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KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

(Folytatás a 3. oldalon)

Szeretettel köszöntöm a
Szalkszentmártoni Kisbíró olvasóit!

A márciusi lapunk megjelenése óta eltelt idõ-
szak fontosabb eseményeit szeretném bemutatni:

A tavaszi munkálatok mellett a mûvelõdési
házban a kisterem padlózatát újítottuk fel, valamint
250 személyes étkészletet vásároltunk, amely kibé-
relhetõ a mûvelõdési háztól, az árak az önkor-
mányzat honlapján vannak feltüntetve. Elkezdõdött
a Posta utcai járda felújítása, melyet a helyben ké-
szült térkõvel végeztünk el. Amûvelõdési ház udva-
rán lévõ hatalmas akácot sajnos ki kellett vágni,
mert az ágak belseje teljesen el volt korhadva. Aha-
talmas gyökeret Decsi Józsi traktorával tudták ki-
venni a helyérõl. Köszönet érte. 

Április hónapban volt az Országos Petõfi Sán-
dor Társaság, Petõfi emlékhelyek 32. nemzetközi
találkozója, valamint a Magyarországi Tájházak
Szövetségének éves rendezvénye. Mindkét ese-
ménynek a mûvelõdési ház, illetve a Petõfi Sándor
Emlékkiállítás adott helyet. Aneves vendégek töké-
letesen meg voltak elégedve a vendéglátással, jó
szívvel viszik el a község hírét az ország és a Fel-
vidék tájaira, ahonnan érkeztek.

Május 1-jén a szokásos zenés ébresztõvel in-
dult a nap. Nagy János fogatán Horváth Bálint, Ho-
dik Zoltán, Mezõ Sándor és Sebõk István szolgál-
tatta a zenét. A délelõtti órákban néptáncegye-

sületeink felállították a májusfát, és egy szép
bemutatót tartottak a népes közönség meg-
elégedésére. A faluház melletti téren fõzõcs-
kézéssel, baráti találkozókkal múlatták az
idõt a vendégek.

Mindenki jól érezhette magát!
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Hirdetések



Restaurálásra került a református temp-
lom melletti I. világháborús emlékmû, pá-
lyázat útján nyert pénzbõl fedeztük a költ-
ségeket. Amûvelõdési ház bejáratánál lévõ
épület homlokzatának javítása és mesze-
lése volt a következõ feladat, majd a paró-
kia következett a felújítások sorában.

Elkészült a Posta utcai járda is, és elkezd-
tük a Duna utcai járdát. A csabonyi temetõ-
ben is rendszeresen vágjuk a növényzetet és
permetezünk. Próbáljuk rendben tartani a te-
rületet. Többen megköszönték, hogy figye-
lünk a temetõre, hisz még járnak ki a hozzá-
tartozók, hogy leróják kegyeletüket a síroknál.

A nyári viharkárok sok munkát adtak a
közmunkásainknak. Sok letört ágat, kidõlt
fát kellett elszállítani, a károkat felszámolni,
nemcsak a faluban, hanem a homokpusz-
tai üdülõterületen is. A nyári nagy meleg-
ben elkészült a Béke utca aszfaltozása a
községnévtáblától az Arany János utcáig.
Mindezt pályázati pénzbõl valósítottuk
meg, mintegy 17 millió Ft értékben. Várjuk
a következõ pályázatot és folytatni szeret-
nénk, az egész utcát leaszfaltoznánk!

Kigyúltak a fények a közvilágítási lám-
paoszlopokon a temetõ mellett a Kossuth
utcában és folytatásaként a Hõsök terén is,
erre a két beruházásra 1 mFt-ot költöttünk.

A járdaépítést jelenleg a Hunyadi ut-
cában folytatjuk, és még szeretnénk a
benzinkút és az 51-es út melletti busz-

megálló közti részt is megcsinálni!
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep és fa-

lunap rekkenõ hõségben került megren-
dezésre. A hagyományokhoz híven az idén
is birka- és vaddisznópörkölt színesítette az
étlapot. Ezúton szeretném megköszönni a
támogatók, magánszemélyek, szervezetek,
cégek felajánlását a falunap színvonalas
megrendezéséhez. A húsdaraboló tûzoltók-
nak a szombat estig tartó, nyújtott mûszakot
és természetesen a húsfõzõknek:

Krepsz Károlynak,
Majsai Zoltánnak, 
Varga Istvánnak, 
Selyem Zsigmondnak, 
Balázs Lajosnak,
Tóth Istvánnak,
Takács Lajosnak,
Pál Jánosnak,
Kaszás Lászlónak,
Kovács Sándornak,
Barna Mihálynak, 
Takács Zoltánnak a finom pörkölteket. A

nemzeti ünnepen került sor a Szalkszent-
mártonért emlékérem átadására, melyet Dr.
Ranyák Mártának és Dr. Ranyák Mihálynak
ítélt oda a Képviselõ-testület a több évtize-
des gyógyító munkájuk köszöneteként. Az
idén 90 éves Szalkszentmártoni Önkéntes
Tûzoltó Egyesület szintén e megtisztelõ em-
lékérmet kapta. Az ünnep keretében került
sor a Szalkszentmárton díszpolgára cím át-
adására, melyet Lelkes Lászlónak a falu ér-

dekében végzett önzetlen munkája elismeré-
seként ítélt oda a Képviselõ-testület. Az elis-
meréseket dr. Salacz László országgyûlési
képviselõnk adta át. 

Itt szeretnék köszönetet mondani Kaszás
Veronikának, hogy minden évben vállalja az
ünnepi mûsor levezetését, felkonferálását.

Minden falunap lebonyolítása már a télen
kezdõdik a fellépõk, programok szervezésé-
vel, majd folytatódik 1 nappal az ünnep elõtt
a díszletek, árusítóhelyek kialakításával, pa-
dok, asztalok, sátrak, áramellátás biztosítá-
sával, majd az ünnep után a romeltakarítás-
sal, söprögetéssel; a rengeteg hulladék ösz-
szeszedésével, eltüntetésével. Mindezt a hi-
vatal dolgozói és az önkormányzat közmun-
kásai végzik el. Köszönet érte mindenkinek.

Nem panaszkodni akartam, csak ismer-
tetni, hogy a délutáni program 3 nap mun-
kájának az eredménye, plusz az elõzetes
szervezõ munkáé!

Más: Többen megszólítottak, hogy mi-
kor fogjuk megcsinálni az ingatlanuk elõtt
lévõ járdát, utat. Mint a cikkem elején is
utaltam rá, hogy mit csináltunk meg ebben
az évben, és ahogy az anyagi lehetõsége-
ink lehetõvé teszik természetesen folytat-
juk az utak javítását, a falu szépítését.

Minden kedves olvasónak jó egészséget
kívánok és kitartást az õszi betakarítási
munkákhoz!

Káposztás Tibor 
polgármester
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Önkormányzati hírek

Születések
Székely Amina Tímea (2018.02.28.) a.n.: Székely Tímea Kinga
Vincze Emma (2018.03.03.) a.n.: Steinbinder Judit
Barkai Viktor Márk (2018.03.16.) a.n.: Barkai Zsuzsanna
Erdélyi Ákos (2018.03.21.) a.n.: Lovas Tímea Szilvia
Sztojka Enrikó Noel (2018.04.25.) a.n.: Pásztor Barbara
Horváth Ádám Szilárd (2018.05.10.) a.n.: Saly Dóra Etelka
Krisztián Attila (2018.05.14.) a.n.: Barkóczi Alexandra
Tóth Csenge (2018.05.18.) a.n.: Gyöngyösi Dalma
Mikes Mira Gréta (2018.05.20.) a.n.: Magyar Viktória
Hunyadi János Szabolcs (2018.05.21.) a.n.: Hajdú Szilvia
Nagy Mirjam Alíz (2018.05.30.) a.n.: Farkas Adrienn
Gáspár Vince Károly (2018.06.02.) a.n.: Bányai Ágnes
Õsi Csaba (2018.06.03.) a.n.: Õsi Fatima Natália
Patkós Zsombor (2018.06.12.) a.n.: Szekeres Alexandra
Tujner Gergõ (2018.06.23.) a.n.: Nyári Tímea
Oláh-Réthy Bende (2018.07.20.) a.n.: Réthy Napsugár
Mendi Norbert (2018.08.07.) a.n.: Jakab Piroska Amália
Jakab Andrea Katalin (2018.09.06.) a.n.: Albai Alexandra
Tóth Attila (2018.09.22.) a.n.: Harmat Noémi

Házasságkötések
Vizi Gábor és Árvay Erika 2018. március 22.
Pálinkás Attila és Meleg Patrícia 2018. április 21.
Tóth Roland László és Gyöngyösi Dalma 2018. május 4.

Pataki László és Krepsz Tímea 2018. május 18.
Valkai Tamás és Kozma Mariann 2018. június 4.
Volentics Ferenc és Tömöri Mária 2018. június 30.
Kerner Tamás és Hacsa Brigitta 2018. augusztus 11.
György Alex és Majsai Szilvia 2018. augusztus 18. 
Szûcs Attila és Seiben Vivien 2018. augusztus 18.

Elhunytak
Gacs Mihályné (1931.07.07.) Elhunyt: 2018.03.12.
Kamondy Imre (1954.12.10.) Elhunyt: 2018.03.19.
Kovács Pálné (1932.04.22.) Elhunyt: 2018.03.26.
Danka Györgyné (1946.08.15.) Elhunyt: 2018.04.07.
Fülöp István (1938.10.22.) Elhunyt: 2018.04.24.
Bordás Ferencné (1938.11.24.) Elhunyt: 2018.05.02.
Nágl József Antal (1953.06.09.) Elhunyt: 2018.05.10.
Riesz Ferenc (1932.01.11.) Elhunyt: 2018.05.11.
Taligás Antal (1949.08.25.) Elhunyt: 2018.05.25.
Nyikom Károlyné (1929.11.17.) Elhunyt: 2018.05.28.
Neubauer Antalné (1956.11.03.) Elhunyt: 2018.05.31.
Fekete Jánosné (1956.12.02.) Elhunyt: 2018.06.04.
Juhász Mihályné (1939.06.06.) Elhunyt: 2018.06.10.
Bálint Lászlóné (1925.11.30.) Elhunyt: 2018.07.07.
Szabó Sándor (1959.02.13.) Elhunyt: 2018.08.08.
Rózenfeld József (1968.03.08.) Elhunyt: 2018.08.18.
Szabó Andrásné (1960.12.29.) Elhunyt: 2018.09.04.
Mészáros József (1944.07.16.) Elhunyt: 2018.09.06.

Anyakönyvi hírek

(Az 1. oldal folytatása)



A várandós kismamák gondozásáról, majd újszülött gyerme-
kük megszületését követõen hasznos tanácsokkal történõ ellá-
tásáról Mizseiné Czigler Judit védõnõ gondoskodik. A Védõnõi
Szolgálat elérhetõ hétfõtõl csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-
14 óráig a Fõ út 66/A. szám alatt.

A gyermekorvosi praxis sajnos már több éve betöltetlen, a
beteg gyermekeket Dr. Balázs Gizella gyermekorvos látja el
helyettesítésben, aki hétfõn és szerdán 12-14 óráig, csütörtö-
kön és pénteken 8-10 óráig várja a betegeket, kedden pedig 8-
10 óráig tanácsadást tart a védõnõvel együtt.

Hosszú ideig betöltetlen volt a fogorvosi praxis is és helyet-
tesítésben valósult meg az ellátás, de tavaly decemberben
megkezdte mûködését Dr. Petró Henrietta fogorvos, akit nagy
örömmel fogadott a falu apraja-nagyja. Õ hétfõn 8-15 óráig,
kedden és csütörtökön 12-19 óráig várja a fogászati rendelé-
sekre betegeit, valamint minden páros kedden 8-13 óráig van
az iskolafogászat.

A felnõtt háziorvosi praxist Dr. Ranyák Márta háziorvos látta
el hosszú éveken keresztül, akit nagyon szerettek községünk
lakói. Sajnos egészségi állapota miatt visszaadta praxisát,
ezért jelenleg Dr. Kovács Gyula gondoskodik a helyettesítés-
rõl, aki hétfõn és szerdán 10-13 óráig, kedden, csütörtökön és
pénteken 7-9 óráig rendel, de a rendelési idõtõl függetlenül va-
lamelyik asszisztens minden munkanap 7-15 óra között a ren-
delés helyszínén tartózkodik. Probléma esetén forduljanak
hozzájuk bizalommal!

A dunavecsei Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum
biztosítja a környezõ települések (7 település, kb. 20.500 la-
kos), köztük Szalkszentmárton lakosságának a szakorvosi el-
látását. Szintén a dunavecsei rendelõben mûködik Apostag,
Dunavecse, Szalkszentmárton és Tass települések összevont
háziorvosi ügyelete, mely minden hétköznap 15 órától másnap
reggel 7 óráig, továbbá szombat, vasárnap és ünnepnapokon
a nap 24 órájában áll a betegek rendelkezésére.

A kórházi ellátásra, ápolásra szorulókat a dunaújvárosi
Szent Pantaleon Kórház várja, melynek Szalkszentmárton is
az ellátási körzetébe tartozik.

Az utóbbi hónapokban nem volt zökkenõmentes a gyermek-
orvosi, a fogorvosi és a felnõtt háziorvosi rendelés kivitelezése
községünkben, ugyanis Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata megnyerte a TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018 „Fõ ut-
cai háziorvosi rendelõ felújítása Szalkszentmártonon” elneve-
zésû pályázatot. A pályázatnak köszönhetõen 2018. október
második felétõl megújult rendelõben várja betegeit Dr. Balázs
Gizella gyermekorvos, Dr. Petró Henrietta fogorvos és Dr. Ko-
vács Gyula felnõtt háziorvos.

45.702.000 Ft-ot fordíthatott az önkormányzat a rendelõ
épületének felújítására, melybõl megtörténhettek a tetõszerke-
zethez kapcsolódó építési-felújítási munkák, a meglévõ hom-
lokzati nyílászárók bontási munkái, majd az új homlokzati nyí-
lászárók elhelyezése, a homlokzathoz kapcsolódó hõszigete-
lési munkák, a meglévõ elektromos rendszer felülvizsgálatát
követõen az új rendszer kialakítása, a meglévõ gépészeti
rendszer felülvizsgálatát követõen az új rendszer kialakítása,
valamint szükség szerinti belsõ munkálatok.

10.000.000 Ft-ból a rendelõhöz hasonló mûszaki tartalom-
mal megújulhat a szolgálati lakás is, melyet – bízunk benne,
hogy minél elõbb – birtokba vehet a leendõ felnõtt háziorvo-
sunk.

További 16.527.801 Ft értékben különbözõ eszközök kerül-
tek beszerzésre, hogy a rendelõk felszerelése biztosítva, illet-
ve modernizálva legyen. Ennek köszönhetõen megvásárlásra
került 1 készenléti táska, 1 EKG, 1 defibrillátor, 1 állványos
személyi mérleg magasságmérõ rúddal, 1 vérnyomásmérõ, 2
fülhõmérõ, 1 fonendoszkóp, 2 otoszkóp, 1 fogászati kezelõ-
egység, 1 autokláv fogászathoz, 1 fogászati röntgen, valamint
kézimûszerek fogászathoz.

Köszönjük a lakosság megértését, együttmûködését és tü-
relmét a munkálatok ideje alatt. Reméljük, hogy minél elõbb a
megújult rendelõben tudják orvosaink fogadni a betegeket!

Halászné dr. Borbély Anett
jegyzõ

Tanuló vagy és szeretnél havi akár 
50 000 forinttal gazdagodni?

Megújult a „Bács-Kiskunban itthon vagy!”
ösztöndíj program! 

Több száz preferált szakma, 
kevesebb adminisztrációs teher, 

könnyebb kötelezettségvállalás, mely
elérhetõvé vált az esti és levelezõ tagozatos
tanulók számára is – felsõ korhatár nélkül!
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Az egészségügy helyzete Szalkszentmárton községben
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Szalkszentmárton Község Önkormányzata augusztus 19-én
zenés délutánra várta a település nyugdíjas lakosait. Arendezvényt
Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester asszony beszéde nyitot-
ta meg. Ezt követõen a Két szoknya egy nadrág trió musical- és
operettslágerekkel szórakoztatta a megjelenteket, majd a Kulturált
Környezetünkért Szívvel Egyesület tagjai a Répa mese feldolgozá-
sát adták elõ. Akét darab között süteménnyel és gyümölccsel meg-
rakott asztal mellett kötetlen beszélgetésre volt lehetõség. A ren-
dezvényt az EFOP-1.5.3-16-2017-00072 számú projektbõl finan-
szírozta az önkormányzat. 

A projekt révén a kisgyermekes anyukákat 2018. szeptemberé-
tõl ingyenes Ringató foglalkozásra várjuk. Szintén ingyenes aero-
bik vár minden érdeklõdõt a mûvelõdési házban hétfõn és csütör-
tökön október 1-tõl. Folyamatosan lehet csatlakozni a papírfonó
szakkörhöz is. 

Az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázata
jóvoltából sikerült felújítani az I. világháborús emlékmûvet. Az áta-
dó ünnepségre 2018. június 4-én, a trianoni emléknapon került sor. 

A Földmûvelésügyi Minisztérium
zártkert pályázatán az önkormányzat
zártkerti útépítésre és vadkerítés léte-
sítésére közel 10 M Ft támogatásban
részesült. A munkálatokat jövõ év ta-
vaszán kezdjük meg. 

A Virágos Magyarország környe-
zetszépítõ versenyen Szalkszentmár-
ton az 1000 fõ feletti falvak kategóriá-
jában a közönségszavazatok 3. he-

lyezettje lett. A Magyar Turisztika Ügynökség a 25. jubileumi Virá-
gos Magyarország minden pályázó településének egy oszlopos
gyertyánt ajándékozott. A hosszú életû, õshonos, karakteres fa ül-
tetésére õsszel fog sor kerülni.  

Szalkszentmárton Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-
2017-00007 számú projekt jóvoltából Petõfi nyomában címmel
napközis tábort szervezett iskolások részére. A tábornak a
Szalkszentmártoni Petõfi Sándor kiállítás adott otthont. A hét során
mézeskalács-díszítés, lovagoltatás, kézmûves foglalkozás, vala-
mint vetélkedõk és kirándulások várták a gyerekeket.

A csapat ellátogatott Kiskõrösre, Petõfi Sándor szülõházába,
Budapestre a Petõfi Irodalmi Múzeumba. Jártak a dömsödi és a
dunavecsei Petõfi-házban is. A hetet Kovácsovics Fruzsina kon-
certje zárta. 

A projekt révén szeptembertõl az általános iskola nyolcadik osz-
tályában pályaválasztási tanácsadó foglalkozik a gyerekekkel.
Gyermekenként négy egyéni foglalkozásra és további kettõre van
lehetõség a család részvételével.  

Számos óvodai program is megvalósult már a pályázatból.
Rendszeresen érkezik hozzánk a Mesekocsi színház, akik a gyer-
mekek lelki egészségét támogató meseelõadást, bohóckoncertet,
bábszínházat hoznak helybe családi napok keretében. A gyerme-
kekkel gyógypedagógus foglalkozik, így szinte mindenki számára
elérhetõ a TSMT torna. Õsszel indítjuk az úszásoktatást, lovagol-
tatást is. 

Jenei Edina

Pályázati hírek
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Köszöntés

Bálint György és Bálint Györgyné (sz. Kovács Ilona)

Házasságkötés ideje: 1968. 03. 16.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Kovács Lukácsné és Kovács József

Kedves Ilonka és Gyuri!

A háború miatt Ilonka édesanyja egy kislánnyal özvegyen ma-
radt. Ilonka a második házasságából született. Nevelte a gyerme-
keket, gondozta a kertet, az állatokat, ellátta a háztartást. Ilonka ap-
ja gazdálkodott és híres birkafõzõ volt.

A háború Gyurit egy idõre elválasztotta édesapjától, akit késõbb
ott találhattunk Sztálinváros felépítõi között.

Édesanyja helyt állt földjeiken is, ahol felcseperedõ 5 gyermeke
egyre többet tudott segíteni neki.

Gyuri barátai Mészáros Karcsi, Prisztás Pista és Somogyi Gabi
voltak. Sok közös élményük közül az egyik: májfát vittek és a fa te-
tejére felkötöttek egy üveg bort. Mire nagy nehezen felállították, rá-
jöttek, leánynak nem illik bort vinni. Ezt a fát én is láttam…

Ilonka jóban-rosszban együtt volt barátnõivel: Monoki Esztiké-
vel, Kovács Marikával. Máig is emlegeti, milyen jókat beszélgettek,
kártyáztak annak idején.

Gyuri Miklóson lakatosnak tanult, és szomszédunkban, Szege-
di Jánosnál inaskodott. Katonaság után 35 évet dolgozott a Dunai
Vasmûben.

Ilonka Budapesten varrónõnek tanult. A dunavecsei FÉKON-
ban készítette az akkor divatos ingeket, majd bedolgozóként ruhá-
kat varrt a Szabadszállási Háziipari Export Szövetkezetnek.

És hogyan is kezdõdött közös életük?
Egy bálban táncolták össze magukat. Hányszor, de hányszor

vitte õket a Danuvia Tassra, a Halászcsárdába! Ha meglátták õket
a zenészek, már játszották is kedvencüket, a Pacsirtát.

És eljött az eljegyzés, majd a megható esküvõ, melyet vidám la-
kodalom követett mindkét háznál, ahogy az akkor szokásban volt.

És végre megszületett lányuk, Györgyike. Becsülettel felnevel-
ték, segítették családalapításában.

Nyugdíjasan sem tétlenkednek. 
Olvassák a Petõfi Népét, a Mai Igét, és szeretik Petõfi verseit.
Gyuri a kerteket tartja rendben. Ilonka szereti a hagyományos

ételeket fõzni, süteményeket sütni. Ez utóbbiak rejtelmeibe szere-
tett unokájukat, Lucát is próbálja bevezetni. Cserébe Luca a japán
konyhát ismerteti meg a nagyszülõkkel.

Kívánjuk, hogy sok évet éljenek még jó erõben, egészségben,
boldogságban családjuk nagy örömére.

Farkas Ferenc és Farkas Ferencné (sz. Tóth Zsófia)

Házasságkötés ideje: 1968. 05. 04.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Harangozó András ás Balla Károly  

Kedves Zsófika és Feri!
Zsófika szülei a Túzok

utcában laktak és földmû-
vesek voltak. Édesanyja
gondja volt a háztartás, a
kert, a jószágok, a szõlõ…
Édesapja 16 évig dolgozott
a kompon is. 

Ma is élnek. 92 évesek.
Feri szülei a Hõsök terén

laktak és húgával együtt ott
nõttek fel. Apja földmûves
volt, majd Solton dolgozott.
Anyja a háztartást vezette.

Mindkettõjüknek széles
baráti körük volt. 

A barátság évtizedeken
keresztül is megmaradt. A
barátok Ács Bálint, Bajnóczi
József, Németh Károly, Ba-
logh Mihály, Dömõk Sán-
dor, Nagy Imre és Balla János voltak. Vittek is akkora májfát, hogy
segítséget kellett hívni a felállításához.

A barátnõk: Mihók Éva, Balla Ili, Szabó Bori, Lukácsi Juliska,
Horváth Eszti, Szalai Eszti divatos dirndli ruháját Rávai Ilonka néni
varrta. Ebben sétáltak a faluban, mentek moziba, bálba. 

Zsófika érettségizett, dolgozott óvodában, majd a tanácsnál
adóügyek, Bösztörön irodai munka várt rá. Feri Csepelen végzett
lakatos-autószerelõ szakmában. E tudományának a katonaságnál
is nagy hasznát vette. Dolgozott a tsz-ben Bösztörön, majd 2014-
ig gazdálkodott földjeiken.

Igazi gyermekszerelem volt az övék. Ahogy humorosan szokta
mondani Feri, már az általános iskolában „elment az eszem”. Még
a rettegett véradást is vállalta a katonaságnál, hogy jutalomsza-
badságra hazajöhessen.

És kimondták végre az igent. A lakodalom itt is mindkét háznál
volt sok-sok ide-oda gyaloglással. A Túzok utcában éppen akkor
nyíltak akácok, így joggal énekelték: Akácos út, ha végigmegyek
rajtad én… Kivilágos virradatig mulattak. Az utolsó vendégeket lo-
vas kocsival vitték haza.

És elkezdõdhetett Zsófika nagyszüleinek házában az ifjú pár kö-
zös élete. És nagy örömükre megérkeztek a gyermekek.

Mónika Kalocsán szerzett bolti eladó végzettséget. Férjhez
ment, Kunszentmiklóson él. A nagyszülõk örülhetnek unokájuknak,
Mónikának.

Feri fiuk Dunaújvárosban, a fõiskolán szerzett diplomát. A
Dunaferrnél dolgozik és szüleivel lakik, sokat segít nekik.

Az idõs korral sajnos a betegségek is gyakoribbak lettek.
Zsófikát leköti szülei odaadó ápolása és a szûkebb háztartás. A

bevásárlás, a ház körüli tennivalók Feri dolga. Ahogy mondja, most
már erre is van ideje. 

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

Aranylakodalmas párok köszöntése
2018. augusztus 20.
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Kovács Gábor és Kovács Gáborné (sz. Lelkes Anna)

Házasságkötés ideje: 1968. 10. 05.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Csík István és Lelkes Gyula  

Kedves Ani és Gabi!

Ani két testvérével a Pörnyési-tó mellett nõtt föl. Nyáron csóna-
kázni, fürödni lehetett benne, télen csúszkálni, korcsolyázni.

Legszebb gyermekkori emlékei Hartán a Duna-parthoz fûzõd-
nek, ahol a nagyszülõknél nyaraltak. Szülei a Vasúti Kocsmában
dolgoztak. Édesapja önkéntes tûzoltó, színjátszókörös is volt. Test-
vérei tanulhattak tovább, Ani otthon segített.

Gábor szülei is 3 gyermeket neveltek a vasútállomás épületé-
ben, ahol édesapja állomásfõnök, anyja háztartásbeli volt.

Telepi barátaival – Csaplár Péter, Mészáros Pista, Somogyi La-
jos – „bandáztak”. Ez azt jelentette, hogy együtt mentek iskolába,
játszottak a Páskom homokgödreiben, fociztak a Vásártéren az 5-
ös fûzõs labdával.

Gabi Vasútforgalmi Technikumban végzett Szegeden. Solton,
majd Dunavecsén kezdett el dolgozni.

A két fiatal a szalki állomás kerekes kútjánál találkozott, és a di-
ákszerelembõl egy életre szóló összetartozás lett. A lakodalom az
Eperfa utcában volt, Seiben Laciék húzták a talpalávalót. Közös
életüket egy mézeskalács házikóban, a hetes õrházban kezdték
Apostagon. Itt éltek tíz boldog évig.

Itt születtek fiaik: Gábor és Zoltán, akik bölcsõdébe is jártak,
mert Ani ott dolgozott. Késõbb falunkban házat vettek, felújították.

Gábor vasúti tiszt lett Kunszentmiklóson. Nyugdíjas éveiben
kertészkedik, rendben tartja a portát.

Ani bedolgozó volt a Háziipari Szövetkezetnél, és a mai napig
sem hagyta abba a hímzést, a horgolást.

Zoli fiuk mezõgazdász és munkahelye a Vadas Kft. A szülõk
szomszédságában kezdte meg önálló életét.

Gabi fiuk Kunszentmiklóson lakik és folytatja a vasutas tradíciót:
Ferencvároson a mozdonyvezetõk reszortos vezetõje.

Unokájuk, Ádám Szegeden él és a másoddiplomájára készül.
A család imádja a mamaszószt, a rozsdás húst és az uborkasa-

látát, úgy, ahogy azt a mama készíti.
Gábor bácsi egészsége már nem a régi, ezért kívánjuk, hogy a

betegségeket legyõzve élhessenek minél tovább szeretteik körében.

Szauer László és Szauer Lászlóné (sz. Pintér Irén Ilona)

Házasságkötés ideje: 1968. 10. 26.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Mizsei András és Virág Mihályné

Kedves Irénke és Laci!
Irénke Tázláron nõtt fel. Édesanyja és nevelõapja – akit nagyon

szeretett – vasutasok voltak. Szabadjegy segített abban, hogy hú-

gával együtt Magyarország szépségeit megismerje. A sütés-fõzés
tudományára anyai nagymamája tanította. 

Szalkszentmártonra költözés után barátnõre talált Németh Klá-
rikában. Varrónõként volt bedolgozó, és a tsz varrodájában, cérná-
zójában is dolgozott. 10 kemény IBIDEN-es év után nyugdíjas lett.

Laci szülei Pesten ismerték meg egymást, és Szalkon, a
Trigliben nevelték három gyereküket. Az anya háztartásbeli, az apa
asztalos volt. Tanyasi nagybácsik szeretettel látták Lacit nyaranta,
mert nagy segítségükre volt a birkák körül.

Barátai Szekeres Sanyi, Kiss Józsi és Durvay Endre voltak.
Iskola után munkába állt és dolgozott a Kostelepen, az Állatfor-

galmi Vállalatnál, majd a Vízügynél. Innen ment nyugdíjba.
A közös történetük egy fogolybefogással kezdõdött, ahova haj-

tónak hívta õket Koszta Judit néni…
Történt egyszer, hogy két Laci összefogott, hogy Irénkét és ba-

rátnõjét meglepje májfával. Jáger Feri bácsi, a rendõr gyorsan ki-
derítette, hogy az óvoda udvaráról kik vitték el a két jegenyét. Az
ítélet szerint ültetniük kellett két fát.

A lakodalom új módi szerint a Kultúrban volt. A több mint 100
vendég reggelig mulatott, a tázlári vendégeket kocsival vitték a
vasútállomásra.

Laci fiuk hegesztõnek tanult és az ÉLBER-nél dolgozott 16 évig.
Hirtelen váltással visszatért gyermekkori álmához, a famunkához.
Gyönyörû faragásaival ott találjuk országunk legjelentõsebb ren-
dezvényein. 

Kis Laci, az egyik unoka bútorasztalos lett és édesapja vállalko-
zásában dolgozik. Kati, a másik unoka a gimnázium után fõiskolán
kommunikáció szakot végzett. Most õ a dédunoka, Benedek mel-
lett ásványokból ékszereket készít.

A nyugdíjas Laci gondozza a kertet és imád szerelni. Irénke ké-
szíti a család kedvenceit, a saját nevelésû csirkébõl készült pörköl-
tet nokedlival, süti a finom sajtos pogácsát, gyümölcstortát.

Kívánjuk, sokáig boldog életet éljenek jó egészségben család-
juk körében.

Tóth Gábor és Tóth Gáborné (sz. Szekeres Julianna)

Házasságkötés ideje: 1968. 12. 07.
Anyakönyvvezetõ: Deli Károlyné
Tanúk: Arkai Lajos és Szilágyi István

Kedves Jutka és Gabi!
A kis Jutkát 5 testvérével együtt a Malomnál nevelte az ÁFÉSZ-

nél, majd a Kostelepen dolgozó édesapja és háztartást vezetõ
édesanyja. Gyermekkori barátnõje Borbély Juliska volt. Jutka 16
évesen már az erdõgazdaságban dolgozott, és 45 év munkája
után innen ment nyugdíjba.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Hét éves volt Gabi, amikor édesapja, akit csak fényképész Tóth-
ként ismert a falu, meghalt. Édesanyja a Kostelepen és az Erdé-
szetben dolgozott, állatokat nevelt, hogy három gyermekét fel tud-
ja nevelni.

Gabi barátait az úttörõk között találta meg. Sokat rosszalkodtak
az Úttörõház pincéjében, ahol gombát termesztettek, selyemher-
nyókat etettek. Testvérei Pesten, õ Miklóson tanult géplakatosnak.
Katona Halason, majd Csikérián határõr. Leszerelés után a Gépál-
lomáson, Erdõgazdaságban dolgozott. Traktoros vizsgát tett és 38
évig sofõr volt a tsz-ben.

Közelebbi megismerkedésüket Tóth Mari nem bízta a véletlen-
re. Összekommendálta õket, amikor az erdõn dolgoztak.

Nem vártak évekig az esküvõre, sõt az esküvõjükre késve érke-
zõ párt is megelõzték. Nagy lakodalom nem volt. 

Közös életüket a fiús háznál kezdték meg, majd tóparti házuk-
ból 1978-ban költöztek új lakhelyükre. Tóth mama is otthonra és
gondozásra lelt náluk 13 évig. 

Fiuk, Gabi Kunszentmiklóson autószerelõ lett és a tsz-ben dol-
gozik.

Az ünnepeltek örülnek, mert a szomszédba költözött unokák, a
középiskolás Niki és Dorina gyakran megfordulnak náluk, segíte-
nek nekik.

Lányuk, Judit ápolónõ lett és Budapesten él. Õ is két unokával
örvendeztette meg szüleit, akik  mindig szeretettel várják Barnit és
Boldit.

A nyugdíjas élet is szorgos munkával telik. Gabinak sok munkát
ad a két hektár föld. Jutkáé a jószágok, a lakás, a fõzés gondja.
Sajnálja, hogy unokái kissé válogatósak, mert csak a csirkemell és
a rántott sajt a menõ náluk. 

Jutka néni, bár fájós a térde, napszámba is elmegy, ha kell.
Kívánjuk, sok örömet, boldogságot tartogasson még az élet az

egész családnak.

Balla János és Balla Jánosné (sz. Szabó Borbála)

Házasságkötés ideje:
1968. 12. 07.

Anyakönyvvezetõ:
Deli Károlyné

Tanúk: Balogh Károly
és Balogh Mihály   

Kedves Borika és
Jancsi!

Borikát és testvérét
földmûves szülei az Új-
városon nevelték fel.  Ba-
rátnõi Horváth Eszter és
Lukácsi Juliska.

Középiskolába – Kuti tsz elnök rábeszélésére – elengedték szü-
lei Csongrádra, ahol szõlõtermesztésbõl szakvizsgázott. Késõbb,
már munka mellett Kecskeméten, a Kertészeti Technikumban
érettségizett. 40 évig dolgozott, a tsz irodán volt adminisztrátor,
pénz- és földügyes. Jancsi szülei is földmûvesek voltak. A ház körü-
li állatok gondozását kisgyermekkorában megtanulta, és késõbb az
õ dolga lett. Barátai Ács Bálint, Bajnóczi József, Németh Károly, Ba-
logh Mihály, Dömõk Sándor, Nagy Imre és Farkas Ferenc. A legé-
nyek vitték a lányokat majálisra a Duna-partra, táncoltatták õket a
bálokban, télen lovasszánnal farsangoltatták õket.

Katonaként feladata az éles aknazár felszedése volt a határon.
A tsz-ek megalakulása után traktoros iskolát végzett. Hunyadi –
Békéért – Petõfi tsz tagja is volt, pedig nem lépett ki, nem lépett be
újra, csak több lépésben összevonták õket. Növényvédõ szakvizs-
gát tett és 35 évet dolgozott a tsz-ben.

Borika 15 éves volt, amikor Jancsi udvarolni kezdett neki. Ami-
kor csak lehetett, akár térdig érõ nagy hóban is megtette kedvéért
az utat a falu egyik végétõl a másikig.

A két lakodalmas ház nagy távolsága és a lakodalmas hagyo-
mányokhoz való ragaszkodás miatt Tóth Gabiék elõbb köthettek
házasságot, mint õk.

A lakodalomban Czuczor Laci bácsi ismét mókás kedvében volt.
Betolt egy talicskát ezzel a versikével:

„Írjátok föl a nevetöket erre a nagy tökre,
hogy mögmaradjon nevetök mindörökre.”
Szívesen emlékeznek vissza fiatal házas éveikre, amikor a tsz

rendezvényein vehettek részt, üdülhettek Harkányban, táncoltak a
batyus bálokban; és a dalos kedvû komaság vidám szilvesztereire.   

János fiuk kétdiplomás mérnök lett, a tsz-ben dolgozik és segít
a kert mûvelésében.

Két unokájuk aranyozza be napjaikat. Melinda Szegeden jár an-
gol-spanyol szakra, Flóra Kecskeméten Bólyais. Mindketten na-
gyon szerettek táborozni. 

Anagymama szívesen készíti kedvenc ételeiket: a vesés levest,
a lapos pitét, a gombócot. A nagyapa betegségei miatt már csak
egy kis veteményest gondoz, de gyógyulása érdekében mindenfé-
le kondigéppel ismerkedik.

Kívánjuk, éljenek szeretetben még sok évet és örülhessenek
gyermekük, unokáik sikereinek.

A Múzeumban látható volt a Hálószobánk falán...
címû képes alkalmi kiállítás, amely az aranylakodalmasaink 

életútját mutatja be..
A kiállítás összeállításáért köszönet illeti Balla Melindát, 

Balla Flórát és Krepsz Zoltánt is.
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Bölcsõde

Örömmel tájékoztatom a kisgyermekes Szülõket, hogy a négy
éve mûködõ Napsugár Családi Bölcsõdében 2018 szeptemberétõl
térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást. A dolgozó szülõ-
ket csak az étkezési díj megfizetése terheli. 

Szeretettel várom a jelentkezõket! Telefon: 70 395 3467             
Homokyné Hornyák Anikó

Bölcsõdei életképek, tavasz-nyár, buli-tánc, búcsúzás
SSóósszzoobbáábbaann

mmiinnddiigg
mmóókkáázzuunnkk

GyöngyötGyöngyöt
fûz a picifûz a pici

kézkéz

Március 15-reMárcius 15-re
készültünkkészültünk

Forró nyár:Forró nyár:
pancsoláspancsolás

Hintázni is jó együttHintázni is jó együtt

Barátság kezdeteBarátság kezdete

AA tízórai jobban ízlik,tízórai jobban ízlik,
ha együtt vagyunkha együtt vagyunk

AA legkisebbek is táncoltak Miklóskalegkisebbek is táncoltak Miklóska
búcsú bulijánbúcsú buliján



Közhírré tétetik 10

Óvoda Alapítvány – Védõnõ

Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk és Óvodapedagógusok! Köszön-
jük folyamatos segítségüket, támogatásukat, adományaikat!
Örömmel tudatjuk, hogy idén is és a jövõ évben is el tudjuk fo-
gadni az SZJA 1%-os felajánlásaikat, melybõl az idei évben is
a karácsonyi ajándékokat szándékozunk megvásárolni óvodás
gyermekeink részére. („Korszerûbb Óvodáért Szalkszent-
márton” Alapítvány adószám: 18360354-1-03)

Örömmel tudatjuk, hogy jótékonysági vásáraink még min-
dig nagy sikert aratnak, melynek bevételébõl a karácsonyi
ajándékokra érkezõ összegeket tudjuk kipótolni. A májusi jóté-
konysági vásárunk alkalmával a rászoruló gyermekek részére
ruha- és játékadományt is tudtunk adományozni (térítésmen-
tesen). 

Szándékunkban áll még az idén két rugós hinta telepítése
az óvodai udvarokra, melyre a ráfordítandó összeget az Ön-
kormányzat által civil szervezetek részére kiírt pályázaton
nyertük el, és alapítványunk önrészével együtt meg tudjuk vá-
sárolni a két darab lovacskás rugós hintát.

Örömmel tudatjuk, hogy a Bóbita Óvoda és Alapítványunk
által közösen beadott pályázatot a Hankook cég kedvezõen bí-
rálta el, így a nyár folyamán a szülõk aktív segítségével elké-
szülhetett a tornaterem felújított padlózata, mely gumiborítást
kapott, és a falak festése is gyönyörûen sikerült.

Külön köszönet a Hankook cég korszerûsítõ és fejlesztõ se-
gítõ munkájáért.

Így a tornaterem padlózata sokkal biztonságosabbá vált a
rugalmas gumiborítás által.

Az elkövetkezõ hónapokban is tervezünk újabb jótékonysá-
gi vásárokat, és továbbra is figyelemmel kísérjük az óvodai pá-
lyázati lehetõségeket.

Köszönjük, hogy számíthatunk Egymásra, köszönjük a se-
gítséget és a sok-sok szeretetet, amit tovább tudunk adni,
hogy „korszerûsödjön” a Bóbita Óvoda.

Fenyvesi András
„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány

Kuratóriumának Elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány hírei

A láz az egyik leggyakoribb betegségtünet, nincs olyan szülõ,
aki ne találkozna vele és ne ijedne meg tõle, ha gyermeke testhõ-
mérséklete emelkedik.

A 38 °C feletti hõmérsékletet nevezzük láznak, ez alatt hõemel-
kedésrõl beszélünk. Csecsemõkorban nem könnyû megbízhatóan
hónaljban hõt mérni, kényelmesebb, megbízhatóbb és gyorsabb is
végbélben mérni. Az így mért hõmérsékletet maghõmérsékletnek
nevezzük, melynek értéke 0.5 °C-kal a hónaljban mért úgynevezett
köpenyhõmérséklet fölött van. Tehát ha végbélben mérünk hõt,
38,5 °C felett beszélünk lázról. 

Fontos, hogy láz mindig tünet, nem pedig betegség. Jelez, meg-
mutat valamit, rávilágít arra, hogy nincs minden rendben a szerve-
zetben, valamint egy védekezõ reakció, hiszen a magasabb test-
hõmérsékleten a vírusok nehezebben szaporodnak, ezzel magya-
rázható az, hogy a hõemelkedést még nem kell csillapítanunk (ki-
véve, ha a gyermek lázgörcsre hajlamos). 

A lázat viszont csillapítanunk kell, mindig kezdjük el a lázcsilla-
pítást gyermekünknél, és utána induljunk a gyermekorvoshoz. Láz-
csillapításra használhatunk kúpot, szirupot vagy tablettát, a gyer-
mek életkorától függõen, illetve úgynevezett fizikális hûtést. Ilyen a
hûtõborogatás vagy a hûtõfürdõ. A homlokra, csuklóra tett nedves
zsebkendõ nem alkalmas lázcsillapításra. A langyos vizes hûtõbo-
rogatással az egész törzset fedjük be és hagyjuk rajta kb. 10 per-
cig. Ha a borogatás átmelegedett, cseréljük le frissre, a gyermek
karjait mindig hagyjuk szabadon.

A hûtõfürdõhöz tegyük gyermekünket testhõmérsékletû vízbe,
majd szépen lassan engedjünk hûvösebb vizet a kádba (ne a gyer-
mekre!), de nem kell, hogy egészen kihûtsük a fürdõvizet. Tíz perc-
nél tovább a hûtõfürdõben sem hagyjuk a gyermeket. 

Gyermekkorban többféle hatóanyag-tartalmú lázcsillapító
gyógyszer ajánlható. Kérje gyógyszerész segítségét, és min-
dig legyen otthon a házipatikában többféle ezekbõl a szerek-
bõl. Mivel azonos hatóanyagú szereket nem lehet hat-nyolc
óránál gyakrabban adni, ezért szükség esetén két-három óra
múlva más hatóanyag-tartalmú gyógyszert adhatunk, így kom-

binálhatjuk a készítményeket. A lázcsillapító gyógyszerek egy
része recept nélkül is kapható. 

A lázcsillapítás mellett fontos szabály, hogy a lázas gyermek kel-
lõ mennyiségû folyadékot fogyasszon. Nagyon gyakran az étvágy-
talanság miatt aggódnak a szülõk, pedig a gyermekbetegségek leg-
nagyobb része néhány nap alatt meggyógyul, és utána a kicsik far-
kaséhessé válnak és pótolják az elveszett vagy kihagyott kalóriákat.
Amegfelelõ folyadékbevitel viszont elengedhetetlenül fontos, mert a
magasabb testhõmérséklet, az izzadás fokozott folyadékvesztéssel
jár. Kínáljuk tehát a lázas gyermeket – korától függõen – gyakran te-
ával, vízzel, ha van anyatejjel, minél változatosabb innivalókkal,
akár különféle poharakból, cumisüvegekbõl, kanalakkal, hogy le-
gyen kedve minél többet kipróbálni, minél többet inni!

Fontos, hogy az ágyban fekvõ lázas gyermekre ne adjunk vas-
tag ruhát és ne vastag takaróval takarjuk be, mert csak gátolnánk a
felesleges hõ leadását. Egy vékony pamut rugdalózó vagy pizsa-
ma, könnyû takaró alatt könnyebben lemegy az a fránya láz. 

Beteg gyermekünk több babusgatást, törõdést érdemel, így is
segítsünk neki a betegséget átvészelni.

Mizseiné Czigler Judit 
védõnõ

A lázcsillapítás



Óvodánk hírei
Gyorsan elszaladt a nyár, s újra elkezdõdött egy tanév. Az óvoda

és az önkormányzat dolgozói egész nyáron azon fáradoztak, hogy
szép tiszta épületek és ápolt udvarok fogadják a gyermekeket és
szüleiket szeptemberben. A volt nagycsoportosainkból iskolások
lettek, az õ helyükre kicsik érkeztek. A 2018/2019-es nevelési év-
ben is 5 csoporttal mûködünk.                            

I-es épület:
Mackó csoport 17 fõ
Csoportvezetõ óvónõk: Kuruczné Horváth Erika és Toponáry

Adrienn
Pillangó csoport 17 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Dr. Tiringerné Gál Erzsébet, segítõje

Vidók Istvánné
Dajka nénik: Horváth Mihályné és Saly Andrea
II-es épület
Margaréta csoport 19 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Szabó Sándorné, segítõje Bakosné

Somogyi Orsolya
Katica csoport 16 fõ
Csoportvezetõ óvónõk: Rizmanné Ágoston Zsuzsanna és

Szekeresné Pinczés Györgyi
Dajka nénik: Borbély Zoltánné és Cziglerné Szabó Anita
Újtelep
Nyuszi csoport 17 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Németh Nikolett
Dajka néni: Kovács Lajosné
Az óvó nénik munkáját Tilli Réka pedagógiai asszisztens

segíti. Munkánk elvégzéséhez segítséget nyújtanak még
Nagy Eszter és Polánszki Mihályné.                                    

Szeptemberben a Bács-Kiskun megyei szakszolgálat
munkatársa elvégezte a gyermekek szûrését, így meg-
kezdõdhetnek a fejlesztõ és tehetséggondozó foglalkozá-
sok. Ezeket a foglalkozásokat a szakszolgálat munkatársai
és az óvó nénik végzik. Idén is folytatódik a logopédiai
ellátás. 

Az Önkormányzat EFOP 3.9.2. pályázata által számta-
lan programmal tudjuk színesíteni az óvodai életet. A
Mesekocsi színtársulat már több elõadással kedveskedett
gyermekeinknek. Õk a tanév folyamán még 12 elõadással
színesítik ünnepeinket, hétköznapjainkat. Októbertõl a
nagycsoportos óvodások 3x10 napos úszásoktatáson
vesznek részt a dunaújvárosi élményfürdõben. Szintén a
pályázat keretein belül vehetnek részt a középsõsök és a
nagycsoportosok a TSMT torna foglalkozásain.

Szeptemberben részt vettünk a Családi napon és a
Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltóság születésnapi
ünnepségén. A tûzoltó napon óvodásaink egy kis csoportja
aktív résztvevõje volt a bemutatónak. Hagyományainkhoz
híven idén is megtartottuk a Népmese napját. Október elsõ
napjaiban újra ellátogat hozzánk a Répa-Retek duó, akik
zenés-táncos mûsorral szórakoztatják gyermekeinket.

Az idei évben is részt veszünk az önkormányzat, a
mûvelõdési ház és a múzeum által szervezett prog-
ramokon.                                                                            

Nyáron elkészült a tornaszobánk, amit a Hankook Érték-
teremtõ Önkéntes Program pályázatából sikerült felújítani.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az önkor-
mányzat dolgozóinak, a „Korszerûbb Óvodáért Szalkszent-
márton” Alapítvány kuratórium elnökének és tagjainak.
Végül, de nem utolsósorban a lelkes önkéntes családtagok-

nak, Meleg Zoltánnak és Marosvári Mihálynak, akik aktív részesei
voltak a munkálatoknak. Az idei tanévben ismét szervezünk papír-
gyûjtést, ami egyben egy települések közötti verseny is. Az elmúlt
évben 6. helyezést értünk el. A feleslegessé vált papírokat a bel-
területi óvodába lehet behozni, a gyûjtés folyamatos.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, ötleteivel segíti óvo-
dánk mindennapjait.

Bakosné Somogyi Orsolya 
óvodavezetõ
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Óvoda
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Iskola

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

/ Keresztury Dezsõ /
A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói a mindennapok kötelezõ erõpróbái mellett nagyon sok tartalmas prog-

ramban vehettek részt 2018 elsõ félévében. Eredményesen szerepeltek tanítványaink a járásban és a Kiskõrösi Tankerületi Központ
tanulmányi versenyein.

Kunszentmiklósi Erzsébet-napi szavalóverseny Mészáros Lukács 3. hely Fekete Zsuzsanna
Jakab László Ruben 1. hely Sebetka Mihályné

Dunaegyházi járási szavalóverseny Mészáros Lukács 1. helyezés, továbbjutás Fekete Zsuzsanna
XIV. Komplex Természetismereti Verseny Benkõ Fanni
Kunszentmiklós Baksay Sándor Ref. Gimn. Nagy Sára 3. helyezés Pál Ferencné
csapatverseny 7. oszt Németh András (Krepsz Éva)
Apostagi járási  Szeremley Örkény
környezetismereti verseny Ozsváth Olivér 1. helyezés, továbbjutás Dérné Veresegyházy Erika
(csapat 4. o.) Váczi Ákos

Alföldy-Boruss Lelle Klára
Hõs Boglárka 3. helyezés

Demeter László Patrik
Balla Attila
Szeremley Örkény Álmos 1. helyezés, továbbjutás

Szalkszentmártoni járási népdaléneklési Váczi Ákos Dérné Veresegyházy Erika
verseny (csoportos 4. o.) Gyõri Levente

Józsa Dávid
Pásztor Alex 1. helyezés, továbbjutás

Majsai Bence
Farkas Dzsesszika
Fenyvesi Fanni 3. helyezés, továbbjutás

Ladánybenei járási felsõ tagozatosoknak szóló 
matematika verseny Devecseri Laura 2. helyezés, továbbjutás Kékesiné Szalai Dorottya

Kunszentmiklósi Járási Galambos S. Halász Réka

Történelemverseny László Gergõ 2. helyezés (továbbjutás) Pappné Vizinger Mária
Németh András

Szabadszállási járási angolverseny Szakáczki Milán 2. helyezés Hidasi Judit

Kunszentmiklósi járási természetismeret Fenyvesi Fanni

verseny Papp Kíra 4. helyezés, továbbjutás Csikosné Bozóki Edit
Nagy Nándor

Kiskõrösi Tankerületi Központ Ozsváth Olivér
Tankerületi Környezetismereti Verseny Váczi Ákos 3. helyezés Dérné Veresegyházy Erika
Soltszentimre Szeremley Örkény Álmos

Demeter László Patrik
Szeremley Örkény 2. helyezés

Kiskõrösi Tankerületi Központ Váczi Ákos
Tankerületi Népdaléneklési Verseny Pásztor Alex Dérné Veresegyházy Erika
Szalkszentmárton Józsa Dávid

Majsai Bence 3. helyezés

Gyõri Levente
Pap Kíra
Fenyvesi Fanni

Dunaegyházi járási mûveltségi vetélkedõ Nagy Sára 2. helyezés Törökné Novadovszki Nelli
Benkõ Fanni
Tóth Olivér

„Tiszán innen, Dunán túl”  
Megyei Minõsítõ Népdaléneklési Verseny Nagy Sára ezüst minõsítés Törökné Novadovszki Nelli

Kunszentmiklósi Járási Népdaléneklési Verseny Nagy Sára 2. helyezés Törökné Novadovszki Nelli

Kunadacsi Járási Helyesírási Verseny Tóth Olivér 2. helyezés
Fenyvesi Fanni 2. helyezés Török László

Csörgõ Gyula Terematlétikai Verseny 60 m futás, helybõl távol-

Kunszentmiklós Németh András ugrás, 2 körös szekrény- 
kerülõ verseny 2. helyezés  

Németh András 60 m futás, távolugrás,
600 m futás 2. helyezés Rezes János

Diákolimpia Németh András 
kunszentmiklósi járási forduló, atlétika Majsai Bence 4x10-es váltó 3. helyezés

Pesti István 
Farkas Barnabás

Ha élet zengi be az iskolát…



Tartalmas élményeket szerezhet-
tek tanítványaink iskolánk témanapja-
in: a „Nem adom fel!” – Egészségna-
pon, a Költészet napján és a Tarka-
barka családi napon. A programok
megvalósításához segítséget kaptunk
a községi könyvtártól és a mûvelõdé-
si háztól egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk. A kiemelt
események megvalósítását az EFOP-3.3.7-17-00036-os azono-
sítószámú, Együtt-MÛKÖDÉSBEN – Megújuló tanulás támo-
gatás a köznevelési intézményekben elnevezésû intézményi
projektünk finanszírozásában valósítottuk meg, mely 2017. de-
cember 15-én indult, és 32 hónapon át tartó szakmai tartalomfej-
lesztésre nyújt lehetõséget. Tanórán kívüli tevékenységek indulhat-
nak iskolánkban, a Szószólók, a Reciklálók, a Webmesterségek, a
Szalkstreetworkout. A Tanközi Napszobában az egész napos isko-
lai benntartózkodás válhat sokszínû, építõ, fejlesztõ tevékenység-
sorozattá. A projektben tervezett eszközfejlesztésnek köszönhetõ-
en tantermeink berendezése is megújulhat, trapéz asztalok szol-
gálják a korszerû oktatási célokat. A lemorzsolódással veszélyez-
tetett tanulóinknak egyéni mentorációval, önismereti csoportok in-
dításával segíthetünk abban, hogy könnyebben vegyék az akadá-
lyokat egyéni elõrehaladásukban. A konstrukciót a Szabadszállási
Petõfi Sándor Általános Iskolával együttmûködve valósítjuk meg, a
vissza nem térítendõ támogatás 52 millió forint.

A nyáron megszervezett, sokrétû, gazdag és színes élményeket
kínáló, az EFOP-3.3.5-17-2017-00040 pályázatban finanszírozott
bentlakásos programban Mátraházán 9 szalkszentmártoni tanuló
vehetett részt, 2 napközis programunkban további 43 tanuló ismere-
tei szélesedhettek informális módon. Az Erzsébet napközis tábo-
rokban összesen 85 diák vett részt, néptáncoltak a Szederindások,
karatéztak sportolóink, és felejthetetlen kirándulásokat tettek „Csa-
vargóink”. Ezek után nagy lendülettel kezdtünk bele az új tanévbe.
Az EFOP-4.1.3-17-2017-00189. számú pályázat 92 millió forintos
támogatásából megújulhatott iskolánk Petõfi téren lévõ épületegyüt-
tese, így ebben egy helyen kezdõdhetett meg a 2018/19-es tanév.

2018 októberében indul útjára a komplex mûvészeti nevelés
eszközeit használó Nemzeti Tehetség Programunk, ismét 1 millió
forintos támogatást nyertünk a TemperaMETRUM foglalkozás-so-
rozatunkra. A szalkszentmártoni népdalok tanulása, elõadása, il-
lusztrálása a tervünk, valamint egy kiadvány készítése, mely tartal-
mazza a helyi népdalkincset írott formában és a gyerekek dalok
alapján készített kompozícióinak képeit.

Törökné Novadovszki Nelli
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Iskola – Polgárõrség

Polgárõr hírek

Az új tanév több újdonságot is hozott az iskolásoknak,
hiszen egyrészt mind a nyolc évfolyamunk a Petõfi téri
Nagyiskolába jár, másrészt a gyönyörûen felújított tanter-
mekben kezdhették meg a gyerekek a tanulást. Új tanár
nénik, új elsõsök, és még sorolhatnám. 

Aki viszont a régi, a megszokott, az az Egy iskola –
egy polgárõr mozgalom helyi képviselõje, Fenyvesi
András. Az idei tanévben is naponta biztosítja a gyerekek
átkelését a fõúton.

Köszönjük áldozatos tevékenységét, a lakosság segít-
ségét pedig kérjük abban, hogy reggelente fokozott
óvatossággal közelítsék meg a keresztezõdést!

Szalkszentmárton adózóinak külön köszönet jár az
1%-ok felajánlásáért, az idén 367.000 forintot kaptunk. 

Czuczor Teca
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Könyvtár

Színezd újra… 
Idén nyáron már háromévesek lettünk: megszerettük és meg is

szoktuk az új könyvtár által nyújtott lehetõségeket. 
Ideje lesz most már annak is, hogy új ötletek megvalósítása

révén még hasznosabbá, érdekesebbé és használhatóbbá váljon
az olvasói számára a könyvtár.

Ennek jegyében próbáljuk folyamatosan bõvíteni a „palettát”
most is. 

Rendszeresen tartunk foglalkozásokat és vetítéseket az ovisok-
nak, akik õszinte örömmel és nagy aktivitással vesznek részt a prog-
ramokon. 

Az iskolások közül az alsó tagozatosok is gyakori vendégek,
amit köszönünk az õket tanító lelkes és lelkiismeretes tanító
néniknek. 

Könyvtárhasználati órák mellett KönyvtárMozi és Papír-
színház mesefoglalkozás is volt részükre. A sok szép és új
mesekönyvre is fel tudjuk hívni a figyelmüket az aktuális könyv-
ajánló kiállításokkal. 

A kecskeméti „anyakönyvtár” által szervezett programsoroza-
tokban is ingyen vehetünk részt, például az Internet Fieszta
keretében a digitális technika segítségével játékos feladatokban
próbálhatták ki magukat gyerekek és felnõttek egyaránt.

A délutáni szakkörök után is „tárt kapukkal” várjuk a gyer-
mekeket, akik akár este hat óráig lehetnek nálunk felügyelet alatt,
de a házi feladat megírásában és ellenõrzésében is szívesen
segítünk nekik, és igény szerint kézmûves vagy mese foglalkozást
is szervezünk.

Áprilisban természetfotó kiállítást szerveztünk Fabó Ferenc
csodás képeibõl, amelynek megnyitójára Soltész Rezsõ mûvész
úr is ellátogatott kis falunkba.

A német nyelvi órákhoz egész táskányi szemléltetõ anyagot
kaptunk, amiket Borbély Éva tanárnõ segítségével böngésztek a
tanulók. Természetesen nem az olvasás, hanem a német nyelvû
mesék vetítése volt a sláger. 

A Költészet Napját egészen különlegessé tette Török László
(Dafti) tanár úr „debütálása”, aki saját verseit adta elõ –
megzenésített formában is – az érdeklõdõ közönségnek „Dafti-
dalok” címmel. Felejthetetlen élményben volt részünk! Köszönjük!

A kerületi és a járási énekverseny alsósai is a könyvtár falai
között csengették-bongatták hangjukat nagy örömünkre.

Meglátogattak bennünket a tassi otthon lakói is, akik a fotókiál-
lítás képeit nézték meg elsõsorban, de a papírfonás rejtelmeibe is
betekintést nyerhettek.

Az Egészségnap egyik állomása is a könyvtárban volt: a szájjal
festést próbálhatták ki a gyerekek. Segítõik a „Nem adom fel”
alapítvány tagjai voltak.

A beteggondozók és a „KÖSZI-sek” is otthonra találnak nálunk,

ha szükségük van egy jó helyre, ahol nyugodtan lehet beszélgetni. 
A 36. Országos Petõfi Találkozó résztvevõi számára aktuális

kiállítás készült, amelyben minden szerepelt, ami Petõfitõl vagy
Petõfirõl szól, és megtalálható a könyvtárban. 

Nyár elején az „Iker 1” és „Iker 2” internethasználói tan-
folyam zajlott a könyvtár kereteiben.

Sok-sok új ismerettel lettünk okosabbak a „digitális szakadék
csökkentési” pályázatnak és Faragó Imre tanár úrnak köszön-
hetõen. 

Nyáron sem voltunk restek: az Országos Pedagógiai Múzeum
és Könyvtár „Kis képekben nagy világ” c. retro kiállítása ajánlot-
ta az ifjúsági irodalmat a mûvelõdési házba betévedõ ifjaknak és
nagyobbaknak is. Ekkor indult a „Ringató” foglalkozás is, ame-
lyet András Edit vezet profi módon. Októbertõl ingyenessé vált a
program, amit sok szeretettel ajánlok a pici babák szüleinek. 

Sok tábor volt az idén iskolások részére, amelyeknek résztvevõi
is ellátogattak hozzánk: ki vetítésre, ki kézmûves foglalkozásra, ki
„Papírszínház” mesére, de mindenkit sok szeretettel vártunk, és
várunk legközelebb is!

Természetesen folyamatosan igénybe vehetõ a könyvtárközi
és a helyi kölcsönzési szolgáltatásunk is, de a folyóiratokat is
haza lehet vinni olvasni.

A számítógépeket minden beiratkozott olvasónk ingyen veheti
igénybe. Új, gyors internetünk van! ☺

Október elején az Országos Könyvtári Napok rendezvényein
vehet részt minden olvasónk. Az aktuális programokról a könyvtár
facebook oldalán lehet tájékozódni. 

Ne feledjék: „könyvvel könnyebb”! Mindenkit VÁR A KÖNYV-
TÁR!

Csikosné Bozóki Edit 
könyvtáros

Látogatóban a tassi otthon lakóiLátogatóban a tassi otthon lakói

Zöldike Zöldike 
szakkörösök aszakkörösök a
könyvtárbankönyvtárban

Iker 1 és Iker 2 tanfolyamon okosodvaIker 1 és Iker 2 tanfolyamon okosodva



„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!”
Szalkszentmártonban is elérhetõ a Ringató foglalkozás, kétheten-

te hétfõnként 10 órától a községi könyvtárban. Az önkormányzat
segítségével a foglalkozás ingyenes egy EFOP pályázat keretein
belül. Az alapító Gállné Gróh Ilona elképzelése szerint a program célja
a zenei élménynyújtás, hogy a részt vevõ gyerekek és felnõttek
átéljék a közös éneklés, mondókázás, ölbeli játékok örömét. A cél,
hogy a szülõk megtanuljanak egy könnyen énekelhetõ – a kodályi
elvek szerint zeneileg értékes – dalanyagot. A foglalkozáson magyar
népdalokkal, más népek dalaival, mozgásos játékokkal, hangután-
zókkal és a már említett ölbeli játékokkal ismerkedhetnek meg a
kisgyermekes családok, s így azokat otthon is tudják játszani. A
Ringató foglalkozás néhány hónapos kortól 3 éves korig szól, mert a
nagyobb gyerekek már az óvodában, iskolában megkapják a zenei
táplálékot. A foglalkozások végén Mizseiné Czigler Judit védõnõ szí-
vesen beszélget az édesanyákkal a gyermekeket érintõ egészséggel
kapcsolatos kérdésekrõl. A helyi Ringató foglalkozást pedagógus,
nyelv- és beszédfejlesztõ végzettséggel végzem. A foglalkozásokra
hangszereket is hozok, mint a citera, kobza, s egyéb hangkeltõ esz-
közök is a segítségemre vannak. Az alkalmak végén lehetõség van a
kisgyermekes családoknak közösségi, társasági életre is. Szeretettel
várok minden kisgyermekes családot a Ringató foglalkozásra!

András Edit
Ringató foglalkozásvezetõ, www.ringato.hu
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Könyvtár – Ringató – Petõfi Baráti Kör

Szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt a Petõfi Sándor
Emlékmúzeum Baráti Köre és a Szalkszentmártoni 

Petõfi Sándor Emlékkiállítás szervezésében rendhagyó 
STÚDIÓSZÍNHÁZI ELÕADÁSRA, 
melynek helyszíne az Emlékkiállítás ivója, 

idõpontja 2018. november 8. 18 óra.
Az elõadás 1 000 Ft összegû támogatói jegy vásárlásával
látogatható. Jegyek vásárolhatók elõvételben a Múzeumban,

illetve a helyszínen. 
A jó közérzetrõl zsíros kenyérrel és forralt borral gondoskodunk.

Az elõadást megelõzõen 17 órai kezdettel 
a Petõfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre Közgyûlést tart, 

melyre várjuk szeretettel a tagságot.
Alföldy-Boruss Dániel

Új könyveinkÚj könyveink TTermészetfotó kiállítás megnyitójánermészetfotó kiállítás megnyitóján
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Mûvelõdési Ház

Felidézõ
Kedves Olvasó!
Tavaszi emlékeimet felidézve, meleg

szívvel gondolok a faluközpontot díszítõ
tojásfára, amit ígéretünkhöz hûen, idén
elõször készítettünk el. Ünneplõ ruhába
öltöztettük községünk központját, hiszen
a FALU TOJÁSFÁJÁRA 404 db tojás
került. Köszönjük az óvodás és iskolás
gyerekek által festett tojásokat, a Goods
Mark és a MPE-OCM Segítõ Szolgálat
dolgozóinak felajánlását. Az artézi kútra
második alkalommal került a húsvéti de-
koráció, amit a jövõben is ilyen lelkese-
déssel szeretnénk, hagyományteremtõ
módon folytatni. 

Május utolsó szombatján a Mûvelõdé-
si Ház programjaira vártuk a gyerekeket,
hiszen a GYEREKNAP róluk szól. A gye-
rekeket többek között quad- és gokartpá-
lya, vízi gömb, íjászat, arcfestés és csil-
lámtetoválás, lovagoltatás, trambulin,
kenyérlángos, fagyi kupon, a Szalk-
szentmártoni Polgárõr Egyesület aka-
dálypályája és a Szalkszentmártoni Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület autója és célba
lövõ játéka várta.

Tavaly év végi sikeres Dumaszínházas
elõadást követõen június 4-én második al-
kalommal szerveztünk humorestet, ami
ez alkalommal is teltházas volt. Kis falunk
színpadán Felméri Péter és Bellus István
humorestjét láthatták az érdeklõdõk.

Szeptember 14-én a Mûvelõdési Ház-
ban immár negyedik alkalommal került
megrendezésre a Szalkszentmárton,
Szeretlek! nevû rendezvényünk. A dél-
elõtt folyamán A farkas és a hét kecske-
gida meseelõadását nézhették meg az
óvodás és az alsó tagozatos gyerekek.
Ebéd után madárbemutatón vehettek
részt, ahol afrikai uhu és szalagos álölyv
röptetését tekinthették meg a gyerekek
és szüleik. A bemutató interaktív volt, hi-
szen a látványos röptetéshez a gyerekek
segítségét kérték. Az idei évben is meg-

rendezésre került a palacsintaevõ ver-
seny, amelyre a 200 darab palacsintát
Szabó Jánosné Irénke néni és Mészá-
rosova Alena sütötte. Ezúton köszönjük
fáradságos munkájukat. A versenyen 52
gyermek indult, amelyen a résztvevõk-
nek lekváros vagy kakaós palacsintát,
késsel-villával kellett elfogyasztaniuk. A
megmérettetést hét korcsoportban indí-
tottuk a nevezõk életkora szerint. Minden
helyezést elért versenyzõ érmet és kö-
lyökpezsgõt kapott a fantasztikus él-
mény mellé. 

Óvodás korcsoportban
I. Jenei Tamara
II. Lajkó Nimród
III. Horváth Brájen
Második osztályos korcsoportban
I. Lajkó Nátánael 
II. Durvai Zsanett
III. Németh Gábor
Harmadik osztályos korcsoportban
I. Ács Bálint
II. Mendi Roland
III. Czirják Lilianna
Negyedik osztályos korcsoportban
I. Jakab Ruben
II. Damásdi Bence
III. Szalay Zsolt
Ötödik osztályos korcsoportban 
I. Szeremley Örkény

II. Panczi László
III. Gomán Melánia
Hatodik osztályos korcsoportban 
I. Pásztor Alex
II. Farkas Barnabás
III. Mihály Szebasztián
Hetedik osztályos korcsoportban
I. Székely Péter
II. Somogyi Csaba
III. Jenei Kristóf
Köszönöm a segítõ munkát kolléga-

nõimnek: Kévés Barbarának és Kovács
Áginak.  

Õsszel és télen is várjuk kedves láto-
gatóinkat programjainkra. 

– 2018. október 23-án Ünnepi meg-
emlékezés és koszorúzás. Helyszín: Mû-
velõdési Ház.

– 2018. november 1-jén Mindenszen-
tek napja – temetõi megemlékezés.
Helyszín: szalkszentmártoni temetõ.

– 2018. november 11-én Márton-napi
Libagaliba, Lámpás felvonulás. Hely-
szín: Mûvelõdési Ház.

– 2018. november 24-én Idõsek nap-
ja. Helyszín: Mûvelõdési Ház.

– 2018. december 8-án Adventi vásár.
Helyszín: Piactér.

– 2018. december 15-én Falukará-
csony. Helyszín: Mûvelõdési Ház.

Mészáros Szilvia
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Arany-busz – Református egyház

Szeptember elsõ heté-
ben vendégül láthattuk a
Petõfi Irodalmi Múzeum
interaktív kiállítását, az
Arany-buszt, amelyet Arany
János születésének 200.
évfordulója alkalmából állí-
tottak össze. 

A rendhagyó mozgó kiál-
lítást nagy örömünkre 300
látogató tekintette meg és
gyarapította tudását és is-
mereteit koszorús költõnk
életérõl és munkásságáról.  

Sóbujtó Klára

Temetõi hírek
Köszönjük azok segítségét, akik a temetõ szépítésében önkén-

tesen részt vesznek. Kérjük, hogy a temetõi hulladékot a kijelölt he-
lyekre vigyék! Rendelkezésre áll négy komposztkeret, két konté-
ner, illetve a mécsesek és mûanyag hulladék részére fém hordó a
temetõ több pontján. 

Kérjük, hogy a halottak napi temetõi emlékezésre készülve kü-
lönösen is tartsuk szem elõtt a temetõ házirendjét.

Köszönjük a segítségét azoknak, akik nem kis fáradsággal se-
gítettek a régi sírkövek kimentésében és felállításában. Az ered-
mény szemmel látható, elõdeink emléke, múltunk közös öröksé-
günk. Becsüljük meg!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lejárt sírhelyeket a refor-
mátus Lelkészi Hivatalban újraváltani szíveskedjenek! A hagyomá-
nyos sírhelyek megváltási ideje 25 év, az urnahelyek a megváltás-
tól számított 10 év után lejárnak! 

Szeretnénk segíteni a lakosságot az újraváltásban, ezért a meg
nem váltott sírhelyekre figyelemfelhívást fogunk elhelyezni.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét arra, hogy a községi
akadálymentes gyalogos és biciklis közlekedés
figyelembevételével a temetõ kapui nyitva áll-
nak, ennek ellenére bármilyen munka a teme-
tõben a sírhelygondozás kivételével csak beje-
lentés után történhet! Bejelentés tehetõ a Lelké-
szi Hivatalban, vagy telefonon a 06 30 677 49 81-
es számon. 

Egyházközségi hírek
Gyülekezetünk Presbitériuma nevében kö-

szönjük mindazok adományát, akik hozzájárultak
Egyházközségünk fenntartásához. Gyülekeze-
tünk teljes mértékben önfenntartó, semmiféle mû-
ködési támogatásban nem részesül sem a köz-
egyház, sem a magyar állam részérõl. Agyüleke-
zetet anyagilag személyesen a Lelkészi Hivatal-
ban, illetve banki átutalással is lehet támogatni.

Gyülekezetünk szolgálata lehetõvé teszi,
hogy családi életünk eseményei alkalmával Is-
ten igéjét hallgatva kérjük áldását örömünkben,
bánatunkban.

Szeretettel hívjuk az érdeklõdõket a vasárnapi istentisztelete-
inkre és gyermek istentiszteletekre, 9.45 órai kezdettel. Kérjük,
hogy ha rendhagyó alkalomra készülnek, házasságkötésre, ke-
resztelõre, idõben jelezzék a Lelkészi Hivatalban. A konfirmáció-
ra alapvetõen 7. osztályos korban van lehetõség, de felnõtteket is
biztatunk a fogadalomtételre. A konfirmáció a teljes jogú egyház-
tagság feltétele. A templomi esküvõ legfontosabb feltétele, hogy
a polgári házasságkötés elõtte megtörténjen, a templomban (vagy
külsõ helyszínen) a megkötött házasságra kérjük Isten áldását. A
keresztelõk helyszíne a templom vagy a gyülekezeti ház, minden
esetben istentisztelet alkalmával történik. Esetenként egyszerre
több gyermeket is keresztelünk. A temetések rendjével kapcsola-
tosan kérjük, hogy törekedjünk a felekezetünk szerinti szertartásra. 

Továbbra is szívügyünk templomunk felújítása, melyre saját
erõnk nagyon kevés – ebben az esetben szükségünk van pályáza-
ti támogatásra. Amíg ennek a lehetõsége nem lesz adott, bármeny-
nyire szeretnénk is, csak várakozni tudunk. Szükséges lehet ugyan-
akkor, hogy az érvényes mûemléki építési engedélyünk hatályban
tartása érdekében a munkák elõkészítését megkezdjük 2019 nya-
rán. Adományainkkal továbbra is támogathatjuk ezt az ügyet. 

Köszönjük! Áldás, békesség!               Alföldy-Boruss Dániel

Arany-busz
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

A 2018-as év eddig eltelt idõszakában ismét számos fellé-
pése volt az egyesület csoportjainak. A helyi fellépések mellett
Uszódon, Pálfán, Dunaföldváron, Dunaújvárosban, Foktõn,
Tasson és Kunszentmiklóson mutatták be táncaikat a csopor-
tok. Az egyesület folytatva a hagyományokat húsvétkor locsol-
kodott, részt vett a májusfaállításon és a cikk írásakor készül a
szüreti hintós felvonulásra és bálra.

Húsvét: A táncos fiúk és férfiak locsolkodni mentek a táncos
lányokhoz és asszonyokhoz. A hideg idõ miatt volt izgalom, de
húsvéthétfõn kisütött a nap, így nem pi-
hentek a szódásüvegek és a vízzel teli
vödrök. A locsolásért cserébe a lányok
vendégül látták õket, és még tojást is
kaptak. Ui.: Idén sem maradt senki
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.

Május 12.: Megrendezésre került a II.
Tavaszi Fesztivál. A fellépõ csoportokat
ismételten a Kóborzengõ zenekar kísérte,
az elõadás után pedig táncházban mulat-
hattak tovább a táncos lábú vendégek. 

Május elejétõl szeptember végéig szá-
mos fellépésen vettek részt a csoportok:
múzeumok éjszakája, régiós nép-
táncfesztivál, gyerek néptáncfesztivál,
nyílt nap szociális otthonban, falunapok,
helyi tûzoltók jubileuma. Szinte minden
hétvégére jutott fellépés kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt.

Június 10-én Dunaföldváron rendezték
meg az Antanténusz gyerek néptáncfesz-
tivált, az egész napos eseményen a Bab-
szem csoportunk lépett fel moldvai táncokkal. A várban felállí-
tott színpadon nagy örömmel táncoltak gyerekeink, és a szak-
mai zsûritõl megkapták az Antanténusz díjat a moldvai táncok
hiteles elõadásáért. 

Nyári próbáink közben meglátogatta a csoportot Lukács

László, a Kecskeméti Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje, a
Csoóri Sándor Program megyei koordinátora, aki meg volt elé-
gedve az egyesület munkájával, és megjegyezte, hogy egy
ilyen kis településen ritka, hogy ennyi ügyes és tehetséges
gyerek táncol, és erre bátran építkezzünk. Nagy örömmel hall-
gattuk ezeket a szavakat.    

Augusztus 20.: Ekkor debütáltak a csoportok legújabb tán-
caikkal. A kicsi Mákszemek elõször léptek színpadra, és kicsit
megilletõdve, de szépen bemutatták rövid táncukat, a Babsze-

mek már rutinosan mozogtak és mezõföl-
di táncokat mutattak be. Az Ifi csoport a
jobbágytelki táncával kiérdemelte a vas-
tapsot, a Felnõttek pedig a méhkeréki
táncukat adták elõ. Ezekhez a táncokhoz
minden csoport új ruhát kapott, melyeket
a felajánlott 1%-ból, a Csoóri Sándor
Programban elnyert összegbõl és az Ön-
kormányzat által nyújtott támogatásból
szereztük be.  

Szeptemberben is jutott minden hétvé-
gére fellépés, és mire ezt a cikket olvas-
suk, már túl leszünk a szüreti bálon is.

Terveink: Augusztus 20-a elteltével
megkezdtük az új táncok tanulását és a
régi táncok átnézését, melyeket minden
csoport emelt óraszámban tehet meg, kö-
szönhetõen az Önkormányzat által el-
nyert pályázat segítségének. Októberben
a Babszemek minõsítõ versenyen vesz-
nek részt Kiskõrösön, az õsz során
Adonyban a helyi néptáncegyüttes jubile-
umán, Budapesten a Koccintós együttes
fesztiválján lépünk fel. Készülünk a falu
karácsonyára is, és a hagyományokat
õrizve, ezután is szeretnénk az eddigi
rendezvényeinket megtartani. A jövõ év-

ben, ha jól számoljuk, már 45 éves lesz a szalkszentmártoni
néptánc, ha sikerül, ezt is szeretnénk megünnepelni.

Csoportjainkba továbbra is sok szeretettel várunk minden
táncolni vágyó kicsit és nagyot. ☺

Zsigmond István

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

AntanténuszAntanténusz
díjdíj
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Szederinda Néptánc Egyesület – Tûzoltók

Szeptember 15-én a Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltók
ünnepelték 90. évfordulójukat. A rendezvény kezdetén felvo-
nult a Kunszentmiklós ÖT, Kunszentmiklós ÖTE, Dunavecse
ÖTE, Kecel ÖTE, Dunaújváros HTP, Mezõfalva ÖTE, Harta
ÖTE, Szabadszállás ÖT, illetve a Kecskemét HTP. Fényjelzés-
sel, szirénaszóval keltették fel az érdeklõdõk figyelmét. A felvo-
nulás végeztével a gépjármû fecskendõk visszatértek a falu
központjába. 

Tiszteletét tette nálunk a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgató képviseletében Gáncsos László alezredes
úr, Bács-Kiskun Megyei Tûzoltósági Fõfelügyelõ. Innen a Solti
Mazsorett Csoport és a fúvószenekar felvezetésével folytatták
útjukat tûzoltóink, immár gyalogosan. Ezt követõen a piac tér-
re érkezõ nézõk a Solti Mazsorett Csoport további elõadását
láthatták és a fúvószenekar térzenei elõadását hallgathatták
meg, majd az óvodások tartottak kocsifecskendõ-szerelési
gyakorlatot, a közönség – nem kicsiny – elragadtatására. Az
óvodások meggyõzõ produkciója után a Szederinda Néptánc
Egyesület nyújtott frissült hangulatot. Végezetül újra a tûzoltás
kapta a fõszerepet: a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tûzol-
tók mentették ki egy autóroncsba szorult kollégánkat, és oltot-

ták el habbal a lángra kapott gépjármûvet. A mûsort Székely
Zoltán vezette. Ezt követõen a Szalkszentmártoni Néptánc
Egyesület elõadása zajlott. A szabadtéri esemény zárásaként
a Katasztrófavédelem Fúvós Zenekara szórakoztatta nézõin-
ket. A közönségnek szánt mûsort követõen ünnepi közgyûlés
keretein belül újabb szép táncelõadást láthattunk a Szalkszent-
mártoni Néptánc Egyesülettõl, és újabb szórakoztató táncos
mûsort adott a Szederinda Néptánc Egyesület is. Az esti ese-
mények zárásaként elismeréseket, kitüntetéseket osztott ki
Lelkes László elnök és Vasvári Viktor parancsnok Kunszent-
miklós Városi Tûzoltóságnak 40 éves együttmûködõ közös
munkájáért, Bokor Istvánnak segítõkész támogatásáért, Bor-
bély Pál 20 éves elkötelezett munkájáért. Emléklapokat és em-
léktárgyakat adtak át a vonulós állomány részére: Vasvári Vik-
tornak, Tóth Gábornak, Horváth Zsoltnak, Szabó Gábornak,
Béki Dávidnak, Mészáros Róbertnek és Lelkes Lászlónak. A
Bács-Kiskun Megyei Tûzoltó Szövetség nevében Sóbujtó An-
tal 40 éves szolgálati érmet adott át Pálinkás Gyulának, illetve
20 éves szolgálati érmet Oláh Zsoltnak, László Ferencnek és
Mészáros Róbertnek.

Mezei Edit 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tánccsoport, amit 10
asszony, kisasszony alapított, akik együtt, közös erõvel szerettek
volna táncot tanulni, bizonyítani és megmutatni, hogy képesek
együtt egy újabb színfoltot hozni a szalkszentmártoni néptánc vilá-
gába. Így alakultunk és bõvültünk újabb hitben, tenniakarásban bõ-
velkedõ új tagokkal és két gyermek néptánccsoporttal, amelyek
táncát Hoffmaister Anikó koreográfiája színesíti. Majd Egyesületté
lettünk, így született a Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc
Egyesület. A csoportjaink számos felkérésnek tesznek eleget a
környékbeli falvakban, városokban, elõfordult, hogy egy esküvõ
hangulatát is színesíteni tudtuk Budapest vonzáskörzetében. Sze-
retettel várjuk az új tagokat, leendõ Komámasszonyokat és táncol-
ni vágyó kisfiúkat, kislányokat.

És a nevünk? Mindazt jelenti, amik vagyunk: „Komák” és „Asz-
szonyok”. Komák minden nehézség közt, segítve, figyelve egy-
másra. Asszonyok, kisasszonyok minden nehezítõ körülmény:
úgymint férj, gyermek, gyermekek, tanulás és vizsgák mellett is.

Miben áll a csoportunk lelke? Talán abban, hogy annyi minden ér-
téket hordozunk magunkban… mindannyian másban vagyunk jók.
Vannak jó táncosok, jó szervezõk, jó irányítók, jó végrehajtók, jó han-
gúak, jó humorúak és persze csinosabbnál csinosabb komámasz-
szonyok, de egy a cél, együtt lenni és táncolni próbák, fellépések
alatt, miközben észre sem vesszük az idõ múlását. Szükség van itt
mindenkire, színes, tarka személyiségekre, akik nélkül unalmas len-
ne egy-egy táncpróba, és nem mûködne a csoport sem. És persze
szükség van egy kiváló tánctanárra is, akit mi megtaláltunk Kakuk
Pál személyében. Megszerettük õt egyedi stílusával, elõadásmódjá-
val, nagy hangjával, akit megpróbálunk próbáról próbára követni és
nem cserben hagyni, hiszen neki köszönhetjük, hogy minden falu-
napra újabb és újabb tánccal sikerül elõrukkolni a nagyérdemûnek.

Igen szeretek ide tartozni, szeretek a már hagyománnyá vált
Komámasszonybálra készülni, ami méltán népszerû, hiszen sike-
rességét a Komámasszonyok ötletessége, felkészültsége garan-
tálja. A bál nemcsak a helybeli, hanem a környezõ falvak: Szabad-

szállás, Apostag, és már Budapestrõl származó vendégek körében
is népszerûvé vált.

Sokszor nehéz minden próbán megjelenni, fellépéseken részt
venni, de tudom azt is, hogy milyen nehéz volt, amikor nem tehet-
tem meg, hogy táncoljak, kismamaság, betegség miatt. Amikor a
tavalyi bálnak nem lehettem táncosa, szervezõje, csak nézõje. Ott
ültem én is a nézõk padján. Nem vettem részt a bál elõkészületei-
ben, ami bármilyen fárasztó, mégis csapattá kovácsol minket. Nem
vettem fel a táncoscipõm, nem fontam be a hajam. Tudom, piciny
dolgok, mégis hiányoztak. 

Amikor a bálon meghallottam felcsendülni a komámasszonyok
hangját, tudtam, mi hiányzik belõle. Az én HANGOM! Hiába volt
könnyebb az életem próba nélkül. Könnyes szemmel néztem vé-
gig a mûsort, és tudtam, újra táncolni akarok és fogok.

Azóta eltelt egy év és újabb táncot adtunk és mutatunk majd be
a Komámasszony bálban, egyik kedvencemet, a Tolnai üvegest.
De ezúttal velem!!!! A jövõre nézve pedig csak annyit tudok, hogy
amíg a komámasszony szívem dobogni fog, én táncolni fogok! 

Bertók Rita

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület

A Szalki Tûzoltók 90. születésnapja
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Úttörõcsapat

Mozgalmas évünk néhány programjáról:
– Gyermekekkel és lelkes felnõttekkel

megszerveztük hagyományos farsangunkat.
– 4-8. osztályig matematika versenyt tar-

tottunk, értékeltük, jutalmaztuk.
Legeredményesebb Krepsz Róbert lett, aki-

nek a középiskolában is sikereket kívánunk.
– A népszerû fiúk-lányok versenyt 11 kö-

zösségnek szerveztük meg.
– Március tizenötödikérõl fáklyás felvo-

nulással és koszorúzással emlékeztünk
meg.

– A falu majálisára tréfás feladatokkal ké-
szültünk, Budapesten cirkuszban jártunk.

– Nyáron sem pihentünk. Testvérfalunk-
ban, Felsõboldogfalván táboroztunk, ismer-
kedtünk Székelyföld szépségeivel, neveze-
tességeivel, majd segítettük az onnan hoz-

zánk látogató vendégek programjának
szervezését, megvendégelését. 

– A múzeum táborában bemutattuk a
Tavaszi Virágesõ játékunk Petõfi Sán-
dorra aktualizált változatát, és úttörõs
elemmel segítettük vidámmá tenni az ott
töltött napokat.

– Úttörõcsapatunk ez évben 70 éves,
és 40 éve vezetem a csapatot.

Ezúton is kérek mindenkit, hogy úttö-
rõs élményeit, tárgyi emlékeit mutassa
be a Facebook 3143. sz. Petõfi Sándor
Úttörõcsapat csoportjában vagy juttassa
el hozzám. A már meglévõ és beérkezõ
anyagok segítségével kiállítás készül,
melynek megnyitóján is elhangozhatnak
visszaemlékezések.

ELÕRE is köszönöm! 

Úttörõs hírek

Robi nem csak matematikában jeleskedik Csapatmunka a javából Vajon mi lesz a feladat?

Farcádon Petõfi-dalokat énekeltünk a falunapon... Segesvár

Hegyek, erdõk, székelykapuk
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Úttörõcsapat – Szalk anno

Úttörõk a barátságos
harmadik évezredért

3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat 
2018. évi õszi-téli munkaterve

Fõ feladat: méltó megemlékezés csaptunk fennállásának
70 évérõl

Õsz
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl
szept. Felfedezõ túra a Dunánál
szept. 29. Pákozdi csata emlékére: járõrverseny, koszorúzás
szept. Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
okt. Az õsz színei: Dekorációs verseny
okt. 6. Emlékezz! Gyertyák, mécsesek, virágok az Aradi

Vértanúk Emlékmûvéhez
okt. 23. Koszorúzás
nov. Halottak napi megemlékezés…

Kiállítás és kötetlen beszélgetés csapatunk múltjáról

Tél
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl
Folyamatos: támogatók keresése, tagok szervezése
dec. Úttörõvezetõk tréningje       

Cirkusz és program Budapesten        
Szép karácsonyi házak       
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak

dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõfi-szobornál
Az év munkájának értékelése, a következõ év
elõkészítése.

Kerner Erzsébet 
(40 éve!) csapatvezetõ

Farsang

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

könyvébõl, 
a Vízimalomtól a taposómalomig fejezetbõl

Vízimalomtól a taposómalomig
Amelyben az olvasó végigsétál kicsiny falunkon a Dunától

Homokpusztáig, közben megtudja, hány malmunk is volt annak
idején, hogy hol, valamint hogyan köttettek a szerelmek, és miért
vitték a csinos háziasszonyok monogramos konyharuhában a kelt
tésztát a Sütödébe…

Folytatás a következõ oldalon.

Vízimalom 1941

Kerner Erzsébet

Lukácsi Sándor és KárolyLukácsi Sándor és Károly,,
a tulajdonosoka tulajdonosok



Mit szólnál kedves olvasóm, ha megmutatnék neked egy kis fa-
lucskát, az én falumat a Kiskunság északnyugati csücskében?
Gyere csak le velem a Duna partjára, nézzünk át együtt
„Pöntölére”! Ez Dunaújváros régi neve, Dunapentele, de itt miná-
lunk mindenki Pöntölének hívta a települést, idõseinktõl még ma-
napság is így halljuk. Szóval ne lepõdj meg, ha a kifejezést hallod,
most már tudod, mirõl beszélnek. Térben már látod, hol vagyunk,
most gondoljunk vissza az idõben is, pontosan 1941 késõ õszére.
Ugyanilyen víz áztatta köveket láttál volna akkor is, mint most,
ugyanígy gomolyoghatott lustán a köd a part menti bokrok alatt, és
az égen is hasonló sûrû felhõk vonulhattak. Ugyanígy vigyázni kel-
lett, hova lépünk, mert akkor is csúsztak a kövek! Ahogy közele-
dünk Csabony felé, a köd mintha kezdene felszakadni, és a
Körtvélyesi-erdõ után, a Sóházzal átellenben a vízimalmot láthat-
tad volna, amely Lukácsi Sándor és Társai név alatt mûködött. 

Az õsidõkben a szalki gazdáknak csónakon lehetett csak átvin-
ni az õrölnivalót hozzájuk, mivel hídnak, kompnak akkor még híre-
hamva se volt. Késõbb a molnárok felvették szolgáltatásaik közé a
fuvarozást is, szigorúan elõre egyeztetve a napokat. Keddi szállí-
tás esetén legkorábban csütörtökön lehetett menni a lisztért. Maga
az õrlés mûvelete nem két percig tartott, a gazdáknak sem fûlött a
foga hazaevezni, majd megint vissza. Abúzás zsákok alatt rejteke-
zett az idõ eltöltésének a megoldása. Nevezetesen a kis bogrács,
a belekészített fõznivalóval, a puha kenyérke, csatos üvegben a
bor, és mindezek elõzménye, a jóféle házi szilvórium. Míg a mol-
nárok dolgoztak, a gazdák megfõzték a tarhonyás vagy szárazba-
bos csülköt, egyszerûbb népek a vöröshagymás pirított grízkását,
vagy a még ennél is ízletesebb kukoricakását. Messzire szálltak az
illatok, fel-felhangzott egy-két szép magyar nóta. Nyári nagy me-
legben még fürödtek is egyet a Duna vizében. A munka végezté-
vel együtt fogyasztották el a finom ebédet és a bort a molnárokkal.
Hálát adtak a Teremtõnek a jó termésért, az elvégzett munkáért,
berakodták a lisztet a csónakba, majd hazaeveztek az innensõ
partra. Itt lovas kocsik várták a hazatérõket. Markos legények
átrakták a csónakok tartalmát, majd behajtottak becses rako-
mányukkal a faluba.

No, induljunk meg mi is, egy percet se várjunk tovább! Úgy fél-
úton, Döghalomnál, a szõlõkön kívül a fõút mellett mindkét oldalon
pompázatos, hatalmas cseresznyefák álltak. Tavasszal csodálhat-
ták a virágzásukat, nyáron élvezhették a pirosló gyümölcsök za-
matát. Igaz, hogy a tulajdonosuk a község volt, viszont akinek nem
volt a kertjében vagy a szõlejében cseresznyefa, az nyugodtan
szedhetett büntetlenül akár több kosárral is. Enni, befõzni is jutott
bárkinek. Nagyon vigyázott rá a nép, nem törték az ágakat, nem
tépték hordószámra. 

Innentõl már láthatod a református templomunk tornyát. Iránytû-
ként mutat felfelé, hogy a tekintetünket oda vezesse, ahonnan min-
den jó adományt kapunk, a „szemmártonyi” embert meg, bárhol is
jár, hazavezesse. Sík vidéken lakunk mi, láthatod, hogy egy kis dom-
bocska se szabja fel a tájat. Vannak ugyan a dûlõk között még hegy
elnevezések is (Öreg-hegy, Kapi-hegy, Dömõk, vagy Kalára-hegy,
Túzok-hegy, Pillancs-hegy, Temetõ-hegy), de ezek csak kicsiny, pár
méteres, szélhordta löszdombokat takarnak, megtisztelve õket a
hegy névvel. A templom elõtt még láthattad pár évtizede a szélma-
lom romját, de azóta teljesen az enyészeté lett. A háttérben a képen
egy újabb építésû malmot láthatsz. Ezt nevezték Nagymalomnak.
Arra vagy kíváncsi, mi az a csillogó nagy felület itt elõttünk? Hát a fa-
lu legnagyobb vízgyûjtõ tavát láthatod, amit anno Kerek-tónak ne-
veztek, bár ez most sincs másképpen. Azóta ugyan megváltozott a
formája, patkó alakú lett, a neve viszont maradt a régi. 

Be is értünk a központba. Látod, itt minden a régmúltról mesél.
A történelmi faluközpontban benézhetsz a Múzeumunkba, ami
1846-ban Petõfi szüleinek bérleménye volt. Elõtte tartották azelõtt
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Szalk anno

A Kerek tó, amikor még kerek volt,
nem patkó alakú

AA szélmalom romja, távolabb aszélmalom romja, távolabb a
NagymalomNagymalom

Petõfi lakhelyePetõfi lakhelye

AA Községi leányiskolaKözségi leányiskola
valamikor az ötvenesvalamikor az ötvenes

évekbenévekben
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Szalk anno

a heti piacokat a nagy sík téren. Visszább a hajtûkanyarban a
Nagyiskola, ami régen Községi Leányiskola volt. Most se csúnya,
de nézd csak meg a gazdagon díszített ablakstukkókat! Az 1954-
es fotón még látszódnak. És gangos volt belül, csak a ’70-es évek
elején építették be verandásra. Innen pont rálátsz az ártézi kútra.
’28-ban fúratta Szalk, úgy adták össze az árát a lakosok. Eleinte
két kifolyása volt, egy kisebb a kézi kannáknak meg a vödröknek.
A másik jó magas volt, alá lehetett állni lovas kocsival meg szekér-
rel, azon voltak a nagy tartályok, hordók, a forgatható kifolyócsövet
csak oda kellett irányítani a hordó szájához. Hogy mire kellett az a
sok víz? Hát persze, hogy a fõzéshez, a mosáshoz meg a tisztál-
kodáshoz. Pamuk nagyanyám szerint csak ebben a vízben fõtt pu-
hára a tészta. Ebbõl mertek például otthon a nagy fazekakba me-
legíteni a mosáshoz. Utána csak bele a fateknõbe, és ázhatott a
ruha a forró vízben. Igen, jól gondolod, pontosan azért, mert ez a
víz lágy forrásvíz. Öregjeink szólása szerint nem „küves”. Sok sze-
relem kezdõdött a kút mellett, itt jó alkalom volt ismerkedni a fiata-
loknak. Bizonyára innen ered a helyi közmondás, hogy addig jár a
korsó a kútra, …míg el nem veszik feleségül a vízhordólányt. 

Valami nagy változás állt be 1928-ban falunk gazdasági fejlõdé-
sében. Pozitív, persze! Egy ugye a kút, amirõl már beszéltünk. To-
vábbá akkor készült a Hõsök Szobra, ami a templomdombon áll,
mementóul az elsõ világháborúban elesett szalkszentmártoni férfi-
ak emlékére. Oldalán a 119 névvel. Ugyanennyi akácot ültetett a
község a „Ligetbe”, hogy élõ emlékezete is legyen az eltávozottak-
nak. Annak a helynek a neve azóta: Hõsök tere. Visszatérve a szo-
borra: 1928. október 28-án avatták fel. Nagy csinnadrattát képzelj
ám el! Nézd meg a hozzá tartozó meghívót, látod, még Levente
Dalárdánk is volt. Meg micsoda híres neveket sorol fel! Szegény vi-
tézeinknek bizony méltó emléket állítottak. Most képzeld el az ava-

tót! Ott tülekedett az egész falu, hiszen nem minden nap láthattak
ekkora méltóságokat. Ahogy lecsillapodott a lárma és elült a tolon-
gás, csak a felhõk húztak kelet felé az égen, és a templom tornya
körül röpdösött egy vadgalamb párját keresve. Ekkor József fõher-
ceg tábornagy úr Õfensége megszemlélte a Leventeszázadot, a
római katolikusok szentmisét, a reformátusok istentiszteletet tartot-
tak, majd a meghívóban felsoroltak szerint a fõherceg felavatta a
szobrot. Szem nem maradt szárazon. Az ünnepség végén a sok
szalki torokból messze hangzott nemzeti imádságunk, a Himnusz.
Gyönyörû lehetett, még így majdnem 100 év elteltével is borzon-
gatóan hat lelkünkre az emlékezés.

Az egész Jókai utca eleje maga a történelem. Elég csak végig-
nézni a Paplakon, a Jegyzõ házán, a Községházán vagy a Refor-
mátus Templomon. Mind-mind régi épület, a XVIII. században épült,
ezen belül is a templomunk 1767-75 között, majd 1805-ben egy ol-
dalhajót is toldatott hozzá a gyülekezet, mivel kicsinek bizonyult. 

Tovább lépkedve elérünk a mostani piactérre. Itt hajdanában ta-
karos kis házikók sorakoztak, az út mellett egy sarokház állt végig
üzletekkel. A „Vasassal” kapcsolatban minden 40 év felettinek sze-
mélyes emlékei vannak. Régebben Führer bácsi vegyeskereske-
dése volt azon a helyen, mellette a „Háztartási”, majd a „Cuki”. Má-
sik irányban a dombon bemehettél a patikába, amely „Galambos
Kálmán gyógyszertára a reményhez” hangzatos címet kapta.
Visszább a Baptista Imaház állt. És az egész épületegyüttes köze-
pén csobogott a szökõkút. Ne gondolj nagy Niagarára, egyszerû
volt, pár kõdarabot egymásra helyeztek kör alakban, egyik oldalán
kicsit magasabbra tornyozták. Becsövezték, megindították a vizet,
pár bokrot ültettek köré, padokat helyeztek mellé, és máris egy
újabb találkahely jött létre a fiatalok számára. A szökõkútban állító-

Az ártézi kút elõdje az alacsony és a magas kifolyássalAz ártézi kút elõdje az alacsony és a magas kifolyással AA Községháza 1931-benKözségháza 1931-ben

AA római katolikus templom. római katolikus templom. 
Májer József és Kluka ErzsébetMájer József és Kluka Erzsébet

esküvõje 1960-banesküvõje 1960-ban

DarálómalomDarálómalom

Folytatás a következõ oldalon.



lag még teknõsbékák is éltek. Pár évvel késõbb készült betonke-
ret a tavacskának. 

De mi ez a finom illat, amitõl összecsurran a nyál a szánkban?
A frissen sült kenyér tud csak ilyen hatással lenni az emberfiára.
Ahol ma is pékség mûködik, ott már az 1932-es fotó tanúsága sze-
rint is ugyanezek az illatok csalogatták a vásárlókat. Bár inkább a
bérsütés volt a jellemzõ Arkai Lajosék vállalkozására. A háziasz-
szonyok otthon elkészítették a tésztát, és hogy ne kelljen felfûteni
a saját kemencét, monogramos konyharuhába csomagolták, szé-
pen fonott kosárba vagy szakajtóba fektették, majd Lajos bácsi ki-
sütötte. Azért monogramosba, hogy ne cserélje össze a mester.
Amikorra mondta, érte kellett menni és kifizetni. Na, töröljük csak
meg a szánkat, és nézzünk a hátunk mögé!

1962-ben még bemehettünk volna egy hörpintésre, sõt a halk
zeneszó is bevonzott volna a Gertsényi nagyvendéglõbe, ami pont
szemben állt a sütödével. Mondjuk az épület ma is ott van, csak
idõközben változott a funkciója. Elõbb mozi, majd bolt lett. Be is ka-
nyarodunk elõtte, és szerinted mi lehet ennek az utcának a neve?
Bizony-bizony, Malom utca. És igazad van, itt is volt az utca köze-
pén egy szárazmalom. A külsejérõl eddig nem került elõ fotó, vi-
szont az udvarában zajló munkálatokról készült egy 1938-ban.
Szekerekkel hordták a szenet, amivel fûtötték a gõzgépet, amivel
Séllei Lajos molnármester nagy szakértelemmel õrölte a gaboná-
kat. A lovas kocsik kimentek a vonathoz, ott a vagonokból átrakták
a szenet, majd behajtottak a malomhoz. Szalai János már akkor
kifigyelte a helyes G. Szabó Esztikét. Ahogy elhaladt a házuk elõtt,
egy kis lapát szenet mindig ledobott a kocsiról, majd várta, hogy az
akkor még serdülõ lány a kötényébe beleszedi. Késõbb annyira
szokásukká vált, hogy Esztike már tudta, és várta, hogy mikor ér-
kezik a szép szál fuvaros ember. Persze nagy szerelem és házas-
ság lett az incselkedésbõl. 

Most elballagunk a Posta utcába, itt van nem messze. Minek,
minek? Hogy megnézzük a régi postát, ami névadója lett az ut-
cácskának. Az épület ma is áll, óvoda mûködik benne, és még min-
dig nagyon szép. Ha visszakanyarodunk a fõút felé, a sarkon elhala-
dunk a katolikus templom elõtt, ami 1959-ben épült. Ahogy Májer Jó-
zsef és Kluka Erzsébet esküvõi fotóján láthatod, 1960-ban még va-
kolat nem volt rajta, de azért már hirdették benne az evangéliumot.

A fõutunk a „szemmártonyiak” szerint azért ennyire tekervé-
nyes, mert megy fel a szerpentin a hegyre, persze, két méter szint-
különbség nincs az elejétõl a végéig. Rossznyelvek váltig állítják,
hogy az õsidõkben erre terelt, menet közben vizelõ marhacsorda
jelölte ki a vonalát. Újabb helyi mondást ismerhetsz meg ebben a
témában: Olyan kacskaringós, mint az ökörhugyozás. Még mindig
jókat vigyorgunk mindkét szóláson. Az egyik ilyen tekervény sze-
rinted mirõl kapta a Malom-kanyar nevet? Hát persze, hogy egy
újabb malom mellett haladunk el. Ez nem volt igazi õrlõmalom,
csak egyszerû daráló, de sárgás téglái, boltíves, ráccsal védett ab-
lakai manapság is gyönyörködtetik a szemünket. Czuczor Bálint,

aki Séllei bácsinál volt inas és Kulcsár Lajos építette a negyvenes
évek elején. Bálint bácsi késõbb kivásárolta Lajos bácsi részét, így
egyedül gazdálkodott a „darálómalomban”. 

A sínek elõtt, ha elnézel balra, még áll a képen Pályaudvarnak
nevezett ház, amit mi csak Vasútállomás néven emlegetünk. Nagy
szó volt a maga idejében, mert az egyetlen építmény, ami emele-
tes. Alul volt a váró és a jegyiroda, az emeleten pedig a mindenko-
ri állomásfõnök lakott. Mielõtt rákérdezel, már el is mondom, hogy
az Indul a bakterház címû film névadója Csabonyban állt, félúton
Szalk és Dunavecse között. Bizony-bizony, valóban összedõlt,
ahogy a film végén láttad!

A vasúton túl kezdõdik a könnyek útja. A napszámosoké. Ki-
csit rázós, kicsit árkos és buktatós Homoki úton baktathatunk
vagy 5 km-t, és máris kint vagyunk Homokpusztán. Csanak
birtokos úr bérelte az egész területet. Számadói elõször min-
dig a homoki népnek adtak munkát, ha még maradt tennivaló,
akkor vettek fel falubelit dolgozni. Sejtheted, hogy ez kiváltság
volt. Nagyon szorgalmasnak, elkötelezettnek kellett lennie an-
nak, aki minden nap kapott munkát. Gacs Teréz, mamám test-
vére is ilyen „élmunkás” volt. Bizony, nem úgy mentek akkor a
dolgok. Autó egyáltalán nem volt, bicikli is csak a kiváltságo-
saknak, lovas kocsival, szekérrel tették meg az utat kifelé, de
csak ha felfértek a szerszámok és az élelem mellé. Nagy-
anyám például soha nem tanult meg bicajozni. A napi munka
nem 8 órából állt, hanem napkeltétõl napnyugtáig tartott. Aki
napkelte után, vagyis késõn ért ki, azt az ispán visszafordítot-
ta munka és pénz nélkül. Hajnalban, kifelé még csak-csak fel-
vették a kocsisok a gyalogosokat, hazafelé már nem volt mit
tenni, csak gyalogláb mehettek. Morogni, könnyezni, fõként
hangosan háborogni nem volt illendõ, mert azt az arcot meg-
jegyezték, és az illetõ ritkán kapott ezután alkalmat a dologra.
Homokon akkora közösség élt, hogy saját boltjuk, saját kultúr-
házuk, iskolájuk, színjátszó körük volt. A Szabadszállásra ve-
zetõ út jobb oldalán a zsellérházak sorakoztak, a bolt meg a
„kultúr”, balról pedig az iskola (még ma is állnak a hatalmas
vadgesztenyefák, melyek árnyékot adtak annak idején a kisis-
kolásoknak). Állítólag az egyik földre lógó óriási ág alatt volt a
büntetõhely. Aki nem viselkedett jól órán, azt a tanító néni szü-
netben oda küldte gondolkodni. Játék helyett csak nézhette a
levelek közül a társakat, akik élvezték a szünetet az udvaron.

Az is egy érdekes adalék, igaz, kép nincs róla, hogy már az
1900-as évek elején mûködött a „lóvasút”. No, ne egy pöfögõ
szerkezetet képzelj ám el! Keskeny nyomtávú sínpárt fektettek
le a határban, majd erre rátettek egy vaskerekû, csillébõl átala-
kított, fedett kordét, lovat fogtak elé, egy hajtót ültettek a bak-
ra, aztán gyí! Összekötõ járatként funkcionált, Milkóból és
Kincsepusztáról vitte az utasokat a homokszentlõrinci nagy-
vasút állomására. Naponta minimum háromszor fordult, majd-
nem minden vonathoz így volt „járat”. Az öreg Papp bácsi és
Kluka bácsi voltak a „masiniszták” felváltva.

Az iskola épületén túl álltak a magtárak és a taposómalom. A
legidõsebbekis csak az õ felmenõik emlékezetére hagyatkoznak
abban, hogy hogy is történt a magok kinyerése az épületekben. Itt
nem lisztet daráltak, hanem cséplés folyt. A gazdák az asztagokat
kibontogatták, majd a száras gabonát leterítették a földre úgy, hogy
sugár irányba, kifelé nézzen a fejük, vagyis a kalászuk. Az állatokat
(ezek lehettek lovak vagy ökrök is) befogták a tengelyen forgó ru-
dak mellé, majd körbe-körbe hajtották õket, így taposták ki a kalá-
szokból a szemeket. Ezután már csak összeszedték a szalmáját,
kiszelelték a pelyvát, és máris ott volt a tiszta „élet”. Még ettõl bel-
jebb, keletre, Nagyálláson és Feketehalmon is voltak taposómal-
mok. Malomtól indultunk nyugaton, malomhoz érkeztünk keleten. 

Czuczor Teca
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Szalk anno

VVasútállomás, vagyisasútállomás, vagyis
a mi ,bakterházunk'a mi ,bakterházunk'
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Szalk K.L.S.E.

Ismét itt az õsz, megkezdõdött az õszi
labdarúgó szezon. A nyár folyamán szinte
egymást érték az egyesületi programok.
Július elején idelátogatott a Magyar Labda-
rúgó Szövetség csapata, a Bács-Kiskun
megyei szövetség vezetõségének csapata,
az Agrofeed csapata, hogy a Szalk K.L.S.E.
csapataival közösen, a már-már hagyomá-
nyos barátságos tornánkon mérjék össze
erejüket, jó hangulatban erõsítsék ezzel is a
falunk hírnevét mind a vendégszeretetünk-
rõl, mind pedig a sportszeretetünkrõl. Július
végén a fiatalok egyhetes edzõtáborban
vettek részt, ami focival, strandolással és
egyéb nyári programokkal volt tele. Szep-
temberben meghívást kaptunk Telkibe, a
Magyar Labdarúgó Szövetség edzõköz-
pontjába, ahol három korosztállyal is képvi-
seltettük magunkat, jó eredményekkel! Erre
a Bozsik tanévnyitóra, az MLSZ felkérésé-
re a Szalkszentmártoni Komám-
asszonyok néptáncsoportjának fi-
ataljai  is meghívást kaptak, hogy
az ünnepélyes megnyitót színe-
sebbé, gazdagabbá tegyék mû-
sorukkal. A nyár és az õsz folya-
mán nagyon sok tornameghívást
kaptunk más egyesületektõl, ahol
nagyon szép eredményeket ér-
tünk el, és ami a lényeg, igazi fe-
lejthetetlen élményekkel tértek
haza fiatal sportolóink. Voltak tor-
nagyõzelmeink, amik azt igazol-
ják, hogy a kis község ellenére is
van helyünk a labdarúgásban,
számtalan helyen letettük névje-
gyünk vagy az eredményeinkkel,
vagy a Fair Play betartásával. Telkiben is a
két kupa mellett a szalkszentmártoni focis-
ták, szurkolók kapták ezt a megtisztelõ ki-
tüntetést, díjat! Egyesületünk több korosz-
tályban szerepel különbözõ versenyekben.

U-7, U-9, U-11 csapataink a Bozsik egyesü-
leti programban szerepelnek, míg az U-13
korosztályú csapatunk a többi korosztálya-
inkkal  karöltve  Bozsik intézményi prog-
ramban szerepel. Az óvodás korcsoportunk

is egyre nagyobb létszámmal és kedvvel
vesz részt az edzéseken, foglalkozásokon.
A környék sportegyesületeivel is erõsödtek
a baráti szálak, mindig szívesen látott ven-
dégei vagyunk a tornáiknak, rendezvénye-

iknek! Tass, Dunavecse, Pereg, Kiskunlac-
háza, Kunszentmiklós, Dabas, Solt, Kuna-
dacs, Kerekegyháza, Kecskemét és még
sorolhatnám! A Magyar Labdarúgó Szövet-
ségtõl nagy megtiszteltetés volt, hogy a ta-

valyi évi eredményes munkánkat
megköszönve, egy nagy kristály-
kupát  kaptunk, köszönetük és
elismerésük jeléül. Igaz, a kupán
az Én nevem szerepel, de ez az
elismerés mindenkinek szól! A
sportolóinknak, a támogatóink-
nak, a szülõknek, barátoknak,
minden Szalkinak! Az elismerést
Nyilasi Tibortól, többszörös ma-
gyar válogatottól, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség elnökségi
tagjától vehettem át! Újabb pá-
lyázatok beadásával próbáljuk
még komfortosabbá tenni a
Körtó-i sportpályánk állapotát és
annak környezetét. A Körtót min-

denki látogathatja, de  az egyesület kérése
az, hogy a sportpálya állapotának megõr-
zése érdekében azt csak edzésekre, ill.
mérkõzésekre használják az egyesület
tagjai. Az ajtónk mindenki elõtt nyitva áll,
örömmel és barátsággal fogadunk minden
új tagot, játékost, szinte minden korosztály-
ban. A Körtón kialakítottunk egy kisebb fo-
cipályát, amit bárki bármikor igénybe ve-
het, az edzésidõkön kívül, ha mozogni, fo-
cizni támad kedve. A sportpálya melletti
sütõ-fõzõ részt is használják egészséggel,
családi és egyéb programok keretében!
Köszönjük a támogatásaikat, és hogy so-
kan tesznek azért, hogy mindannyiónknak
nagy öröme legyen az egyesület munkájá-
nak gyümölcsében, ill. hogy a falu fiataljai,
sportolni vágyói minél kulturáltabb környe-
zetben, formában tehetik ezt!

Tisztelettel és köszönettel:
Vinczellér Csaba

Szalkszentmárton Község 
Labdarúgó Sportegyesület

TISZTELT SZALKSZENTMÁRTONI LAKOSOK!



Közhírré tétetik 26

Szentmárton Sportegyesület
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Sok minden történt a Szentmárton Sportegyesület életében.
Június elején befejezõdtek a bajnokságok minden csapatunk-

nál. Felnõtt csapatunk az elõkelõ 11. helyen végzett, amivel az el-
várásainkat teljesítették. A cél, hogy egy csapatot alkossunk, akik-
re lehet építeni, és ne az utolsó helyen végezzünk. Magunk mögé
utasítottuk Tass, Dunaszentbenedek és Dunaegyháza csapatát is.
Nagyon sok szoros mérkõzésen maradtunk alul, de ezekbõl a mér-
kõzésekbõl is tanultunk.

Az idei 2018/2019-es idényt nagy lelkesedéssel és nagy célok-
kal, elvárásokkal kezdtük. Az elsõ mérkõzésen 5:2-re vertük Tass
csapatát. Mindent elkövetünk, hogy az idei év jobban sikerüljön.

Gyermek csapataink 3 korosztályban vettek részt a Bozsik
Programban, ahol több-kevesebb sikerrel voltunk jelen minden hét-
végén. Az idei fesztiválokon, tornákon már 4 korosztályban ve-
szünk részt. A gyermekek lelkesedése továbbra is töretlen, és min-
den edzésen, mérkõzésen megújult erõvel vesznek részt.

A nyár kezdetével a csapataink pihenõre tértek, de az Egyesü-
letnek nem lehetett leállnia.

„Az õszi kezdésre a pályának el kell készülnie!” – hangzott el
többször más-más szájából ez a mondat, ezért minden szabad-
idõnket feláldozva – nap mint nap – a pályát és környezetét építet-
tük, szépítettük nagyon sok önkéntessel. Kevés volt az idõnk a Pá-
lyaátadóig, de a munka annál több volt.

Kerítésépítés, lelátóépítés, fûnyírás, locsolás, labdafogó háló,
kapuk beállítása, kispad, mosdó kialakítása és az öltözõ megvaló-
sítása. Nagyon sok munkát és pénzt igényelt ez a beruházás. 

A falu összefogott, és mindenki amikor és amiben tudott, segí-
tett. A legnagyobb dolog az öltözõ kialakítása volt, melyhez szeren-
csére sikerült egy bajai vállalkozót találni, aki megvásárolta és bér-
be adja nekünk. Ez is sikerült!

Megmutattuk, hogy minden sikerülhet, ha igazán akarjuk!
A munkálatok mellett folyamatos szervezést igényelt a Pálya-

avató Ünnepségünk! Az utolsó pillanatra minden a helyére került,
és a megfelelõ helyen és körülmények között fogadhattuk elsõ
mérkõzésünkön a Ferencváros Öregfiúk csapatát! A megnyitón
részt vettek a Solti Mazsorettek, és Oláh-Réthy Napsugár is éne-
kelt nekünk. A megnyitóra és a mérkõzésre sok szurkoló és lakos
volt kíváncsi. Több mint 500 fõ látogatott ki e jeles eseményre!

Ma már mindenki tudja, hogy Szalkszentmártonban a Zrínyi ut-
cában új sportpálya épült. 

Létrejött a Szentmárton Sporttelep.
Ma már büszkén nyitjuk ki a kapuinkat minden ide látogató csa-

pat elõtt.
Nagyon nagy köszönet minden segítség nyújtásáért!
Még sok munka vár ránk, hogy tovább szépítsük a Sporttele-

pünket.
Egyesületünk folyamatosan bõvül! Felnõtt csapatunk 26 fõ iga-

zolt játékossal rendelkezik, utánpótlás csapatainkban 37 igazolt já-
tékos van, és további 10 fõ, aki az edzéseinkre kijár.

Egyesületünkbe beléptek a kézilabdás hölgyek is.
Várjuk a sportolni vágyó gyermekeket, felnõtteket, kortól és

nemtõl függetlenül!
A sportolni vágyók elõtt a Sporttelep kapui nyitva vannak.
Hajrá Szalkszentmárton! Hajrá Szentmárton!                              

Szentmárton SE Vezetõsége

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Szurkolók!
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Képriport

Úttörõcsapat Ringató a könyvtárban

Petõfi nyomában tábor Iskola

Óvoda AlapítványBölcsõde

Hercegnõk és 
kishercegek

Brassó fölött a
csipet csapat
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Képriport

Szentmárton Sportegyesület Mûvelõdési Ház

Szederinda Néptánc
Egyesület

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

Szalk K.L.S.E.Református Egyház
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