Demeter Laurent Nátánael (2017.06.26.) a.n.: Demeter Bettina
Sztána Kristóf (2017.06.30.) a.n.: Tamás Szilvia
Szebényi Olivér (2017.07.25.) a.n.: Juhász Beáta
Sebetka Gábor Kevin (2017.07.31.) a.n.: Jenei Ágnes Klára
Demeter Britani Mirjam (2017.08.11.) a.n.: Demeter Anna-

mária Jenifer
Somogyi Áron (2017.08.17.) a.n.: Kránicz Mónika
Szabó Benedek (2017.09.08.) a.n.: Szauer Katalin
Sallai Krisztofer (2017.09.18.) a.n.: Kanizsai Annabella
Benkõ Dóra (2017.09.27.) a.n.: Kõvágó Nikolett
Nagypál Norina Maja (2017.10.08.) a.n.: Ruff Cintia
Kovács Gréta (2017.10.09.) a.n.: Krepsz Beáta

Házasságkötések
Bartal Zoltán és Hamarits Katalin 2017. április 22.
Csõsz János és Ágoston Andrea 2017. május 27.
Benkovics László és Fodor Anita 2017. május 27.
Pálinkás Csaba és Tari Andrea 2017. május 27.
Horváth Szilárd és Saly Dóra Etelka 2017. június 10.
Sipaki László és Csernely Erika Anna 2017. június 21.
Junghaus Lajos Olivér és Varga Renáta 2017. július 14.
Ágoston Gábor és Halász Anita 2017. július 15.
Kovács János és Krepsz Beáta 2017. július 21.
Andrási Norbert és Becze Beáta 2017. július 29.
Makkai Csaba és Kádár Ibolya 2017. augusztus 8.
Jenei Balázs és Hofmeiszter Renáta 2017. augusztus 26.
Balázs Lajos és Kovács Melinda 2017. szeptember 16.
Vastag Csaba és Molnár Edit 2017. szeptember 18.

Elhunytak
Benkõné Domokos Ildikó (1966.03.14.) Elhunyt: 2017.03.05.
Bõr Józsefné (1970.08.25.) Elhunyt: 2017.04.20.
Fülöp András (1951.06.08.) Elhunyt: 2017.05.02.
Kiss Istvánné (1945.04.15.) Elhunyt: 2017.05.08.
Mészáros Péterné (1938.03.06.) Elhunyt: 2017.05.11.
Walter József (1929.07.03.) Elhunyt: 2017.05.13.
Vincze Sándor (1961.11.13.) Elhunyt: 2017.06.09.
Tóth Jánosné (1927.07.30.) Elhunyt: 2017.06.14.
Andreánszki Antalné (1922.04.21.) Elhunyt: 2017.06.22.
Csillag Józsefné (1950.09.14.) Elhunyt: 2017.07.06.
Váli Gábor Károly (1933.10.22.) Elhunyt: 2017.07.18.
Mezei Mihályné (1942.08.11.) Elhunyt: 2017.07.19.
Skrenyó János Istvánné (1957.08.03.) Elhunyt: 2017.08.14.
Huszár Imre (1949.05.12.) Elhunyt: 2017.08.27.
Horváth Mihály (1956.04.19.) Elhunyt: 2017.08.29.
Fazekas Józsefné (1957.12.22.) Elhunyt: 2017.08.30.
Gonda Imre (1944.01.19.) Elhunyt: 2017.09.03.
Szabó Zoltán (1990.07.11.) Elhunyt: 2017.09.08.
Palócz Lajosné (1933.05.13.) Elhunyt: 2017.09.09.
Kanizsai Attila (2000.02.20.) Elhunyt: 2017.09.12.

Felhívás: Ebösszeírás
Szalkszentmártonban
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.

törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Szalkszentmárton
Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira tekintettel Szalkszentmárton közigazgatási
területén ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatla-

pot, ún. �Ebösszeíró adatlap�-ot kell kitölteni és azt (azokat)
köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Szükség esetén to-
vábbi adatlap igényelhetõ a Szalkszentmártoni Polgármesteri
Hivatal 6. számú irodájában Prodán-Szalai Magdolna ügyinté-
zõtõl, illetve letölthetõ a www.szalkszentmarton.hu honlapról is.

Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a
Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában, illetve a 06-
76/539-004 telefonszámon kérhetõ.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi mó-
don lehet benyújtani:

� személyesen a Polgármesteri Hivatal bejáratánál kihe-
lyezett gyûjtõládába

� postai úton a 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.
szám alatti címre

� elektronikusan az igazgatas@szalkszentmarton.hu
elektronikus levélcímre

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2017.
november 1.

A Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal nem tervezi
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja ki-
zárólag a törvényi elõírásnak való megfelelés.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdé-
se értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál
idõsebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartha-
tó, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott
kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a
transzponderrel (chippel) nem rendelkezõ ebeket állatorvos-
nál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban amikrochippel ellátott és az állatorvos-
nál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már
szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántar-
tásban szereplõ ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötele-
sek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporula-
tot, elhullást írásban bejelenteni a változást követõ 15 na-
pon belül.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyúj-
tott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai ellenõrizni fogják.

Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye � az
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rende-
let alapján � minimum 15.000 Ft pénzbírság.

Együttmûködésüket köszönöm!
Halászné dr. Borbély Anett

jegyzõ
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Falunap � Köszöntés

Köszöntések

Polgármesterünk, Káposztás Tibor úr adta át a négy ünnepelt
párnak falunk tiszteletét, megbecsülését kifejezõ emléklapot és
ajándékokat. Múzeumunk Hálószobánk falán... címmel képes
alkalmi kiállításon mutatta be aranylakodalmasaink életútját.

Épp húsz éve gyûjtök adatokat az ünnepeltekrõl. Ha a régi jó
komák, barátnõk, szomszédok, munkatársak beszédesek, szíve-
sen osztanak meg kedves történeteket, akkor egyszerû a dolgom.
Segítségükkel röviden bemutatjuk az ünnepeltek életútját. Sajnos,
az emlékezet csalóka, ha valamiben tévedtünk, nézzék el nekünk.

A versidézetek Arany Jánostól származnak.

�Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erõs légy, valamint a márvány.�

Kolman István és Kolman Istvánné (sz. Szána Mária)

Házasságkötés ideje: 1967. március 18.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Prisztás István és Nagy László

Kedves Marika néni és Pista bácsi!
Mindketten falunkban születtek.
Marika néni, mint megtudtam, egy ideig Mihók Pali tejtestvére is

volt. Jó szomszédok voltunk. Ma is emlékezem, hogy Sebestyén
bácsinak, a nagypapának még szánkóval is vittünk ebédet. Jókat
játszottunk, és nagyon szerette öcsémet is. Disznótorukban jöttem

Falunap 2017
Az idén rendeztük meg a 20. falunapunkat! Mint az elmúlt évek során most is színvonalas mûsor szórakoztatta telepü-

lésünk apraja-nagyját. A reggeli esõ egy picit megijesztett minket, de miután sikerült a paravánokat felállítani a bográcsok
fölé, az esõ elállt, és semmi sem veszélyeztette a finom birkapörkölteket.

A gyerekek számára ingyenesen tudtuk biztosítani a különbözõ játékokat a Szent Márton szobor melletti téren. A felnõt-
teket, mint az évek során, most is a helyi néptáncosok mûsorával kezdõdõ délutáni programok szórakoztatták.

Nemzeti ünnepünk alkalmával köszönthettük az idén 25 éves fennállását ünneplõ polgárõrségünket. A még mindig ak-
tív alapító tagok, Krepsz Károly és Szabó Gábor vehették át a Szalkszentmártonért kitüntetést és emléklapot. Köszönjük
nekik és a polgárõrség összes tagjának azt a felelõsségteljes munkát, amellyel biztosítják most is a településünk közbiz-
tonságát.

Agrofeed Kft.
Bácsvíz ZRt.
Bajnóczi Jánosné
Bíró György
Bozsik Brigitta
Cukor 2000 Kft.
Czégányné Szegedi Magdolna
dr. Németh Sándor
Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ
Dusitrans Bt.
Édes Álom Cuki Kft.
Erdõs János
Erdõsné Lovas Eszter
Flóra Termál Kft.
Földiné Jenei Magdolna
Gulyásné Horváth Tünde
Gyalus István
Gyenes Károly
Gyökeres Gábor
Halászné Kovács Éva

Harnosné Bogádi Nikoletta
Horváth Krisztina
Horváth Lajosné
Horváth Sándorné
Hunyadi Jánosné
Ihos Lászlóné
Jenei István
Kerner Erzsébet és Kerner András
Konkoly Pál
Koszta Mihály
Kovácsné dr. Weisz Boglárka
Krepsz Károly
Lakesz Út Kft.
Mészáros Sped Kft.
Mizsei Jánosné
Napsugár Vendéglõ
Orosháza Gyopárosfürdõ
Palócz Lajos
Petõfi Sándor MGTSZ
Staub Mihály

Szabadszállás és Vidéke Takarékszö-
vetkezet
Szabó Árpád
Szabó Gáborné
Szalai István
Szalki Fogadó
Szigetvári Gyógyfürdõ Kft.
Szilas József
Talonker Kft.
Tassi Halászcsárda
Termáldomb Kft.
Titán Bt.
Tompa Kft.
Tóth Zoltán
Vadásztársaság
Varga Pál
Zsiákné Gyökeres Ildikó
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat

Káposztás Tibor
polgármester

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak az augusztus 20-i falunap megszervezéséhez és lebonyolításához
nyújtott segítségüket:

Aranylakodalmas párok



Közhírré tétetik 5

Köszöntés

rá, hogy a fejhúshoz jobb, ha paradicsomszószt eszek és nem fris-
sen reszelt tormát, mint a virtuskodó kedvû felnõttek�

Édesapja, Pista bácsi, aki a locsolás hagyományát nem
szerette, szijjártó volt. Sokat ültem kis sámlin figyelve, ahogy a csi-
kón készíti-javítja a lószerszámokat. Csodáltam, ahogy egyszerre
két tûvel tudott varrni. Még ma is az orromban érzem a bõr, a fo-
nalat erõsítõ szurok illatát. Édesanyja, Terike néni is tsz tag volt.
Kezdetben gyalogmunkás volt a szó szoros értelmében, mert
munkába is gyalog járt. Örült, ha valaki a kerékpár csomagtartóján
vitte. Késõbb irodát takarított. Jó testvére, Terike Pesten dolgozott,
késõbb családjával Gyálra költözött.

Marika iskola után a tsz-ben a kertészetben kezdett dolgozni. Õ
már kerékpárral járt a munkába.

Pista bácsi szülei földmûvesek voltak, két fiút neveltek.
Homokpusztáról költöztek a faluba. Az ott maradt rokonsággal

és a késõbb faluba költözõkkel továbbra is ápolták a kapcsolatot.
Híresek voltak az akkori disznótorok, amelyeken nótáztak és

mindenki kapott kóstolót.
Édesapja, Feri bácsi a tsz-ben istállómester lett. Édesanyja,

Ilonka néni fiatalon meghalt. Fiuk az iskola elvégzése után munká-
ba állt az erdõgazdaságban, majd a tsz kõmûves brigádjában dol-
gozott Anti bácsival együtt.

Egyikük sem volt nagy bálozó, és mégis egy bál lett meg-
határozó az életükben. Csak el kellett menni, felkérni, táncolni,
hazakísérni�A végeredmény kézfogó és lakodalom lett.

Erre én is emlékezem, mert ott lehettem rajta. Ahogy szokás
volt, elõtte egy hétig sütöttek-fõztek a szorgos asszonyok. Csak a
fiús háznál volt a lagzi. Kiss István zenekara húzta a talpalávalót,
kivilágos-virradatig mulattak.

Közös életüket a szorgalmas Pista bácsi készülõ házában
kezdték meg, amelyet elõbb lakhatóvá tettek, majd folyamatosan
csinosítottak. A csendes, szorgalmas, segítõkész Pista bácsi
nyugdíjazása elõtt éjjeliõr volt.

A mindig vidám Marika nénit nagyon szerették munkatársai a
konyhán is. Nyugdíj után is sokszor visszahívták segíteni.

Szerette a tisztaságot és a jó ételeket, pl. a kacsamájat.
Bevásárlásaiban, munkájában megbízható, mindenkor precíz volt.
Máig is emlegetik, mennyi finomságot vitt szeretett kisfiának,
Istvánnak.

Az idõ elhaladt, Marika néni beteges, de a maga módján segíti
Pista bácsit, hogy elkészíthesse az ebédet. Vigyáz Marika nénire
és õ tartja rendben a portát, bevásárol, vizet visz az ártézi kútról.

Életük legnagyobb öröme, akiért mindent megtettek: fiuk és
annak családja boldogságáért, boldogulásáért. Különösen
büszkék gyönyörû kis unokájukra, Dorkára, annak sikereire, fel-
lépéseire. Kívánjuk, hogy sok évet éljenek még jó erõben,
boldogságban családjuk nagy örömére.

***
�Ha galambot adnál, az sem lenne káros,
Akkor azt kívánom: legyen élted páros,
Rétesed a túrót ahányszor takarja,
Annyi boldogsággal légy te eltakarva.�

Naszvadi István és Naszvadi Istvánné (sz. Kovács Julianna)

Házasságkötés ideje: 1967. október 21.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Naszvadi Mihály és Mizsei Imre

Nem volt könnyû a dolga 50 éve a Kovács családnak. Alig egy
hónap különbséggel házasodott két gyermekük. Nekem viszont
egyszerû a dolgom, hiszen a család történetét csak egyszer kellett
feldolgoznom.

Kedves Jutka néni és Pista bácsi!
Jutka néni édesapja, Pista bácsi csõsz volt, aki a határ ter-

ményeire vigyázott. Édesanyja, Piri néni kezdetben a háztartást
vezette, nevelte négy gyermeküket, majd dolgozott a konzervgyár-
ban Budapesten, és raktáros lett Dömsödön.

A vasútállomással szemben a csõszkunyhóban laktak, majd a
Stollwerk utcába költöztek.

A békés, barátságos, szorgos Jutka dolgozott az erdõgaz-
daságban, a konzervgyárban, majd a tsz-bõl ment õ is nyugdíjba.

Pista bácsi Tasson született, és Kincsepusztáról kerültek be a
faluba 1964-ben. Dolgos, szorgalmas szülei, Misi bácsi és Rozika
néni öt fiút neveltek fel, akik közül sajnos már csak kettõ él.

Pista bácsi volt gyalogmunkás, dolgozott a sertéskombinátban,
a Hypó üzemben, és portáskodott is.

Munkatársai a tsz-ben csak Kis Naszvadinak hívták.
Rendes, csendes, megbízható, jó munkás volt.
Pista bácsi és Jutka néni is nagy bálozó volt. Mindketten

szerettek táncolni. Talán ez is hozhatta õket össze.
A falu emlékezete szerint lakodalmuk új módi szerint a Kultúr-

ban volt. A võfély kitett magáért. A nagycsalád miatt sok koszorús-
pár volt. Emlékezetes volt a menyasszonytánc. Reggelig szólt a
nóta, a cigányzene.

Lakatos Józsi bácsi bele is fáradt a sok cimbalmozásba.
Közös életüket az ifjú feleség szüleinél kezdték, majd a Duna

soron a férj szüleinél folytatták. Ezt a házat szépen felújították.
Két gyermeküket, Pityut és Jucikát becsülettel felnevelték, és

ma is segítik õket.
Rokonaikkal, szomszédaikkal jó viszonyban vannak.
Jucika néninek három éve komoly gerincmûtéte volt, nehezen

mozog, cukorproblémái is vannak.
Szeret sütni, fõzni. Sok finom töltött káposztát, rántott húst

készített már családtagjainak, mert azt nagyon szeretik.
Nagy barátja az internetnek, innen les el és próbál ki újabb és

újabb recepteket.
Kedvencei a virágok.
Pista bácsi nyugdíjasként is dolgozott udvarosként a

Fogadónál. Ma õ intézi a házon kívüli teendõket a bevásárlástól az
ügyintézésig.

A ház körüli kis kertet is szépen rendben tartja.
Ha teheti, mindig kinn van a jó levegõn.
Sokat segít lányuk, Jucika családjának, akik nagyszüleim házát

vették meg és nagy örömömre szépen felújították, rendben tartják
a portát.

Fiuk, Pityu is most vett házat, õ sokat van külföldön. Dávid
unokájuk a szünidõk jó részét náluk tölti, és mindig nagy szeretet-
tel várják.

Kívánjuk, hogy sokáig számíthassanak még egymásra, legyen
sok örömük, boldogságuk az életben, családjukban.

***
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�Sose törjön félre kedved csizmasarka,
Legyen örömödnek bugyogója tarka,
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,
A sorsnak irántad ne legyen szûk marka.�

Damásdi Sándor és Damásdi Sándorné (sz. Decsi Mária)

Házasságkötés ideje: 1967. november 11.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Balogh Mihály és Soós Gábor

Kedves Marika néni és Sanyi bácsi!
Marika nénit és szüleit közelebbrõl édesanyám nõvérééknél

ismerhettem meg, hiszen barátok voltak a Kemenczei, a
Gyöngyösi, a Verebes és a Decsi családok férfijai.

Mindannyian egymás közelében, a telepen éltek.

Nagy névnapokat tartottak, jóízûen elbeszélgettek, ettek-ittak és
nótáztak, míg mi gyerekek a Páskom homokbányáinak rejtelmeit
ismertük meg.

Apja, Józsi bácsi juhász, anyja, Marika néni benzinkutas is volt
a tsz-ben. Õk még idõs korukban is kitáncoltak sok fiatalt a bálok-
ban. Mind a ketten szerették a nótát, a zenét: Marika néni énekelt,
Józsi bácsi citerázott a falu népdalkörében, tánccsoportjában. Mari-
ka néni nélkül el sem indulhatott volna a tsz kiránduló busza. A falu
sorsát is szívén viselte, rendszeresen felszólalt falugyûléseken. Há-
rom gyermeket neveltek fel, mindhárom megállta helyét az életben.

Marika 15 éves korában már dolgozott a tsz-ben, ahol Ronga
Esztikével libapásztorkodott a Páskomon. A falu emlékezete meg-
õrizte, hogy egy nagy vihar elõl egy arra járó traktor ponyvája alatt
találtak menedéket.

Sanyi bácsiék a faluban laktak. Apja, Károly bácsi volt leven-
teoktató és szorgalmas gazdálkodó ember. Lovait még ma is
emlegetik.

Anyja, a szépséges Terike néni háztartásbeli volt: csak a nagy
kertre, a háztartásra, a három gyermek nevelésére volt gondja.

Sanyi vasutasként kezdte, majd a tsz-ben dolgozott. Mindig
szerette a jó társaságot.

Jó hangja volt, közel 1000 nótát tudott. Nótaszó jelezte azt is,
hogy hamarosan megérkezik a portásfülkébe.

Jó barát is volt. Gyenes mama indítványára az õ gyerekei és
Sanyi �vérszerzõdést� kötöttek, mely szerint mindig kiállnak
egymás mellett, és megvédik egymást. Jó volt a ritmusérzéke: ha
lehetett, dobolt Seiben Laci zenekarában, ha ott nem, akkor az
asztalon� Imádta a sportot is. Jól focizott a helyi csapatban.

És térjünk vissza a lényeghez: Sanyinak, a katonaviselt, tapasz-
talt fiatalembernek megakadt a szeme egy szõke lányon. Ahogy
mondta annak idején: a faluban nincsmég egy olyan szép lány,mint
a Decsi Mari. Mellesleg megragadta az alkalmat és megoldotta,
hogy a 16 éves Marika csak hozzá tartozhasson, feleségül vette, és
a hosszú évtizedeken keresztül mindig csak dicsekedett vele.

Nagy volt a szerelem, nagy a lakodalom, mert a �Decsieknél
mindig nagy lakodalom volt�. Csak koszorús párból 16 volt.

Közös életüket az ifjú feleség szüleinél kezdték.
Közös otthonukat felépíttették. Ott nevelték fel három fiukat,

onnan bocsájtották útjukra õket. Szakmát adtak a kezükbe, és
bátorították õket saját sorsuk irányítására.

Sanyi munkatársai sohasem unatkoztak, jó humorú, jó munka-
erõ volt. Marika mint egy tyúkanyó tartja össze a családot, gondja
van még a szomszédokra is. Felnõtt korában végzett boltvezetõi
tanfolyamot, és a Damásdi boltból ment nyugdíjba.

Az internetet remekül használja, naprakészek az ismeretei.
Sok fiatal megirigyelhetné ezért.
Fiaik: Sanyi, Tibi, Zsolti. Mindig vágytak egy kislányra, így két

lányunokájuknak, Szandrának és Fanninak különösen örültek.A fiú
unokák: Tibi, Zsolti, Bence, Dávid, és mindet imádják! És az
unokák is õket.

Sanyi bácsi, Marika egészsége már nem a régi, ezért kívánjuk,
hogy a betegségeket legyõzve élhessenek minél tovább szeretteik
körében.

***

�Örömed legyen a cékla pirossága,
Reményed a zeller zöld-szín koronája,
Napjaid legyenek édes ízû kompót,
Meg ne keserítse gyógyszertári kontó.�

Kovács István és Kovács Istvánné (Bálint Erzsébet)

Házasságkötés ideje: 1967. november 18.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Kovács László és Kovács Károly

Kedves Bözsike néni és Pityu bácsi!
Mint már említettem, 50 éve a Kovács családban alig 1 hónap

különbséggel házasodott a két gyermek, így a szülõknek nem volt
könnyû dolga.

Telente sokan eljártak hozzájuk, mert szerettek nótázni, zenélni.

Pityu bácsi az iskola után dolgozott Budapesten, majd a tsz-ben.
Munkatársai szerették, még nyugdíjasként is éjjeliõrködött. A

portájukat példásan rendben tartja, de szívesen segít máshol is.
Bözsike néni � ahogy még ma is sokan emlegetik: Bálint

Bözsike � szülei egyszem gyermeke volt. A kis aranybornyút vala-
ki nagyon szerette.

Édesapja, Jani bácsi a tsz szorgalmas, jóindulatú tagja volt.
Édesanyja, a nyugodt természetû Bözsike néni háztartásbeliként
adta át sütés-fõzési és háztartásvezetési tudományát lányának.

A kis Bözsike barátnõi Esztike, Ilonka, Juliska és Jutka voltak.
Kislányként kukoricából varázsoltak maguknak babát, bogáncs-

ból bababútort, ékszereket. És ahogy elérkezett az idõ, az akkori
szokásoknak megfelelõen tánciskolába, moziba, cukiba, bálokba
jártak, együtt sétáltak a faluban.
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Bözsike néni is járt az erdõgazdaságba, majd a tsz-ben dolgo-
zott. A konyháról ment nyugdíjba, ahová sokszor visszahívták.

A faluban jólelkû, érzékeny, jópofa, szeretnivaló emberként
ismerik õt.

Esküvõ után közös életüket a Bálint szülõknél kezdték. Õket
gondozták, ápolták. A házat felújították, és ott nevelték, készítették
fel az életre három gyermeküket. Nekem, mint tanárnak sok
örömet okoztak gyermekeik, unokáik, mert jól nevelt, a világra nyi-
tott, értelmes, szorgalmas gyerek voltak.

Lányuk, a diplomás Erzsike is három gyermekkel dicsekedhet.
ÕkAnna, Bence, Benedek. Kamionos Pityu fiuknak is két tehet-

séges gyermeke született: István és Balázs. Akire a legjobban
támaszkodhatnak, az velük élõ, szintén diplomás fiuk: Tamás.

Bözsike néni mindig sikert arat, ha kakas- vagy tyúkpörköltet fõz
galuskával, és finom süteményekkel várja szeretteit.

Kívánjuk, hogy sok boldog évet éljenek még jó egészségben
családjuk körében.

Kerner Erzsébet

Könyvvel könnyebb!
Idén nyáron ünnepelhettük a könyvtár felújításánakmásodik év-

fordulóját.
Az elmúlt idõszak már elég volt ahhoz, hogymegszokjuk a szép

és tágas könyvtárat és a sok új lehetõséget.
Közel harminc különbözõ folyóirat, új könyvek, könyvtárközi köl-

csönzés lehetõsége, tematikus kiállítások, szakkörök, elõadások
várják az ifjúságot és a felnõtteket. Próbálunk kedvezni minden
korosztálynak, és nagy öröm számunkra, ha megtelik a terem, sõt,
még pótszékeket is kell bevinni egy-egy elõadásra.

Nagy érdeklõdés kíséri továbbra is a babák és mamák részére
szervezett �Ded-ölelõ� programot, amelyen minden hónap elsõ
hétfõjén vehetnek részt az érdeklõdõ anyukák picurkáikkal.

Délelõttönként könyvtárhasználati órákra jöhetnek az iskolások,
amelyeken játékos formában ismerkedhet-
nek meg a gyerekek a könyvtár állományá-
val és a kölcsönzés módjával.

Sok szeretettel várjuk a tanulókat a
könyvtárban a karate és a kézmûves szak-
körök után is. Ilyenkor lehetõségük van a
lecke megírása mellett az uzsonnázásra, ol-
vasgatásra és internethasználatra.

Mivel hat óráig vagyunk nyitva, ezért akár
zárásig is maradhatnak a gyerekek, a szü-
lõk eközben bármikor jöhetnek értük, amikor
nekik megfelel.

Fontos számunkra a hagyományok õr-
zése, ezért indítottunk õsztõl újabb kézmû-
ves szakkört �Fonal-varázs-kör� néven.

Érdeklõdõ és segítõ felnõtteket és gye-
rekeket egyaránt várunk a �kör kerekíté-
sére�!

Keddenként gerincgyógyító tornára várjuk azokat, akiknek fon-
tos az egészségük megõrzése.

Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén kezdõ origami szakkör lesz
csütörtök délutánonként.

A sokszínûség jegyében lesz a szokásos internethasználói tan-
folyamunk is.

Az õszi munkálatok befejeztével mindenkit várunk majd az
egészséges életmóddal kapcsolatos elõadássorozatra.

A �Zöldike� szakkörösöket is ide várjuk péntek délutánon-
ként a környezetvédelem témakörének legkülönfélébb fajta
megközelítésére.

Tervezzük még azt is, hogy a hölgyek számára elõadássorozat
lesz, amely a nõiesség megõrzésének lehetõségeit járja körbe.

Aktuális témákkal kapcsolatosan kézmûves szakköri foglalkozá-
sokat szervezünk az iskolásoknak, amelynek produktumaiból al-
kalmi kiállítások lesznek.

Rendszeresek a Könyvtár Mozi vetítések,
amelyekre várjuk az idõsebbek igényeit is!

Máris zajlanak az Országos Könyvtári
Napok, amely programsorozathoz a mi
könyvtárunk is csatlakozott. Érdemes fi-
gyelemmel kísérni a könyvtár facebook ol-
dalát, hiszen ott mindig megjelennek az ak-
tualitások.

Ennek keretében a helyi értéktárak téma-
körét járjuk körbe, hogy felhívjuk a figyelmet
arra a sok-sok kisebb-nagyobb �kincsre�,
amit az itt élõk õsei hoztak létre és õriztek
meg az utókornak.

A sokszínûségre törekedve hívjuk-várjuk
a kedves olvasókat, érdeklõdõket!

Mindenkit VÁRAKÖNYVTÁR!
Csikosné Bozóki Edit

könyvtáros

Könyvtári Napok � helyi értékeink felfedezéseFonal-varázs-kör alkotás közben

Délutáni alkotások � erre is jó hely
a könyvtár
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Bölcsõde

BBööllccssõõddeeii  hhíí rreekk

Szalkszentmártonban a kisgyermekek napközbeni ellátását (20
hetes kortól 3 éves korig) a Napsugár Családi Bölcsõde biztosítja
harmadik éve, melynek kizárólagos fenntartója és mûködtetõje az
Aniván Nonprofit Szolgáltató Kft. Mûködési Engedélyünk szabá-
lyozza a férõhelyek számát, az ellátási területet, ami lehetõséget
ad az ország bármely településérõl fogadni a gyermekeket (termé-
szetesen elõtérbe helyezzük a helyi családokat). Szakmai Progra-
munkat a BÖLCSÕDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS
ALAPPROGRAMJA alapján állítottuk össze. Heti- és napirendünk
kialakításánál mindig figyelembe vesszük a kisgyermekek életko-
rát, az aktuális évszakot, a jeles és ünnepnapok közeledtét. Ün-
nepnapokra ráhangolódunk mondókák, dalok, versek, mesék se-
gítségével és díszítéssel. Születés- és névnapokon �BABA-
ZSÚRT� rendezünk, zenével, tánccal, sok- sok nevetéssel, és
�Bölcsibúcsúzáskor� is. Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem-
ben gazdag élet megteremtésére törekszünk, ahol a gyermekköz-
pontúság úgy jelenik meg, hogy fejlõdési lehetõséget, önállóságot
és biztonságot ad a gyermeknek családias környezetben. Kiemel-
ten fontosnak tartjuk az egészséges táplálkozásra, egészséges
életmódra való nevelést, és a színvonalas, a kisgyermekek testi-
szellemi fejlõdését segítõ eszközök, játékok, foglalkozások biztosí-
tását. Só-szoba használata (a beíratott gyermekek számára az
alapellátás része) segít a felsõ légúti fertõzések megelõzésében,
az immunrendszer erõsítésében. Naponta friss levegõn való tar-
tózkodásnak ad helyet a füves, fás, bokros udvar, és az évszakok
változását követhetjük az év folyamán rügyezéstõl � virágzáson �
lombhulláson át, a zúzmara-hó megjelenéséig. Tavasztól késõ
õszig kóstolhatják a gyerekek a bio-gyümölcsöket, zöldségeket,
amit együtt szedünk kis kosárkákba. Megfigyeljük a madarak fé-
szekrakását, ahogy etetik a fiókáikat, hallhatjuk az éneküket, és ezt
megháláljuk télen a madáretetõbe együtt kihelyezett madáreleség-
gel. Napi szinten felbukkan a gyerekek közelében a befogadott
�Berci�, a cicánk és a befogadott �Füli�, a nyuszink. Minden kisgyer-

meket egyénileg, önmagához mérten segítjük türelmünkkel, tapin-
tatunkkal, szaktudásunkkal. Munkánk gyümölcse a gyermekek
mosolya és a szülõktõl kapott pozitív visszajelzés.

2017. október 1-tõl szabad helyek függvényében, bérletes rend-
szerben bölcsõdei szolgáltatásban részesülhetnek azok a kisgyer-
mekek is (5 hónapos kortól 3 éves korig), akiknek az édesanyja
tanul, alkalmi vagy részmunkaidõben dolgozik, hivatali vagy egyéb
ügyeket szeretne elintézni munkanapokon 8 óra és 16 óra között.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket, telefonos egyeztetés után
(70 395 3467). Homokyné Hornyák Anikó

Szülõi vélemények az elmúlt 3 évbõl
�Egy évvel ezelõtt jártunk nálatok elõször, de már akkor több jel

utalt arra, hogy még nagyon sokáig fogunk jönni Hozzátok. A ked-
ves beszélgetés, az otthonos hangulat... Csak elérzékenyülve tu-
dunk beszélni a beszoktatásról � ami Tamara esetében nem is volt,
mert tudta, hogy szeretett környezetbe került, otthon van nálatok �,
a tavaszi, nyári, õszi és téli programokról� Köszönjük mindazt,
amit kaptunk Tõletek. Lezárunk egy fejezetet, de végleg elköszön-
ni nem szeretnénk� látogatóba szívesen jönnénk hozzátok.�

�Olíviánmásfél éves korában vettük észre, hogy egyre inkább gye-
rektársaságba vágyott, ekkor merült fel a bölcsõde gondolata, ennek
lassan egy éve már. Nagyonmegörültünk, amikor megtudtuk, hogy a
szomszéd településen mûködik egy családi napközi�Újra munkába
tudtam állni, ami nagyon fontos ahhoz, hogy egy anya ne essen ki a
szakmai gyakorlatból. ... Olívia nagyon sokat fejlõdött, szocializálódott,
bölcsi után délutánonként pedig már Õ tanítja a szüleit mondókákra.�

�...el tudtam menni dolgozni, és tudtam, hogy Kamilla is jó he-
lyen lesz. Nagyon gördülékenyen ment a beszoktatás, és Kamilla
azóta is mindennap a Tõle megszokott lelkesedéssel indul a kis
barátaihoz. Nagyon jó hatással van rá a közösség, nagyon közlé-
keny lett és nyitott minden újra, amiben véleményem szerint nagy
szerepet játszott az, hogy egy ilyen barátságos környezetben és
kedves emberek között tölti mindennapjait, amíg Mi dolgozunk.�

�Szülõként nagy öröm és könnyebbség, hogy gyermekünket nap-
közben jóhelyen, biztonságban tudhatjuk.�Felbecsülhetetlen, hogy
egy ekkora faluban, mint Szalkszentmárton, lehetõség van bölcsis
korú gyermekek elhelyezésére napmint nap. Nagy kincs fõleg azok-
nak, akiknek a nagyszülõk nincsenek állandó segítségükre. IGENIS
VAN LÉTJOGOSULTSÁGAENNEKAZ INTÉZMÉNYI FORMÁNAK
TELEPÜLÉSÜNKÖN IS.�gyermekünk olyan otthonosan és jól érzi
magát, ami egy szülõ számára megnyugvást ad a munkahelyén. A
�tudom, hogy jó helyen van� gondolata napközben többször a hatal-
mába kerít. �A sószobában töltött percekért külön hálás az ember,
hiszen a preventív és a teljes gyógyulást elõsegítõ hatásával tisztá-
ban vagyunk. ... Hosszan tudnám méltatni az intézményt, legfõképp
az ott nevelõket, de álljon zárásként itt egy önmagáért beszélõ mon-
dat. KisfiunkAnikót és Pistit mamának és papának szólítja!�
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Óvoda

Bóbita, Bóbita álmos,
Elpihen õszi levélen.

Két csiga õrzi az álmát,
Szunnyad az ág sûrûjében.

(Weöres Sándor: Bóbita � részlet)

A fenntartó döntése alapján a 2017/18-as nevelési évben is 5 cso-
porttalmûködünk. Jelen pillanatbanaKözponti óvodába66gyerek, az
Újtelepi óvodába pedig 14 gyerek jár. Ez a létszám fokozatosan emel-
kedni fog. A személyi feltételek nem változtak: 8 óvodapedagógus, 5
dajka és 1 pedagógiai asszisztens dolgozik velünk. Községünk köz-
munkaprogramjában foglalkoztatottak is segítik a nevelõmunkánkat.

Év elején a Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat elvégzi a gyere-
kek szûrését, amely alkalmas a kiemelkedõ és fejlesztésre szoruló
területek felderítésére. A vizsgálat eredményétõl függõen kapnak a
gyerekek tehetséggondozást vagy felzárkóztatást a Szakszolgálat
fejlesztõpedagógusától és az óvodapedagógusoktól. Vannak gye-
rekek, akik így is nehezen zárkóznak fel. Számukra a Szakszolgá-
lat szakvéleménye alapján, az óvoda fejlesztõpedagógusa fejleszti
az elõírt területeken.Óvodánk ellátja a sajátos nevelési igényû gyer-
meket is. Az idén is logopédus foglalkozik a beszédhibával küzdõ
középsõs és nagycsoportos gyerekekkel. A Központi Óvodában,
gyermekorvosi javaslat alapján, gyógytestnevelés foglalkozásokat
tartanak a Szakszolgálat szakemberei a benti és kinti ovisoknak.

Az idén a nagycsoportos és középsõs gyerekek számára kéz-
mûves délutánt szervezünk, a nagycsoportosokat pedig plusz éne-
kes-zenés foglalkozásra várjuk.

Zenés-táncos mûsorokkal (Répa-Retek duó, táncház, gyerek
disco), bábszínházakkal színesítjük mindennapjainkat.

December 6-án ellátogat hozzánk aMikulás. Csoportonként ün-
nepeljük majd a Karácsonyt, a Húsvétot és az Anyák napját. A na-
gyobbaknak tavasszal kirándulást szervezünk. Továbbra is részt
veszünk a Mûvelõdési Ház, a Könyvtár, a Múzeum programjain.

Rendszeresen jönnek a 4. osztályosok mesét olvasni a nagy és
a középsõ csoportosoknak.

A Magyar Népmese Napján mesés-játékos programot szerve-
zünk az óvodában.

Az óvodai évzárót június 1-re tervezzük.
Programunkban szerepel a gyerekek környezettudatos nevelé-

se. Ennekmegfelelõen szelektíven gyûjtjük a szemetet, óvjuk a ter-
mészetet.

Az elõzõ évben gyûjtött papír árából és a farsangi jótékonysági
délután adományaiból �Mézeskalács házikót� tudtunk varázsoltatni
a Központi óvoda udvarára, és új sötétítõ függönyöket vásároltunk
az Újtelepi óvoda számára. Bakos Gyula virágos kerteket faragott
udvarunkra.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzásegített bennünket ah-
hoz, hogy ismét szépülhettünk!

Az elõzõ évben megszereztük a Biztonságos Óvoda címet. En-
nek megfelelõen foglalkozunk a gyerekek biztonságával.

Már megtartottuk az elsõ szülõi értekezletet, ahol élvezetes elõ-
adást hallgathattunk Köves Zsuzsa kineziológustól szülõkrõl és
gyermekekrõl.

Gyerekszáj
Ebédelnek a gyerekek.
Kislány: Én megettem a levesben a kelgombócot!

Kisfiú: Én nem kérek cicibimbót!

Kislány: Sós a leves!
Kisfiú: Biztos szerelmes a szakács!
Kislány: A sóba?

Sétálni voltak a kicsik.
Kisfiú: Láttuk az utcán a rendõrséget! Meg a polgárúrságot is!

Vihar után.
Kisfiú: Akkora villyámcsöjgés volt!

Szekeresné Pinczés Györgyi
óvodavezetõ

Hírek a Bóbita Óvodából

Új babaház

Czuczor Tecától tanulnak a Katica csoportosok
kosarat fonni

Óvodai kirándulás
Révbérpusztára
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Óvoda Alapítvány

ASzalkszentmártoni Óvodamunkáját 1997 óta támogatja és se-
gíti lehetõségeihez képest alapítványunk. Köszönjük a Szülõk,
Nagyszülõk és Óvodapedagógusok támogatását, adományait. Kü-
lön köszönetet mondunk a Lakosság SZJA1%-ának felajánlásaiért
(239.111 forint), mely az idén lehetõvé tette, hogy már most bizton-
sággal tervezni tudjuk a karácsonyi ajándékok megvásárlását óvo-
dásaink részére. Köszönjük az adományokat,melyekbõl az idei tan-
év elsõ Ovi-Vásárán 18.590 forint gyûlt össze (50, 100, 150 forintos
kinõtt ruha, cipõ, megunt játék, könyvek kiárusításával).

Köszönettel tartozunk a Szalkszentmártoni Önkormányzatnak
az általa kiírt pályázaton megnyert 150.000 forintért, mely lehetõ-
vé tette, hogy 229.773 forint értékben vásároljunk 3 db bükkfa óvo-
dai asztalt, 6 db bükkfa óvodai padot és 9 db bükkfa óvodai szé-
kecskét óvodás gyermekeink részére, melyet szeptember 5-én ad-
tunk át �APRÓSÁGAINKNAK�.

Az örömhírek között nagy szomorúsággal tapasztaljuk,
hogy a gyermeknapi és a karácsonyi adományozásokon, me-
lyen alapítványunk ruha, cipõ, játék teljes adománykészletébõl

gyermekenként 10 db ruha és 1 db játékadomány felajánlásun-
kat térítésmentesen (�csak aláírásért�) vehetik át a szülõk, a jo-
gosult 40 gyermek részérõl nem veszi át csak 27-28 fõ. Sajnál-
juk, hogy a jogosult gyermekek szülei véleményünk szerint

gyermekeik megkérdezése
és tudta nélkül mondanak le
a ruha-, cipõ-, játékado-
mányról. Az idei karácsonyi
adományozásunkra is ki lesz
értesítve az óvó nénik által
javasolt jogosult gyermekek
családja, bízunk benne, hogy
az idén mindenki eljön, és át-
veszi az ingyenes ruha- és
játékadományt alapítványunk-
tól.

Mert �Minden APRÓSÁG
számít�!

Bízunk benne, hogy
mindnyájunk közös akarata,
jó szándéka és adománya a
szeretet erejével, sok aján-
dékával és meglepetésével
beragyoghatja Óvodásaink
mindennapjait.

Fenyvesi András
Alapítvány

Kuratóriumának elnöke

�Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton� Alapítvány hírei
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Iskola

A nagyon tartalmas, élményszerzés-
re kiváló alkalmat adó nyári szünet után
az új tanévünk is nagy tervekkel indul. A
pihenés heteiben is az iskolai közösség
aktivitását jelezték sikeres Napközis Er-
zsébet táboraink, ahol közel 100 kis- és
nagydiák tölthette el szabadidejét a
Karate-táborban, a Mesterségek hetén,
a Szalkszentmárton kötõdéseit bemuta-
tó és a Múzsák társaságát közvetítõ tá-
borokban. Köszönet pedagógus kollé-
gáinknak a pályázatok megírásáért, a
rendkívüli programok szervezéséért,
udvarunk virágosításáért, a használa-
ton kívüli táblák, udvari padok kifesté-
séért.

Ismét szépültek iskolánk épületei is,
segítséget kaptunk Szalkszentmárton
Önkormányzatától, hiszen dolgozói vé-
gezték el a tisztasági festéseket, a Ba-
csó Béla utcai iskola homlokzatjavítási
munkálatait. A fenntartó Kiskõrösi Tan-
kerületi Központ biztosította az anyag-
költségeket, épületgépészeti, villamos-
sági javításokat. A HANKOOK Magyar-
ország pályázata segítségével � köszö-
net Dérné Veresegyházy Erikának �
650 000 Ft értékben a Bacsó Béla utcai
épületben a folyosó bútorainak, a tan-
termek függönyeinek és karnisainak
cseréje valósult meg. Mindez nem való-
sulhatott volna meg Szabó Ede, Halász
Attila, Szand Ildikó és Dér Kata áldoza-
tos munkája nélkül. Nagyon köszönjük.

A tanulók ebben a tanévben ingyen
juthattak a tankönyvekhez. Az állam által
térítésmentesen biztosított tankönyveket
a tanulók kötelesek az utolsó tanítási na-
pon visszaszolgáltatni az intézménynek.
Az 1. és 2. évfolyamon megszûnt a tar-
tóstankönyv használata, ezen évfolya-
mok tanulói minden évben új tankönyvet
kapnak, tankönyveiket nem kell az isko-
la könyvtárába bevételezni, azok a tanu-
lók tulajdonában maradnak.

Iskolánkban törekedni szeretnénk ar-
ra, hogy a tanulókban � egyéni képes-
ségeik, lehetõségeik figyelembevételé-
vel � kialakuljon az igény a folyamatos
fejlõdésre, az élethosszig tartó tanulás-
ra. A pályaválasztás irányításával és a
hatékony, egyénre szabott differenciá-
lással, egyéni tehetséggondozással,
felzárkóztatással, a középiskolára való
felkészítéssel kívánjuk elérni, hogy ta-

nulóinkat felvegyék a választott közép-
fokú iskolába. Angol, matematika és
magyar felvételi elõkészítõk, történe-
lem, biológia, földrajz korrepetálások
segítik tanulóinkat ebben. A gyerekek
délutáni foglalkozásokon tehetik próbá-
ra tehetségüket: karate edzés, képzõ-
mûvészeti foglalkozások, irodalmi, ma-
tematika és zöldike szakkör, a MartinuS
KóruS nyújt lehetõséget a kibontako-
zásra. A tanulókban formálódjon pozitív
irányba a felelõsségtudat, a tudás és a
munka iránti tisztelet. Kerüljön elõtérbe
az egészséges életmódra nevelés, se-
gítsük elõ a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialaku-
lását. Célkitûzés, hogy kapcsolódjanak
be közvetlen környezetük megõrzésé-
be, gyarapításába. Ennek érdekében
továbbra is nagy figyelmet szentelünk
rendezvényeinknek. Az iskola tanulói
érezzék jól magukat az iskolában, le-
gyenek büszkék az iskola hagyomá-
nyaira, erõsödjön azonosságtudatuk
szûkebb és tágabb környezetükkel. A
Határtalanul 2017 programnak köszön-
hetõen 28 diákunk vett részt a �Baran-
golások Tündérkertben� kiránduláson
2017. szeptember 21-24. között.

A mindennapos testnevelés órák ke-
retében alsó tagozaton néptánc tanítá-
sa folyik, a felsõ tagozaton az öt kötele-
zõ testnevelés órából két órát a 7-8. év-
folyamon a Karate kerettanterv alkal-
mazásával teljesítenek gyermekeink. A

4. és a 6. évfolyam tanulói úszásokta-
tásban vesznek részt a Dunaújvárosi
Uszodában 2018. április és május hó-
napokban.

Iskolánk részt vesz a 3.1.1. EFOP-
3.1.7 � Esélyteremtés a köznevelésben
projektben, melynek célja a módszerta-
ni kultúra fejlesztése: komplex, helyi vi-
szonyokra reagáló, gyakorlatközpontú
intézmény- és szolgáltatásfejlesztés a
befogadó oktatás megteremtése érde-
kében.

Az EFOP-4.1.3-17-2017-00189 �
�Teremtsd egészen újjá e hazát!� Inf-
rastrukturális fejlesztés a szalkszent-
mártoni iskolában projekt a tanulást se-
gítõ terekben, a minõségi és befogadó
oktatási környezet és hatékony nevelés
infrastrukturális feltételeinek megterem-
tése érdekében indul. A Nemzeti Tehet-
ség Program keretében induló Csengõ-
bongó Családi DRAM-bulin foglalkozá-
sai a mûvészet eszközeivel történõ ne-
velés lehetõségeit teremtik meg a krea-
tivitás fokozásával, az önkifejezés átélt,
expresszív, személyes módjainak meg-
tapasztalásával.

Terveinket szeretnénk valósággá for-
málni, ehhez elõre is köszönünk min-
den támogatást, segítséget.

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola igazgatósága

�Az én szívem nagy örömmel árad�
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Mûvelõdési Ház

A tavaszi szünet kezdete
elõtt, a húsvéti várakozás jegyé-
ben a Bóbita Óvodás és az Álta-
lános Iskola alsó tagozatos gyer-
mekei részére húsvétváró kéz-
mûves játszóházat szerveztünk.
Alkalmi kézmûves mûhellyé ala-
kult a Mûvelõdési Ház nagyter-
me, ahol modern technikákat
próbálhattak ki a gyerekek. Ezen
a napon 134 nebuló lephette
meg az elkészített alkotásokkal
szeretteit vagy a locsolkodókat,
hiszen az elkészített tárgyak re-
mek locsolóajándékok vagy la-
kásdekorációk voltak.

Egy remek ötlet alapján célul tûztük ki, hogy az artézi kutat hús-
véti dekorációba öltöztetjük. Terveim között szerepel, hogy jövõ év
tavaszán elkészítjük a falu elsõ tojásfáját, amit a településen élõk
közremûködésével együtt szeretnék megvalósítani.

Régi hagyomány, hogy minden év tavaszán megszervezik a
borversenyt. Idén a XV. alkalommal, április 29-én került sor a meg-
mérettetésre, aminek a Mûvelõdési Ház adott otthont. Összesen
23 bormintát adtak le a gazdák, amibõl 6 bor kapott aranyérmet, 10
bor ezüst- és 5 bor bronzérmet. Tavasszal a hivatalos versenyen a
legmagasabb pontszámot Esther und Matheus Kunfermann
CHAMBOURCINE bora kapta, így ez a bor elnyerte a
Szalkszentmárton ÉV BORA címet. Az õszi Márton-napi Bormust-
rára november 17-én a Mûvelõdési Házba várjuk az érdeklõdõket
� tájékoztatott a szervezõk nevében Takács Róbert.

Idén ötödik alkalommal rendeztünk Majálist községünkben. A
program elsõ részében szokásainkhoz híven a májusfaállítás ha-
gyományait elevenítette fel településünk két néptánc egyesülete.
ASzalkszentmártoni Néptánc Egyesület és a Szederinda Néptánc
Egyesület férfi és fiú táncosai vállukon hozták a többméteres nyár-
fát, melyet a református templomdombon a lányok és asszonyok
egy kosárnyi színes szalaggal díszítettek fel. A fa helyére állítása
után közösen, kicsik és nagyok, lányok és asszonyok, fiúk és férfi-
ak táncolták körbe népviseletes ruhájukban a falu májusfáját. Ez-
után a programok a Vendégház és környéke területén folytatódtak.
Idén is jelentkeztek civil szervezetek (Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
Néptánc Egyesület, Szederinda Néptánc Egyesület, Nyugdíjas
Klub, Szentmárton Sportegyesület), az Általános Iskola tanárai és
a Polgármesteri Hivatal dolgozói közös bográcsozásra. Hét bog-

rácsban különféle ételek készültek, melyet közösen fogyasztottak
el barátok, rokonok, ismerõsök. Az elfogyasztott ebéd után ismét
megrendeztük a Vándorkupa Viadalt. Három gyermek és hat fel-
nõtt csapat, hat plusz egy fõs létszámmal mérte össze ügyessé-
gét, különféle vicces sorjátékokban. Többek között mocsárjárás-
ban, nyári síelésben, lengõtekében, vízhordó játékban, papírgurí-
tásban és papucsrúgó versenyben. A játékok jó hangulatban, sok
nevetéssel, hangos szurkolással teltek. Az elsõ három helyezet-
tet oklevéllel és tortával jutalmaztuk. Ezúton köszönjük meg a
Dunavecse és Vidéke Áfész Zrt.-nek és az Édes Álom Cukrász-
dának a felajánlott tortákat.A legjobban teljesítõ csapat a gyermek
és felnõtt csoportnál is Vándorkupát kapott, melyet egy év múlva
visszavárunk. A gyerekeknél elsõ helyen a Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület csapata, második helyen a Szentmárton
Sportegyesület csapata és harmadik helyen a Szalkszentmártoni
K.S.E. csapata végzett. A felnõtt sorversenyt a Szentmárton
Sportegyesület férfi csapata nyerte. Második lett a Szalkszent-
mártoni Néptánc Egyesület, a harmadik helyet az Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület csapata szerezte meg.

Az idén is sikerült egy újdonságot a település lakóival megis-
mertetni, ami nagy sikernek örvendett. Tizenegy órától a buborék-
focit vehették birtokukba kicsik és nagyok egyaránt. Izgalmas
meccseket játszottak egymással a felfújható buborékokban.

Reméljük, egy év múlva, a következõ Majálison is legalább ek-
kora táborral ünnepelhetünk együtt.

Május 11-én Egészségnapra hívtuk a lakosságot. A tájékoz-
tató elõadás megtartására a Dunavecse Egészségfejlesztési
Iroda munkatársait kértük fel, akik örömmel fogadták a megke-
resést. Suta Róbert, az iroda vezetõje pár szóval bemutatta
munkásságukat, szóróanyagot biztosított és elérhetõségeket
adott különféle klubfoglalkozásokra (szív- és érrendszeri, dia-
béteszes, alkoholellenes, dohányzás-leszoktató, életmód ta-
nácsadás) szûrõvizsgálatokra, melyeket az iroda közremûkö-
désével kevesebb várakozási idõvel lehet igénybe venni. Dr.
Darabos Zoltán érsebész elõadást tartott a szív- és érrendsze-
ri megbetegedésekrõl, annak okairól, megelõzés lehetõségei-
rõl. Az egészségnap második részében Nagy Melinda
dietetikus tartott elõadást a helyes táplálkozásról. Az elõadást
itt is az érszûkületre építve hallhattuk. Az elõadások végén
szûrõvizsgálatokra és kóstolóra hívogattuk az érdeklõdõket.
Fetasajtos mártogatós zöldségeket, valamint teljes kiõrlésû ke-
nyeret kóstolhattak lencsekrémmel és joghurtos túróval. A kós-
toltatót a Dunavecse Egészségfejlesztési Iroda finanszírozta, a
pékárut pedig a Talonker Kft. ajánlotta fel.

Húsvéti játszóház

Majális

AA MMûûvveellõõddééssii HHáázz hhíírreeii

Egészségnap
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Mûvelõdési Ház

Szeptember 15-én a Mûvelõdési Ház udvarán immár harmadik
alkalommal került megrendezésre a Szalkszentmárton, szeretlek!
nevû rendezvényünk. A programok nyolc órától indultak. A délelõtt
folyamán megrendezett pecsétgyûjtõ játékunkba bekapcsolódott:
a Könyvtár, a Petõfi Sándor Emlékkiállítás, a Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola, a Református Egyház. Gyerekek a pecsétgyûjtõ játék
során helyismereti, helytörténeti vetélkedõvel egybekötött falusé-
tán vettek részt. Csoportonként érkeztek az állomásokra, ahol mi-
után elvégezték az adott feladatot, megkapták a pecsétjüket és in-
dultak a következõ helyszínre. Összesen 8 állomáson kaptak fel-
adatot (Petõfi Sándor Általános Iskola, Petõfi-szobor, ártézi kút, Pe-
tõfi Sándor Emlékkiállítás, könyvtár, református templom, Világhá-
borús emlékmû, Vendégház). Miután minden feladványt elvégez-
tek és begyûjtöttek minden pecsétet, a szalki címert kapták meg.
Madárijesztõ szépségversenyre minden osztály és óvodás csoport
készített madárijesztõket, melyek aMûvelõdési Ház udvar szabad-
téri színpadán lettek kiállítva. Az újrahasznosított anyagokból krea-
tív alkotások készültek, pl.: �legtréfásabb�, �legijesztõbb�, �legspor-
tosabb�, �legszelektívebb�, �legszomjasabb�, �legszebb�, �legara-
nyosabb�, �legszínesebb�, �legötletesebb�. Minden csoport ajándé-
kot kapott az elkészült munkája után, melyet helyi és környékbeli
vállalkozók felajánlása jóvoltából kaphattak meg a gyerekek. Az
ajándékok: palacsinta, gofri, pizza, torta utalvány volt. Gratulálunk
minden osztálynak és óvodás csoportnak! Ezúton szeretnémmeg-
köszönni az osztályok részére felajánlott utalványokat: Bácsprier
Kft.-nek, Szalki Fogadónak, Talonker Kft.-nek, Édes ÁlomCukrász-
dának, Dunavecse és Vidéke Áfsz Coop-nak, Tassi Pákász Étte-
remnek, Tassi Halászcsárdának, Tassi Napsugár Vendéglõnek,
Szalkszentmártoni Mûvelõdési Ház dolgozóinak. Süteménysütõ
versenyt is hirdettünk, amelyre õszi gyümölcsökbõl, magvakból ké-
szített süteményekkel lehetett nevezni. A zsûri elnökének
Zsigmondné Nagy Enikõt kértük fel, aki Törökné Novadovszki Nel-
livel, iskolánk igazgatónõjével és Káposztás Tibor polgármester úr-
ral kóstoltameg a 17 féle süteményt.Averseny a zsûri számára tel-
jes inkognitóban zajlott.Asüti sütõ verseny elsõ helyezettje Mészá-
ros Lukács lett (bodzás-almás szelettel), a második Farkas
Dzsesszika (pihe-puha barackos szelettel), a harmadikMajsai Ger-
gõ Márk (szõlõs-szilvás pitével), a különdíjat pedig Valkai Míra vi-
hette haza. A díjakat itt is a helyi vállalkozók felajánlása segítségé-
vel tudtuk átadni. A versenyen induló minden résztvevõ ajándék-
ban részesült.Adélelõtti programot Flashmob zárta, amelyet Török
László drámatanár tanított be az iskolásoknak. A templomdombon
egy nagy körbõl szívformát alkottak, majd a gyerekek �SZALK� be-
tûbe rendezõdtek. Ez a produkció a templomtoronyból rögzítve is
lett. Nagy izgatottsággal vártuk, hogy a felvételt az Általános Isko-
la facebook oldalán megtekinthessük. A villámcsõdülethez a
MartinuS KóruS biztosította a jó hangulatot, ahol a gyerekek éne-

keltek gitár, kahun dob és szintetizátor kíséretében. Ebéd után a
programok a Mûvelõdési Ház és a Vendégház udvarán folytatód-
tak. A következõ program a palacsintaevõ verseny volt, ahol a ne-
bulók korosztályonként nevezhettek. Nehezebbé, játékosabbá té-
ve a versenyt késsel és villával kellett fogyasztani a desszertet. Egy
lelkes nagymama, Ágoston Ilona kétszáz palacsintát sütött erre az
alkalomra. A korcsoportok elsõ három helyezettjét éremmel és kö-
lyökpezsgõvel díjaztuk. Légpuskalövészet a Szalkszentmártoni
Petõfi Vadásztársaság közremûködésével valósult meg. Íjászatnál
szintén célba lõhettek a nebulók Csabai Zoltán közbenjárásával.
Kézmûves foglalkozáson a Papírfonó Szakkör segítségével szív
alakú díszeket készíthettek a gyerekek. A vendégház udvarán le-
hetõség volt trambulin használatára, valamint pónilovaglásra
Túróczi Sándor és felesége által. Az elkészített székely babgulyást
Kolmanné Zsuzsa néni fõzte és szervírozta.

Köszönöm a segítõ munkát kolléganõimnek: Kévés Barbará-
nak, Kovács Ágnesnek, Olaszné Kovács Ágnesnek és Bakonyiné
Bikki Áginak, aki három éven keresztül, május végéig erõsítette
csapatunkat.

Mészáros Szilvia

A õsszel és télen is várjuk kedves látogatóinkat közösségi
programokra.

�2017. október 14-én (16 h)KÖSZINAP.Helyszín:MûvelõdésiHáz.
� 2017. október 23-án (10 h) 1956-OS MEGEMLÉKEZÉS. Hely-
szín: Mûvelõdési Ház.
� 2017. október 28-án (18 h) Komámasszony bál. Helyszín: Mûve-
lõdési Ház.
� 2017. október 29-én (10 h 45) I. és II. világháborúban elesett hõ-
seinkre való megemlékezés. Helyszín: Református templomdomb
és Liget.
� 2017. október 31-én (17 h) Reformáció 500 (I.). Helyszín: refor-
mátus templom.
� 2017. november 1-jén (13 h) Ökumenikus Istentisztelet. Hely-
szín: szalkszentmártoni temetõ ravatalozója.
� 2017. november 6-11-ig Márton-hét, Márton-napi Libagaliba.
Helyszín: Mûvelõdési Ház.
� 2017. november 18-án (17 h) Reformáció 500 (II.). Helyszín: Mû-
velõdési Ház.
� 2017. november 25-én (15 h) Idõsek Napja. Helyszín: Mûvelõdé-
si Ház.
� 2017. december 9-én (17 h) Reformáció 500 (III.). Helyszín: Mû-
velõdési Ház.
� 2017. december 16-án (14 h) Falu karácsonya. Helyszín: Mûve-
lõdési Ház.

Szalkszentmárton, szeretlek! � Madárijesztõk
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Könyvajánló

Mesélnem kell a nyári tûzjelzésrõl. A
nagy szárazságban ugyanis sokszor ki-
gyulladt a határban a gabona, de a házak-
nál is elõfordult tûz a behordott gabonaszá-
rak között. Ha ez megtörténik, a család
egész éves kenyere odalett volna. A mód-
szer az volt, hogy ügyeleti rendszert alakí-
tott ki a helyi tûzoltóság. Szóval a családok
be voltak osztva, ki melyik napokon vállalja
a figyelést. Amikor a felnõttek nem értek rá,
nagyobb gyerekek kettesével is elláthatták,
fiúk, lányok vegyesen. A református temp-
lom tornyába kellett felmászni, és a legfelsõ
négy ablakon körbe-körbe nézelõdni a falu-
ban és a határban. Ez nem volt megerõlte-
tõ, viszont nagyon felelõsségteljes feladat-
nak számított. Aludni nem volt ildomos, mi-
vel állandóan figyelni kellett, meg hát nem
is nagyon lehetett, mivel a harang negyed
fertályonként ütött. Az erõs harangszót
olyan közelrõl nem mindenki bírta, még
most is van, aki úgy vélekedik, hogy bor-
zasztó egy munka volt. Ahogy a füst elkez-
dett látszódni, le kellett rohanni a grádicson,
szólni Kántor Pista bácsinak, az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület parancsnokának. Haran-
gozni viszont a gyerekeknek nem lehetett,
az a Cseh Gábor harangozó dolga volt.
�Csuti� Gabi bácsi vész esetén azonnal fél-
re is verte, erre már a tûzoltók is megindul-
tak. Viszont nem csak õk, hanem szaladt a
falu apraja-nagyja a füst irányába, lapát,
ásó, vödör a kezükben, mindenki segíteni
akart. A toronyban teljesítendõ szolgálat ti-
zenkét órás volt, viszont a férfiak aratáskor
lóval, kocsival, ekével ki voltak vetve hu-
szonnégy órás tûzjelzõ szolgálatra.

Kántor Pista bácsi, a számos területen
aktív ezermester persze nem ám olyan
minden lében kanál Mekk-mester, nagyon
is értette a szakmákat. Tisztes megélhetési
forrása a lakatosmesterség volt. Készített õ

gyönyörû sparheltokat, kályhákat, kerítés-
elemeket, így sok szép munkáját láthatjuk
mai napig is a temetõben a �kriptájok� körül.
Amûhelyét a Hunyadi utca elején találhatták
az akkor élõk, hátul az udvarban, ott serény-
kedett szintemindig.Alakatosmûhelyen kívül
a házukban amúgy két vállalkozás is mûkö-
dött. Kívülrõl, az utcafrontról régebben nem
így nézett ki a házuk. Anyósának, Váliné Teri
néninek a bal oldali házrésznél volt a trafikja.
A képen látható ablak helyett ajtónyílás volt,
ott lehetett bemenni dohányboltba.

Amikor megszólalt a félrevert harang zú-
gása, vagy futottak a gyerekek a toronyból
szólni, hogy tûz van, akkor el kellett dobni a
szerszámot, és rohanvást sietni a szertár-
ba, beöltözni, és társaival együtt sietni a tûz
fészkéhez.

Nagytermetû, erõs ember révén tekinté-
lye volt a fiatalok elõtt, akik amúgy nem na-
gyon hallgattak az idõsebbekre meg a jó
szóra. Többször elõfordult, hogy az egy-
szerû szóváltás kakaskodássá, majd vere-
kedéssé fajult. Ilyenkor szóltak a Pista bá-
csinak, aki szépen közéjük lépett, pár szó-
val lenyugtatta a háborgókat. Ha mégsem
segített a lelki ráhatás, bizony eldurrantott
pár pofont a fülük közé, és szétszedte a ve-
rekedõket.

Nagyon szeretett és tudott is mulatni.
Volt olyan bál, ahol a �cigányok� nem keres-
tek elég jól, és még hajnal elõtt elmentek a
mulatságról. Ekkor Pista bácsi � mert még
ugye hazamenni nem volt kedve �, össze-
beszélt Ledõ Károllyal, a fodrász komájá-
val, és elhozták mindketten a harmonikáju-
kat. Nagyon szépen tudták húzni a csendes
asztali nótáktól kezdve a pattogós csárdá-
sokig, öröm volt hallgatni. Olyan fergeteges
hangulatot csináltak, hogy nem csak hogy
reggelig, de egészen másnap estig ott ma-
radt a nép táncolni.

Szalk anno...
Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek � részlet a Munka és ember c. fejezetbõl

1952. 02. 17. Kismotor fecskendõt
kaptak a jó munkájukért

Kántor István és Váli Teréz

Kántor István háza

Kántor István laka-
tosmûhelye elõtt

Szalkszentmárton Községi
Tûzoltóság
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Tûzoltók � Fonoda

Önkéntes Tûzoltó
Egyesület hírei

AzÖnkéntes Tûzoltó Egyesület kimagaslómunkájának elismeré-
seként kapott egy felújított, frissen levizsgáztatott Mercedes típusú
tûzoltóautót. A Hõsök terén adta át az autó kulcsait Pintér Sándor
belügyminiszter Lelkes László elnök úrnak. Az országban 5 telepü-
lés kapott ilyen autót, ez is mutatja a Tûzoltó Egyesület országos
elismertségét, jó hírét! Ez egy kisebb, de 6 személyes jármû, amivel
olcsóbban és jobb körülmények között tud vonulni a tûzoltó raj.Arégi
Tátra, mint vízszállító jármû is állományban marad, és ha kell, vonul
is! ATûzoltó Egyesület jövõre lesz 90 éves!

Káposztás Tibor

Mindenkit nagy szeretettel várunk a Mûvelõdési Ház kistermé-
be szerda délutánonként 14-18 óráig. A Szalkszentmártoni Papír-
fonó Szakkör 2016 októberében alakult. Heti rendszerességgel
van a szakkör, bárki jöhet, aki szeretne alkotni. Járnak hozzánk
nyugdíjas nénik, GYES-en lévõ kismamák, iskolás lányok, ráérõk
és elfoglaltak egyaránt. Sõt, jönnek Kunszentmiklósról, Dunave-
csérõl is. Lassan intergalaktikus méretû lesz a kis közösségünk.
Bárki, bármikor csatlakozhat. Ha tíz évnél fiatalabb gyermek sze-
retné kipróbálni, jöjjön vele felnõtt kísérõ, esetleg nagytestvér. Amit
biztosítunk: segítõkész csapat, papír és minden alapanyag, ami a
kezdéshez szükséges.

A technikai részletek könnyedén elsajátíthatóak, gyakorlással
profi válhat bárkibõl. Kell hozzá a kidobásra szánt bármilyen szóró-
lap, de lehet akár napilap, fénymásolópapír. Sávokra vágjuk, bicik-
liküllõre tekerjük, összeragasztjuk, és máris megvan az úgyneve-
zett vesszõ- vagy papírpálca. Kell még hozzá faragasztó, sablon-

nak bármi amit körbefonunk: virágcserép, háztartási edények, do-
bozok. A kész mûalkotásokat festhetjük falazúrral, falfestékkel, fa-
páccal, ruhafestékkel, sõt lakkozhatjuk is. A végén szalagokkal,
masnikkal, gombokkal, csipkével, termésekkel, tobozokkal, kagy-
lókkal díszítjük. Ennek csak a fantáziánk szab határt. A termékek

értékét nem az határozza meg, hogy szinte a semmibõl, sõt a hul-
ladékból tudunk használati vagy dísztárgyakat készíteni, hanem
az, hogy szeretettel készülnek. Minden alkotásunk új ésmég újabb
élményt nyújt. Mindenki a lelkét, az érzéseit fonja bele a kis kosár-
kákba. Némelyikünk színes egyéniség, így a színekkel játszik, bát-
ran használja. Másnak a naturisztikus ábrázolás jön be, õ általában
be sem festi a mûveit. Van, aki viszont azt szeretné, hogy ha a ko-
sarai a fûzfavesszõ természetességét mutatnák. Nagy derültséget
vált ki belõlünk, ha egy nézelõdõ nem hiszi el, hogy papírból alko-
tunk. Olyankor egymás szavába vágva bizonygatjuk, hogy de pe-
dig igen, keresgéljük a betûket a mûveken.

Idei év nyarán kiállításra hívták a szakkört a Múzeumok Éjsza-
kájára és a Falunapra, mellyel nagyon megtiszteltek bennünket.
Köszönjük szépen!

A közelgõ ünnepekre készülve halottak napi, adventi, karácso-
nyi tárgyakat készítünk, mint koszorúk, kopogtatók, adventi és ka-
rácsonyfadíszek, gyertyatartók, grincsfák.

Szalkszentmártoni Papírfonó Szakkör
Krepsz Andrea

Szalkszentmártoni Papírfonó Szakkör
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Úttörõk

A táborozók nevében köszönetet mondok táborunk támogatóinak.
Akik nélkül nem jöhetett volna létre táborunk: felnõtt vezetõink Teca, Judit és Erika.
Sok élményt és szépséget szereztünk kalauzaink: Ambrus Ferenc és felesége, Irénke segítségével.
Nem feledkezhetünk meg szállásadónkról, Parditka Józsefrõl sem.
Jó volt megismerkedni táborhelyünk lakóinak életével, a Felvidék szépségeivel, történelmi, irodalmi emlékeivel.
Készüljünk együtt, hogy jövõre Erdélybe mehessünk! Kerner Erzsébet

táborvezetõ

3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat Szalkszentmárton
tábori program 2017. július 24-30. Felvidék

Idõpont Délelõtt Délután Este
07. 24. hétfõ Utazás Várhosszúrét, ismerkedés a Petõfi: Úti levelek

táborhellyel, patakozás vetítés Petõfi felvidéki élményeirõl
07. 25. kedd Városismeret, ismerkedés Határtól-határig túra Meglepetés buli:

Rozsnyó nevezetességeivel vezetõvel szülinapi vidámságok
07. 26. szerda Késmárk fatemplom

emlékszalag Thököly sírjára Lõcse Sportjátékok

07. 27. csütörtök Betléri kastély és parkja
Krasznahorka vára Túra: Szádelõi völgy Faluismereti séta

07. 28. péntek Ajándékkészítés Barlang túra Fõzés
07. 29. szombat Mesterségek háza Falunap Falunap, emlékszalag

a háború áldozatainak sírjára
07. 30. vasárnap Felkészülés az utazásra, Utazás, közben Kassa

érdeklõdõk misére mentek nevezetességei, emlékszalag Otthon: Beszámoló a táborról
elhelyezése a Rákóczi emlékháznál

Táborozók és motoros látogatónk

Pihenés Lõcsén Készül az ebéd

Rozsnyó

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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Úttörõk � Védõnõ

Néhány hír a 125 éves Magyar
Pedagógiai Társaság életébõl

Április 22-én a nem kifejezetten kedvezõ idõjárási körülmények ellenére is sikere-
sen zajlott le a Gyermekbarát Piknik a budapesti Szent István parkban. A szervezõk,
többek között a Mozgalompedagógiai Szakosztály és számos csatlakozó és közre-
mûködõ szervezet a Magyarországi Munkás Gyermekbarát Egyesület centenáriuma
alkalmából arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a mai magyar társadalomban foko-
zottan szükség van az elesett, rászoruló gyerekeket segítõ tevékenységre.

A rendezvény keretében adták át a Mozgalompedagógiai Szakosztály által a gyer-
mekszervezetek �civil� segítõinek megítélt Bors Néni Emléklapot Gyökeresné Lovas
Magdolnának és Erdõsné Lovas Eszternek.

Gratulálunk nekik és köszönjük a hosszú évtizedeken keresztül végzett, gyermekek
programjait segítõ, támogató munkájukat! Kerner Erzsébet

Az Anyatej Világnapja
1990. augusztus 1-jén Firenzében határoz-

ták el, hogy az Anyatej Világnapja ez a nap le-
gyen.

Védõnõként fontos feladatomnak tartom,
hogy megemlékezzünk errõl az alkalomról.

Tisztelettel köszöntjük a szoptató és
anyatejet adó édesanyákat!

Dr. ÁdámBorbála gyermekgyógyászt idézve:
�Az anyatej több mint táplálék, a szopta-

tás több mint anyatejes táplálás!�
A szoptatás a születés után a legcsodálatosabb dolog az

életben.
A szüléssel életet adunk gyermekünknek, a szoptatással táplá-

lékot és biztonságot.
Az anyatej a természet ajándéka, az a táplálék, amelynek ösz-

szetétele a legideálisabb a csecsemõ számára. Az anyatej 88%-a
víz, ezért nincsen szükség plusz folyadékpótlásra.Amai napig ösz-
szesen több száz alkotóelemét igazolták, melyek mind a csecse-
mõ egészséges fejlõdését szolgálják. Az anyatej összetétele nem
állandó, hanem változik. Az elsõ két hét alatt érett anyatejjé alakul,
a hónapok elõrehaladtával igazodik a már növekvõ gyermek kaló-
riaszükségletéhez. Egy étkezésen belül is változik az összetétele,
a szoptatás elején édesebb, a végén kalóriadúsabb. Mennyisége
is igazodik a csecsemõ igényeihez, és kialakul a kereslet-kínálat
egyensúlya. Megfelelõ a hõmérséklete. Steril, ezért nincsen fertõ-
zésveszély. Olcsó és a környezetet is védi, nincsenek alapanya-
gok, az anyai szervezet ilyen csodálatos �anyag� termelésére képes.

Biztos alapokra helyezi a kisbaba egészségét és erõsíti az anya
� gyermek kapcsolatot, az érzelmi kötõdést.

Az elsõ 6 hónapban a kizárólagos szoptatás a csecsemõtáplá-
lás legoptimálisabb módja.

Külön köszöntés illeti a hosszú ideig, 6 hónapon túl is anyatejet
adó édesanyákat!

Aszoptatás 1 éves ko-
ron túl is anya és gyerme-
ke testi-lelki egészségét
szolgálja. Az Egészség-
ügyi Világszervezet az
anyatejes táplálást 2 éves
koron túl is javasolja.

Az elsõ szoptatás le-
hetõleg már a szülõszo-
bán történjen meg, az is-
merkedés, a szoptatás
jogát nem tagadhatjuk
meg sem az anyától,
sem gyermekétõl, hi-
szen 9 hónapot vártak
erre a pillanatra.

A másik varázsszó
az igény szerinti szop-
tatás. Ez azt jelenti,
hogy ne korlátozzuk új-
szülöttünk szoptatásának gyakoriságát és idõtartamát.

A szoptatás sikeressége, illetve a nehézségek elkerülése érde-
kében a helyes mellre helyezés nagyon fontos. Újszülött látogatá-
saim során igyekszem segítséget nyújtani a sikeres szoptatás
megvalósításában. Tudnunk kell, hogy nem létezik rossz anyatej,
bármilyennek látjuk vagy összehasonlítjuk másokéval, akkor is tö-
kéletes. Kisbabánk korának megfelelõen fejlõdik, van 6-8 nedves
pelenkája naponta, biztos, hogy nincs szüksége hozzátáplálásra.

A szoptatás alatt az édesanya részére a változatos, értékes ét-
rend javasolt, kerülni kell a nehezen emészthetõ és felesleges ka-
lóriákat, és nagyon fontos a bõ folyadékfogyasztás.

A szoptatás sikerességét nem a véletlen alakítja, tegyünk meg
mindent az anyatejes táplálás érdekében.

Mizseiné Czigler Judit
védõnõ

Mézeskalács ajándék a 6 hónapon
túl is szoptató anyukáknak

A 3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat
Szalkszentmárton október 6-án tartott
megemlékezésén elhangzott idézet

kopjafába vésve.
Várhosszúrét hõsi halottainak állítanak

emléket.
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Néptánc

A2017-es év a fellépések éve volt. Egy év alatt közel 15 fel-
lépést tudhat maga mögött a tánccsoport. Uszód, Pálfa,
Szakmár, Dunaújváros, Szigethalom, Kunadacs... Az egyesü-
let számos hagyományt ápol, mint a húsvéti locsolkodás, a
májusfaállítás és szüreti hintós felvonulás.

Április 18.: A táncos fiúk és férfiak idén elõször a hagyo-
mánynak megfelelõen, lovas kocsin indultak locsolkodni a tán-
cos lányokhoz és asszonyokhoz. Szódásüvegekkel és vízzel
teli vödrökkel érkeztek. A locsolásért cserébe a lányok vendé-
gül látták õket, és még tojást is kaptak. Ui.: Senki nem maradt
szárazon!

Május 1.: Mint minden évben, most is felállítottuk a májusfát
és részt vettünk a családi majálison. A csoport tagjai, család-
tagjaikkal közösen fõztek, ettek, ittak és nevettek. A lelkes tán-
cosok még ügyességi vetélkedõn is részt vettek.

Május elejétõl augusztus végéig szinte minden hétvégére
jutott fellépés kicsiknek és nagyoknak egyaránt, de a legtöbb
esetben � aminek nagyon örülünk � az egyesület mind a négy
csoportja megmutathatta a táncait a közönségnek.

Augusztus 20.: Ekkor debütáltak a csoportok legújabb tán-
caikkal. A mákszemek moldvai, a babszemek vas megyei, az
ifik somogyi, a felnõttek mezõségi táncokat tanultak. Ezekhez
a táncokhoz minden csoport új ruhát kapott.

Szeptember 16.: A nagy nap. Tánctanáraink hagyományõr-
zõ esküvõjén vehettünk részt, melyet Pálfán rendeztek meg.
Az eseményre több mint 250 táncos volt hivatalos. A táncosok
már hetekkel az esküvõ elõtt dalokat tanultak, és elõre megírt

forgatókönyv szerint zajlott az esemény, mivel tv-s felvétel is
készült róla. A mulatság hajnalig tartott, melyet a szalki tánco-
sok zártak.

Szeptember 23.: A tánccsoport számára talán az év egyik
legnagyobb eseménye a szüreti felvonulás és bál. A hintós
felvonulást a rossz idõ sem akadályozhatta meg. 8 hintó és 3
gumis kocsi járta be a falu utcáit. A felvonulás után mûsorral
szórakoztattuk a nézõket. 7 órakor kezdetét vette a vacsora
és a bál.

Sikereink: Augusztusban a felnõtt csoport részt vett egy mi-
nõsítésen Uszódon, ahol pozitív értékelést kaptunk. Egy tánco-
sunk sikeres vizsga után felvételt nyert a dunaújvárosi Vasas
Táncegyesületbe. A Mákszem Csoportból Budai Nóri és Zsig-
mond Zsani részt vesz egy országos szóló táncversenyen,
mely októberben kerül megrendezésre.

2018-as terveink: Augusztus 20-a elteltével megkezdtük az
új táncok tanulását, melyeket a következõ falunapon mutatunk
be. A hagyományokat õrizve, ezután is szeretnénk rendezvé-
nyeinket megtartani. Ezúttal is sok szeretettel várunk minden
táncolni vágyó kicsit és nagyot.

Erdõs Boglárka, Gyökeres Veronika, Erdõs Zita

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
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Néptánc � Receptmánia

Szilvás kuglóf
Hozzávalók:
50 dkg kissé szikkadt fonott kalács, 6

tojás, 6 dl tej, 6 ek. kristálycukor, 1 cso-
mag vaníliás puding, 25 dkg kimagozott
szilva, cukor, fahéj, 1 tábla étcsoki vagy
tejcsoki.

Ezt a kuglófot akkor szoktam készíte-
ni, ha nem fogy el a fonott kalács. Kidob-
ni vétek lenne, a recept szerint pedig
úgyis pirítani kell a kalácsszeleteket.
Szilva mellett vagy helyett körtével is ké-
szíthetjük.

A kalácsot ujjnyi vastagon felszeletel-

jük, tepsibe terítjük, majd sütõben meg-
pirítjuk. A tojásokat felverjük a cukorral,
hozzá keverjük a tejet és a pudingport.

Két literes kuglófformát kivajazunk és
belefektetünk egy réteg kalácsot. Egyen-
letesen rászórjuk a cukros fahéjjal ízesí-
tett szilvát és a kockára tört csokoládét,
majd ráöntjük a pudingos keverék felét.
Erre rakjuk a megmaradt kalácsot, majd
ráöntjük a masszát. Alaposan megnyom-
kodjuk, hogy a tojásos massza a tetejét
is ellepje. 160 fokon 55 percig sütjük. A
sütési idõ felénél a tetejét letakarjuk alu-
fóliával, hogy ne süljön túl.

Jó étvágyat!
Mészáros Szilvia

Szalkszentmártoni Szederinda
Néptánc Egyesület

Szücsné Molnár Edina: Ott ültem a sorban...
Egy régi falunapon én is egyike voltam
Aki néptáncot nézve ott ültem a sorban.
Valami megváltozott, abban a pillanatban hirtelen,
Éreztem... a népzene ritmusára dobogott a szívem.

Elõadás után rögtön minden kérdésemet megválaszoltam,
Mit akarok én Anyukaként? Így is oly kevés idõm van!

Telt-múlt az idõ, hetek múltak el
Mikor kedves Komámasszonyom meghívását személyesen tette fel.
Próbaszoknyát húztam, a hangomat újra kiengedtem
Mint egy bezárt madárka, aki újra a kék égig repülhetett fel.

Jöttek az apró táncosok, fiúk és lányok
A gyerekek is kedvet kaptak, az Apraja névvel nagy sikert arattak
Most már két csoport van, Csiperke és Ciberke lett a nevük
Kedves gyerekek, gyertek hozzájuk és táncoljatok velük!

A Komámasszony nevet életem végéig hordom ha kell,
Ez nem csak egy név, ezt mindenkinek éreznie kell.
Összehozott minket a népzene, a néptánc szeretete,
S az évek alatt egy nagy családdá forrtunk össze.

Szeretsz énekelni, táncolni, nagyokat nevetni?
Nézz meg egy próbát, nem fogod megbánni.
..nagy levegõ... csak gondold át, és ne feledd!!!!
Egy régi falunapon én is ott ültem a sorban Veled!!!!

Oláh-Réthy Napsugár



Tanévnyitó helyett:
Szeptember 2-án találkozóra gyûltünk

össze az 1967. évben ballagott évfolyam-
társakkal.

Két párhuzamos osztály: �A� és �B� vé-
gezte el ebben az évben a nyolc osztályt.

Az egyik osztályban 27 fõ, a másikban
29 fõ ballagott.

Jelen volt Mercz Vincéné Erzsike néni,
aki az elsõ osztályos tanító néni volt. Virág-
csokorral köszöntöttük.

Az �A� osztály osztályfõnöke, Kovács Ti-
bor (fizika, technika) és felesége, Tary Ilona
(biológia) terveik és ígéretük ellenére bete-
geskedés miatt nem tudtak megjelenni.

Mindkét osztályból (az információk
hitelességét nem vizsgálva) jelenleg
20-20 fõ él.

Osztályonként 10-10 fõ, azaz 20 fõ
volt jelen a találkozón, társaikat is ma-
gukkal hozva.

Az �A� osztályosok tantermében indult
a visszaemlékezés. Névsorolvasás után
mindenki mondott magáról pár monda-
tot, majd Rózsa Erzsébet (aki a szerve-
zést is elindította és összefogta) szemé-
lyes ajándékát adta át minden évfolyam-
társnak. Ez egy emléklap és egy üveg
(megtöltve), saját kezû festéssel díszít-
ve. (Szervezésben közremûködött még:
Kerner Erzsébet, Czuczor Lajos, Né-
meth József.)

Innen a temetõbe mentünk, Ottrok And-
rás �B� osztály osztályfõnöke és matemati-
katanár, valamint Majsai Károly (földrajzot,
rajzot tanított), volt tanáraink sírjához, az
idõjárás kellemetlenségét leküzdve (esett
az esõ és hideg lett). Mindkét sírnál meg-
emlékezést mondott Rózsa Erzsébet
(Somogyi Lajosné) és koszorút helyeztünk
el, õszinte fõhajtással.

Ezt követõen, megkoronázva e jeles ta-
lálkozót, a Szalki Fogadóban folytattuk az
estet vacsora elfogyasztása és zeneszó kí-
séretében, B. Kovács Sándor pezsgõt ren-
delt, mindenki egészségére koccintottunk.

Többek kezdeményezéséremegszavaz-
tuk, hogy gyakrabban találkozunk, legköze-
lebb kettõ év múlva. Egyesek szerint, ha
még egy órával tovább mulatunk, már havi
találkozó megszavazására került volna sor.

Ottrok Bandi bácsira így
emlékeztünk:

Kedves Bandi Bácsi!
Remélem, látja, tud rólunk és öröm-

mel tölti el, hogy milyen nagyra becsül-
jük, milyen nagy tisztelettel vagyunk Ön
iránt. Évfolyamunkban Ön volt az egyik
osztályfõnök.

Ön az, akirõl legendaként mesélünk,
és mesélnek diákjai az órák elején tör-
tént szertartásairól, míg beírt az osztály-
naplóba, milyen feladatokat adott meg
kiszámításra, amiért kis ötösök jártak an-

nak, aki elsõként megoldotta, ahogyan
zsebóráját kezébe véve méltatlankodott
az idõ múlásáról (elmegy a fele óra a
nyavalyás házi feladattal). A mai napig
emlékszem kézjegyére, aláírására, néha
meg is próbálom utánozni, leírni nevét.

Nekem személy szerint az Édesanyá-
mat is tanította. Amikor kézen fogva ve-
zetett Édesanyám beíratni az elsõ osz-
tályba, találkoztunk Önnel az utcán, és
Ön megszólítva bennünket, hogy hova
megyünk, válaszunkra, nekem azt az in-
telmet adta: legyél olyan okos �kisrózsa�,
mint Édesanyád volt, csak ne legyél
olyan eleven.

Bandi bácsira emlékezve, mindig e
versrészlet jut eszembe: �volt nékem egy
tanítóm, drága öregember, csöpp szõke
bajusza, mint a tilolt kender�.

Az életünk alakulását alapozta meg
ez az Iskola, ahol Ön a többi pedagógus-
sal együtt szilárd alapokat igyekezett verni
a fejünkbe és emberi tartásunkat formálni.
A szigor, a méltóságteljes viselkedés ne-
kem (ha hiszitek, ha nem) mindig impo-
nált, szerettem a következetes, konzek-
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Osztálytalálkozó

50 éve és most
Az 50 éves osztálytalálkozóhoz emlékek

Balról: B. Kovács Sándor, Nyikom László, Horváth Ilona, Németh József, Kiss
Rozália, Fodor Béla, Rózsa Erzsébet, Jáger Ferenc, Mercz Erzsike néni, Czuczor
Lajos, Gudmon Eszter, Koroknai Márta, B. Szabó Mária, Dömök László, Mészáros
Ferenc, elsõ sor: Mizsei Julianna, László Margit, Kelemen Zsófia. Hátul, aki nem

látszik: Czuczor József. Aki nincs a képen: Kerner Erzsébet.
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Osztálytalálkozó � Református Egyház

vens embereket, sokat tanultam tõlük.
Bandi bácsi számomra ilyen volt.

A matematika nem az általánosan
kedvelt tantárgyak közé tartozik, így aki
közvetíti, Õ sem kedvelt.

Az Ön esetében ez máshogy volt, Ön-
bõl, az EMBERBÕL fakadóan jött a diák-
ból a tisztelet, és én szerettem is.

Bandi bácsi, köszönjük, hogy volt ne-
künk, hogy tanítványai lehettünk, hogy
példaképünk lehetett, és megnyugtatjuk,
még ma is az.

A ballagásunk 50. évfordulója alkal-
mából tesszük tiszteletünket emlékhelyé-
nél. Nyugodjon békében, emlékét nagy
szeretet és megbecsülés övezi.

Majsai Karcsi bácsira
így emlékeztünk

a Petõfi Ház emlék-
táblájánál

Ballagásunk 50. évfordulója alkalmából
emlékezünk meg Karcsi bácsi emléktáblá-
jánál személyérõl.

A Petõfi Emlékhely, ez az egész kincs,
ami itt összegyûjtésre, megóvásra került,
egyáltalán, hogy történt valami, Neki kö-
szönhetõ. Évfolyamunk részese lehetett az
Õ munkájának, segíthettük azt, figyelhettük
munkáját, tanulhattunk tõle.

Pedagógusként nekünk földrajzot és raj-
zot tanított, a térkép olvasását, hosszúsági
és szélességi körök értelmezését, az éghaj-
latok alakulását és befolyásoló tényezõit, a
Földgolyó mozgásának megértését próbál-
ta átadni, rajzórákon a fény-árnyék viszo-
nyokmegértését, meglátását, majd annak a
papíron való megjelenítését, a távlati rövi-
dülést, amit a szemünk érzékel.

Nem értettük akkor, hogy mire kell ez,
miért kell ez?

Sok hasznát vettem az életem további ala-
kulásakor; amûszaki és szabadkézi rajz tanu-
lásakor, a síkban történõ ábrázolásnál és az
axonometrikus ábrázolás során, mûveltségi
megmérettetéseken.Az általa lerakott alapok-
ra már csak rá kellett, hozzá kellett tanulni.Az
utazások során, de akár a gépkocsivezetés-
nél (amai napig térkép alapján vezetek, NEM
GPS-szel), biztonságot ad a térképismeret.

Az általa létrehozott Petõfi Múzeum or-
szágosan ismert, büszkén és szeretettel
mesélem személyes kötõdésem.

Köszönjük Karcsi bácsi kitartásod ered-
ményét, köszönjük, hogy tanítványaid lehet-
tünk, tisztelettel adózunk emlékednek.

Rózsa Erzsébet
(Somogyi Lajosné)

Tisztelt lakosság!
Fontos állomásához érkezett a Refor-

mátus Egyházközség, hiszen a gyüleke-
zet vezetõ testülete, közismert kifejezés-
sel élve a Presbitérium hatéves megbíza-
tása lejárt. Törvényi elõírás szabályozza
és teszi kötelezõvé az egész Magyaror-
szági Református Egyházban a presbitéri-
umok újjáalakítását.

A tisztségekre a jelölések megtörtén-
tek, az egyházközségi választói közgyû-
lést pedig 2017. október 22-én tartjuk ren-
des istentiszteleti keretek között, melyre
várjuk mindazokat szeretettel, akik szere-
pelnek az Egyházközség Választói Név-
jegyzékében, és így részt vehetnek a tit-
kos szavazásban.

A tisztújítás vezérigéje a következõ:
�Szolgáljatok az Úrnak örömmel!� Zsolt
100,2

Szeretnénk, ha a gyülekezet vezetõsé-
ge valóban örömmel tudná betölteni azt a
szolgálatot, melynek vállalása nem kis do-
log � hiszen a gyülekezet bizalmát élvezi
minden presbiter, de fõképpen azért, mert
Isten gyülekezetet építõ, bûnbánatra,
megtérésre hívó munkájában részt venni
nagy ajándéka Istennek.

Legyen a mi Urunk áldása Szalkszent-
márton népén, a gyülekezet igehallgató
közösségén, a tisztséget vállalók és csa-
ládjuk életén!

Áldást, békességet!
a Választási Bizottság

A Református Egyház hírei

Az osztálytalálkozó jelenléti íve:
Megjelentek: 1967. 8. a: Baki András, Czuczor József, Dömök László, Horváth Ilona,

Kelemen Zsófia, Mészáros Ferenc, Németh József, Nyikom László, Rózsa Erzsébet, B.
SzabóMária.1967. 8. b:Czuczor Lajos, FodorBéla,GudmonEszter, Jáger Ferenc,Kerner
Erzsébet, Kiss Rozália, Koroknai Márta, B. Kovács Sándor, László Margit, Mizsei Julianna.

Hiányzók: 1967. 8. a: Gacs Mária, Horváth János, Juhász Mária, Keszthelyi Lajos,
KissAndrás, Mihók Teréz, Papp László, Takács Éva, TakácsMária, FarkasAnikó, Zupka
Zsuzsanna. 1967. 8. b: Decsi Mária, Fabók Mária, Jakab Mária, Jakab Teréz, Kothencz
István, Mészáros Éva, Molnár Ilona, Nagy Irén, Sági Ilona, Szebényi Attila.

Akikre emlékezünk: 1967. 8. a: Durvay Gyula, Halász János, P. Kovács Pál,
Majsai László, Matics Károly, Siroki Erzsébet. 1967. 8. b: Ágoston Mihály, Balla Éva,
Derdák János, Dézsi Péter, Gacs Sándor, Jakab Gusztáv, Magyar Éva, Melegh János,
Pecznyik Mária.

(Az elhunytak listája nem hiteles forrásból származik, hanem egymás közötti informá-
ciócserébõl.)
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Múzeum

Anagy beálló vendégfogadóban júniusban megrendezett Mú-
zeumok Éjszakája program feladatának tûzte ki az értékõrzést,
amely az idei év központi célmeghatározása is volt egyben.

Különbözõ településekrõl érkezõ néptánccsoportok sorra
mutatták be a különféle tájegységek táncait, láthattunk és hall-
hattunk szatmári, bõdi, bukovinai, moldvai táncot és zenét. A
gyermekek népi matiné keretén belül találkozhattak a Magyar
Népmese Színház interaktív mesejátékával, ezenkívül kipró-
bálhatták magukat népi mesterségekben, fejleszthették tudá-
sukat népi logikai játékokkal.

A felnõtteknek is jutott a szórakozásból bõven és betyáro-
san, egyike volt ezeknek a programoknak az a 'nyilvános
akasztás', melyet a Kajárpéci Vízirevü mutatott be. A Kajárpéci
Vízirevü emlékezetes elõadására utal a cikk címében megjelölt
vásári dráma kifejezés.

Ez az irodalmi alkotás színpadon megjelenítve meglehetõ-
sen komikus, derûs és formabontó módon bontotta ki betyá-
runk, Sobri Jóska törekvéseit, magatartását és az örökös ér-
vényû tanulságokat. A fõszereplõnek folyamatos döntéshely-
zeteket kellett megoldani nehézségek árán is. A döntés ered-
ményeképpen megszületett a cselekvés, a végén pedig a drá-
maiság szertefoszlott. A vásári dráma bemutatásával tehát
megvagyunk! De hol van akkor a vígeposz?

Például a múzeum ivójában� interaktív képanyag formájá-
ban, ugyanis gondolhatunk itt Petõfi Sándor 1844-ben írt híres
alkotására, �A helység kalapácsa� címû mûre. Ez a hõskölte-
mény � amelyet négy énekben vetett papírra � mûfaját tekint-
ve eposz, sõt komikus eposz. És ha komikus, akkor a hagyo-
mányos eposzi kellékeket parodizálja ki. Hagyományos helyett
rendhagyó, magasztos helyett alantas�

Bár mûnemét és mûfaját tekintve is meglehetõsen távol áll
egymástól a fent említett vásári dráma és a vígeposz, mégis
Petõfi Múzeumunk idei évében mindkét darab és mindkét mû-
faj hangsúlyosan képviseltette és képviselteti magát!

Egyrészt a Múzeumok Éjszakáján nagy sikerrel, másrészt
az ivóban lévõ állandó interaktív fali megjelenítés kapcsán al-
kalomról alkalomra. Ez ihlette következõ programunkat és
színházlátogatásunkat is, hiszen az utóbb említett Petõfi hõs-
költeményt tekinthettük meg a Nemzeti Színházban október
hónapban az Emlékkiállítás és a Múzeum Baráti Kör közös
szervezésében. Jól szórakoztunk!

Remélem, minél több Olvasónk volt mindkét esemény ré-
szese, és ezáltal is gazdagodott élete az irodalom egy-egy
szeletével!

Sóbujtó Klára

Vásári drámától a vígeposzig!

Tisztelt Olvasóközönség!
A Petõfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre szeretettel várja tagjai közé mindazokat, akik fontosnak tartják, hogy országos

hírû Petõfi Emlékkiállításunk megmaradjon, szépüljön. Szalkszentmárton minden lakosának közös kincse a gyûjtemény,
legyünk büszkék rá! Feladatunk az, hogy vigyázzunk rá, hírét vigyük.

Ezek a célok a Baráti Kör egyesületi lehetõségeit kihasználva a mögöttünk levõ idõszakban is megvalósultak, így tudtunk
beruházni informatikai eszközökre � melyekkel a községben terveink szerint gyûjtõ munkát folytatunk, és tudtuk támogatni a
Múzeumok Éjszakája helyi rendezvényét programok finanszírozásával. Szépült a Múzeum udvar is, hiszen sikerült helyreállí-
tanunk a régi csorda-kutat. A megvalósításhoz köszönjük az Önkormányzat támogatását, illetve a 1%-os felajánlásokat.

Mindeközben az Egyesület elnöksége, alapszabálya is megújult, köszönjük a türelmet és a sok segítséget az
ügymenetben.

Köszönjük a tagdíjbefizetéseket � valamint kérjük is, hogy akinek elmaradása van, rendezze, ezzel a jelképes összeggel
(1 200 Ft/fõ/év) támogatva a Baráti Kör egyesületi tevékenységét, Szalkszentmárton kulturális életét és Emlékkiállításunk
gyarapodását.

Alföldy-Boruss Dániel
elnök

Baráti Kör
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Polgárõrség

1992. június 16-án jött létre községünkben a Polgárõrség.
Abban az idõben az egyesületek a közbiztonság és az akkori
rendõrség kritikájaként alakultak meg, így 63 lelkes, tenni aka-
ró férfi összefogásával nálunk is. Elnöküknek Pálfi Józsefet vá-
lasztották, az õ vezetése alatt kezdett erõsödni a mozgalom, a
polgárõrök megszerezték a szakmai alapokat. Azóta ez tovább
erõsödött, így a járõrözés mellett kibõvült a tevékenységi kör.
A civil bûnmegelõzõk a rendõrség mellett részt vesznek a kör-
nyezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a kábí-
tószer-fogyasztás megelõzésében, a rendezvények, sportver-
senyek biztosításában, szervezik a Szomszédok Egymásért
Mozgalmat (SZEM), segítenek a tanyasi embereknek a tanya-
program keretében. Részt vesznek a közlekedés biztosításá-
ban, a helyes közlekedési magatartás oktatásában.

Az idén negyed évszázada történt a megalakulás, ezért a
Falunapon, augusztus 20-án a Szalkszentmártoni Polgárõr
Egyesület, továbbá két tagja, Krepsz Károly és Szabó Gábor
(akik az alapítás óta aktív tagok) 25 éves polgárõri munká-
jukért Szalkszentmárton Községért Emlékérem kitüntetésben
részesültek, melyet Káposztás Tibor polgármester és Gulyás-
né Horváth Tünde alpolgármester adott át. Ezenkívül még Ri-
gó János r. alezredes, rendõrkapitány úr is elismerõ oklevelet
adott át Szabó Viktornak. Kapitány úr méltatta és oklevélben
részesítette Fenyvesi András tagunkat is, az Egy iskola, egy
polgárõr mozgalomban teljesített önzetlen szolgálatáért, to-
vábbá Jenei Edina közbiztonsági referens is elismerõ okleve-
let vehetett át tõle.

Czuczor Teca

Polgárõrség hírei

Szabó Viktor elnök átveszi a Községünkért ÉrdemérmetSzabó Gábor

Rigó János r. alezredes és Szabó Viktor elnök Rigó János és Fenyvesi András

Jenei Edina Krepsz Károly
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Foci

Az elmúlt pár hónapban nagyon fel-
gyorsultak az események a Szentmárton
Sportegyesület életében.

Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzatától kapott földterületen a föld-
munkálatok megtörténtek az új sportpá-
lyához.

A tagok és sok segítõ ember összefo-
gásával elkészült a korlát, két fúrt kút, és
a füvesítés, locsolórendszer kiépítése is.

A munka folytatódik, ahhoz, hogy jövõ
õsszel a csapataink az új sportpályán
játszhassanak, még nagyon sok feladat
vár ránk.

2017. augusztus 19-én elindult a Me-
gye III. labdarúgó bajnokság, amelyen
most már Szalkszent-
márton is a felnõtt csa-
patunkkal képviselteti
magát.

A csapatnak 26 iga-
zolt játékosa van, amely-
bõl csupán csak négy
nem a falunk lakója.

Kicsit döcögõsen, ne-
hézségekkel birkózva
kezdtek a fiúk, de mára
már mondhatjuk, hogy
egyre összeszokottab-
bá váltak az edzések-
nek és a mérkõzések-
nek köszönhetõen.

Nagy segítség a fo-
cistáink számára, hogy
mind a hazai, mind az
idegenbeli meccseken
egyre nagyobb szám-
ban képviseltetik magu-
kat a sport kedvelõi, és
így egyre jobb hangulat-
ban telnek el a mérkõ-
zések.

Gyermekeink 2017.

szeptember 10-e óta lelkes résztvevõi az
MLSZ Bozsik Programjának, melynek
hétvégéken Solt és Kalocsa ad otthont.

Jelenleg 36 utánpótlás korú futballista
jár edzéseinkre, amelybõl 28 igazolt
szalkszentmártoni gyermek.

Az edzõk és játékosok szempontjából
mind a felnõtteknél, mind a gyermekek-
nél ez az idõszak az összeszokásról, ta-
pasztalatszerzésrõl, a játék élményérõl
szól, és arról, hogy végre újra jelen va-
gyunk az MLSZ Bács-Kiskun Megyei
Bajnokságában.

A szalkszentmártoni lakosok vissza-
jelzései és a segítõ felajánlások alapján
megállapíthatjuk, hogy összefogással

sikerült egy régi ûrt betölteni a falu éle-
tében.

�A sport elsõsorban szellemi fogalom.
Egy sportcsapat a társadalomnak kicsi-
nyített képe, a mérkõzés az életért való
nemes küzdelem szimbóluma... A sport
a játék alatt tanítja meg az embert rövid
idõ alatt a legfontosabb polgári erények-
re: az összetartásra, az önfeláldozásra,
az egyéni érdek teljes alárendelésére, a
kitartásra, a tettrekészségre, a gyors el-
határozásra, az önálló megítélésre, az
abszolút tisztességre, és mindenekelõtt
a �fair play�, a nemes küzdelem szabá-
lyaira." (Szent-Györgyi Albert)

Kovács László

Szentmárton Sportegyesület hírei
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Képriport

Bölcsõde Úttörõcsapat

Óvoda alapítvány Hittantábor

Felvidéki kirándulás � Betlér

Könyvtár

Irodalomóra a könyvtárban � Ilonka néni szõttesein
megelevenednek a balladák

Mûvelõdési Ház

Szalkszentmárton, szeretlek! �
Palacsintaevõ verseny
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Képriport

Szentmárton
Sportegyesület

Polgárõrség
életébõl

Szederinda
Néptánc Egyesület

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

A közlekedésbiztonsági foglalkozás résztvevõiMár zöld a fû az új focipályánkon


