
VII. évfolyam 1. szám, 2018. március Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

Szeretettel üdvözlöm a tavaszi
lapszámunk Olvasóit!

Az õsz óta eltelt idõ fontosabb eseménye-
it szeretném bemutatni.

Szent Márton, falunk névadójának tisz-
teletére lampionos felvonulást és megem-
lékezõ mûsort tartottunk a Szent Márton
szobornál.

November 12-én katolikus templombúcsú
és szeretetvendégség volt, melyre most is
sok hívõ és meghívott vendég érkezett a
szomszédos településekrõl is. Kapás Mihály
Plébános Úr fogadta a látogatókat. 

25-én a nyugdíjasokat köszöntöttük a
Mûvelõdési Házban. Kautzky Armand
színmûvész adott nagyon színvonalas
mûsort. Az õsz folyamán sikerült újra cse-
rélni a gyermekorvosi és a körzeti orvosi
rendelõk, illetve a várók bútorzatát, 2,7
mFt-ot költöttünk a felújításra.

A fogorvosi rendelõ is új víz- és elektro-
mos rendszert, mûanyag padlózatot és
ami a legfontosabb, új kezelõ berendezést
kapott 14 mFt értékben!

Úgy gondolom, ezekkel a lehetõségek-
kel biztosítva lesz a község lakosainak, is-
kolásainak a magasszintû fogászati ellátá-
sa. Biztosíték erre dr. Petró Henrietta fog-
orvosnõnk lelkiismeretes munkája is,
melyhez sok sikert kívánunk Neki!

A Karácsony közeledtével 3 mFt érték-
ben vásárlási utalványokkal tudtuk támo-
gatni a családokat. Az ünnepek között – a
jó idõnek köszönhetõen – javítottuk, ká-
tyúztuk a Hunyadi, Posta, Akácfa utcákat.

(Folytatás a 2. oldalon)

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezett ünnepségre, melyet

2018. március 15-én 10:00 órakor tartunk
A SZALKSZENTMÁRTONI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

és a PETÕFI-SZOBORNÁL.

ÜNNEPI PROGRAM:
Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak mûsora

(felkészítõ tanár: Pál Ferencné)
Káposztás Tibor polgármester köszöntõje

Dr. Ratzky Rita irodalomtörténész ünnepi beszéde
Koszorúzás a Petõfi Múzeumnál, majd a Petõfi-szobornál

Szalkszentmárton Község Önkormányzata



Az igen rossz minõségû Alkony utcát is próbáltuk járhatóvá
tenni, beton õrleménnyel töltöttük fel a gödröket, és a tetejére
salakot szórtunk, majd lehengereltük, egy darabig talán bírni
fogja.

A Falu karácsonyát ismét a Mûvelõdési Házban és az udva-
ron rendeztük meg. Fellépett az Általános Iskola énekkara is,
Törökné Novadovszki Nelli vezetésével, valamint a Szederin-
da Néptánc Egyesület, köszönet érte! A mûsort Gergely Ró-
bert fellépése zárta a jelenlévõk megelégedésére.

Az udvaron, a szín alatt sütemények, bejgli, kenyérlángos,
tea, forralt bor várta az érdeklõdõket.

Az új év jól kezdõdött, lakossági adakozásból, valamint a külföl-
dön élõ szalkiak jóvoltából összejött a 2 mFt, amit a Kamrás ház
megvásárlására fordítottunk. Még maradt pénz a számlán, és ha
még küldenek rá, úgy azt az összeget is csak a ház felújítására,

berendezésére fogjuk fordítani. Köszönet érte mindenkinek, aki
adott, és úgy érzi, hogy fontos lesz egy olyan épület, amelyben a ta-
tarozás után méltó helyet kapnak falunk emlékei, régi használati esz-
közeink, régi bútoraink!

Még mindig jó hírek: 17,3 mFt-ot nyertünk pályázatból 25%-
os önerõ mellett a Béke utca aszfaltozására. Ez a pénz nem
elegendõ a teljes útszakaszra, csak az Arany János utcáig, de
õszig várunk a kivitelezéssel, és ha a pénzügyi helyzetünk le-
hetõvé teszi, saját erõbõl folytatjuk az aszfaltozást.

A templomdombon álló megsérült I. Világháborús Emlékmûvet
is renováltatni fogjuk, az erre kiírt 700.000 Ft-os pályázatból. 

Még a januári hónapban szállítottuk ki az arra jogosultaknak a
szociális tûzifa támogatást. Mintegy 100 család kapott ingyen tüze-
lõt. Az Önkormányzat fizette az erdõbõl való beszállítást, majd a
munkásaink kuglizták fel egy részét a fának. Ezek a munkálatok

így a kiszállítással, a darabolással
1 mFt-ba kerültek.

Voltak, akik már másnap érez-
ték a tavaszt, és eladták a fát.

Február elején elkezdõdött a
napelemek felszerelése a Mûvelõ-
dési Ház tetõzetére, így próbáljuk
meg csökkenteni az áramszámlát.

Energetikai pályázaton sikerült
38 mFt-ot nyernünk a központi óvo-
da II-es épületére, valamint az újte-
lepi óvoda fûtéskorszerûsítésére,
hõszigetelésére, nyílászáróinak a
cseréjére. Nagyon idõszerû volt, a
telepi óvoda tekintetében pedig kü-
lönösen. Egy baj van csak ezekkel
a pályázatokkal, amelyek ugyan jól
jönnek, de annyira meg van kötve a
kezünk a felhasználás módjáról,
hogy nem mindig fordíthatjuk arra,
ami szerintünk a legfontosabb len-
ne, hanem arra kell elkölteni, amit a
pályázatban elõírnak! Bár erre
szokták mondani, hogy: „Ajándék
lónak ne nézd a fogát!”. Csak néha
nehéz megértetni, hogy azért csi-
náltuk úgy azt a beruházást, mert
az elõírásokat be kell tartanunk, kü-
lönben vissza kell utalnunk a támo-
gatási összeget, plusz büntetnek
keményen.

Dióhéjban, a teljesség igénye
nélkül ezek lettek volna a fonto-
sabb események. A tavasz köze-
ledtével, a jó idõ reményében hí-
vok mindenkit március 15-i Nem-
zeti Ünnepünk alkalmából a Mû-
velõdési Házba, ahol ünnepi mû-
sor keretében beszédet mond dr.
Ratzky Rita történész!

Jöjjenek minél többen, ünne-
peljünk együtt!     

A közmeghallgatást április 25-
én, szerdán tartjuk a Mûvelõdési
Házban, melyre mindenkit szere-
tettel várunk.

Káposztás Tibor 
polgármester
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Önkormányzati hírek
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Önkormányzat

Uniós forrásból újul meg Kunszentmiklós tasskertesi óvo-
dája és Dunaegyházán a Mákszem óvoda. Kunadacson és
Kunpeszéren megújul az óvoda vizesblokkja, valamint fej-
lesztõ játékokkal bõvül az óvoda eszközparkja. Szalk-
szentmártonon is megújul az óvoda, a gyermekeknek tartás-
javító tornát, úszásoktatást, lovagoltatást biztosítunk.

Tasson mozgásfejlesztõ programokat szervezünk és esz-
közöket vásárolunk hozzá. A gyermekeknek sport tábort,
nyelvtanfolyamot, öko-napokat, tudatos pénzügyi magatar-
tást segítõ programokat tartunk. 

A fejlesztés eredményeként Apostagon megújul a Mûve-
lõdési Ház.

A projekt hatására a településeken bõvülni fog a pedagó-
gusok módszertani eszköztára, továbbképezzük a helyi köz-

szolgáltatások egyéb
területein dolgozó szak-
embereket. A gyermekeknek
iskolán kívüli fejlesztõ programokat biz-
tosítunk, és a továbbtanulást népszerûsítõ rendezvényeket
szervezünk. 

Családi napok keretében készségfejlesztõ, egészségmeg-
õrzõ, helyi hagyományokat õrzõ programokat és nyári táboro-
kat szervezünk.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elindítja a „Bács-
Kiskunban itthon vagy!” címû tanulmányi ösztöndíj programot
a fent felsorolt településeken élõ hátrányos helyzetû diákok
részére, melynek célja, hogy minden diák lehetõséget kapjon
arra, hogy befejezhesse tanulmányait. 

A Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-
fejlesztési Nonprofit Kft. gondozásában zajlik az óvodai ne-
velés országos alapprogramja szerinti továbbképzés az intéz-
ményi mozgásprogramok keretében alkalmazható módsze-
rekrõl.

A Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési
Nonprofit Kft. közösségi vetélkedõkkel egybekötött
interaktív elõadássorozatokat és óvodai meseköröket
szervez és bonyolít le.

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi Járásban

2018 / 02 / 19
Kunszentmiklós Város Önkormányzata és konzorciumi
partnerei európai uniós forrásból 487,25 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyertek humán kapacitásaik fej-
lesztésére. A projekt célja, hogy a településméretbõl adódó
társadalmi hátrányokat mérsékelje, és javítsa a térségben
élõ gyermekes családok közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férését.

Születések
Vastag Csaba Sándor (2017.10.26.) a.n.: Molnár Edit
Németh Ádám Zalán (2017.10.26.) a.n.: Jakab Teréz
Alföldy-Boruss Berta Katica (2017.10.30.) a.n.: Sóbujtó Klára
Bebõk Lajos (2017.11.05.) a.n.: Fejes Anita
Halász Zente (2017.11.06.) a.n.: Tiboldi Éva Ágnes
Szabó Zsófia (2017.11.07.) a.n.: Gergely Mária Ida
Miskovicz Tamás Marcell (2017.11.07.) a.n.: Dömök Rebeka
Jenei Maja (2017.11.17.) a.n.: Hofmeiszter Renáta
Borda Bendegúz Olivér (2017.11.25.) a.n.: Tóth Renáta
Szûcs Csaba (2017.12.12.) a.n.: Mátrai Klaudia
Zsigmond István (2017.12.17.) a.n.: Nagy Enikõ
Kardos Liza (2017.12.22.) a.n.: Demjén Viktória
László Noel (2018.01.02.) a.n.: Krajcsovszki Tímea
Kovács Csenge (2018.01.23.) a.n.: Csepregi Kitti
Kovács Lili (2018.01.23.) a.n.: Csepregi Kitti
Vincze Emma (2018.03.03.) a.n.: Steinbinder Judit 

Házasságkötések
Gulyás Zoltán és Gubacsi Zsuzsanna 2017. október 20.
Marján György és Hupczej Ilona 2017. október 21.
Kaszás István és Oláh Annabella 2017. október 28.
Nagypál Barnabás és Ruff Cintia 2017. november 17.
Baranyi Róbert és Makula Brigitta 2017. november 18.

Elhunytak
Nagy Richárd (1994.01.07.) Elhunyt: 2017.09.30.
Végh János (1943.04.06.) Elhunyt: 2017.10.14.
Ágoston Ilona (1948.05.04.) Elhunyt: 2017.10.21.
Nagy Andrásné (1979.09.09.) Elhunyt: 2017.10.21.
Szappanos Gyuláné (1933.08.04.) Elhunyt: 2017.11.04.
Giron Imréné (1936.02.11.) Elhunyt: 2017.11.13.
Vincze Sándor (1934.10.19.) Elhunyt: 2017.11.22.
Ertl András (1982.09.15.) Elhunyt: 2017.11.22.
Hofmeiszter József (1933.08.24.) Elhunyt: 2017.11.29.
Buránszki Benjámin (1956.05.25.) Elhunyt: 2017.11.30.
Szabó Jánosné (1936.08.20.) Elhunyt: 2017.12.13.
Sebetka Jánosné (1929.05.03.) Elhunyt: 2017.12.17.
Olasz István (1937.11.10.) Elhunyt: 2018.01.12.
Decsi János (1957.02.20.) Elhunyt: 2018.01.24.
Szalai Károly (1967.06.19.) Elhunyt: 2018.02.02.
Gonda Sándorné (1940.04.06.) Elhunyt: 2018.02.02.
Tari Zoltán (1975.12.10.) Elhunyt: 2018.02.04.
Durvay Gyuláné (1951.12.21.) Elhunyt: 2018.02.06.
Dornyai Ferenc (1950.03.13.) Elhunyt: 2018.02.08.
Heller Ferencné (1928.11.09.) Elhunyt: 2018.02.26.

Anyakönyvi hírek
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Bölcsõde

Bölcsis hírek
Napsugár Családi Bölcsõde csecsemõk és kisgyermekek (5 hó-

napos kortól – 3 éves korig) napközbeni ellátásában segít azoknak
a családoknak, ahol az édesanya visszatér munkahelyére. A sza-
bad helyek függvényében, nyitva áll a bölcsõde abban az esetek-
ben is, amikor az édesanya részmunkaidõben dolgozik, távmunkát
végez, tanul, vizsgázik vagy hivatali ügyeket intéz, és szeretettel fo-
gadjuk a „nagytestvért”, ahol ikerbabák születnek a családban. Fel-
tétele a kisgyermekek bölcsõdei beszoktatása, ami általában két
hét, ez idõ alatt beilleszkednek a családias hangulatú bölcsõde éle-
tébe, megismerik az új környezetet, kezd kialakulni a bizalmuk –
kötõdésük a kisgyermeknevelõk és a kis társaik felé.

Bölcsõdében az állandó személyi és tárgyi feltételek mellett sze-
retetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag, derûs, nyu-
godt légkörben zajlik a szakszerû gondozás-nevelés. A kisgyer-
meknevelõ minden helyzetben figyelembe veszi a gyermek életko-
ri és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés
állapotát, hangulatát, így segítve a csecsemõ és kisgyermek fejlõ-
dését. A sószoba jótékony hatását is kihasználjuk mindennap, szí-
vesen csúszdáznak a gyerekek, vagy „só-homokoznak”. A sószo-
ba rendkívül elõnyösen hat az immunrendszerre, melynek erõsíté-
se segít a betegséget leküzdeni. Négyszeri étkezés biztosításával
egy „pocak” sem marad éhes, és az ételérzékenységet is figyelem-
be vesszük.

Aszép hosszú õsz folyamán, amennyire az idõjárás engedte, az
udvaron töltöttük a délelõtt egy részét, megfigyeltük a madarak vo-
nulását, színes faleveleket és õszi terméseket gyûjtöttünk, majd
ezeket felhasználva kézmûves foglalkozásokon ragasztottunk, fel-
fûztünk, bábokat készítettünk. A kultúrházban örömmel készítettük
a kis lámpásokat, és meseszerûen megismerkedtünk Szent Már-
ton életével. Dalokkal, versekkel, mesékkel vártuk a következõ év-
szak, a tél beköszöntét. A jóságos Mikulást sok-sok dallal és vers-
sel köszöntötték a gyerekek, cserébe ajándékot osztott a Mikulás
és velünk tízóraizott. 

Karácsony ünnepére zenehallgatással, mézeskalács-készítés-
sel, énektanulással, a kis Jézus születése történetének és az Õt
körülvevõ személyek megismertetésével készültünk. Az „angya-
lok” segítségével megérkezett a szép karácsonyfánk, és boldogan
bontogatták az ajándékokat a gyerekek. A téli szünet elõtt Dománt
köszöntöttük közelgõ születésnapja alkalmából, és elbúcsúztunk
tõle, januártól óvodás lett. Az új év elejét köszöntöttük jókívánsá-
gokkal, és vártuk a hóesést, de nem jött. Farsangra készültünk da-
lokkal, versekkel, dekorációkkal, jelmezekkel, szalagos fánkkal és
zenével-tánccal. Miután elbúcsúztattuk a telet, megérkezett a hó-
esés, a gyerekekkel hóembert építettünk, és nagy örömükre szán-
kóztak. Amikor már nagyon fáztunk, újra elköszöntünk a téltõl, a
„napocskának üzenve” lufikat repítettünk a magasba, amire rára-
gasztottuk üzeneteinket,  „nagyon várjuk, hogy a nap melegen süs-
sön és megérkezzen a tavasz”.

Szülõk gondolatai a bölcsirõl: „Napsugár Családi Bölcsi… egy
Csodavilág… az udvaron Füli nyuszi ugrál… az ajtóban Berci cica
dorombol és az ünnepek valóban ünnepek… A gyerekek különle-
ges kincsek, akiket Anikó és Pisti nagyszülõként szeret. Érzelmileg
meleg, biztonságos, védett kis sziget… család a családban… aho-
vá a gyerekek mindig hazajárnak.”

„Nehéz szülõként másra bízni gyermekünket, de annak érdeké-
ben, hogy az Õ életét is színesebbé tudjuk tenni, mindkét szülõ dol-
gozni tud, hatalmas segítség a bölcsi.

Villõ az elsõ napoktól kezdve imádja a bölcsi hangulatát, a tár-
sait, Anikót és Istvánt. Egyszerûen látszik, hogy nem csak jól vég-
zik ezt a felelõsséggel járó munkát, a gyerekeket is nagyon szere-
tik. Köszönet nekik, amiért a faluban ilyen magas színvonalon biz-
tosítják a gyerekek felügyeletét.”

„Luca a kezdeti nehézségek ellenére (néhány napos beszokta-
tás, betegség) gyorsan beilleszkedett, a mindennapok részévé vált
számára a bölcsõde. Társait, a környezetet hamar megkedvelve,
alapkészségeiben napi szinten fejlõdve, élményekkel gazdagodva
szívesen jár a családias hangulatú közösségbe.”

„A szeretetteljes, családias környezet, a saját korosztályával el-
töltött idõ, az új játékok abszolút pozitív hatással vannak gyerme-
kemre. Ahozzáértõ, türelmes gondoskodás pedig biztonságérzetet
ad, hogy »jó kezekben van« Botond a távollétemben.”

Szeretettel várom az érdeklõdõ szülõket és a csemetéket! 
(Tel.: 70/395-34-67)

Homokyné Hornyák Anikó
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Óvoda

A december tele volt a gyerekeknek iz-
galommal, várakozással. Minden csoportba
ellátogatott a Mikulás. Bensõségesen elbe-
szélgettek vele az óvodások, és a szülõi
munkaközösség közremûködésének kö-
szönhetõen minden gyerek csomagot ka-

pott. Decemberben a Haslinger Kft. is küldött a gyermekeinknek
sok-sok finomsággal töltött csomagot. A Karácsonyt minden cso-
portban a szülõk részvételével szervezték meg az óvodapedagó-
gusok. Nagyon jó érzés látni az anyukák és apukák örömét az
ajándékok bontogatása és a közös játék közben. Az ajándékokat
az Óvodai Alapítvány segítségével rendeltük meg.

Kézmûves foglalkozást szerveztünk az anyukáknak. Nagyon
szép agyag gyertyatartókat, dísztárgyakat készítettünk együtt. Az
anyukák a Falu karácsonyán értékesítették ezeket. A bevételt az
udvar szépítésére fordítjuk. Köszönjük minden szülõnek, aki részt
vett az agyagozásban és az árusításban!

Az óvodapedagógusok elkészítették Kuruczné Horváth Erika,
Tiringerné Gál Erzsébet és az intézményünk önértékelését. Kö-
szönjük a szülõknek, hogy segítségünkre voltak az önértékelés és
a tanfelügyelet kérdõíveinek kitöltésében! 

Karácsony után látszólag kicsit nyugalmasabban telnek a napok
az óvodában. 

Január elején új gyermekeket szoktattunk be a Pillangó és a
Nyuszi csoportba.

Igyekszünk a gyermekek egészségét óvni a mindennapos moz-
gással, levegõzéssel, gyümölcsfogyasztással. Itt is köszönjük azt a
sok gyümölcsöt, amit rendszeresen kapunk a családoktól!

Részt vettünk az intézményi Bozsik Programon is, de sajnos
csak kis létszámban, mert az utaztatást sok gyerekkel nem tudtuk
megoldani.

Februárban részt vettünk a Mûvelõdési Ház mackó napján, a
Léghajó Bábszínház elõadásán. A jótékonysági délutánunkon is
szórakozhattak a gyerekek, amelyhez szintén sok szülõi segítsé-
get kaptunk.

Március 15-ét is minden csoport megünnepli a saját szintjén.
Ellátogatunk a Múzeumba és a Petõfi-szoborhoz. Ilyenkor beszé-
lünk a magyarságunkról, a hozzátartozó jelképekrõl, színeinkrõl.

Márciusban minden nagycsoportos korú gyermekrõl szak-
véleményt állítunk ki, amely tartalmazza a javaslatot, hogy a
gyermekek megkezdjék az iskolai tanulmányaikat, vagy még
egy évet az óvodában töltsenek. Fontos, hogy nagycsoporto-
saink a megfelelõ fizikális, intellektuális, szociális fejlettséggel,
ismeretanyaggal, megfelelõ önállósággal és tanulási képessé-
gekkel lépjenek az iskolába.

A tavaszi és a következõ évi programok a Fenntartó pályáza-
tából valósulnak meg: úszás, TSMT torna, játszóházak, bábszín-
házak. Ezek még szervezés alatt vannak, de amit biztosan tu-
dunk, hogy a gyerekek számára ingyenesek lesznek.

Szekeresné Pinczés Györgyi
óvodavezetõ

Hírek a Bóbita Óvodából

AgyagozásAgyagozás
anyukákkalanyukákkal

Farsang
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Óvoda Alapítvány

A Szalkszentmártoni Óvoda munkáját 1997 óta támogatja és
segíti lehetõségeihez képest alapítványunk. Köszönjük a Szülõk,
Nagyszülõk és Óvodapedagógusok támogatását, adományait.
Külön köszönetet mondunk a Lakosság 2016. évi SZJA 1%-ának
felajánlásaiért (239.111 forint), melyet ki tudtunk egészíteni a jó-
tékonysági vásárokból befolyt összegbõl 252.801 forintra, mely-
bõl az öt óvodás csoportnak teljes mértékben bõséges karácso-
nyi játék ajándékokat tudtunk vásárolni. (Ez azt jelenti, hogy cso-
portonként kb. 50.000 forint jutott ajándék vásárlásra a kará-
csonyfa alá.) A karácsonyi ünnepségen készült fotókon is látha-
tó, hogy gyermekeink milyen boldogsággal, örömteli, átszellemült
érdeklõdéssel vették birtokukba az újonnan kapott játékokat. A
karácsonyfa alá odakészített meglepetés ajándékokat a gyere-
kek kedves karácsonyi mûsorral köszönték meg. Ezúton szeret-
nénk megköszönni alapítványunk kuratóriuma nevében is min-
den kedves Szülõ, Nagyszülõ, szalkszentmártoni Vállalkozó tá-
mogató adományait és segítségét, hogy  karácsonyunk ünnepén
a jó szándék, a közös akarat és kedves adományaik a szeretet
erejével beragyoghatták ezt a Szent Ünnepet.

A „Korszerûbb  Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány (adó-
szám: 18360354-1-03) nevében kijelenthetem, hogy nagy örö-
münkre szolgál, hogy a 2017. évi SZJA 1%-ot is elfogadhatja ala-
pítványunk, és azt óvodásainkra fordíthatjuk.         

A „Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány 1997
óta (jelenleg is) alapító tagjai: Farkas Márta, Kuruczné Horváth
Erika, Takács Veronika, Szabó Gáborné Czuczor Teca, Szeke-
resné Pinczés Györgyi, Szilágyiné Alvarez Martinez Luz Ilia és
Dr. Tiringer Csaba György.

Kuratóriumi tagjaink: Takács-Csaba Erika, Ratkovics Istvánné
Majsai Ilona, Bezerédi  Gáborné  Malzseniczki  Ilona,  Fenyvesi-
né Gál Szidónia és Fenyvesi András elnök, akiknek (ingyenes) ki-
tartó társadalmi munkáját ezúton is köszönjük. Mindnyájan kö-
szönettel tartozunk, hogy a jelen gazdasági helyzetben is helyt
tudtunk állni, köszönjük a sok-sok szeretetet, támogatást, ado-
mányt, és köszönjük, hogy számíthatunk Egymásra, mert csak
közös összefogással tehetünk gyermekeink boldogságos
jövõjéért…

Fenyvesi András
„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”

Alapítvány Kuratóriumának elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány hírei
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Iskola

„Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
mint akik téged folytatnak majd!”

/ Keresztury Dezsõ /

A címül választott, közismert Ady-verssor közérzeti klímaválto-
zásra sarkalló feltételén túl a mottóként megidézett másik versrész-
let tanítása is vezérfonálként jelent meg a 2017/18-as tanévünk ter-
vezése és eddigi eseményeinek megélése során. Tél végi szám-
vetésünk során talán elmondható, hogy a Szalkszentmártoni Petõ-
fi Sándor Általános Iskola tanulói a mindennapok kötelezõ erõpró-
bái mellett nagyon sok tartalmas programban vehettek részt az el-
sõ félévben. A nyáron megszervezett, sokrétû, gazdag és színes
élményeket kínáló napközis táborok után nagy lendülettel kezd-
tünk bele az új tanévbe. A„Szalkszentmárton szeretlek!” elneve-

zésû  témanapon játé-
kos formában ismerked-
tek a gyerekek a telepü-
lés nevezetességeivel,
egy látványos flashmob-
bal – ún. villámcsõdület-
tel – zárva az esemény-
sort. A közös éneklés
alatt a SZALK feliratot
körülölelõ szívet formáz-
tak a templomdombon
az iskola-logós pólóba
öltözött diákok.

Mindeközben határtalan lelkesedéssel készítettük elõ a hetedi-
kesek és nyolcadikosok számára a négynapos erdélyi körutazást,
amelyet a „Határtalanul” program keretében valósíthattunk meg.
A magyar történelem, mûvelõdéstörténet, irodalom, néphagyo-
mány kultikus helyei; testvértelepülésünk, Felsõboldogfalva meglá-
togatása; túra a Békás-szorosban a medvére várás állandó izga-
tottságával; – még a címszavakban történõ  élmény-leltárhoz is ke-
vés lenne az újságcikk terjedelme. Erdélyben énekelt, megtanult
jókívánságunk azóta egyéb, itthoni együttléteken is megtalálta már
helyét, hadd szóljon innen is minden kedves olvasónak: „Sok szép-
séges napokat vígan megérhess!”

2017. október 1-tõl megkezdõdtek az EFOP-4.1.3-17 „Teremtsd
egészen újjá e hazát! – infrastruktúra fejlesztés a szalkszentmár-
toni iskolában” elnevezésû projekt munkálatai. Anagyszabású prog-
ram keretében meg fog újulni a Petõfi téren lévõ épületünk.

Szintén ebben a hónap-
ban indult útjára a komplex
mûvészeti nevelés eszközeit
használó Nemzeti Tehetség

Program, a több mint 1 millió forintos támogatásból kirándulást
szerveztünk, hangszereket és színpadi kellékeket vásárolhattunk.

Nagy sikerû rendezvény volt diákjaink körében – és tovább bõ-
vítette a szeptemberi témanapon a helyi értékekrõl megszerezhe-
tõ tapasztalatokat – a pályaválasztási témanap. A télváró dél-
után fõ célja az adventi ráhangolódás és a környezeti, esztétikai
kultúra együttes megélése volt.

A Falukarácsony – a képzavar ellenére nyilván érthetõ – csen-
gõ-bongó színfoltja volt az iskola MartinuS KóruSának éneklése és
csengettyûjátéka. 

Az elsõ félévben több versenyen is részt vettek tanulóink. Zá-
rásul az ott elért eredményeket soroljuk, megköszönve az olvasó
figyelmét, és  a község intézményeinek, lakóinak, szülõi közössé-
gének mindenkori együttmûködését, támogatását.

Az Erzsébet-napi szavalóversenyen, Kunszentmiklóson,
a körzeti fordulón Mészáros Lukács 2., Jakab Ruben 3., Papp Kíra
7., Pásztor Alex 6. helyezést ért el. 

Decemberben övvizsga volt a karate szakkörösök számára
Rezes János szervezésében.

Szintén decemberben a „Szerezz örömet egy verssel!” szép-
írás-versenyen a 4-8. osztályból beérkezett pályamunkák közül
Balogh Panna 4., Fenyvesi Fanni 6. és Kiss Ramóna 8. osztályos
tanuló elismerésben részesült.

A 2018. 01. 30-án a kunszentmiklósi, körzeti Csörgõ Gyula Te-
rematlétika Versenyen iskolánk csapata a VII. helyezést szerez-
te meg. Külön köszönjük a szép egyéni eredményt Németh And-
rásnak, a 30 méteres futásban II., a 3 körös futásban és a helybõl
távol ugrásban szintén II. lett. Krepsz Éva medicinlabda dobásban
VII. helyezést ért el. 

Dunaegyházán mûveltségi vetélkedõn vettek részt diákjaink.
A járási iskolák közötti megmérettetésben remekül szerepeltek, tá-
jékozottságuknak és leleményességüknek köszönhetõ a szép si-
ker. A II. helyezett csapat tagjai: Benkõ Fanni (7. osztály), Fenyve-
si Fanni (6. osztály), Nagy Sára (7. osztály), Papp Kíra (5. osztály),
Tóth Olivér (8. osztály).

Törökné Novadovszky Nelli

Ha élet zengi be az iskolát…
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Mûvelõdési Ház

Visszatekintõ
Kedves Olvasó!
A2017-es esztendõ második félévének programjait végignézve,

programokban gazdag évet zártunk, és ez nem lesz másként idén
sem. Ígérhetem, hogy a hagyománnyá vált, megszokott rendezvé-
nyeken idén is találkozunk a kedves látogatókkal!

November 4-én a Dumaszínház elõadását láthatták az érdeklõ-
dõk, amit a Szomszédnéni Produkciós Iroda mutatott be. Az elõ-
adás teltházas volt, a jegyek 4 nap alatt elfogytak. A nagy érdeklõ-
désre való tekintettel idén is lesz dumaszínházas elõadás, amire a
jegyek elõvételben lesznek válthatók. 

Szalkszentmártonon több éves hagyomány, hogy az óvoda és
az általános iskola Márton-hetében emlékezik meg településünk
névadójáról, Szent Mártonról. Immár ötödik alkalommal került
megrendezésre a Márton-napi lámpás felvonulás. Az idei évben a
hagyományõrzõ rendezvény egész hetes volt. Ennek a program-
nak a keretében az óvodás csoportok kézmûves foglalkozáson
vettek részt a Mûvelõdési Házban, ahol lámpásokat készítettek.
Bébiételes üvegeket festettek, ragasztottak, és mindenki az ízlésé-
hez mérten díszítette papírból vágott színes levelekkel, libával,
csipkével, kukoricacsuhé masnival, szalaggal, és megismerkedtek
Márton legendájával. Az iskolás gyerekek technika órán készítették
el osztályfõnökük és rajztanáruk segítségével a lámpásokat. No-
vember 11-én, szombaton 17 órai kezdettel lámpás felvonulással
zárult a Márton-hét. A résztvevõk az általuk készített lámpásokba
teamécsest kaptak, és azzal indultak a felvonulásra. A Mûvelõdési
Ház udvarából indultunk, és a Szent Márton szoborig sétáltunk. A
menetet Márton katonának öltözött fiú vezette, lóháton. A kivilágí-
tott Szent Márton-szobornál iskolánk énekkara, a MartinuS KóruS
énekeivel és Tóth Miklós Dániel szavalatával emlékeztünk Márton
püspökrõl. A résztvevõk libazsíros, libamájas, libatepertõs kenyeret
kóstolhattak. A megemlékezés végén süteménnyel kínáltuk meg a
jelenlévõket, amit mindenki megoszthatott valakivel, ahogy Márton
is megosztotta köpenyét a koldussal. 

Idõsek napja
Szalkszentmárton Község Önkormányzata november 25-én te-

lepülésünk nyugdíjasait zenés délutánra hívta a Mûvelõdési Ház-
ba. Káposztás Tibor polgármester úr köszöntötte a nyugdíjasokat
és Katalin névnapot ünneplõket. Meglepetés mûsorunk elsõ felé-
ben a Pesti Zenés Színpad zenés, irodalmi, humoros gálaestjét
Udvarhelyi Boglárka énekmûvésztõl és Kautzky Armand színmû-
vésztõl hallhatták. Mûsorunk második felében a Levendula Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola tassi tagozatának szalkszentmártoni táncosa-
inak bemutatóját láthatták.

2017. december 16-án, szombaton immár hatodik alkalommal
került megrendezésre a Falukarácsony. December hónapban a
Mûvelõdési Ház több alkalommal is szervezett a gyerekeknek mé-
zeskalács-díszítést. Az itt készült és az otthoni alkotások együtte-
sen hozták létre a mézeskalács falut, amelyet a Falukarácsonyon
csodálhatták meg a résztvevõk, melynek csodás látványa és finom
illata mindenkit elvarázsolt. A karácsonyi mûsort 14 órakor Alföldy-
Boruss Dániel református lelkipásztor és Káposztás Tibor polgár-
mester úr karácsonyi köszöntõje nyitott meg. A mûsort a Szalk-
szentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület hagyományõrzõ ka-
rácsonyi tánca, majd a Petõfi Sándor Általános Iskola MartinuS
KóruS folytatta, Törökné Novadovszki Nelli iskolaigazgató asz-
szony vezetésével. Mizsei Molli, a Baksay Sándor Református
Gimnázium 6. osztályos tanulója karácsonyi dalokkal örvendeztet-
te meg a közönséget. A gyerekek elõadásai melegséggel, szere-
tettel töltötték meg a nézõk ünneplõbe öltöztetett szívét, melyet

vastapssal jutalmaztak. Az est zá-
rásaként, a felnõtt korosztálynak
kedveskedve Gergely Róbert éne-
kes-zenés mûsora következett.  A
szeretetvendégség keretében bejg-
li, kenyérlángos, szaloncukor, gyü-
mölcs, valamint az udvaron üst-
ben készült forralt bor és tea várt
mindenkit. 

A Mûvelõdési Ház számára
fontos visszajelzés a rendezvé-
nyek látogatottsága, ami ebben az
esetben is teltházas volt.

Közeleg a Húsvét! Terveim kö-
zött szerepel, hogy tavasszal elké-
szítjük a falu elsõ tojásfáját, amit
a településen élõk közremûködé-
sével együtt szeretnénk megvalósítani. Ehhez szeretném kérni
mindenki segítségét, aki szeret alkotni, kézmûveskedni, készítsen
hímes tojást, olyan technikával, ami kibírja az idõjárás viszontagsá-
gait. A kezdeményezéssel kapcsolatban további információ a Mû-
velõdési Házban kérhetõ.   

Mészáros Szilvia



Fánk recept
Kedves Olvasók!

Tudom, hogy mire az újság az Önök
kezébe kerül, már vége lesz a farsangi
idõszaknak, de ezt a könnyen elkészít-
hetõ fánk receptet érdemes kipróbálni,
és az év bármely idõszakában többször
is elkészíteni.  

450 g liszt
2 db instant élesztõ 
3 ek. cukor
3 dl meleg víz
1 ek. brandy (elhagyható)
1 citrom reszelt héja (elhagyható)
1,5 ek. olaj
1 tojás

Az összetevõket egy tálban össze-
gyúrjuk (nokedli állagú tésztát kapunk),
amit egy nagy zacsiba teszünk. A zacskó
becsomózása után a tésztát egy tál me-
leg vízben, 1 órát kelesztjük.

Kiborítjuk gazdagon lisztezett deszká-
ra (így nem ragad le), ujjnyi vastagra

nyújtjuk (kezünkkel kilapogatjuk), és
szaggatás után 30 percig kelesztjük.
Forró olajban fedõ nélkül sütjük (kis
mennyiségû olajban sütjük, így a fánk
szalagos lesz).

Jó étvágyat kíván: 
Mészáros Szilvia
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Védõnõ – Receptmánia

Az élet legnagyobb ajándéka, az em-
beri örömök legtisztább forrása a gyer-
mek. A gyermek életöröm az egymás-
nak adható legnagyobb ajándék. Külön-
leges idõszaka ez egy nõ életének, hi-
szen csodákat élhetett át a testében a
várandósság, a szülés idején, és csodá-
kat él át azóta is a gyermekével töltött
mindennapokban. Kiteljesedik a világ,
mert nem zárul le saját életünkkel, ha-
nem folytatása lesz. A gyermek a szülõi
életút sikere, hiszen értelmet ad a jelen-
hez és célt ad a jövõhöz. A gyermek
szempontjából nagyon fontos, hogy
szülei közösen határozzák el világrajöt-
tét. Gondolják végig minden részletét
annak, hogy egy lélegzõ, síró-nevetõ
aprócska csoda költözik be a minden-
napjaikba, aki csupán a létével átértékel
mindent, ami eddig fontos volt a pár éle-
tében.

A legoptimálisabb esetben 9 hónap
áll rendelkezésre, hogy megfelelõ felké-
szültséggel fogadják a várva várt kisba-
bát. Ha kialakítják nyugalmas, biztonsá-
gos környezetét, napirendjét szükségle-
teihez igazítják, és érzi szülei pótolha-
tatlan szeretetét, akkor ezek összessé-
ge olyan körülményeket teremt, amely
megkönnyíti a gyermek számára az al-
kalmazkodást. Az igazán fontos tény,
hogy õ társas lénynek születik. Nem
magányra és zavartalanságra van szük-
sége, hanem simogatásra, ölelésre, a
családjára.

Hiszen egy gyermek születésével
egy új család is születik!

Községünkben 2017. évben 35
gyermek született, ez az elõzõ évek
születésszámához képest egy bizta-
tóan magas szám. Reméljük, az el-
következõ években tovább folytató-
dik ez a gyermekvállalási kedv. 

Egy országos szintû, hagyo-
mányteremtõ kezdeményezéshez
csatlakozott Szalkszentmárton is,
babazászló  kihelyezésével szeretnénk
megünnepelni és jelezni, hogy újszülött
érkezett közénk.

A Védõnõi Szolgálat tanácsadójánál
rózsaszín babazászló fog lobogni ha
kislány, kék babazászló ha kisfiú szüle-
tik községünkben. 

Védõnõként és anyaként is tudom,
hogy a gyermek az, aki indokolja a napi
hajszát, aki segíti az élet nehézségei-
nek áthidalását, aki egy reményteli át-
nyúlást jelenthet a jobb jövõ felé.

Mizseiné Czigler Judit 
védõnõ

Gyermek születik
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Könyvajánló

1937. A Szalkszentmártoni Gazdakör
fennállásának 50. évfordulója. 

Névsor

Felsõ sor: Pamuk Bálint, Szalay
Albert, Dömõk György, Kulcsár

László, Borbély Pál, Kovács Zoltán,
Csikós István, Gyenes György,

Kulcsár Lajos.

Középsõ sor: Dömõk Lajos, Borbély
Mihály, F. Horváth József, Takács

Mihály, Szalay Gyula, Szabó Gábor,
Gyökeres Sándor, Nagy László,
Fodor László, M. Takács László, 

ifj. Dömõk András.

Alsó sor: Csikós Péter, B. Nagy
Károly, J. Mészáros Károly, Fõbõk
Ákos, Túri János, id. Csikós Péter,

Horváth Károly, Balla Gyula.

1937. Kossuth Kör. Zászlószentelés. 

Névsor

Szalay Gyula, Szappanos Balázs, 
Váli Gábor, Kiss András, 

Gyökeres Sándor, Csikós Péter,
Takács Lajos, G. Szabó László, 

Balla Gyula, Pamuk Bálint, 
F. Horváth József, Dr. Télessy

Józsefné, Horváth Károly, 
Túri János, Nagy László, 

Hájas Mihály, Szabó Gábor, 
vitéz Horváth Gyula, Fülöp Ákos,
Fodor Béni, J. Mészáros Károly, 

B. Nagy Károly, Borbély Pál, 
Csikós Gábor, Piróth Sándor, 

Kulcsár László.

„Hasonló, vagy közeli életkorú fiúk 
5-6, de nem ritkán 12 fõs csapatokban
barátkoztak egymással. Nem csak az
életkoruk tartotta össze õket, hanem a
hasonló érdeklõdés is. A fiúk 10-12 éve-
sen már besegítettek a családi gazda-
ságba, vagy elõfordult az is, hogy önál-
lóan gazdálkodtak. Ahogy elérték a
nagykorúságot, hivatalosan is alapíthat-
tak egy szervezetet, így jött létre 1887-

ben a Gazdakör. 1937-ben ünnepelték
fennállásuk 50. évfordulóját. Majdnem
ugyanezzel az összetétellel alakult meg
a Függetlenségi és 48-as Polgárok Kos-
suth Köre. Ugyanebben az évben szen-
telték a zászlójukat. Ezek a fotók arról
tesznek tanúbizonyságot, hogy a barát-
ságok egy életen keresztül tartottak.
Ugyanazokat az arcokat látni egymás
esküvõjén koszorúspárként vagy ven-

dégként, attól függõen, hogy õk már
megesküdtek, avagy még nem. Mint
már szó esett róla, a keresztszülõk is a
komaságból kerültek ki. Együtt névna-
poztak, együtt vágtak disznót, egymás
gyerekeit tartották a keresztvíz alá,
együtt jártak szórakozni, a bálokban is
mindig egymás mellé ültek, és ha el kel-
lett menni a minden élõk útján, egymás
funerátorai voltak.”

Szalk anno...
Részlet Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl, 

a Család, rokonság, komaság fejezetbõl
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Könyvtár

A megújult könyvtárban is kialakult a „könyvtári évkör” rendje;  a
hagyományos ünnepek és a közkedvelt programok kijelölik az irá-
nyát a programszervezésnek is. 

Fõ profilunk természetesen a könyvek és a folyóiratok kölcsön-
zése, helybeni használata, a könyvtárközi kölcsönzés lehetõsége,
tematikus kiállítások készítése és a könyvtárhasználati órák, mese-
foglalkozások tartása. Mindezek mellett sok más lehetõséget is kí-
nálunk, és csak a kedves olvasón múlik, melyiket választja, a kíná-
lat bõséges idén is: 

• KönyvtárMozi keretében a legrégebbi romantikus filmektõl
kezdve a legújabb rajzfilmig van válasz-
tási lehetõség

• Elõadások, író-olvasó találkozók
is lesznek, és voltak is már, pl. „ASzalki-
sziget másik oldalá”-ról mesélt nekünk
É. Béla bácsi, de márciusban beszélge-
tünk még Petõfirõl és koráról is meghí-
vott elõadóval, de a 2. világháború is té-
mája lesz egy olyan író-olvasó találko-
zónak, amely azt is megmutatja, hogy a
világpolitikai döntések milyen hatással
voltak közvetlen környezetünkre is. 

• Internethasználói tanfolyamra is
jelentkezhet az, aki az alapoktól indul.

• Tavasszal folytatódik ezoterikus elõadássorozatunk is, amely-
nek keretében testi-lelki egészségünk megtartása, gyógyítása a tét,
de az „útmutató” különleges társasjátékot is elõvesszük újra Mariann
és Miki segítségével. Akik pedig eljönnek M. Mónika elõadásaira,
azok jobban megértik majd társuk és gyermekük viselkedését is.

• Keddenként gerinctorna is van, hogy mozgásszerveinket is
karban tartsuk.

• Az egészséges életmód, a sport, az egészség – betegség té-
makörét járja körbe a 2018-as InternetFiesta programsorozat

március 22-29-ig.  A téma mindenkinek fontos. Az internet segítsé-
get nyújt az egészségre nevelésrõl, illetve a betegség-megelõzés-
rõl szóló hiteles információk megtalálásához, a játékos feladatok
megoldása közben pedig úgy tanulhatnak a gyerekek, hogy még
élvezetes is lesz számukra. 

• A hagyományok õrzését, újra felfedezését segíti elõ a „Fonal-
varázs-kör”, ahol keddenként Vali néni segítségével újraalkothat-
juk nagyanyáink csipkéit, de manapság hasznos és divatos kéz-
mûves termékek is készülhetnek.

• Havi egy alkalommal folytatódik az origami szakkör is,
amelyre felnõtteket is várunk, hiszen végtelen a variálási lehetõ-
ség, amit a vezetõ, Kerti Zsolt megmutat a résztvevõknek.

• A környezetvédelem témaköré-
ben megemlékezünk a Föld Napjáról,
és kiállítás is lesz természetfotókból és
környezetszennyezés témában is.

• Májusban az egészséges élet-
mód lesz a fõ téma, amelynek kereté-
ben elõadások, ingyenes szûrések
lesznek, amelynek szervezéséhez kül-
sõ segítõket, elõadókat is hívunk.

• A nyári szünetben is nyitva áll majd
az ajtónk a táborozók elõtt; szívesen
segítünk, de ha kell, saját programmal
is készülünk. 

Folyamatosan várjuk a jelentkezõket
a könyvtárba szervezett programokra, és természetesen sok sze-
retettel várjuk a gyerekeket a délutáni iskolai szakkörök után is, hi-
szen a könyvtár jó hely arra is, hogy nyugodtan leckézhessenek,
vagy éppen olvasgassanak, pihenjenek, amíg a szülõk értük nem
jönnek. 

Sok színes programmal és sok szeretettel VÁR MINDENKIT a
KÖNYVTÁR!

Csikosné Bozóki Edit 
könyvtáros

Könyvtári „a la carte”
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Szederinda Néptánc Egyesület – Foci

Szerintem nem kell bemutatni kis csoportunkat, a Szalki Ko-
mámasszonyokat. A „komámasszonyság” egy tulajdonság, azt je-
lenti, hogy céltudatosak, függetlenek és kitartóak vagyunk. Ezt az
elmúlt 4 év tökéletesen tükrözi. Talán együttesként még nem va-
gyunk annyira ismertek, hiszen a Szalkszentmártoni Szederinda
Néptánc Egyesület tavaly õsszel lett 1 éves, de folyamatosan dol-
gozunk hírnevünk terjesztésén. Ezt bizonyítja, hogy idén nemcsak
a környezõ településeken és városokban mutattuk meg tudásun-
kat, hanem a fõvárosban és Debrecenben is láthatott minket a kö-
zönség. Próbálunk minden felkérésünknek eleget tenni, de sajnos
ez nem mindig megoldható. Fõleg úgy, hogy egy nagyon nehéz
évet zártunk, kismamáink és betegeink voltak, így minden koreog-
ráfiánkat megfogyatkozott létszámmal tudtuk bemutatni. Persze ez
csak mennyiségi változás, minõségben nem rontotta a produkciót.
A nehézségek közepette gyermek csoportjaink, a Csiperke és
Ciberke csoport tartotta bennünk az erõt. Az összeszokott, azon-
ban egyre bõvülõ csoportok próbáira a gyerekek jókedvvel és tele
energiával érkeznek. Kitartásukért, lelkesedésükért jutalmazás-
képpen is igyekszünk minden fontosabb ünnepet apró ajándékok-
kal, csomagokkal feldobni. A külsõ segítségek se maradnak el hír-
nevünk terjesztésében, hiszen megkerestek bennünket megyei
hírlapunktól a Petõfi Népétõl, a Kunsági Naplótól, és a Szabadszál-
lási Hírmondóban is megjelentünk.

Szerencsére új év kezdõdött, újult erõvel és teljes létszámmal
tudunk belevágni a tánctanulásba. Ettõl vagyunk mi különlegesek,
hiába a pofonok, a nézeteltérések, a rosszakarók, mi akkor is talp-
ra állunk és folytatjuk, mert az összetartozás és a szeretet na-
gyobb. A fejlõdés jegyében az idei évre nagy terveink vannak. A
már hagyományteremtõ bálunkat idén is megrendezzük, immár 5.
alkalommal. A fél évtizedre való tekintettel nagyszabásúra és látvá-
nyosra tervezzük. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogató-
inknak, az önkormányzatnak, a helyi, valamint más térségben üze-

melõ vállalkozóknak a minden évben tapasztalt nagylelkû segítsé-
gét. Természetesen kiváló zenészünket, Giovit (Horváth Lászlót)
nem cseréljük le. Az idei bálra november 3-án kerül sor, tehát arra
a hétvégére minden kedves vendégünk tegye szabaddá magát.

Abál mellett további terveink között szerepel egy tánctábor szer-
vezése mindkét gyermek csoportunknak. A pár napos rendezvé-
nyen a lurkók az intenzív próbák mellett részt vehetnek kézmûves
foglalkozásokon és csapatjátékokon. 

Ezenfelül legközelebbi céljainak egyike, hogy minden tánccso-
portunk ruhatárát frissítjük és bõvítjük. A varratott népviseletek de-
bütálását augusztus 20-ára tervezzük új koreográfiáink bemutatá-
sával együtt. Reméljük, olvasóinkkal mihamarabb találkozhatunk
személyesen valamelyik fellépésünkön. Esetleg ha valaki addig
nem tud várni, akkor látogasson el facebook oldalunkra (Szalki Ko-
mámasszonyok néven megtalál), ahol igyekszünk mindig friss in-
formációkkal, képekkel szolgálni, vagy csatlakozzon felnõtt, illetve
gyermek csoportunkhoz.

Szeremley Anna

Félévtizedes bálra készülünk

Alig kezdõdött el a 2018. év, és már után-
pótlás csapataink közel 100 mérkõzésen
vettek részt az ország különbözõ sportpá-
lyáin. Az eredmények vegyesek, de tény,
hogy sok munka vár még ránk. 2017 õszén
a Szalkszentmárton K.L.S.E. csapataiból
11-en, az óvodásoktól a nagyiskolásokig,
abban a megtiszteltetésben részesültek,
hogy Õk kísérhették be a magyar válogatott
labdarúgóit a Groupama Aréna gyepére, a
Magyarország – Costa Rica mérkõzés elõtt.
Közösen meghallgatták a himnuszokat,
majd a lelátókon szurkolhattak a magyar
csapatnak. A mérkõzés után a Magyar Lab-
darúgó Szövetség minden bekísérõ gyerek-
nek ajándékba adta a programban viselt
magyar válogatott mezeket! Az élmény és
az érzés a szülõkben, rokonokban, szom-
szédokban, leírhatatlan! Köszönjük! 

2017. évben az egyesület TAO pályáza-
tot adott be, melyet az MLSZ elfogadott, és
az Agrofeed Kft.-vel – mint támogatóval –
karöltve meg is valósított. A kivitelezés még
folyamatban van. Többek között vásárolt az

egyesület egy defibrillátort, amit a vezetõ-
ség döntése alapján a Petõfi Sándor Tsz.
gépmûhelyének portáján helyeztünk el,
hogy ha szükség lenne rá bárkinek a falu-
ban, azonnal hozzáférhetõ legyen. Kíván-
juk, hogy csak „porosodjon” a dobozában!
„Segítünk, hogy segíteni tudjál!”

A pályázaton nyert összeg többi részét
felszerelésekre, labdákra, mezekre, mele-
gítõkre stb. fordítjuk, közel  5 000 000 forint
értékben. Óriási elõrelépés ez a pár éve
még kopott autógumikat bójának használó
egyesületnek. Egy másik pályázat is be-
adásra került, melyen további felszerelése-
ket vásárolunk, és kialakítunk egy több-
funkciós röplabdapályát is, melyet lehet
használni röplabdázni, tollaslabdázni, láb-
teniszezni, az iskolai tornaórák alatt is.

A jövõt tekintve rengeteg tervünk van
már „vágóasztalon”, melyek mind elõbbre
viszik az egyesület és ezen belül a falu fia-
taljainak sportéletét. Májusban ismét sport-
hónap! Labdarúgó tornák, bajnokságok,
edzõtábor, szinte felsorolni is nehéz a prog-

ramokat, teendõket. Újraélesztjük a sûrû
egyesületi programok miatt eddig háttérbe
szorult Ovi-foci programunkat is! Jelentke-
zõ akad bõven, az idõvel vagyunk kicsit be-
szorulva, de megoldjuk.

Szeretnék mindenkinek, aki az egyesület
munkájában részt vesz, nagy köszönetet
mondani! Köszönet illeti továbbá az Agro-
feed Kft., Dechatlon Magyarország, Minden
lényeges, Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata, Petõfi Sándor Tsz., Szalkszent-
márton vezetõit, munkatársait!

Tisztelettel:
Szalkszentmárton Község Labdarúgó

Sportegyesület /Szalk K.L.S.E./

Tisztelt Szalkszentmártoni Lakosok!
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület – Emlékmúzeum

„Kicsiny, táncos lábak topognak, dobognak, 
Copfok pántlikái libbennek, suhannak,    
Csengõ gyermek-ének magyar dalra fakad,
Apró néptáncosok színpadra dobbannak.”

2018-tól újabb csoporttal bõvült az egyesület. A Mákszem cso-
portban az óvodások tanulják a néptánc alapjait, énekeket és
játékokat. Acsoport 8 fõvel indult, a korábbi mákszemek pedig bab-
szemmé cseperedtek. 

„A lányok hujjognak, fiúk kurjongatnak, 
Fényes selyemszoknyák csillanva forognak, 
Perdülnek a lányok, libbennek a copfok,
Fiúk csizmaszárán tenyeres taps csattog.”

A babszemek jelenleg mezõföldi táncokat, az ifisek jobbágytelkit,
a felnõttek pedig méhkeréki táncokat tanulnak. Az új táncokhoz új
ruhákat is be kell szereznünk, melyeket a Csoóri Sándor Pályázaton
nyert összegbõl szeretnénk megvalósítani. Továbbá a nyert összeg-
bõl kerül megrendezésre idén is a tavaly debütáló Tavaszi Fesztivál.

A 2017-es szüreti bál óta számos rendezvényen vettünk részt.
Ilyen volt a dunavecsei Dömötör-napi rendezvény, a szalkszent-
mártoni Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége, valamint az albert-
irsai télûzõ maskarás felvonulás és mulatság.

2018. január 20.: a Kóborzengõ zenekar felkeresett minket
azzal, hogy Kõvágó Zsolt és Csánki Mónika csoportjainak tartsunk
egy mezõségi táncházat. A rendezvénynek hatalmas sikere volt,
több településrõl is érkeztek táncosok.

A 2018-as terveink:
– Március 3.: Családi Nap, ahol értékeljük az eddigi munkánkat

és felvázoljuk a jövõbeni terveket. Az estét egy „eszem-iszom,
dínom-dánommal” zárjuk.

– Április 2.: húsvéti locsolkodás, a csoport táncos fiúi és férfijai a
hagyományokat megõrizve lovas kocsin mennek el a táncos
lányokhoz és asszonyokhoz locsolkodni.

– Május 1.: májusfa-állítás, családi majális.
– Május 12.: Tavaszi Fesztivál.
– Augusztus 20.: falunap, ahol a csoportok bemutatják éves

munkájukat.
– Szeptember 29.: szüreti felvonulás és bál.
Ezúttal is sok szeretettel várunk minden táncolni vágyó kicsit és

nagyot. ☺
Továbbra is mindenkitõl szeretettel fogadjuk az adó 1%-át:

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület, adószám: 18220045-1-03.
Erdõs Zita, Erdõs Boglárka

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

A Petõfi Emlékmúzeum idén is készül
március 15. megünneplésére, ahol az
érdeklõdõk megismerkedhetnek az esemé-
nyekkel és a hõsökkel. 

Az ünnepnap különleges jelentéssel bír,
hiszen költõnk, Petõfi Sándor megírta a
Nemzeti dalt, ami az egész forradalom
kulcsfontosságú jelképe lett. A forradalom
kitörésére emlékezünk, így a múzeum nyit-
va tartja kapuit és várja az érdeklõdõket.

Az 1848-49-es forradalom kirobbanásá-
hoz döntõen járult hozzá március 15., és
Petõfi Sándor a harcban is részt vett.

A magyarsághoz szorosan hozzátar-
tozik ez a nap, amelynek megünneplése
szerte az országban koszorúzással,
beszéddel és mûsorokkal történik.

A márciusi ifjak az „Egyenlõség, szabad-
ság, testvériség!” jelszavakkal indították el
a szabadságharcot, a fiatalság egyszerre
mozdult meg a nemzetért. 

A múzeum a megemlékezés mellett
múzeumpedagógiai foglalkozást is kínál,
ahol a gyerekek játékosan tanulhatnak az
ünneprõl.

„Nemzetünk huszárruhában” címû progra-
munkra szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Március 15. közeledtével folyamatosan
fogadjuk az óvodás és általános iskolai
csoportokat kézmûves foglalkozással, ver-
bunkossal, énekkel, verssel és tár-
sasjátékokkal, vetélkedõkkel.

Program:
• Huszár bábu készítése
• Nemzeti madárka készítése
• Verselés, éneklés
• Társasjáték március 15-én történt

eseményekkel
Amúzeumi órán a gyerekek a kreativitás

fejlesztése mellett megismerkedhetnek
történelmünk egyik jelentõs állomásával, a
márciusi ifjakkal és a nemzeti énekekkel.

A jelentkezést várjuk a megadott telefon-
számokon és a honlapon!

Mindenkit szeretettel várunk!
Farkas Gabriella

A Petõfi Emlékmúzeum hírei
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Polgárõrség – Református Egyház

Református köszöntés
„Ha learatod gabonádat a mezõn, és ottfelejtesz egy kévét

a mezõn, ne menj vissza fölvenni! Legyen az a jövevényé, az
árváé és az özvegyé: így megáldja majd Istened, az Úr kezed
minden munkáját.”

5 Mózes 24, 19

Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk nevében a kedves
Olvasókat!

Talán azzal kezdeném, hogy böjtölnek-e a reformátusok?
Hiszen Húsvétig a Nagyböjt idõszakában ez egy jogos kér-
dés. De a válasz egyáltalán nem bonyolult: természetesen
böjtölnek a reformátusok is – de nem kötött vagy elvárt mó-
don. Mert ugyan a Böjt alapja az, hogy valamirõl lemondunk,
de a lényege az, hogy ezt azért tesszük, hogy közelebb kerül-
jünk Istenhez, hogy emlékezzünk Jézus Krisztus szenvedé-
seire, meggyalázására, kereszthalálára. Hogy amikor valami-
tõl tartózkodunk, több idõnk, energiánk jusson Isten dolgaira.

És a fenti ige még ennél is tovább vezet, a böjt gyakorlati
megélése felé: a lemondásnak egy különös példája áll elõt-
tünk a régi törvényben. Olyanról lemondani valakinek a javá-
ra, ami jogosan minket illet, senki sem háborodik fel, ha el-
tesszük, senki nem botránkozik meg rajtunk – mert a mienk,
a mi termésünk, a mi tulajdonunk. 

Mi szalkszentmártoniak szorgalmasak és alaposak va-
gyunk, az utolsó szalmaszálat is összeszedjük, a kenyér hé-
ját is megbecsüljük: tejbe áztatjuk, macskának adjuk. A böjt
törvénye viszont az, hogy megbecsülhetjük másként is azt,
ami a mienk, a tulajdonunk, jogunk. Lemondhatunk róla vala-
kinek a javára. Azért, mert szükségben van. Azért, mert örül
neki. Ez az önkéntes lemondás a Böjt. Ez az Istennek tetszõ
Böjt. Az Istentõl megáldott Böjt. 

Ámen.

Kérdezz! Felelek…
Mikor lesz felújítva a templom?
A templom felújítása szívügyünk. Köszönjük az erre szánt

adományokat! Mindent megteszünk azért, hogy a lehetõ legha-
marabb megkezdõdhessenek a munkák. A teljes templomfelújítás
akkor lehetséges, ha pályázati forrásból kapunk támogatást. Ha
erre nem lesz lehetõség, akkor a templom egyes részeit kezdjük
majd felújítani a 2019-es évben, ütemekre bontva az érvényben
lévõ építési engedélyünket. Ebben az esetben a teljes templom
felújításának 2024-ig kell befejezõdnie.

Milyen pénzekbõl gazdálkodik a gyülekezet?
A szalkszentmártoni református gyülekezet kizárólag a hívek

adományaiból él. Napi szintû gazdálkodásához (bérekhez,
számlákhoz, dologi kiadásokhoz) semmilyen állami vagy egyhá-
zi támogatást nem kap. Fordított a dolog, az egyházi hivatalok
fenntartására gyülekezetünk minden évben befizet 397 300 Ft
összeget. A temetõi bevételeket teljes egészében a temetõre for-
dítottuk. Köszönjük az adományokat!

Kihez fordulhatunk a temetõvel kapcsolatosan?
Az egész temetõ egyházközségi fenntartású! Atemetõvel kap-

csolatosan minden esetben keressük a lelkipásztort: 06-30-
677-4981. A lejárt sírhelyek megváltását, sírhelyrõl történõ lemon-
dást, munkavégzési engedélyeket a Lelkészi Hivatalban intézhetjük.

Drágák a sírhelyek?
A szalkszentmártoni temetõ sírhely árai a környezõ települé-

sekhez képest a legkedvezõbbek! Nagyságrendileg a helyi sír-
helyárak az elmúlt 10 év alatt nem változtak! Szeretnénk, ha ez
még sokáig így is maradhatna – de ehhez kérjük a lakosság se-
gítségét.

Mit segíthetek a temetõben?
Kérjük, hogy mindenki a maga sírja környékét tartsa rendbe. A

síron keletkezõ hulladékot vigye el a kijelölt hulladéklerakó helyek-
re, és ott megfelelõen osztályozva helyezze el a gyûjtõ edé-
nyekbe. Ne vigyünk háztartási hulladékot a temetõbe! Kö-
szönjük azok önkéntes munkáját, akik tágabb környezetükrõl is
gondoskodnak! 

Alföldy-Boruss Dániel

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

Sok-sok szolgálatban eltöltött nappal és éjszaka, számtalan ki-
be mászás a viharvert Nivába végül megérlelte bennünk az igényt,
hogy legyen végre egy igazi autónk. Amit nem kell tologatni, ha be
akarnánk indítani, nem hagy ott a falu határában, ha már haza sze-
retnénk jutni, és fõképpen az, hogy legyen négy ajtaja, hogy a há-
tul ülõknek ne kelljen cipõkanállal beülni, majd kiszállni. 

Az igazság az, hogy igényünk még csak-csak lett volna, tehet-
ségünk nem volt elég. De 2017 telén összejött minden!!! Szorgal-
mas gyûjtögetésünknek, spórolásunknak, hatékony gazdaságpoli-
tikánknak köszönhetõen, valamint Önkormányzatunk civil szerve-
zeteknek nyújtott pályázatának segítségével megvehettük végre a
legelsõ SAJÁT polgárõr autónkat! Márkáját tekintve Chevrolet
Aveo. Azóta szabályosan felmatricáztuk, ahogy elõ van írva, és
sokkal nagyobb kedvvel járunk vele szolgálatba. Reméljük, a segít-
ségével hatékonyabban tudjuk szolgálni falunk közbiztonságát!

Czuczor Teca

Polgárõrség hírei
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