
X. évfolyam 1. szám, 2022. március Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Élni sokféleképpen lehet, de úgy ahogyan Káposztás Tibor
polgármester úr élt, úgy valóban érdemes is. Élete nem ön-
célúan telt, mindig a közösség érdekeit tartotta szem elõtt.
Saját érdekeit mások érdekei mögé sorolta.

Hankis János író sorait idézem:
„Úgy élj, hogy visszanézhess. Hogy ne haraggal, hanem

örömmel forgathasd át az emlékeidet visszafelé. Nehogy saj-
nálkoznod kelljen… okosan élj. Fõleg szépen. Gazdagon, de
ne a szó anyagi értelmében, hanem szellemiekben. Ahogy a
vonuló vadak hagynak nyomot maguk után, úgy hagyj Te is!
Hogy rád találjanak, ha keresnek, hogy rád találhasson, aki
keres, hogy ne felejtsék el vonulásodat. Jeleket hagyj a világ-
ban, Téged jelzõket. Gondolatokat, amelyek rád és feléd mu-
tatnak. Emlékeket, bármilyeneket, csak markánsak legyenek
– s akkor jól éltél. Akkor éltél helyesen. Úgy élj, olyan meg-
fontoltan, okosan és szépen, hogy még az elmúlás fájdalmát
is eltakarja majd a jólesõ emlékek felizzó melege. Úgy élj!”

Káposztás Tibor polgármester úr így élt!

2010-tõl vezette Szalkszentmártont. A település fejlõdését
szem elõtt tartva végezte munkáját, korrekt, becsületes em-
berként. A település – ez idõ alatt – látványos változásokon
ment keresztül, a polgármester úr nevéhez számtalan fej-
lesztés fûzõdik. Mindig, minden pályázati lehetõséget igyeke-
zett annak érdekében kihasználni, hogy Szalkszentmárton
épüljön-szépüljön. Mindemellett megõrizte együtt érzõ, tiszta
szívû emberségét, segítõkész, önzetlen jólelkûségét. Vezetõ-
ként egyenes volt és empatikus. Munkatársaival, valamint kü-
lönbözõ szervekkel, kivitelezõkkel és civil szervezetekkel, sõt
az egész falu lakosságával kimondottan jó kapcsolatot ápolt.
Másoknak a bizalmat megelõlegezte, igyekezett mindig a jót
meglátni, és emberséggel megközelíteni mindent.

Hálás köszönettel õrizzük az emlékét szívünkben és õrzi

Õt Szalkszentmárton min-
den lakosa. Büszke, igazi
magyar ember volt, de nem
magyarkodó. Használta jel-
képeinket, büszke volt a ha-
zájára. Emberként, vezetõ-
ként, kollégaként hatalmas
veszteség távozása.

Azt kérjük és kívánjuk,
hogy nyugodjon békesség-
ben, szellemi örökségét to-
vábbvisszük, erkölcsi ha-
gyatékát õrizni fogjuk.

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Tibor!
Egy verssel szeretnénk végleg elköszönni:

Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Õk itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.
És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még,
S a boldog órák drága tiszta üdvét
Felissza lelkünk, mint virág a napfényt,
És élnek õk tovább szép gondolatként.

Gulyásné Horváth Tünde
alpolgármester

Búcsúzunk
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Búcsú – Adománygyûjtés

Nehéz szavakba önteni azt az érzést, ami a halál könyör-
telen létét szemlélve úrrá lesz az emberen. Egy koporsó mel-
lett megállva kénytelenek vagyunk ráeszmélni a földi élet mu-
landóságára és rövidségére. Káposztás Tibor polgármester
kollégám, barátunk koporsója mellett azonban nemcsak a
mulandóság és enyészet körüli szomorú gondolatok és érzé-
sek kavarognak bennem, hanem a hálaadásé is. Mert Tibor
nem olyan életet élt, ami hamar feledésbe merülne, hiszen
teljes odaadással mindig is a közösséget szolgálta. Munkájá-
val, közösségért kifejtett szolgálatával nagy hatással volt
mindannyiunkra, közeliekre és távoliakra egyaránt. Az Erdély
szívében található felsõboldogfalvi  közösség is hálás szívvel
gondol vissza azokra az idõkre, amiket  együtt töltöttünk egy-
egy falunap vagy baráti beszélgetés alkalmával. Most hogy

már nincs közöttünk, talán még jobban megfontoljuk azt a sok
bátorítást, biztatást, amit soha nem szalasztott el lelkünkre köt-
ni, amikor együtt voltunk. Ugyanakkor szomorú szívvel mon-
dunk búcsút ezeknek a találkozásoknak, hiszen kénytelenek
vagyunk elfogadni és nehéz szívvel beletörõdni, hogy Káposz-
tás Tibor szalkszentmártoni polgármesterrel ebben a földi lét-
ben többé nem találkozunk. A mindenható Isten adjon remény-
séget és vigasztalást mindannyiunknak, különösen közeli sze-
retteinek, családtagjainak, erõsítve bennünket azzal a hittel,
hogy van feltámadás és a megváltó Jézus Krisztus által van
örök élet. A viszontlátásra kedves barátom, ott majd az öröklét-
ben bízom benne, ismét találkozunk, addig is Isten veled!

Zsombori Levente
felsõboldogfalvi polgármester

Testvérvárosunk is búcsúzik
Szalkszentmárton Polgármesterétõl

Önkormányzatunk gyûjtést kezdeményez az ukrajnai, kárpátal-
jai lakosok, menekültek megsegítésére, melyet Tiszaszentmár-
tonra szeretnénk eljuttatni. Szélné Pap Aranka polgármester asz-
szonnyal egyeztettünk, aki elmondta, hogy a következõ dolgok
lennének a leghasznosabbak. 

Fontos, hogy azt adjunk, amire szükség van, ezek pedig a
következõk:  

– élelmiszer: szeletelt kenyér, szalámi (tartós), szeletelt sajt
(szendvics gyorsan összehozható belõlük), kisüveges víz, kisüve-
ges üdítõ, dobozos üdítõ, dobozos tej, ropi, édes és sós keksz,
nápolyi, instant tea, instant kávé + tartós élelmiszer, amibõl meleg
ételt tudnak készíteni az önkormányzat dolgozói az érkezõknek –
olaj, zsír, tészta) 

– tisztálkodási, egészségügyi eszközök (fertõtlenítõszerek, WC-
papír, nedves törlõkendõ, láz- és fájdalomcsillapító, tusfürdõ, szap-
pan, kézkrém stb.) 
– pelenka, popsitörlõ, babaételek, tápszer
– hálózsák, takaró, új törölközõk
– papírtörlõ, szalvéta, papírtálca, mûanyag pohár, alufólia, folpack
– elemlámpa, elem. 

A gyûjtés helye: Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal,
Tanácsterem

Fontos, hogy csak megfelelõ szavatossággal rendelkezõ élel-
miszert és új, nem használt tárgyakat veszünk át. Ennyivel tisztel-
jük meg az arra rászorulókat! Õk néhány napja még hasonló körül-
mények között éltek, mint mi. 

Kérjük, hogy felajánlásaikat ne lezárt dobozokban hozzák.
Rendszerezni, feliratozni fogunk mindent. 

Fontos, hogy az adományok szervezetten érkezzenek, és cso-
portosítva tudjuk azokat továbbítani. A határ mentén dolgozóknak
gondoskodniuk kell a felajánlások fogadásáról, tárolásukról, átadá-
sukról, ami nem egyszerû feladat. 

Tisztelettel kérem, hogy az összefogás jegyében segítsünk!
Nem kell riadót és ébresztõt kiáltani! Mindenki õrizze meg a nyu-
galmát, higgadtságát, a tájékozódáshoz pedig a hiteles forrásokat
ajánljuk figyelmükbe! 

Szállás vagy szolgáltatás felajánlásaikat ne egyéni posztban
tegyék közzé!

A település és a szállás adottságainak (szobák száma, nagysá-
ga, komfortfokozat stb.) ismertetésérõl szóló e-mailt a segélyszer-
vezeteknek küldjenek, pl: karpataljaert@segelyszervezet.hu.

Szalkszentmárton szolgálati lakást és a vendégházat ajánlotta fel. 
További felajánlásokat tehetnek: 
A Magyar Vöröskereszt a 1359-es adományvonal hívásával,

illetve banki átutalással várja a segítséget, a 10405004-00026548-
00000009-es számlájára indított utalásoknál. Közleményben kérik,
hogy a „humanitárius válság” szerepeljen. Külföldrõl történõ átu-
talásnál: IBAN szám: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009,
Swift kód: OKHBHUHB, Bank neve: K&H Bank Zrt., Bank címe:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Közlemény: humanitárius
válság.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 11784009-20200776
számú számlára indított átutalással, vagy az adomanyozz.hu olda-
lon indított online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonal hí-
vásával fogadja a segítõk felajánlásait. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet oldalán bankkártyás
adományozásra van lehetõség, illetve a 1350-as adományvonalon
telefonhívásonként, illetve SMS-enként 250 Ft-tal tudják támogatni
a szervezetet. https://segelyszervezet.hu

A Baptista Szeretetszolgálat a 1355-ös adományvonalon
várja a támogatást, hívásonként 500 Ft-tal tudják segíteni a
munkájukat, az UniCredit 10918001-55555555-55555555-os
számlaszámon várják azoknak az adományait, akik pénz utalásá-
val segítenének (közleménybe írják bele, hogy „Ukrajna”), illetve
online adományozásra is van lehetõség az oldalon keresztül.

AMagyar Református Szeretetszolgálat üzemelteti a 1358-as
adományvonalat, melynek tárcsázásával hívásonként 500 forinttal
tudják támogatni a humanitárius munkát, és adakozni is tudnak
a www.adomany.jobbadni.hu weboldalon vagy közvetlen utalás-
sal a szervezet számlaszámára: CIB 10702019-85008898-
51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Ukrajnai krízis).

Kérem, hogy a poszt alá más gyûjtési helyeket, észrevételeket ne
írjanak. Segítõ szándékkal a posztban leírt elérhetõségeket keressék. 

Köszönettel: 
Gulyásné Horváth Tünde 

alpolgármester

Tisztelt Szalkszentmártoniak!
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Tájékoztatások – Kiszézés

Felnõtt háziorvos rendelés
Háziorvos neve: dr. Hornyák Edit,

Helyettesítés esetén: Dr. Harmos István
Orvosi rendelõ címe: 6086 Szalkszentmárton, Fõ út 62.
Telefonszáma: 06 (76) 358-831, 06 (30)240-68-98
E-mail címe: haziorvos6086@gmail.com
Rendelési idõ: Hétfõ: 8:00–12:00, Kedd: 12:00–15:00,

Szerda: 8:00–12:00, Csütörtök:12:00–
15:00, Péntek:8:00–12:00

Kérjük, hogy legkésõbb a rendelési idõ vége elõtt fél órával 
jelenjenek meg a rendelésen!

Köszönjük megértésüket!

Március 1-jén télûzõ, tavaszváró nép-
szokást elevenített fel a Mûvelõdési Ház az
iskolás és óvodás gyermekek bevonásával.
A hagyományok felelevenítésének koreog-
ráfiáját Kõvágóné Csánki Mónika állította
össze. A kiszebáb égetés lényege, hogy az
elkészített szalmabábot menyecske viselet-
be öltöztetjük, és kiszézõ, télûzõ dalokkal,
dobok, kereplõk segítségével hangos zaj-
keltéssel ûzzük el a telet. Az apróra vágott

fából, szalmából, nádból rakott tüzet körbe-
táncoljuk, majd a kölcsönkapott ruhákból ki-
vetkõztetve, a bábut elégetjük. A negyven
napos böjt elõtt, farsang végén, azaz far-
sang farkát is jelentõ húshagyókedden még
elfogyasztottuk a finom farsangi fánkunkat.
A Mûvelõdési Ház több mint háromszáz
fánkkal készült, amibõl jutott minden ren-
dezvényen résztvevõ számára.

Mészáros Szilvia

Télûzõ Kiszézés



Közhírré tétetik 4

Pályázatok – Közlemény

Hat hét alatt öt pályázatot nyújtottunk
be. Az év végén a Dombi házban foglal-
koztatóhelyiségek kialakítására állítottunk
össze támogatási igényt. A gazdaság-
élénkítõ program keretében a Petõfi Ház
múzeumpedagógiai foglalkozásainak egy
része kerülhet át a felújítandó épületbe. 

A 15 millió forintos beruházás 70% tá-
mogatást tartalmaz, melyhez 30% ön-
részt kell biztosítani. A mûszaki leírás fû-
téskorszerûsítést, nyílászáró-felújítást,
festést, csapadékvíz-elvezetést, kerítés-
helyreállítást és udvarrendezést foglal
magában.  

A Belügyminisztérium Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatásának 2022. évi igénylésére, a
Zrínyi utca felújítására állítottunk össze
pályázati dokumentációt. A tervezett be-
ruházás közel 30 millió forint, melybõl
65% támogatás, 35% önrész. 

Pozitív bírálatot követõen a folyamat-
ban lévõ TOP csapadékvíz-elvezetés 2.
ütemének kivitelezését követõen való-
sítható meg az útépítési munka. Ennél
a projektnél a vízjogi létesítési enge-
délyt várjuk, hogy indulhasson a közbe-
szerzés.

A Magyar Falu program keretében há-
rom forrásból igényeltünk támogatást. 

– József Attila utca felújítása
– Telepi játszótérre forgó játék telepí-

tése
– Tanácsterem felújítása. 

Az igények benyújtása mellett termé-
szetesen az elszámolásokkal is haladtunk,
és a folyamatban lévõ projektek megvaló-
sítása sem állt meg a téli hónapokra. 

Leader projektbõl hangosításhoz szük-
séges eszközöket szereztünk be a Mû-
velõdési Házba, néhány napja pedig új

kondenzációs gázkazánokat üzemeltek
be a Magyar Falu programból. A Petõfi
Ház udvarán legkésõbb márciusban
megkezdik a kerti kiülõ építését is TOP-
os forrásból. 

Az ebek és macskák ivartalanításá-
nak megvalósítása is megkezdõdött feb-
ruárban. 

A kormányzati támogatásból tervezett
„B” típusú tornaterem kivitelezésére le-
zárult a közbeszerzés, az értékelés fo-
lyamatban van. Február végén kerül sor
az együttmûködési megállapodás aláírá-
sára, melyben a tankerület és az önkor-
mányzat, valamint a beruházó BMSK,
Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörû-
en Mûködõ Részvénytársaság rögzíti a
kiemelt beruházásnak minõsített projekt
jogi hátterét. 

Jenei Edina 
pályázati-igazgatási ügyintézõ

Pályázati beszámoló 

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa 
• Felelõs szerkesztõ: Borbély Éva • E-mail: info@szalkszentmarton.hu • Posta: 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 

• Nyomda: Alto Nyomda Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 6. Tel.: 06-22-510-579

Tornaterem látványterv – Vecsei út – Tópart utca keresztezõdése 

Közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Káposztás Tibor polgármester úr halálát követõen Gulyásné Horváth Tünde

alpolgármester asszony látja el az átmeneti idõszakban a polgármesteri feladatokat fõállásban, teljes jogkörben.
Az átmeneti idõszak az új polgármester megválasztásáig tart, azonban idõközi helyhatósági választást csak a veszély-

helyzet feloldása (jelenleg 2022. június hó 1. napjáig van kihirdetve) után lehet tartani. A veszélyhelyzet feloldását követõen
a települési polgármester idõközi választást – a Nemzeti Választási Iroda és a Területi Választási Iroda szakmai irányítása
mellett – a Helyi Választási Bizottság fogja kitûzni.                                                             

Halászné dr. Borbély Anett
Szalkszentmárton Község Jegyzõje
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KÖSZI Egyesület – Gazdaköri hírek

Egyesületünk megkezdte idei munkáját. Összeállítottuk ez
évi munkatervünket és meghatároztuk legfontosabb teendõin-
ket. Elsõdleges feladatunk községünk szépítése!

Célul tûztük ki az orvosi rendelõnél, a KÖSZI I. parkban le-
võ virágágyások rendbetételét, felújítását. Szeretnénk, ha a
rendõrségnél levõ kerítést lebontanák, így kulturáltabb lenne
a környezet, szebben nézne ki.

A Kossuth utcában levõ fitnesz parkot körbeültetjük sö-
vényt alkotó cserjékkel, így a tér elkülönül az úttól, lezárja a
tornaszereket.

Lefestjük a déli Szabadszállás felõli beköszöntõ táblát. Az
állagmegóvás érdekében a szeméttartókat és a padokat is
rendbe tesszük.

Szeretnénk két hirdetõtáblát felállítani, mivel sok szórólap
nem a megfelelõ helyen van kifüggesztve! Elképzelésünk
szerint a COOP közértnél és az artézi kútnál állítanánk fém-
vázas fatáblákat.

A virágosítást tovább folytatjuk a beköszöntõtábláknál, va-
lamint a kihelyezett virágládáknál a folyamatos beültetéssel. 

Szeretnénk, hogy a színes virágok kellemes, vidám hangu-
latot teremtsenek községünk lakóinak és az átutazóknak egy-
aránt.

Két pályázatot adtunk be, melybõl a NEA mûködési pálya-
munkát meg is nyertük.

Továbbra is megtartjuk
havi egy alkalommal bol-
hapiacainkat. Várjuk közép-
iskolások segítségét a közös-
ségi szolgálat keretében: a bol-
hapiac áruinak ki- és bepakolá-
sánál lenne szükségünk rátok.

Egyesületünk mûködését biztosítva havonta KÖSZI klubot
tartunk. Ilyenkor megbeszéljük feladatainkat, együtt vagyunk,
jól érezzük magunkat.

Kérés érkezett hozzánk, hogy a Mûvelõdési Ház bejáratá-
nál szükség lenne jobb világításra és a magas betonszegély
átalakítására. Több baleset történt itt. Valamint a Damjanich
utcában a parkolás jobbá tételére lenne igény. Az észrevéte-
leket továbbítjuk az Önkormányzat felé.

Kérjük, személyes részvételével és az SZJA 1%-ával tá-
mogassa egyesületünk munkáját!

Adószámunk: KÖSZI Egyesület 19552048-1-03. 
Köszönjük!
Egyesületünk tisztelettel emlékezik a közelmúltban elhunyt

polgármesterünkre, Káposztás Tiborra, akivel 10 éven ke-
resztül együttmûködtünk községünk fejlesztéséért, szépítésé-
ért. Emlékét megõrizzük!

Wágnerné Stier Katalin

Tájékoztató a 2022. évi anyajuhtartás támogatás igénylésérõl
A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is mind nemzeti,

mind pedig EU-s forrásból támogatás kerülhet kifizetésre a juh-
tenyésztõk, juhtartók számára.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind
pedig a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás
esetében minden olyan, a juh fajhoz tartozó nõivarú állat jogo-
sult támogatásra, amely a birtokon tartási idõszak utolsó nap-
ján legalább az egy éves kort elérte.

A termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a támo-
gatható minimális állatlétszám egy egyed, az átmeneti nemze-
ti támogatás esetén pedig legalább tíz egyed.

Hangsúlyozandó, hogy a kérelmezett állatlétszám nem le-
het több, mint az instruktori igazoláson szereplõ anyajuh lét-
szám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál ke-
vesebb lehet!

A 2022. évi kérelmek szankciómentes benyújtásának idõ-
szaka: 2022. február 1. – március 20. Tekintettel azonban arra,
hogy 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek
legkésõbb a következõ munkanapig, azaz 2022. március 21-ig
benyújthatóak.

Ne feledkezzen meg a nitrát adatszolgáltatásról!
A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, valamint a te-

rületi érzékenységtõl függetlenül minden állattartónak, aki a
magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben álla-
tot tart, az elõzõ naptári évre vonatkozóan (január 1. – december
31.) adatszolgáltatást kell tennie a gazdálkodási naplóban sze-
replõ adatok alapján 2022. január 1. – 2022. március 31. között.

Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthetõ. A nyom-

tatvány a NÉBIH honlapjáról tölthetõ le (http://anyk.nebih.gov.hu/).
Az adatszolgáltatást minden fent említett gazdálkodónak tel-

jesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonat-
kozó sorok nulla értékkel szerepelnek. Fontos, hogy mûtrágyá-
zás esetén 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan
realizálódjon, az 59/2008 FVM rendelet 3-4. számú mellékleté-
ben foglalt maximális értékek figyelembevételével. Istállótrá-
gyázás esetén talajvizsgálat nem szükséges, azonban ez eset-
ben a szerves eredetû összes nitrogén éves értéke nem halad-
hatja meg a 170 kg/ha értéket. (Talajvédelmi tervhez kötött te-
vékenységek esetében, pl. hígtrágya, szennyvíziszap stb., a
dózist a terv alapján az engedély vagy a végzés tartalmazza.)

(forrás: www.nak.hu)

Kamarai választás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Kül-

döttgyûlése 2022. május 20-ára tûzte ki a megyei küldöttvá-
lasztások idõpontját. A voksoláson a NAK pártoló és a tisztelet-
beli tagjain kívül valamennyi kamarai tag jogosult leadni szava-
zatát a kamarai választáson induló jelölõ szervezetek által ösz-
szeállított megyei küldöttjelölteket tartalmazó listára. Ennek
megfelelõen a választásra jogosultak száma jelenleg megkö-
zelítõleg 400 ezerre tehetõ.                       (forrás: www.nak.hu)

Egységes kérelem 2022
A kérelem beadási idõszak várhatóan április elejétõl május

16-ig tart, március végétõl kérem idõpont-egyeztetés miatt ke-
ressenek.

Huszár Tamás
falugazdász

Gazdálkodók, figyelem!

KÖSZI Egyesület 2022
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Bölcsõde – Óvoda Alapítvány

A februári hónap hozott pár napsüté-
ses, derûs délelõttöt. Így a gyerekek több
idõt tölthettek a szabadban.

A hónap elején már készülõdni kezd-
tünk a farsangra, amit az apróságok nap-
ról napra egyre izgatottabban vártak.
Énekkel és mondókákkal is készültünk.
Majd elérkezett a várva várt nap. Alkotó
tevékenységként farsangi álarcot és
kézlenyomatból bohócot készìtettünk,
majd az egész délelõttöt jelmezben töl-
tötték. Az asztalra a szülõk által behozott

finomsàgok és a bölcsõdében készült fánk
került. A jó hangulatért zenét biztosìtot-
tunk. Ezen a napon a csöppségek sok
élménnyel gazdagodtak.

Az elmùlt napokban leginkább a ta-
vasz a legfõbb témànk. A természet éb-
redésével a gyerekek számára rengeteg
információ vár átadásra. Mind a nyíló vi-
rágok, mind a madarak csiripelése örö-
met fog nyújtani számukra.

Láposi Klaudia
kisgyermek gondozó-nevelõ

Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Óvoda-
pedagógusok!

Tisztelt Támogatóink!

Hatalmas segítséggel meg tudtunk
vásárolni – gyermekeink nagy örömére –
az Újtelepi Óvodába egy új csúszdates-
tet (a régi tönkrement csúszdatest helyé-
re), egy új mûanyag csúszdatestrészt,
mely sokkal erõsebb lesz, mint az elõzõ
volt. Ezenkívül be tudtunk szerezni egy
új fém mókuskereket és óvodánk mind-
két telephelyére egy-egy fészekhintát.
Mindezeket azért tudtuk megvásárolni,
mert 300.000 forint támogatást kaptunk
az AGROFEED Kft.-tõl, melyet ezúton is
hálásan köszönünk. Az udvari játékok
átadó ünnepségén megtisztelt minket je-
lenlétével Pók Sándor úr a cég képvise-
letében, Szalkszentmárton Község Ön-
kormányzatának vezetõsége részérõl

Káposztás Tibor polgármester úr és Me-
zõné Kalán Éva, a Szalkszentmártoni Bó-
bita Óvoda és Mini Bölcsõde intézményve-
zetõje, Bakosné Somogyi Orsolya, vala-
mint az óvodapedagógusok és nagy öröm-
mel ünneplõ óvodás gyermekeink. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az új
csúszdatest felszerelését Fenyvesi And-
rásnak, alapítványunk elõzõ elnökének,
valamint a mókuskerék és a csúszdatest
betonozásánál az önkormányzat dolgo-
zóinak segítségét.

Köszönjük Szalkszentmárton lakossá-
gának SZJA 1% felajánlását, melynek
összege a 2020. adóévben 118.182 fo-
rint lett, amit a szülõk, nagyszülõk és he-
lyi vállalkozók adományaikkal egészítet-
tek ki, így óvodás és bölcsõdés gyerme-
keinknek  modernebb és értékesebb kész-
ségfejlesztõ karácsonyi ajándékokat tud-
tunk vásárolni. Köszönjük, hogy hozzájá-

Bölcsõdei hírek

„Korszerûbb Óvodáért
Szalkszentmárton” Alapítvány hírei
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rultak gyermekeink karácsonyi ünnepé-
nek szebbé tételéhez.

Továbbra is elfogadhatjuk és nagy kö-
szönettel várjuk az SZJA 1%-os felaján-
lásaikat („Korszerûbb Óvodáért Szalk-
szentmárton” Alapítvány – adószám:
18360354-1-03), melyet teljes mértékben
óvodás és bölcsõdés gyermekeink ré-
szére fogunk felhasználni.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a ked-
ves lakosságot, hogy a 2021. évi októbe-
ri kuratóriumi ülésünkön megszavazott
változásokat a Kecskeméti Törvényszék
2022. január 24-én elfogadta, és nyilván-
tartásába bejegyezte.

Alapítványunk kuratóriumi elnöke:
Fenyvesiné Gál Szidónia.

Kuratóriumi tagok: 
Ratkovics Istvánné, Takács-Csaba Eri-

ka, Somogyi-Kránicz Mónika, Krániczné
Kovács Regina.

Mindannyian (térítésmentesen) társa-
dalmi munkában végezzük tevékenysé-
günket a Szalkszentmártoni Bóbita Óvo-

da és Mini Bölcsõde gyermekeiért a szalk-
szentmártoni lakosok és vállalkozók tá-
mogató segítségével.

Köszönjük, hogy számíthatunk segítõ
támogatásukra, hogy továbbra is segít-
ségére lehessünk a Szalkszentmártoni
Bóbita Óvoda és Mini Bölcsõde mûködé-

séhez, a gyermekeink oktatásához szük-
séges eszközök beszerzésével.

A „Korszerûbb Óvodáért Szalkszent-
márton” Alapítvány kuratóriumának ne-
vében:

Fenyvesiné Gál Szidónia
kuratórium elnöke

Az országszerte
2004 óta megrende-
zett verseny minden
résztvevõje  megkap-
ja a címben idézett
gondolatot tartalmazó
emléklapot. Négy fõs
csapatokban  több ez-
ren neveznek évrõl-
évre erre a kreativi-
tásra, kooperációra,
játékosságra, logikai
gondolkodásra, anya-
nyelvi és irodalmi is-
meretekre épülõ ver-
senyre. A Szalkszent-
mártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola nyol-
cadik osztályából már
harmadik éve játszik
együtt egy négy fõs csapat. Nem elírás a
„játszik” ige! A közös döntésre, együtt
gondolkodásra késztetõ feladatokkal va-
ló foglalkozás már a felkészülés idõsza-
kában is bizonyítja a játékos tanulás ha-
tékony tételét. 

A tavalyi eredmény után idén még
szebb teljesítménnyel  tette fel a csapat

a … koronát, írná az ember, ha nem vol-
na ez most egy baljós metafora. Álljon
hát itt az örömteli tény: a Szalkalmi Tár-
sulat az idei Bolyai Anyanyelvi Csapat-
versenyen megyei 4. helyezést ért el. A
csapat tagjai: Ozsváth Olivér, Szeremley
Örkény, Váczi Ákos és Zadravecz Ádám.
Felkészítõ tanáruk: Török László.

A versenyki-
írás minden év-
ben tartalmazza
a rendezvény
fõvédnökének,
Prof. Dr. Freund
Tamás akadé-
mikusnak a fel-
emelõ gondolat-
menetét. Hadd
következzen ez
e beszámoló zá-
rásaként:

„Agykutató-
ként azt kívánom
hazám polgárai-
nak, hogy az
agyunkat egyre
jobban lefoglaló
külsõ információ-

áradat ellenére képesek legyünk odafigyel-
ni a lélek hangjára, több ezer éves hagyo-
mányainkat hordozó belsõ világunkra.
Csak így állíthatjuk alkotóképességünket,
vágyainkat, az együttmûködõ szellem ere-
jét közös felemelkedésünk szolgálatába.” 

Törökné Novadovszki Nelli
igazgató

„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell” 
– Beszámoló a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyrõl –



Közhírré tétetik 8

Iskola

A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola 5. osz-
tályának szerencsére nem kell mozgásigényért a szomszédba
szaladnia, így nagy örömmel vettük, amikor lehetõséget kap-
tunk úszásoktatásban való részvételre a dunaújvárosi Fabó
Éva Sportuszodában egy hónapon keresztül.

A gyerekek uszodai belépõjegyét iskolánk fenntartója, a Kis-
kõrösi Tankerületi Központ, az utazást és az oktató díját a Kor-
szerûbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány finanszírozta. 

Az úszásoktatásra a tanórák után indultunk a kifejezetten
erre a célra rendelt kisbusszal. Az odautak alkalmával a gyere-
kek mindig izgatottan találgatták, mit tartogat számukra a fog-
lalkozás aznap, a jó hangulat gyorsan ráragadt mindenkire, és
még az is fellelkesült, akinek esetleg korábban fenntartásai
voltak az úszással kapcsolatban, vagy motivációhiányban
szenvedett.

Az uszodában már várták csoportunkat, az úszásoktatók
személyében hozzáértõ, türelmes és empatikus pedagógusok-
ra leltünk, akik a gyermeki félelmeket komolyan vették, és nem
volt terhükre, ha valakinek kicsit lassabban ment a tanulás.
Elõfordult, hogy egyénileg is foglalkoztak hosszabb-rövidebb
ideig azokkal, akiknek szükségük volt rá, így a folyamat végé-
re mindenki nagyot fejlõdött magához képest.

Az uszodában töltött idõszak alatt tanulóink megismerkedhet-
tek az alapokkal és több úszásnemmel is: a siklás, mellúszás,
gyorsúszás és hátúszás csínját-bínját sajátíthatták el. Egy alka-
lommal lehetõség nyílt kipróbálnunk a könnyûbúvárkodást is,
melyhez az oxigénpalackot, békatalpat és szemüveget úszások-
tatónk biztosította. Ez az élmény és az úszásórák utáni szabad
lubickolás és játék volt az úszós délutánok csúcspontja.

A másfél órás foglalkozások után gyors hajszárítás és öltö-
zés következett, majd a kellemesen elfáradt gyerekek élmé-
nyeikbe merülve vagy beszélgetve majszolták uzsonnájukat a
kisbuszban. Mikor megkérdeztem õket, hogy mi tetszett nekik
legjobban az úszás során, sokrétû volt a válaszáradat: a ked-
ves oktatók, a békatalp és oxigénpalack kipróbálása, a vízi já-
ték, a „melegvizes” medence vagy a kirándulás maga. Legfon-
tosabb válaszként pedig egyértelmûen azt kaptam a gyerekek-
tõl, hogy a közös élmény összehozta az osztályközösséget.

Köszönjük a lehetõséget, és kérjük,  minél többen támogassák
az iskolai alapítványt, hogy egyre több szalkszentmártoni kisdiák
tanulhasson meg úszni, szerezhessen életre szóló közösségi él-
ményt, kapjon lehetõséget az egészsége megõrzésére.

Varga Zsófia
osztályfõnök

Egészségprogram úszással a Szalkszent-
mártoni Petõfi Sándor Általános Iskolában
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Népi énekes házi verseny

A cecei Gerlice Néptánc Egyesület és a Tehetség Mûvésze-
ti Iskola népi énekes házi versenyt rendezett az intézmény
Bács-Kiskun megyei telephelyén, Szalkszentmártonban. A zsû-
ri tagjai: Éri Márton népzenész tanár, az intézmény vezetõje,
Iker Józsefné, valamint Kósa Péter és Szabó Csobán Gergõ
népzenész tanárok értékelték a versenyzõket. A helyi érdeklõ-
dõk mellett elsõsorban az intézmény növendékei mutatkoztak
be Paksról, Cecérõl és Szalkszentmártonból. A zsûri ezüst,
arany és kiemelt arany minõsítéssel jutalmazta a szólistákat és
a csoportos elõadókat. A verseny díjazottai, a növendékek a
néptáncos minõsítéseken kívül Fejér megyei és az országos
népdaléneklési versenyeken is részt vesznek a következõ hó-
napokban. A verseny után Iker Kamilla és Görög Balázs nép-
táncoktatók táncházat tartottak, majd kézmûves foglalkozás
várta az érdeklõdõket Duzmathné Bóna Márta vezetésével. A
cecei kisgyermekek: Dömsödi Rita, Vajai-Kovács Zorka, Vajai-
Kovács Liza és Vajai-Kovács Villõ, Asbóth-Surnyák Gergõ
arany minõsítést érdemeltek ki. A paksi Tehetségek Palánta
Csoportja is részt
vett a rendezvényen,
ahol Körösztös Eme-
se Míra, Demeter
Lilien, Kollár Lili, Fritz
Vivien és Micsinai
Gabriella, az ifjúsági
csoportból Huszti And-
rea képviselte a pak-
siakat. A Palánták
kiemelt arany minõ-
sítést kaptak, ahogy
Körösztös Emese
Míra és Fritz Gréta
szóló produkciója is.
Bács-Kiskun megyei
növendékeink, Vas-
vári Zoé kiemelt arany,
Oláh-Réthy Málna
arany, Szûcs Gréta
és Oláh-Réthy Málna, Csaplár Lora, Koncz Bianka, Duzmath
Adél, Horváth Henrietta és Nagy Virág Lili ezüst minõsítést
értek el. Többen részt vettek, akik iskolánknak nem növendé-
kei, de szépen szerepeltek: Damásdi Hanna arany minõsítést,

Sebetka Hanna – Vasvári
Zoé, Krisztián Kíra – Ké-
kesi Lilivel ezüst minõsí-
tést kapott, és Nagy Pan-
na is ezüst minõsítést vi-
hetett haza.

Március 18-án Székes-
fehérvárra utaznak a nép-
táncos kislányok, ahol több
megye népi énekeseivel kel-
nek versenyre .

Gratulálunk, gyerekek!
Nagyon ügyesek volta-

tok! Hajrá, csak így to-
vább!

Köszönjük a Tehetség
Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanárainak és munkatár-
sainak a megfeszített mun-
kát, a szalkszentmártoni

Mûvelõdési Háznak és a Könyvtárnak a helyszín és a kellékek
biztosítását, valamint a KÓpé zenekar muzsikáját!

Iker Józsefné
intézményvezetõ, Tehetség Mûvészeti Iskola

Népi énekes házi verseny
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Mûvelõdési Ház – Úttörõcsapat

Mackó kiállítás
A Mûvelõdési Házban Maci nap alkalmával kiállítás nyílt feb-

ruár elsõ hetében. A járvány enyhülését kihasználva, apró lé-
pésekben, de megindult az élet a mûvelõdési házunkban. A
Maci nap egy 2018-as program folytatásaként lett ismét meg-
hirdetve. A rendezvény keretében nem csak a kíváncsiskodók,
hanem az óvodás és az iskolás korosztály számára is tartal-
mas idõtöltést tudtunk biztosítani. A kisebbek megismerkedhet-
tek Vackor, a piszén pisze kölyökmackó kalandjaival. Bekuk-
kanthattak a medve sötét barlangjába, ahol lámpájuk segítsé-
gével számba vehették a bennlakókat. Az iskolásokat kézmû-
ves foglalkozással vártuk, majd levezetésképpen táncra is per-
dülhettek. Végezetül az idelátogatók megízlelhették az arany-
ló, édes illatú akácmézet. A hitelesség kedvéért medve jelmez-
be bújva fogadtam a gyermekeket. Négy éve száztizenkét
mackó képviseltette magát a szalkszentmártoni kiállításon. Idén
mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a számot túl-
szárnyaljuk. Kíváncsi voltam, hogy mennyire tudom a falu kö-
zösségét összefogni, megmozgatni. Elsõként a gyermekeket
szólítottam meg, tudván, hogy mindenkinek van otthon egy
plüssmackója. A kezdeményezés a felnõtteket is megérintette,
nem csak a helyiek, környékbeliek, de kalocsai mackó is hoz-
zájárult ahhoz, hogy túlszárnyaljuk a négy évvel ezelõtti létszá-
mot. Több különleges darab is érkezett. Kunszentmiklósról egy
idõs hölgy két, a hatvanas évekbõl származó „morgó” barna
mackóval örvendeztetett meg bennünket, illetve
a kiállítás látogatóit. A másik érdekesség az
1980-as moszkvai olimpia kabalafigurája, Misa
mackó, ami manapság már ritkaságnak számít.
A kiállításban résztvevõ mackók számát illetõen
sikerült rekordot dönteni: a megnyitás elsõ nap-
ján száznyolcvanegy barna, szürke, jeges, pan-
da, koros és fiatal medvét csodálhatnak meg a
szalkszentmártoniak. A kiállítás utolsó napján
ez a szám kettõszáznégy macira sokasodott,
mert a programokat látogató gyerekek közül
még sokan gondolták úgy, hogy mackójukkal

részesei szeretnének lenni en-
nek a nagy mennyiségû maci ta-
lálkozónak.

Mészáros Szilvia

„Minden napnak kell hogy legyen egy aprócska csodája,
mely megérinti a lelkedet, és az emlékét a szívedbe zárja.” 

(Miskolczi Tímea)

Az év végén megköszöntük mindazok munkáját, segítsé-
gét, akik sokat tettek a falunkban élõ gyermekekért.

Az iskola tanulói segítségével köszönetet mondtunk azok-
nak, akik portájuk, házuk díszítésével hangulatosabbá tették
az advent idejét, a karácsonyt.

Szeretnénk minél több emléket összegyûjteni csapatunk
életérõl. Ezért kérem, hogy juttassanak el hozzám egykori
naplókat, képeket. Ezeket digitalizálás után visszaadom, vagy
a múzeumban megõrizzük majd.

2022. március 14-én, hétfõ este 3/4 7-tõl kényelmes cipõ-
ben gyülekezünk a Szent Márton téren.

Innen 7-kor indul a márciusi ifjakról megemlékezõ hagyo-
mányos fáklyás felvonulásunk. 

A programnak kb. 8 órakor lesz vége.
Alsósok, óvodások szülõvel vagy nagyobb testvérrel jöj-

jenek.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár: 

Erzsi néni

ÚTTÖRÕS HÍREK 2022. I.
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat életébõl
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Könyvtár – Szalk anno...

Könyvtárvilág
Az éves könyvtárlátogatottsági statisztikánk azt mutatja, hogy

legtöbb olvasónk a felnõtt korosztályt képviseli, a gyerekek pedig
ehhez képest nagyon keveset látogatták könyvtárunkat. Nos, azt
mondhatjuk, hogy a feladat szinte adott a 2022-es évre: a könyv-
tárba járás és az olvasás népszerûsítése, megszerettetése a gye-
rekekkel. Minden hónapban igyekszünk megszervezni olyan ha-
gyományokra épülõ, jeles napokhoz köthetõ programokat, ahová
elsõsorban a gyerekeket, óvodásokat, iskolásokat várjuk.

Így került sor a január utolsó hetében megrendezett Mackó na-
pi foglalkozásra, melyen a Petõfi Sándor Általános Iskola alsó ta-
gozatos tanulói közül közel 80-an vettek részt. Változatos program-
mal fogadtuk õket: átbeszéltük a jeles nap kialakulását, eredetét,
könyvajánlót készítettünk, a legkisebbekkel pedig mackós versre
épített mozgásformát tanultunk. Majd közös kézmûveskedéssel,
játékos kvízekkel zártuk a délelõttöt.

A nagyokat a magyar kultúra napja alkalmából szókeresõ játék-
kal, az alsós tanulókat pedig játékos könyvtárhasználati órával vár-
tuk februárban. Célunk, hogy a gyermekek számára a könyvtár
egy olyan közösségi hely legyen, ahol megtapasztalhatják az is-
meretszerzés élményét, ahol hasznosan eltölthetik szabadidejüket,
vagy ahol egyszerûen csak jó lenni…

A Valentin napról sem feledkeztünk meg: a napközisek – kéz-
mûves foglalkozás során – a fonodások közremûködésével elõre
elkészített papírhurkákból szívecskéket készítettek az újrahaszno-
sítás jegyében.

Köszönjük a FONODÁS kis csapatnak, igazán szép alkotások
sikerültek.

Mindig jólesõ érzés szívünknek, ha a gyerekek örömmel láto-
gatják könyvtárunkat és szívesen vesznek részt foglalkozásainkon.
Igyekszünk az idei évben minél több, színes programot szervezni

a felnõtt és gyermek korosztálynak egyaránt. Folyamatosan bõ-
vítjük állományunkat: több mint 20 fajta napi/heti/havi lappal vár-
juk tagjainkat. Mert olvasni mindig jó…

Borbély Éva
könyvtáros

... történt olyan is, hogy összeszedték
az 1913-ban született férfiakat málenkij
robotra. Köztük volt Borbély Károly is.
Marhavagonokba terelték, majd a tassi,
kunszentmiklósi sorstársaikkal együtt
egészen Nyetropetrovszkig szállították.
Sokat fáztak és éheztek, általában húsz
ember kapott naponta egy kétkilós ke-
nyeret. Késük nem lévén úgy tépkedtek
belõle. Negyvenezer embert hajtottak ösz-
sze a lágerben, közülük alig tértek haza
páran. Károly sem… Tífusz terjedt el
köztük, és a magas lázban sokan meg-
haltak. Reggelente összeszedték az élõk
a halottakat egy tragacsra, majd feltolták
a közeli domboldalra, és egyszerûen csak
belefordították a testeket a szakadékba,
földelés, ima nélkül.

Az is megtörtént, hogy a „ruszkik” be-
vonulásának másnapján két bácsi gyalo-
golt a faluban, mikor megjelentek az oro-
szok felhúzott puskákkal, és eléjük áll-
tak. „Stancija! Stancija!” keresték a vas-
útállomást. A két tyatya elõször megder-
medt, majd azt suttogta az egyik a má-
siknak: „Táncoljunk, komám, mert ezek

itt helyben agyonlõnek bennünket!” Neki-
fogtak csárdásozni az út közepén. A ka-
tonák bolondnak nézték õket, és legyint-
ve odébbálltak. Apám mindig nevetve me-
sélte a történetet.

Meg persze a kedvenc történetemet is
sokszor elõadta. Úgy volt, hogy õ akkori-
ban már 10 éves nagyfiú lévén, igazi csa-
patvezetõként, barátaival összeszedeget-
te a töltényeket, a fel nem robbant lövedé-
keket a környéken. Óvatosan szétszedve
õket, kiszórták a port a Czuczor nagyma-
ma gangja elé, hogy a nagyszülének csi-
náljanak tûzijátékot. Lerobbant a gang
teteje, az eresz alja faoszlopostól. A jó Is-
ten közremûködése által nem lett senki-
nek semmi baja, így a sírás nevetésbe
csapott át, mint mindig a Czuczor csa-
ládban. A komák szülei meg jöttek tata-
rozni a házat.

Legnagyobb mesélõm, az apám, min-
dig a vidám sztorikat helyezte elõtérbe.
Volt persze szomorú is, de azt rövidre
zárta, majd rögtön oldotta a feszültséget
a sok nevetõs történettel.

Czuczor Teca

Részletek Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl

Borbély Károly
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Szalk 14. század

A 14. század elsõ negyedében Becsei Imre tulajdonába ke-
rült Szalk, Lovászfölde (Szentmárton), Petlend, Vadas (leg-
alábbis egy része) és Beledülése. 1333 elején Becsei Imre
meghalt, birtokait fiai, Töttös István, Vesszõs György és Tövi-
ses Tamás örökölték. Az örökösök biztosítandó az apjuktól örö-
költ földekben jogukat, 1334. július 3-án I. Károlytól több olyan
oklevél megerõsítését is kérték, mely birtokaikra vonatkozott,
és amelyek apjuk birtokszerzéseit bizonyították. Ezek között
volt a Petlend földre vonatkozó, 1320. évi (buda)felhévízi okle-
vél átírása is, de joggal feltételezhetõ, hogy a többi, Szalkra és
Szentmártonra és a környezõ birtokokra vonatkozókat is átírat-
tatták, csak azok nem maradtak fenn, mint ahogy a Petlendre
vonatkozót is csak említésbõl ismerjük, az eredeti királyi átirat
azonban nem ismert. Nincs is nyoma annak, hogy örökségüket
bárki kétségbe vonta volna. A középkorban mindaddig, amíg
birtokosztályt nem tettek az örökösök, azaz egymás között
nem osztották fel a birtokokat, addig azokat közösen birtokol-
ták. A fiúk közötti birtokosztályra két oklevél maradt fenn, az
egyik 1335. június 29-én, a másik július 1-jén kelt. A birtokosz-
tály azonban a birtokokra nem terjedt ki, az örökség többi ré-
szét azonban sorshúzással három részre osztották, de Tamás
részét átengedte Vesszõsnek, azaz mindennek a kétharmada
Vesszõs, egyharmada Töttös kezébe került. Elsõként az érté-
kes ingóságokat, mégpedig a pénzbeli javakat és a kincseket
osztották fel, ami alatt aranyat, öveket, ezüstkelyheket, ivópo-
harakat, pecsétgyûrûket, tõröket, asztalterítõket, törlõruhákat,
kézimunkákat és efféle ingóságokat értettek. A Töttöshöz ke-
rült harmadot pontosan is ismerjük: ez 4 márka (» 9,82 kg)
arany, 1 öv, 2 talpas ezüstkehely, 10 ivópohár, 6 drágaköves
pecsétgyûrû, 1 elefántcsont-markolatú, aranyozott tõr, 4 lom-
bard kés egyetlen hüvelyben, 10 asztalterítõ és 20 törlõruha
volt. Ezt követõen a szolgálókat és a szolgálónõket osztották
három részre, amelybõl két rész került Vesszõshöz, egy pedig
Töttöshöz, ez utóbbi birtokába jutott így Déva szolgálónõ négy
fiával, egy másik szolgálónõ, Kun István özvegye a lányával,
Marcina fia Pál szolga lánytestvérével, Mongóval, két kislány,
név szerint Erzsébet és Kata, Bármonostorban 2 szolgálólány
és 2 szolgálónõ. Az állatokat, lovakat, ökröket, teheneket és az
aprójószágokat is felosztották, Vesszõshöz került két rész, a
harmad pedig ebbõl is Töttösé lett, mégpedig 62 szelídítetlen
ló, 2 csõdör, 1 szelíd ló, 5 dalmnak nevezett ló, 6 szekeret hú-
zó ló, 22 ökör, 23 disznó és 11 juh. Végül a városi ingatlanokat
osztották fel, mégpedig az Esztergomban, Óbudán és Hévíz
(Budafelhévíz) faluban levõ házaikat, telkeiket és szõlõiket, eb-
bõl is két rész jutott Vesszõsnek, egy pedig Töttösnek. Ez utób-
bi Hévíz faluban és területén 3 telket jelentett házakkal, 3 szõ-
lõvel és ugyanott 1 mészárszék felét, ezeken felül pedig két
szõlõt Buda környékén. Megegyeztek ugyanakkor abban is,
hogy ha Tamás örökös nélkül hal meg, akkor Töttös és Vesz-
szõs egymás között felosztják Tamás részét. Mivel Tamás ezen
oklevelekben bukkan fel utoljára, joggal gyanítható, hogy nem
sokkal késõbb el is hunyt.

Amint a falu középkori történetének elsõ részében olvashat-
ták, Becsei Imre szoros kapcsolatban állt a királyi udvarral. Va-
jon gyermekei is megtartották ezt a kiemelt státuszt? Becsei
Imre Bars megye ispánja volt, halála után fiai kerültek a megye
élére, Vesszõs 1334–1335 között, Töttös 1334–1345 között,
miközben Léva várnagyi tisztét is betöltötték. Mindketten a ki-
rályi aula lovagjai voltak 1336-tól, ami együtt járt azzal, hogy
szinte folyamatosan a királyi kúriában tartózkodtak. I. Károly

halála után trónra kerülõ fia, I. Lajos alatt is töretlen volt pálya-
futásuk. Vesszõs 1336–1352 között Saskõi várnagy volt,
1347–1355 között Zólyom megye, 1355–1358 között Varasd
megye ispánja. Becsei Vesszõs elkísérte a királyt, I. Lajost el-
sõ nápolyi hadjáratára (1347–1348), és a Névtelen Minorita
szerint 1348 januárjában Aversában a Durazzói herceget, Ká-
rolyt a király parancsára kivégezte (más források szerint maga
a király, vagy épp annak egy kun katonája volt a kivégzõ),
egyes vélemények szerint a megszállt Apulia kormányzója lett.
Itt állítólag 250 embert ölt, illetve öletett meg, majd bûneit kí-
vánván feloldozni, elõbb Compostellába, majd az írországi
Szent Patrik barlangjába zarándokolt (1. kép), ezt követõen
tért csak haza (az Apuliát kormányzó György és Becsei Vesz-
szõs György azonosítása azonban vitatott). I. Lajos udvarát
szolgálta Töttös is, aki 1342–1353 között királyi ajtónállómes-
ter volt, miközben ugyanekkor Pilis megye ispánja, óbudai és
visegrádi várnagy is volt, 1353 pedig királynéi tárnokmester.
1346-ban I. Lajos az apjának és a neki tett szolgálatok miatt
Becsei Töttöst és Vesszõst, valamint birtokaikat (köztük
Szalkot és Szentmártont is) kivette a megyésispánok és a vá-
rosok bírói joghatósága alól, így ha valakinek ellenük keresete
lenne, akkor a királyi kúriában kellett pert indítani, ahogy abban
az esetben is a királyi kúriába kellett õket megidézni, ha
hanyagnak mutatkoznának a – tolvajlásra, rablásra és más
bûnügyekre ki nem terjedõ – ítélkezésben jobbágyaik felett.
1352-ben a kiváltságot oly módon terjeszti ki az uralkodó, hogy
a horvát és szlavón bán joghatósága alól is kiveszi õket, meg-

Szalk és Szentmárton a 14. században

Becsei Vesszõs freskója a zselízi Szent Jakab-templomban,
15. század
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Szalk 14. század – Covid információk

Az elmúlt két évben a koronavírus jár-
vány hatása alatt éltünk. Településünkön is
érvényben volt az országos tisztifõorvos ál-
tal elrendelt kötelezõ telemedicinális ellátás,
ami a légúti tüneteket mutató betegekre vo-
natkozott. Ennek ellenére, bizonyos esetek-
ben mi fizikális vizsgálatot is végeztünk,
rendszeresen szûrtünk, jobb híján a rendelõ
teraszán, ill. negatív gyorsteszt esetén be-
hívtuk a pacienst a rendelõbe, ahol normá-
lis körülmények között tudtuk részletesen
megvizsgálni. Sõt az is elõfordult, hogy  a
páciens személygépkocsijában hallgattam
rá a tüdejére. Szóval az ember próbál alkal-
mazkodni a körülményekhez. Késõbb ön-
kormányzatunktól kaptunk egy ózongenerá-
tort. Néhai polgármesterünk, Káposztás Ti-
bor mindenben a segítségünkre volt. 

A cikk írásakor Judittal utánanéztünk,
hány pácienst oltottunk be Covid ellen. Ez a

szám közel 1300 fõ. Ebben 1., 2., 3., sõt ke-
vés számban 4. oltás is volt. Ez nem jelen-
ti azt, hogy 800-900 ember még nincs be-
oltva, hiszen a dunaújvárosi oltópontra is
sokan elmentek. 

Úgy tûnik, hogy az Omikron okozta meg-
betegedés enyhébb tüneteket okoz, fiata-
lok, egészséges felnõttek könnyebben átvé-
szelik. Sokan a Favipiravirt, ami a virusrep-
likaciót gátolja, nem óhajtják szedni. 

A 4. oltásra nem mindenkinek van szük-
sége, a legutóbbi ajánlás szerint daganatos
betegeknek, immunbetegeknek, chronikus
betegeknek, 60 év felettieknek ajánlott a 3. ol-
tást követõen legalább 4 hónap elteltével. 

Mi továbbra is folyamatosan oltunk csü-
törtökönként, ha igény van rá. Továbbra is
van mód az öntesztelésre, patikánkban két-
féle tesztet is lehet kapni (nyáltesztet és orr-
váladék tesztet), elfogadható áron. 

Akinek nincs módja ezeket megvásárol-
ni és légúti tüneteket mutat, hívja a rende-
lõt. Korlátozott számban rendelkezésre áll
nálunk a Covid gyorsteszt, kizárólag a tüne-
teket mutató paciensek számára. 

A karantén ideje jelenleg 7 nap, 3 pa-
nasz- és tünetmentes nap szükségeltetik
munkába állás elõtt. Az ún. postcovidsynd-
rómával is számolni kell, ami igen szerte-
ágazó panaszokat okozhat.

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a higiéniás szabályokat tartsák be, te-
hát maszkviselés, gyakori kézmosás, a ka-
rantén betartása, vakcinálás. 

Reméljük, hogy a nyár pandémiamente-
sen fog eltelni, menjenek nyaralni, élvezzék
az életet, ehhez kívánunk mindenkinek jó
egészséget. 

Dr Hornyák Edit, Pálinkás Gyuláné,
Skrenyó Zoltánné

erõsítve, hogy a két testvér felett csak a királyi kúriában a fõ-
papokkal és bárókkal lehetett ítéletet mondani. Töttös 1354. ja-
nuár 12. és 1354. január 15. között halt meg, Vesszõs pedig
1363-ban térhetett örök nyugalomra, mert 1363. január 20-án
még él, 1364. január 20-án azonban már egykoriként említet-
ték. Fiaik bár udvari ifjak, illetve lovagok voltak, hivatalt már
nem töltöttek be (2. kép). Töttös leszármazottait Bátmonosto-
rinak nevezték a Bodrog megyei Bátmonostor birtokukról,
Vesszõs leszármazottait pedig Zselízinek, a Bars megyei
Zselíz birtokról. 

Szalkon és környékén Imre fiainak, majd unokáinak birtok-
lása háborítatlan volt, nem is nagyon maradt fenn adat ezen
idõszakból a falvak történetére vonatkozóan. Az bizonyos,
hogy Imre fiai érdekeik védelme érdekében apjukhoz hasonló-
an officiálisokat állítottak a falvak élére. A szalki officiálisok
egyike volt Balog fia János, aki 1352-ben a veszprémvölgyi
apácák szomszédos Szentgyörgy birtokára ment, és az ottani
villicust és családját életveszélyesen megsebesítette, a házá-
ban talált javait pedig elvitte. A szalkiak közül néhányan az
apácák egyik jobbágyát megölték, és más jogtalanságokat is
elkövettek. Becsei Vesszõs ígéretet tett a királynak, hogy az
ügyet Szalk falujában a király emberének jelenlétében kivizs-
gálja, és a bûnösöket megbünteti. Erre minden bizonnyal sor is

került, mert az apácák a késõbbiekben ezen ügy kapcsán nem
emelték fel a hangjukat. Mindenesetre Balog fia Jánost Becsei
Imre fiai elmozdították Szalkról, és a Tolna megyei Máré váruk
(Tolna m.) élére állították várnagyként, ami így nem büntetés-
nek, sokkal inkább elõrelépésnek számított Balog fia János
számára (joggal feltételezhetõ tehát, hogy Balog fia János nem
önkényesen, hanem Vesszõs és Töttös megbízásából, avagy
érdekeik miatt ment Szentgyörgyre az ottani villicushoz). Nagy
valószínûséggel Vesszõs megszerezte a szomszédos Csa-
bonyt is, ugyanis 1348. január 14-én a Solton ítélkezõ Fejér
megyei alispán és a szolgabírák elõtt Vesszõs officiálisa, Gál
jelent meg Almási (Rácalmás) Miklós fiaival szemben. Gál em-
bereivel az almási nemesek jobbágyát megsebesítették és fog-
lyul ejtették. Ítélethozatalra az ügyben nem került sor, mert,
ahogy fentebb látható, erre a megye embereinek nem volt jo-
guk, így Vesszõs Itáliából történõ hazajövetele utánra halasz-
tották az ügyet, és abban állapodtak meg, hogy akkor a jobbá-
gyot az almásiak Csabonyszeg (Chabanzyg) faluba vezetik, és
majd Vesszõs ott fogja az ügyet kivizsgálni. A forrás ugyan hall-
gat róla, de a szövegösszefüggésbõl egyértelmûen megállapít-
ható, hogy Gál a csabonyszegi officiálisa volt Vesszõsnek.
(folytatás következik)

Kovácsné dr. Weisz Boglárka

Családfa – Becsei Imre fiai és unokái

Koronavírus Szalkszentmártonban



Közhírré tétetik 14

Állatorvos

Az állattartó köteles a jó gazda gon-
dosságával eljárni, az állat fajának, fajtá-
jának és élettani szükségleteinek megfe-
lelõ életfeltételekrõl gondoskodni, azok ki-
alakítása során tekintettel lenni korára,
nemére és élettani állapotára. A jó gazda
gondossága mindazon állattartói maga-
tartásokat foglalja magában, melyek egy
állat jóllétéhez nélkülözhetetlenek. A fele-
lõs állattartás nem merül ki az élethez el-
engedhetetlenül szükséges víz, eleség és
menedék biztosításában. A felelõs állat-
tartás állattartói ismereteket, idõt és anya-
gi áldozatot is jelent. Tekintsük át röviden
a felelõs állattartás 7 aranyszabályát.

1. Felelõsség: Egy állat hatalmas kö-
töttség és felelõsség, és nem utolsósor-
ban anyagi költségekkel is jár, a sok öröm
és szeretet mellett, amit nyújtanak. Csak
akkor vegyünk magunkhoz házi kedven-
cet, ha tudatában vagyunk az ezzel kap-
csolatos felelõsségnek, ismerjük meg an-
nak természetes igényeit, a vele járó kö-
telezettségeket, és gondoljuk át, hogy biz-
tosítani tudjuk-e azokat rendszeresen, az
állat egész életén keresztül. Aki felelõsen
gondolkodik, csak olyan állatot választ
maga mellé, amelynek meg tudja terem-
teni a megfelelõ életfeltételeket. Legyünk
tehát tudatában annak, hogy egy életre
választunk. Az õ életére.

Miután utánaolvastunk a választott ál-
lat igényeinek, mielõtt megérkezik ottho-
nunkba, alakítsunk ki mindent a számára.
Kutya esetében fontos, hogy legyen egy
saját helye, ahová elvonulhat, ahol tud
nyugodtan pihenni. A benti kutyusoknál
(akár lakás, akár családi ház) ez lehet
egy kosár, vagy egy pléd a szoba sarká-
ban, elõszobában. Azoknak a kutyusok-
nak, akiket kint tartanak, azoknak ki kell
alakítani egy száraz, szigetelt, meleg he-
lyet, ahová rossz idõ esetén behúzódhat-
nak. Ez lehet akár a kazánházban, ga-
rázsban vagy egy jól kialakított, megfele-
lõ méretû kutyaházban. Aki semmiképpen
nem szeretné beengedni a kutyát a ház-
ba, az nagytestû, bundás kutyust válasz-
szon, aki hidegebb idõ esetén is jól tudja
magát érezni, mert elég nagy a testtöme-
ge és a szõre ahhoz, hogy ne fázzon
meg. (Természetesen a száraz, szigetelt
hely nekik is feltétlenül szükséges.)

Szintén a felelõs állattartás egyik fon-
tos része az egyedi azonosítás (chip),
amely 2013. január 1. óta kötelezõ ku-
tyák esetében. Számos kutya azért nem
kerül vissza eredeti gazdijához, mert meg-
találói nem tudják azonosítani. A mikro-
chip egy apró eszköz, amit az állatorvos

kis beavatkozás során elhelyez az állat
bõre alatt. A mûvelet mindössze annyi
idõt vesz igénybe, mint egy oltás, és nem
jár nagyobb fájdalommal sem. A chip egye-
di jelet tartalmaz, amelyet külön regiszt-
ráltatni kell – sose feledkezzünk meg a
regisztráltatásról! –, és ettõl kezdve mint-
egy a kutyánk „személyi igazolványa”. A
rizsszem nagyságú bõrbarát üvegkap-
szula egy pici antennát és egy chipet fog-
lal magában, ami egy 15 számjegybõl ál-
ló kódot tárol, és a beültetés helyén meg-
tapad. Ha netán eltûnne, elcsavarogna a
kutya, ennek alapján kereshetjük, és mi-
vel a megfelelõ leolvasóeszköz segítsé-
gével állatorvosok, menhelyek dolgozói,
fajtamentõk le tudják olvasni, így köny-
nyen megkerülhet a kis elveszett. Csu-
pán néhány ezer forintos kiadást jelent,
cserébe ezért nyugodtak lehetünk.

2. Szeretet: Kölcsönös szeretet, amely-
bõl nekünk legalább annyira ki kell ven-
nünk a részünket, mint amennyire tõlük
elvárjuk és amit meg is kapunk. Csak ak-
kor vállaljunk állatot, ha azt szívesen
tesszük, és szeretjük õt. Sohase töltsük
ki mérgünket, rosszkedvünket kedven-
ceinken, õk nem tehetnek semmirõl, el-
lenben a viselkedésünk megrémíti õket.
Legyünk tudatában annak, hogy az álla-
tok is érzõ lények, akik örülni és szen-
vedni is képesek.

3. Táplálás: A helyes táplálás elsõ-
rendû fontossággal bír az állat egészsé-
gének megõrzése szempontjából. Egyet-
len gyógyszer sem képes oly sok beteg-
séget megelõzni, mint a minõségi, he-
lyes összetételû, kiegyensúlyozott táplá-
lék. Tartsuk tehát be kedvenceinknél is a
táplálási szabályokat és követelménye-
ket. Mindig azonos idõben, a fajuknak
legmegfelelõbb eledelt adjunk nekik. A
megfelelõ mennyiségû tiszta ivóvíz is
minden állat alapvetõ szükségletei közé
tartozik. A szomjúságtól az állatok ugyan-
úgy szenvednek, ahogy mi.

4. Elhelyezés, mozgásigény: Az ál-
lattartó mindenkor gondoskodni köteles
az állat megfelelõ és biztonságos elhe-
lyezésérõl. Attól függetlenül, hogy ku-
tyánkat lakásban vagy a kertben tartjuk,
a tartási feltételek kialakításánál mindig
figyelemmel kell lennünk arra, hogy az
állatok tartási helyén a környezeti viszo-
nyok megfeleljenek azok szükségletei-
nek, valamint, hogy a tartási helyük úgy
legyen kialakítva, hogy az ne okozhas-
son sérülést számukra. Amennyiben
azonos ivarú kutyákat tartunk otthon, és
azok potenciális veszélyt jelentenek egy-

másra, illetve a környezetükre, gondos-
kodni kell az állatok elkülönítésérõl.

Az állattartó mindenkor gondoskodni
köteles az állat szökésének megakadá-
lyozásáról.

Minden faj hely- és mozgásigénye el-
térõ. Ez méretétõl, természetes életmód-
jától, temperamentumától és életkorától
is függ. Tájékozódjunk elõre, és mérjük
fel, hogy életterünk, életmódunk össze-
egyeztethetõ az állat igényeivel. A lakás-
ban tartott kedvelt kisállatoknak (hör-
csög, madár, hal, hüllõ) is van mozgás-
igényük. Ezt szem elõtt tartva mindig az
állatok számának és méretének megfe-
lelõ méretû elhelyezést alakítsunk ki! A
kikötve tartás, valamint az állandó ken-
nelben tartás káros az állat szocializáci-
ója szempontjából, ugyanis nemcsak
megfosztja a kutyát attól a lehetõségtõl,
hogy megfelelõképpen beilleszkedjen az
emberi és fajtársi környezetbe, de adott
esetben a csekély mozgástér miatti mo-
noton módon ismételt mozgások akár
szervi elváltozásokhoz, egészségügyi
károsodásokhoz is vezethetnek.

5. Egészség: Felelõsek vagyunk ked-
venceink egészségéért: a betegségek meg-
elõzésével és kezelésével is foglalkoz-
nunk kell. Adassuk be a kötelezõ védõol-
tásokat és gondoskodjunk az egyéb
megelõzõ kezelésekrõl (pl. féregtelení-
tés) megfelelõ idõben! Ha állatunkon bár-
milyen betegség tüneteit fedezzük fel,
azt látjuk, hogy állatunk másképpen vi-
selkedik, letört, vagy fájdalmai vannak,
vagy kevésbé eleven, mint általában,
azonnal vigyük állatorvoshoz! Ne próbál-
juk meg kedvencünket saját elgondolá-
saink szerint kezelni, mert számos olyan
emberi gyógyszer van, ami az állatokra
ártalmas! Ne felejtsük el, hogy akkor is
lehet valami bajuk, ha fájdalmuknak nem
adnak hangot. Ezért évente legalább
egyszer ellenõriztessük kedvencünk egész-
ségét az állatorvossal. 

6. Környezet: A kutyát úgy kell tartani,
hogy az lehetõvé tegye természetes vi-
selkedését, ugyanakkor a környezõ lakó-
közösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A
kutyatartás során nem csak kedvencünk-
re és annak jóllétére kell figyelmet fordí-
tanunk, hanem a társadalmi együttélés
kölcsönösen kötelezõ szabályai szerint
embertársainkra is. A kutya ürülékét min-
dig szedjük össze, ezzel is a minimumra
csökkentve szomszédaink zavarását.

7. Utódok: Nemcsak kedvencünkért,
de születendõ utódaiért is felelõsek va-

Kutyakötelesség – Felelõs állattartásról röviden
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gyunk. Ezért csak akkor fedeztessük
kedvencünket, ha bizonyosak vagyunk
abban, hogy az utódoknak ugyanolyan
felelõs gazdát tudunk találni, mint ami-
lyenek mi vagyunk. Minden évben több
ezer olyan kutya/cica jön a világra, ami
vagy az utcán, vagy a gyepmesteri tele-
peken végzi, és az állatvédõk már a je-
lenlegi kóbor állatokat sem tudják hova
elhelyezni. A legjobb megoldás, ha ivar-

talaníttatjuk õket. Ez egyszeri költség, ami
utána többszörösen megtérül. Az ivarta-
lanítással számos súlyos betegséget is
meg lehet elõzni (daganat, méhgyulla-
dás stb.)! Jól ismert tény az is, hogy az
ivartalanított állatok tovább élnek, nyu-
godtabbak és kiegyensúlyozottabbak. A
Magyar Állatorvosi Kamara és egyes ál-
latvédõ szervezetek szervezésében min-
den évben lehetõség nyílik kedvezmé-

nyes ivartalanítás igénybevételére is.
Magyarországon ma is több tízezer

kutya kóborol országszerte, a kontroll
nélkül szaporodó gazdátlan macskák
száma pedig ennek többszörösére tehe-
tõ. Az állatok jobb életkörülményeinek
biztosításához társadalmi szintû szemlé-
letváltásra van szükség.

dr. Péterfi Nóra
állatorvos

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Szalkszent-
mártoni Petõfi Vadásztársaság. Vezetõjük, Kovács Zoltán a jár-
ványhelyzet ellenére is bizakodóan tekint a jövõbe.

A Vadásztársaság 1947-ben alakult. Jelenleg 7200 hektáron
gazdálkodik. A 40 fõs tagság zöme helyi lakos, vagy valami-
lyen módon kötõdik a községhez. 

– Területünk apróvadas jellegû, közepes minõségû az õz-,
jó a nyúl- és a fácánállomány. Tizenéve annak, hogy megjelent
a környéken a vaddisznó, melynek vadászatát még most tanul-
juk, de ennek ellenére jelentõs mennyiséget lövünk ki évente.
Örvendetesnek mondható, hogy a megye legnagyobb agyarú
kanja a mi vadásztársaságunknál került terítékre. Jó ideje fog-
lalkozunk fácánneveléssel, mivel tagjaink részére ez biztosítja
a legfõbb vadászati lehetõséget. Székhelyünk a Homoki erdõ-
ben helyezkedik el, itt van a vadászatok elõtti találkozások szín-
helye, valamint a rendezvényeinket is itt tartjuk – foglalta össze
a legfontosabb tudnivalókat Kovács Zoltán, a vadásztársaság
elnöke.

A társaság rendkívül összetartó, nincsenek klikkek, széthú-
zások, a tagságot a családiasság, a baráti viszony jellemzi.

– Vadászataink nagyon jó hangulatban zajlanak, melyben
jelentõs szerepe van Nagy Miklósnak. Vadászmesterünk olyan
vadászati hagyományokat elevenített és honosított meg, ami
még emlékezetesebbé teszi az alkalmakat. A vadász számára
az egyik legszebb pillanat, amikor kalapját levéve néma csend-
ben birtokba veheti az általa elejtett nagyvadat, és leróhatja a
kegyeletét, tiszteletét a természet csodája felett. Ilyenkor szo-
kás a különbözõ töretek alkalmazása. A vadászathoz a va-
dászkürt megszólaltatása is hozzátartozik, ami nem véletlenül
történik, mindnek jelentése van – emelte ki az elnök.

Nagy Miklós 20 éve tagja a Szalkszentmártoni Petõfi Va-
dásztársaságnak. Tizenkét éve választották be a tagság inté-
zõbizottságába, elõször környezetvédelmi felelõsként, ma pe-
dig vadászmesterként tevékenykedik. 

– A tagságot ki kell érdemelni. Mi nem követtük el azt a hi-
bát, hogy pénzért bárkit is felvegyünk sorainkba. Nálunk bizo-
nyítani kell, ami hosszú idõbe is telhet. Itt mindenki jókedvûen
jön vadászni, és úgy is megy haza – emelte ki Kovács Zoltán.

– Társaságunkban nem igazán volt hagyománya a vadá-
szati kultúrának, a teríték elkészítésének, a vad elbúcsúztatá-
sának, a kürtölésnek. A kürtölés annyira megtetszett, hogy

Csengõdön kitanultam a hangszer használatát. Nem sokkal
késõbb megalakítottuk a Kiskunsági Vadászkürt Egyesületet. A
14 fõbõl hárman szalkiak vagyunk. Tavaly a vadászati világki-
állítás keretein belül rendezték meg a Nemzeti Vadászkürt Ver-
senyt, ahol az országos 3. helyezést értük el, úgy, hogy egyet-
lenegy hivatásos zenész van csak köztünk. Ma már elmondha-
tó, hogy azon kevés társaságok közé tartozik a miénk, ahol a
vadászkultúra valamennyi eleme jelen van. Azt valljuk, hogy a
természetet és a hagyományokat kötelességünk megõrizni
utódaink számára – hangsúlyozta Nagy Miklós.

A társaság a tagdíjakból, valamint a tagok adományaiból, il-
letve bérvadásztatásból tartja fenn magát. Az utóbbi a költség-
vetés legkisebb hányadát teszi ki.

– A vadgazdálkodási feladataink mellett kiemelt hangsúlyt
helyezünk a vadászat és a természetvédelem népszerûsítésé-
re. Ennek jegyében, éves rendszerességgel tartunk erdei isko-
la jellegû oktatást a helyi általános iskolások számára. A legna-
gyobb problémát az jelenti számunkra, hogy a területünkön ke-
vés az élõhely a vadak számára. Emellett komoly gondot jelent
az illegálisan lerakott szemét. A hulladékhegyek felszámolása
érdekében akciókat szervezünk, hogy összegyûjtsük az erdõk-
ben, az erdei utak környékén eldobált szemetet. Sajnos ezzel
lehetetlenség elbírni. A legfontosabb célkitûzéseink egyike,
hogy fenntartsuk a területünket, törekedve az élõhelyek javítá-
sára. Tervünk az, hogy a tagjaink számára a jövõben kulturált
vadászati lehetõséget biztosítsunk, megõrizve, tovább víve
elõdeink örökségét – tette hozzá Kovács Zoltán.

forrás: Petõfi Népe

Balról: Kaszás László gazdasági felelõs, Kovács Zoltán
elnök és Nagy Miklós vadászmester. Fotó: G.S.

Évfordulót ünnepel a vadásztársaság
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Míg a gyermeket nevelõ személyek
2021-ben mentesülnek az SZJA alól, arról
nincs információ, hogy 2022-ben lesz-e ha-
sonló kedvezmény. Azonban a 25 év alatti fi-
ataloknak járó szja mentesség 2022 január-
jában életbe lépett, tehát a 25 év alatti fiata-
loknak már nem kell személyi jövedelem-
adót fizetniük.

2021-re az adó-visszatérítés annak
jár, aki:

1.) 2021. év bármely napján családi
kedvezményre (Az elsõ házasok kedvez-
ménye, Családi kedvezmény, Családi já-
rulékkedvezmény) jogosult, és 2021-ben
összevont adóalapba tartozó jövedel-
met, például munkabért, megbízási díjat,
ingatlan-bérbeadásból származó jövedel-
met, õstermelõi jövedelmet szerzett, vállal-
kozói kivétet számolt el. (A személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) 29. §-a.) Avissza-

térítés a külön adózó jövedelmek (példá-
ul a lakás eladása, osztalék, tõzsdei nyere-
ség) utáni adóból nem jár.

Családi kedvezményre jogosultként
az kaphat adó-visszatérítést, aki:

• gyermek után szülõként családi pót-
lékra jogosult,

• várandós és a várandós nõ közös ház-
tartásban élõ házastársa,

• a családi pótlékra saját jogán jogosult,
• rokkantsági járadékban részesül.
Azok a szülõk, akik 2021-ben közös ház-

tartásban nevelték a gyermeküket, vagy
egyedülállóként jogosult családi pótlékra,
a visszatérítést igénybe vehetik, függetlenül
attól, hogy házasságban élnek, vagy élet-
társak. Házasság alatt a bejegyzett élettár-
si kapcsolatot is érteni kell. Családi kedvez-
ményre jogosult az az élettárs is, aki a szü-
lõvel és annak gyermekével együtt él, ha a
gyermek után õ is jogosult a családi pótlék-

ra. Az eltérõ lakcím nem kizáró ok a csalá-
di adókedvezménynél és az adó-visszatérí-
tésnél sem.

A visszatérítés a családi kedvezmény-
re jogosultnak akkor is jár, ha családi
kedvezményt nem érvényesít, vagy azt
nem õ veszi igénybe.

A visszatérítés annak jár, aki 2021 bár-
mely napján családi kedvezményre jogo-
sult, függetlenül attól, hogy azt érvényesíti-e,
tehát már 1 napi jogosultság is megalapoz-
za a visszatérítést.

Ha ennek a feltételnek mindkét szülõ
megfelel, és van adóköteles önálló vagy
nem önálló tevékenységbõl származó jöve-
delme, vagy egyéb jövedelme, vagy ekhós
jövedelme, vagy bejelentett kisadózó, a visz-
szatérítést mindketten igénybe vehetik.

Elvált szülõk esetén a visszatérítés an-
nak a szülõnek jár, aki 2021 legalább egy
napján jogosult volt családi kedvezményre.

Jogi hírek
A gyermeket nevelõ szülõk adó-visszatérítése

A gyermeket nevelõ magánszemélyek a 2021-ben megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmük utáni szemé-
lyi jövedelemadót (szja), valamint az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), a katások a 2021. évi tételes
adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020. december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalmáig. 

Szja-visszatérítés egy gyermek esetében

Szja-visszatérítés két gyermek esetében

Szja-visszatérítés három gyermek esetében

Forrás:https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220209/szja-visszaterites-2022-hidegzuhany-es-varatlan-bejelentes-is-erkezett-a-
kifizetesek-elott-525845
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• Ha a szülõk 2021-ben váltak el, és a
válásig mindketten jogosultak voltak csalá-
di kedvezményre, akkor mindkét fél jogo-
sult a visszatérítésre.

• Ha a szülõk 2021 elõtt váltak el, akkor
a visszatérítés annak a szülõnek jár, aki
2021-ben családi kedvezményre volt jogo-
sult.

• Ha az elvált szülõk 2021-ben felváltva
gondozták gyermeküket, és ezért a családi
pótlékra, valamint a családi kedvezményre
is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a
visszatérítést mindkét szülõ igénybe veheti.

Ha a 2021. január 1-jén vagy ezt követõ-
en elhunyt magánszemély 2021. bármely
napján jogosult volt, vagy kisadózóként jo-
gosult lett volna családi kedvezményre, há-
zastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a
visszatérítést. Az adó-visszatérítésrõl a NAV
az elhunyt adójának megállapítására irá-
nyuló eljárásban (soron kívüli eljárásban)
dönt. Ha a kérelmet a házastárs vagy örö-
kös a soron kívüli eljárás lezárását követõ-
en nyújtja be, az adó-visszatérítést a NAV
akkor is megállapítja.

A NAV az adó-visszatérítést a rendelet
hatálybalépésekor, 2021. október 1-jén fo-
lyamatban lévõ eljárásokban hivatalból fi-
gyelembe veszi, ha a rendelkezésére álló
adatok alapján az elhunytnak a kedvez-
ményre jogosultsága megállapítható.

2.) 2021. év bármely napján családi
kedvezményre jogosult és a közteherfi-
zetési kötelezettségét az ekho szabályai
szerint teljesíti.

3.) A kisadózóként bejelentett magán-
személynek, aki 2021. év bármely nap-
ján családi kedvezményre lenne jogo-
sult, azaz amennyiben a szülõ 2021-ben
akár csak egy napra is jogosult volt családi
kedvezményre, úgy a visszatérítési jogo-
sultság teljes mértékben fennáll.

Ahol két keresõ van a családban, ott
mindketten jogosultak lehetnek a maximum
809 ezer forintos visszatérítésre, ha van
annyi személyi jövedelemadójuk, és jogo-
sultak a családi adókedvezményre.

Az szja-visszatérítés gyed után jár, mivel
az az összevont adóalap részeként adókö-
teles, és abból adóelõleget vonnak le. A
gyes után azonban nem jár, mivel az adó-
mentes jövedelem, ezért levont adó hiá-
nyában nincs mit visszaigényelni.

Az adó-visszatérítés összege a fenti táb-
lázatban számszerûsítve látható, de ha va-
laki a NAV által kiszámolt összeget ellen-
õrizni szeretné, így teheti meg:

• az összevont adóalapba tartozó jöve-
delmet szerzõ magánszemélynél az adó-
alapkedvezmények levonása után megál-
lapított adóalap 2021. évi adójának az
adókedvezmények levonása után fenn-
maradó része,

• az ekhós jövedelemmel rendelkezõ
magánszemélynél a 2021. év tekintetében
tõle levont ekhónak az szja része (9,5%),

• a kisadózónál a 2021. évre rá tekintet-
tel a kisadózó vállalkozást terhelõ téte-
les adó negyede, azonban ha a kisadózó
vállalkozás a veszélyhelyzet miatt 2021.
március és április hónapra mentesült a téte-
les adó alól, akkor ez az idõszak nem vehe-
tõ figyelembe.

De felsõ határa legfeljebb a 2020. de-
cemberi adatok alapján számolt éves átlag-
bér és a 15%-os adókulcs szorzata ezer fo-
rintra kerekítve, azaz személyenként
809 000 forint. Ha a magánszemélynek az
szja, az ekho és a kata tekintetében is visz-
szajár a kedvezmény, akkor ezek együttes
összege nem lehet több, mint 809.000 Ft,
és ezen összeg nem vonható össze a két-
keresõs családokban sem, azaz ha az
egyik szülõ jövedelme alacsony, és nem
tudja teljes egészében kihasználni a maxi-
mális keretet, a különbözet nem adható
hozzá a másik szülõ keretéhez.

Az adóalapot csökkentõ kedvezmények
(négy vagy több gyermeket nevelõ anyák
kedvezménye, személyi kedvezmény, elsõ
házasok kedvezménye, családi kedvez-
mény) évközi érvényesítésekor a kedvez-
ményekkel csökkentett adóalapból a
munkáltató, kifizetõ által levont adóelõ-
leg jár vissza a jogosultnak.

Az adó-visszatérítéshez a magánsze-
mély háromféleképpen juthat hozzá:

1) A NAV 2022. február 14-ig kiutalta és
az érintettek bevallási tervezetében feltün-
teti az szja-visszatérítést, így számításának
módja teljesen követhetõ lesz.

Nincs tehát teendõjük azoknak, akik jo-
gosultak a visszatérítésre és a 2021-ben
megszerzett jövedelmükre vonatkozó ada-
tok a munkáltatótól/kifizetõtõl, továbbá a ki-
utaláshoz szükséges belföldi bankszámla-
szám vagy postai cím a családipótlék-folyó-
sítási adatokból a NAV rendelkezésére áll.
A NAV számukra 2022. február 14-ig auto-
matikusan utalta a visszatérítést.

2) A katások és azok, akiknek a kiutalás-
hoz szükséges adatait nem ismeri a NAV,
2021. december 31-ig tehettek nyilatkoza-
tot, így 2022. február 14-ig õk is megkapják
a visszatérítést. A nyilatkozatot a „VISSZA-
DO” nyomtatványon 2021. október 31-tõl
december 31-ig lehetett elektronikus úton
vagy papíron megtenni.

3) AKI A HATÁRIDÕ ALATT NEM NYI-
LATKOZOTT, A VISSZATÉRÍTÉST A
SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-BEVAL-
LÁSBAN ÉRVÉNYESÍTHETI, melynek
határideje május 20-a.

Ez a teendõ akkor is, ha a magánsze-
mély a családi kedvezményt év közben
nem vette igénybe, de azt a bevallásában

kívánja érvényesíteni, vagy olyan össze-
vont adóalapba tartozó jövedelemmel kell
kiegészítenie a bevallását, amelyrõl a NAV-
nak nincs információja, mint például a ma-
gánórákat adó nyelvtanár jövedelme, egyé-
ni vállalkozói, õstermelõi jövedelmet szerzõ
szülõknek és azoknak, akik az összevont
adóalapba tartozó jövedelmük után maguk
fizetik az szja-t (például magánszemélynek
ingatlant adnak bérbe), és nincs mellette
munkaviszonyuk, vagy nincs kifizetõtõl
származó jövedelmük.

Az ilyen személy az adó-visszatérítést a
bevallási tervezet kiegészítésével vagy a
21SZJA bevallásban igényelheti.

Ha csak az egyik szülõ számlájára érke-
zik családi pótlék, és ugyanez a személy
veszi igénybe az adókedvezményt is, de a
másik szülõ is dolgozik, adózik és 2021. de-
cember 31-ig a VISSZADO nyomtatványon
nem nyilatkozott a gyermekek, a másik
szülõ adatairól, illetve a kiutaláshoz szüksé-
ges adatokról (belföldi fizetési számla/pos-
tai cím), szintén a bevallásban érvényesít-
hetõ az adóvisszatérítés.

A bevallásban fel kell tüntetni
a családi kedvezményre jogosító

gyermekek azonosító adatait,
azt, ha a magánszemély a családi

kedvezményre magzat után jogosult,
a kedvezmény összegét és a kiutalási

adatokat (belföldi fizetési számlaszámot
vagy a postacímet),

annak a magánszemélynek az azonosí-
tó adatait, aki ugyanazon gyermek után jo-
gosult a családi kedvezményre. Ilyenkor a
visszatérítést a NAV a bevallás beérkezé-
sétõl számított 30 napon belül, de legko-
rábban 2022. március 1-jétõl utalja ki.

Ha a magánszemély a kiutalt kedvez-
mény-elõleg összegével nem ért egyet,
akkor az adóbevallási tervezete kiegé-
szítésével vagy önállóan benyújtott
21SZJA bevallásában igényli vagy mó-
dosítja a visszatérítés összegét, illetve a
bevallás alapján számított adó-visszaté-
rítés és a kedvezmény-elõleg összege
közötti különbözetet.

Kérdése van?
Ha további információra van szüksége,

hívja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Infóvonalát a 1819-es számon.

A Kormány 17/2022. (I. 24.) Korm. ren-
delete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyer-
meket nevelõ magánszemélyek adóvissza-
térítés elõlegének követelésfoglalás alóli
mentesítésérõl rendelkezett, ugyanakkor
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
ennek ellenére, ha az összeg az adózó fo-
lyószámlájára érkezik, azt a végrehajtó kor-
látozás nélkül lefoglalhatja.

dr. Kontra Judit 
ügyvéd
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Hírmorzsa

Hírmorzsa

A Kossuth Rádió Országjáró címû mûsorának egyik állomása volt Szalk-
szentmárton 2022. február 19-én.
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Hírmorzsa

Forrás: Kossuth Rádió facebook oldala
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Üvegfestés – Tûzoltók

Néhány éve Szalkszentmártonban élek.
Engedje meg, hogy bemutatkozzam!
A hobbim, a munkám az üvegfestés.
Mindig is érdekelt a kézmûvesség, a raj-

zolás, a festés. Rajzolni tanultam, ami nem
adta meg azt az érzést, amit vártam. Ké-
sõbb festettem akrillal, azután rátaláltam az
interneten az üvegfestésre, melyet azonnal
szerettem volna kipróbálni. De hogyan?

Egy online képzésre iratkoztam fel, így
kezdõdött a kudarcokkal teli ismerkedésem
az üvegfestéssel. De annyira szerettem
volna megtanulni, hogy a nehézségek elle-
nére sem adtam fel.

Az üveg hidegsége nagy teret enged a
kísérletezésre. A rideg anyagot a színekkel
meleggé lehet lágyítani, melynek csak a
fantázia szabhat határt. Ehhez azonban
rengeteg gyakorlásra van szükség. Legin-
kább azért, mert a festék, ha nem figyelek
oda, képes „önálló életet” élni. A legfonto-

sabb a türelem, a precizitás, a technológiai
szabályok betartása. Fantasztikus érzés,
amikor kezd az üveg megtelni a színekkel,
és kirajzolódik a kép. Elõször csak magam-
nak festettem apró dísztárgyakat, késõbb
lámpákat, melyeket elajándékoztam szüle-
tésnapokra, névnapokra.

Késõbb az üvegfestés tanfolyamon mu-
tattam meg munkáim.

2021-ben a szalkszentmártoni karácso-
nyi vásáron mutatkoztam be a nagyközön-
ségnek. Örömmel vettem, hogy nagy érdek-
lõdéssel fogadták alkotásaimat. Néhányan
boldog tulajdonosai lehetnek egy-egy mû-
vemnek, ami engem is nagy örömmel tölt el.

Szeretném pár munkámat bemutatni
Önöknek. Bízom benne, hogy hamaro-
san találkozunk egy bemutatkozó kiállí-
tásomon.

Horváth Katalin
alkotó

Szalk ÖTE
A 2022-es évben eddig 27 riasztást kaptunk. EbbõI 11 eset

volt vihar okozta kár, 1 kéménytûz, 9 tûzeset, 6 egyéb ese-
mény.

Az egység átlagosan 5 fõvel vonult, és összesen 16,5 órát
töltött a károk felszámolásával.

Elkísértük szeretett Polgármeste-
rünket utolsó útjára, aki közel 50 éve
aktív tagja volt egyesületünknek, eb-
bõI 30 évig elnökként szolgált.

Idén is támogathatja munkánkat
ADÓJA 1%-ával. Az összeg egyesü-
letünk fejlõdésében, illetve a progra-
mok szervezésében nyújt nagy se-
gítséget.

Hamarosan meghirdetjük a hús-
véti rajzpályázatunkat, amire a tava-
lyihoz hasonlóan lehet majd pályáz-
ni. Részletek megtekinthetõk a Szalk-
szentmárton ÖTE Facebook oldalon.

Köszönjük azoknak, akik bármilyen formában támogatták a
munkánkat, illetve azoknak is köszönjük, akik adójuk 1%-át a
Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek ajánlják fel.

Elérhetõség, támogatási lehetõség: 
Telefon: +36-70/517-2522
E-mail: szalkote@gmail.com
Adó 1%: 18358315-1-03
Bankszámlaszám: 11732198-20003892

Lengyelné Tóth Nikolett

Tisztelt Olvasó!
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Szõlõmûvelés – Fonoda

Fonoda szakkör
Amilyen lassan indult be az Adventi vásárban a forgalom, a

végén olyan sikeres napot zártunk, amilyet soha még a Fono-
da életében. Szeretünk ott lenni, megmutatni a kész kis kosa-
rainkat a népeknek. Gofrit enni, megmelengetni a kezünket a
forró teás vagy a forralt boros bögrén, énekelni a karácsonyi
dalokat. Az idén a Piramis együttes volt a kedvencünk. Az is
boldogsággal töltött el, hogy egymás mellett árusíthattunk egy
olyan keramikussal, aki falunk szülötte, viszont már évek óta
nem itt lakik. De nem a haszonszerzés volt az elsõdleges cél-
ja, hiszen a bevételét felajánlotta a mi katolikus templomunk ja-
vára. Nagy összeggel járult hozzá a padok felújításához. A má-
sik új társunk viszont nemrég költözött Szalkra, õ az üvegfes-
tésben jeleskedik. A mi szakkörünk pedig a református gyere-
kek javára, pontosabban a karácsonyi csomagjuk összeállítá-
sához adományozott a bevételbõl.                   Czuczor Teca

Valamennyien tud-
juk, hogy a mi fa-

lunk nem tartozik
egyetlenegy ma-
gyar borvidék-
hez sem. Ennek
talajösszetételi

és mikroklímai
okai is vannak.

Szõlõföldje a múlt-
ban szinte minden pa-

rasztembernek volt, általában nem is
egy. Volt Csabonyban, Homokon vagy a
Kapik-i dûlõben. Eleink a sok évszáza-
dos tapasztalatok okán nagyon jól tudták
azt, hogy mely területen kell szõlõt
telepíteni. Erre a legjobb példa az alábbi
eset: azóta, hogy a kapiki szõlõket ki-
pusztították a kollektivizálást követõen,
falunkat minden egyes viharos szél után
rettenetes porfelhõ borítja be, megkese-
rítve ezzel életünket.

A kollektivizálás 1960-ban történt meg,
mérhetetlen keserûséggel, csalódottság-
gal együtt, és minden mással is. Csak

egy példát említsek: 1960 után a szõlõ-
ket még néhány évig békén hagyták,
majd elkövették a történelem egyik leg-
nagyobb ostobaságát. Minden évben je-
lentkezni lehetett annak, aki az adott év-
re szõlõt óhajtott igényelni. Az adott par-
cellákhoz sorsolás útján lehetett hozzá-
jutni. Kérdezem én! Ki volt az az ostoba
ember, aki elnyerte valaki más szõlõjét,
miközben tudta, hogy ez a föld jövõre
már másvalakié lesz. Törõdött-e a talaj-
erõ-pótlással, metszéssel vagy bármi
más fontos feladattal? 

Ma már aki bort termel itt Szalkszent-
mártonban, a saját kis kertjében teszi
családja és barátai örömére. Meggyõzõ-
désem, hogy aki megteheti azt, hogy a
pincébõl fel tud hozni egy kancsóval a
gyémántfényû, jól kezelt borából család-
jának, barátainak, az a gazdának méltó-
ságot és rangot ad.

Hogy boraink jól kezeltek legyenek,
szükségét éreztük két évtizeddel ezelõtt
elindítani a szalki bormustrát és ver-
senyt. Ezen rendezvényeken hivatásos

borbírálók láttak el bennünket értékes ta-
nácsokkal. Meg is lett az eredménye.
Boraink az évek során a bizottság szerint
is sokat fejlõdtek.

Visszatérve mondandóm elsõ részé-
re, ahol a talajminõségrõl és a mikroklí-
ma szerepérõl szóltam. Bármit is tehet-
tek a szõlõsgazdák, a Csabonyban ter-
mett bornak nem volt párja! Van is erre
egy régi szalki mondás: mi kell nekünk
az igazi boldogsághoz? – kérdezi a bölcs
parasztember.

„Tarka kácsa
görbe uborka
csabonyi bor”
Engedelmükkel én még kiegészíte-

ném egy negyedik feltétellel is. 
Szükség van még egy tûzrõlpattant

asszonykára is, aki ott áll mellettünk, se-
gít mindenben, bölcs tanácsokat ad. Ha
szükséges, eldugja a pincekulcsot. Azon
munkálkodik, hogy családja mindennap-
jai boldogságban, megelégedésben tel-
jenek.

Németh József

Szõlõmûvelés és borkészítés Szalkszentmártonban
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Táncmûvészet – Néptánc

Nehéz belekezdeni most a cikkírásba, hiszen könnyebb lenne
leírni, hogy mi történt az egyesületünkkel az elmúlt idõszakban és
mik a terveink a közeljövõben, de sajnos most búcsúznunk kell!

Búcsúzunk Káposztás Tibor polgármester úrtól, vagy ahogyan
nálunk is mindenki ismerte: Káposztás Tibitõl! Mint ahogyan a falu
többi civil szervezetével, egyesületével, a Szalkszentmártoni Nép-
tánc Egyesülettel is nagyon jó viszonyt ápolt, és 2011-ben elsõként
támogatta az ötletet, hogy szervezett formában újrainduljon a tánc-
oktatás. Jó ideig tagja volt az egyesületnek is, és csak köszönetet

mondhatunk neki, hogy bármilyen kéréssel, ötlettel álltunk elõ, õ
mindig segített. Elkísért minket, mikor Nagyatádon léptünk föl,
megnyitotta a tavaszi fesztiváljainkat, részt vett a szüreti felvonulá-
sainkon, együtt mulatott velünk a szüreti bálokon, és titokban hoz-
zájárult ahhoz, hogy a kijárási tilalom idején is fel tudjuk állítani a fa-
lu központjában a májfát. Büszkén hallgatta, mikor elmeséltük,
hogy merre vittük Szalkszentmárton hírnevét, és szinte elsõként
gratulált, mikor színpadra állítottuk a Szalki koreográfiánkat. Apró
kis pillanatok, mozzanatok jutnak eszembe, borozgatás a múzeum
pincéjében a múzeumok éjszakáján, vagy a forralt borozások a fa-
lukarácsonyokon, beszélgetések Lelkes Laci bácsiék erkélye alatt,
és még sorolhatnám a számtalan röpke pillanatot, melyet az adott
pillanatban észre sem veszünk és természetesnek gondolunk, most
megállva és visszagondolva azt tudjuk mondani: Köszönjük! Kö-
szönjük, hogy ismertünk, és ha egyszer majd már mi is az égi szín-
padon leszünk, táncolhatunk neked!

Az év eleje viszonylag nyugalomban telik a csoportjainkban,
továbbra is heti rendszerességgel zajlanak a próbák. Nagy
örömünkre mindhárom utánpótlás csoportunkban (Mákszem,
Babszem, Ifi) szép számmal vannak táncos lábú gyerekek.
Örömmel nézzük a próba elején mosolygós, majd a próba vé-
gén pirospozsgás, de még mindig mosolygós arcukat.

Reméljük, hogy a járványügyi helyzet engedi, hogy a ta-
vaszra tervezett programjainkat meg tudjuk valósítani. Remél-
jük, idén már mehetünk húsvétkor locsolni, hiszen a hagyo-
mányõrzõ vödrös locsolás már szerves részét képezte a cso-

Tavaszodott 1973-ban, amikor megtudtuk, hogy Csehszlová-
kiából az  Ipolyság város magyar nyelvû  gimnázium diákjai kul-
túrmûsorral fognak minket szórakoztatni. A Petõfi Múzeum igaz-
gatója, Majsai Károly és a Múzeum Baráti Kör összefogásával
sikerült felvenni a kapcsolatot Rozsnyó József tanár úrral, aki
szintén nagy Petõfi-rajongó volt. A meghívásnak eleget téve,
községünk határában leszálltak a buszról és sétálva, énekelve
érkeztek a múzeum udvarára. Késõbb mûsort adtak a mûvelõ-
dési házban: volt ének, szavalat, szavalókórus (mely akkor
nagy divat volt), és nem utolsósorban a százdi citerazenekar is
fellépett. A nagyszerû mûsor végén Rozsnyó tanár úr meghívta
a Múzeum Baráti Körön keresztül falunkat egy hasonló kultúr-
mûsor bemutatására az Ipolyságra. Ekkor kezdõdött az igazi
munka. A község akkori diákjai fel tudtak készülni énekkel, sza-
valattal, viszont községünk vezetõi táncot is szerettek volna.
Szerencsére, ahogy ezt Juhász Lászlóné Koroknai Márta leírta
az Életünk a táncmûvészet címû Tomcsányi-Wünsch életmû-
könyvében, a már alakuló tánccsoportot a Hunyadi MGTSZ el-
nöke, Koszta Flórián bõkezû támogatásával biztosította. Mûvé-
szeti vezetõnek Wünsch László koreográfust sikerült szerzõd-
tetni, aki nem volt ismeretlen községünkben, hiszen hosszú
évek óta vezette a helyi tánciskolát, amelyet minden 8. osztályt
végzõ fiatal kedvelt. Már csak zene kellett a tánchoz, ezért a
TSZ tagságból összeverbuválódott bácsik nagy szeretettel vál-
lalták a citerazenekarban való szereplést, amely egyébként 25
éven keresztül kísérte a táncosokat.

A megalakulás után már március 15-én, április 4-én, május
1-jén és a Termelõszövetkezet rendezvényein rendszeresen
részt vett a csoport. Ilyen elõzmények után bátran indultunk a

csehszlovákiai fellépésre. E rövid bevezetõ szám után bõveb-
ben beszámolunk majd a kezdetekrõl…

Április 2-án 15 órától szeretettel  várunk minden kedves tán-
cost, volt tánciskolást a könyvtárban tartandó kötetlen múltidézõ
beszélgetésre.

Fodor Béni 
alapító tagok egyike

Életünk a táncmûvészet – a kezdetektõl…

Megalakuláskor – 1973. Tagok névsora balról jobbra:
Trepák Eszter†, Kiss Katalin, Pandúr Erika, Lukácsi Teréz,
Koroknai Márta, Kulcsár Mária†, Juhász Magdolna, Holkó
Erzsébet, Gonda Julianna, Mészáros Zsuzsanna, Martics
Julianna, Takács Róbert, B. Kovács Károly, Hõs Sándor,
Sümegi Lajos†, Fodor Benjamin, Czuczor Lajos, Mezei
Ferenc†

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
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Néptánc – Református egyház

Néhány szó az új
énekeskönyvrõl…

Talán mindenki tudja (akkor is, ha nem
rendszeres templombajáró), hogy a refor-
mátus közösségbe ’zsoltárral’ a kezünk-
ben megyünk. Ez alatt az idõsebbek az
énekeskönyvet értették – és értjük mi is,
még akkor is, ha a mai kor lehetõséget ad
sok korábban elképzelhetetlen újdonság-
ra, például arra, hogy istentiszteleteken
az énekeket kivetítsük, vagy arra, hogy
személyes jelenlét nélkül, otthonunkban
„vegyünk részt” az alkalmakon és énekel-
jünk egy virtuális gyülekezettel együtt. 

Egyházunk mégis kiadott egy új éne-
keskönyvet. Papírból, bekötve. Ez ön-
magában is nagyon fontos üzenet arról,
hogy mit is gondolunk mi, magyar refor-
mátusok a változó világunkban változha-
tatlan értékekrõl. A közösség erejérõl. Az
éneklés fontosságáról. 

Az eddig használt énekeskönyvünk már
réges-rég szépkorú – 1948 óta használjuk.
Elõtte is volt persze, a ’régi’, gyakran
gyöngyházkötéses, még egyenértékû kotta-
fejekkel, benne a 100. sorszámúval: Menny-
ben lakó én Istenem… – ezt az újabbakban
hiába is keressük. 

Sebaj, van helyette sok másik, csendesí-
tõ, lelkesítõ, bûnbánó és dicsõítõ – különö-
sen a mostani új könyvben, a régi megszo-
kott, gyakran használt énekek mellett kettõ-
száztíz új énekben. 

Így aztán a zsoltár zsoltár marad. Az
elsõ százötven ének továbbra is változat-
lan, nem hetven és nem is százhetven
éve, hanem többezer éve – Dávid zsoltá-
rai óta, az õ énekeit, õszinte imádságait
énekeljük örömünkben, bánatunkban az-

óta is. Segítségül hívjuk az Urat, aki meg-
alkotott, megváltott bûneinktõl, szabad-
ságban hordoz. Dicsérjük az Urat szere-
tetéért, gondviseléséért – tudva azt (az új
énekeskönyv köszöntõ sorait idézve),
hogy Isten népe mindig énekel – hiszen
az igében is meg van írva: hálaadással
énekeljetek szívetekben Istennek!

Bátorítunk mindenkit a vasárnapi is-
tentiszteleteken való részvételre, a kö-
zös éneklésre!

Parókia

Elõször is egy kis fogalmi tisztázás:  a
parókia a mindenkori református lelkész
és családja lakhelye. Szolgálati lakás.
Nem plébánia, és nem is paplak – paró-
kia. Az eredeti görög szó az ideiglenes-
séget, az átmenetit hangsúlyozza – hi-
szen a lelkipásztor vándor, elhívhatja
más gyülekezet más parókiába. A szalk-
szentmártoni 1874-ben épült, régi épü-

let, megvan ennek a szépsége is – azon-
ban tény az is, hogy a falak sokat láttak,
sokat hallottak. Ebben az épületben so-
kan születtek, sokan haltak meg. 

Az épületet most elkezdjük felújítani.
Nem lakhatatlan, hiszen mi is tíz esztende-
je benne élünk, de azt is tudjuk, hogy meg-
lehetõsen egészségtelen a szigetelés nél-
küli falak rendkívül magas víztartalma. A vil-
lanyhálózat is elavult, legnagyobb részben
még a kátrányos alumínium vezetékekkel. 

Az egész épület viseletes – kopott. Haj-
danában a falu elsõ házai közé tartozott, a
vidéki romantikus stílusban épült úri, ’nadrá-
gos’ épület – ma már megkopott szépségé-
ben, tátongó repedéseivel, vedlõ vakolatá-
val inkább szégyellni való. Elérkezett a rend-
betétel ideje. Kezdve a vízszigeteléssel.

Természetesen az utcai homlokzat a
nagyokkal: Kossuthtal, Petõfivel, Szé-
chenyivel marad! 

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor

port életének. Szeretnénk idén is felállítani a májfát, remélhe-
tõleg most nem titokban kell, és ha lehetõségünk is lesz rá
majd, ki is táncolnánk!

Ami biztosnak tûnik, hogy március 19-én Dusnokon részt
veszünk az I. Vén Ferenc Hagyományõrzõ Táncosok Szóló és
Páros Táncversenyén. Két év kihagyás után ismét megrendez-
zük a tavaszi fesztiválunkat, melyet május 28-án tartunk meg,
és mindenkit szeretettel várunk majd.

Idén nyáron Szalkszentmárton ad otthont a Wünsch tánctábornak,
a szervezõk tervei szerint július 4-gyel kezdõdõ héten lesz megtartva. 

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

Továbbra is mindenkitõl szeretettel fogadjuk az adó 1%-át: 
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület,                                
adószám: 18220045-1-03   

Zsigmond István

Református hírek



Anyakönyv – Újszülöttek – Meghívó

Születések
Tóth Boglárka a.n.: Béczi Alexandra 2021. 12. 14.

György Zente a.n.: Majsai Szilvia 2021. 12. 15.

Dániel-Durvay Panka a.n.: Durvay Krisztina 2021. 12. 21.

Kránicz Bence a.n.: Kovács Regina 2022. 01. 04.

Patkós Bence a.n.: Szekeres Alexandra 2022. 01. 20.

Arany Anna Szófia a.n.: Gera Beáta 2022. 01. 26.

Panci Renáta Georgina a.n.: Panci Noémi 2022. 01. 31.

Házasságkötések
Kapus Viktória Márta és Csonka Norbert 2021. 12. 18.

Elhunytak
Kovács József 1951. 05. 19. 2021. 10. 22.

Tóth István 1965. 03. 07. 2021. 11. 13.

Keszthelyi Lajos 1953. 02. 21. 2021. 11. 18.

Gyenes Károly 1943. 08. 30. 2021. 12. 05.

Jenei Károlyné 1942. 10. 11. 2022. 01. 01.

Dömõk György 1939. 02. 18 2022. 01. 23.

Csaba Károly 1946. 08. 31. 2022. 01. 29.

Káposztás Tibor 1957. 06. 16. 2022. 02. 03.

Anyakönyvi hírek

Szalkszentmárton legkisebb lakói
Szeretettel köszöntjük Szalkszentmárton új lakóit, kívánunk nekik a falu minden lakója nevében
boldog, egészséges, hosszú életet. (A gyermekek fotója a szülõk beleegyezésével jelent meg.)

Sziasztok! Tóth
Boglárka vagyok,

egy nagyon
mosolygós kis

baba! Anyának és
apának a szeme
fénye! Nagyon
szeretek hun-
cutkodni és

mosolyt csalni az
arcokra!

Dániel-Durvay
Panka: Nyugodt,
kiegyensúlyozott,
érdeklõdõ baba. A

hangját csak az
ennivalója miatt
hallatja, de akkor
nagyon. ☺ Szeret
társaságban lenni

és nagyokat sétálni.

György Zente:
Zente szereti anya 

közelségét, a nõvérével
odavannak egymásért! 

Ha tele a pocak, 
akkor békésen alszik.

Szeret fürdeni és 
a friss levegõn pihenni.

Egy ismerõs hang 
nagy mosolyt csal 

az arcára.

„Ha van még valami tiszta
Ezen az elveszett világon
Azt máshol nem találom,

Csak a lányom szemében látom.”

Panci Renáta Georgina
„Te vagy, akinek 

életet adtam
Te vagy, akitõl 
életet kaptam
Te vagy, akiért 

érdemes az élet
És ha küzdenem kell,

akkor sem félek."

Kránicz Bence:
2022. 01. 04-én

született második
gyermekünk,

vidám, mosolygós
kisfiú.

Közhírré tétetik 24

A nevem Patkós Bence, 2022. január
20. napján, 21 óra 35 perckor jöttem a
világra. Súlyom 4400 gramm, és 57 cm
hosszú vagyok. Remélem, hogy a fotó-
mat látva mosolygós lesz a napod. ☺

Arany Anna Szófia
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