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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

Káposztás Tibor Polgármester Úr sajná-
latos eltávozása miatt március 10-tõl töltöm
be az alpolgármesteri státuszt fõállásban.
Azóta nagyon sok minden történt a nagyvi-
lágban is és településünkön is. Szeretnék
ízelítõt adni Önöknek a teljesség igénye
nélkül. Míg az elmúlt években a koronaví-
rus járvány tette próbára az emberek tûrõ-
képességét, legfõképpen egészségügyi
szempontból, de lelkileg és anyagilag is
megviselt mindannyiónkat, és ha lehet hin-
ni a tõlünk hozzáértõbb személyeknek, ak-
kor talán lassan már csak múlt idõben be-
szélhetünk róla. De itt az újabb, a világ nagy
részét, de legfõképp Európát érintõ orosz-
ukrán háború, ami mindenkinek nagy káro-
kat okoz. Nyilván elsõsorban az ukrán la-
kosságot sújtja, akik között sok más nem-
zetiség él. Köztük több százezer magyar la-
kos is. Magyarország lakói példamutató
összefogásban mutatták meg, hogy baj
esetén igenis eggyé tud olvadni a lakosság.
Jó szívvel tapasztalhattuk Szalkszentmárton-
ban is, hogy a február 28-ai felhívásunkra,
miszerint gyûjtést rendeztünk a háború me-
nekültjeinek, milyen sok adományt hozott a
falu lakossága, amit március 4-én Verebes
Károllyal elvittünk Tiszaszentmártonba, a
határmenti település gyûjtõpontjára. Köszö-
nettel tartozunk mindenkinek, aki adományt
hozott, segítséget ajánlott fel és bármiben
segített, idõt s energiát nem kímélve. Na-
gyon büszke voltam akkor is a falu lakossá-
gára. 2022. március 03-án 13 fõ kárpátaljai

menekültet fogadtunk be a faluház épületé-
be 1 hónapra, mivel tudtuk, hogy az elnyert
pályázati felújítást április elején kezdjük, ezt
tudomásul is vették. Hosszadalmas keres-
gélés után, csak azzal a feltétellel tudtunk a
menekülteknek segíteni, hogy ígéretet kap-
tunk Apostagtól április végi befogadásukra.
(Itt szeretném kiemelni Zakar Zoltán polgár-
mester úr segítségét.) Így még közel 3 hé-
tig a szolgálati lakásban szállásoltuk el
õket, majd április 29-én elköltöztek Szalk-
szentmártonról. Szeretnék írni egy kicsit
pozitívabb dolgokról, eseményekrõl is, amik
márciustól történtek a faluban. Vannak pá-
lyázataink, amiket még Polgármester Úr
kezdett el és idõközben befejezõdtek, és
vannak újabbak is. Megtörtént a múzeum-
ban a kiülõ mûszaki átadása. Elkészült a
régóta várt gyalogátkelõhely, elkezdõdött a
faluház felújítása, a szolgálati lakások felújí-
tása, a sportcsarnok közbeszerzése is
megtörtént, várjuk a szerzõdés aláírását.
Rövid idõn belül elkezdjük 4 utca felújítását
(József Attila, Jókai, Hunyadi és az Ady
Endre utcákat). Folyamatban vannak a
TOP_PLUSZ pályázatok, melyben az Em-
lékkiállítás épülete újul meg. Elkerülõutat
tervezünk, és még sorolhatnám, de kimerí-
tõbb beszámolót a pályázatokkal kapcso-
latban a következõ oldalon olvashat a ked-
ves olvasó. A március 15-ei mûsorra a kul-
turális kikapcsolódásra váró közönségnek
is elkezdõdtek a programok, amelyre szép
számmal jöttek a lakosság köreibõl, és en-

nek nagyon örülünk, hiszen azért is dolgo-
zunk ezeken a programokon sokat és so-
kan, jó szívvel, hogy az elmúlt idõszak be-
zártságát kicsit tudjuk enyhíteni. Április 23-
án az idei évben pályázatból a késõbbiekre
nézve hagyományteremtõ céllal megren-
deztük a falu elõmajálisát és a gyermekna-
pot. Nagy sikere volt a régi május elsejéket
megidézõ jármûves felvonulásnak, majd az
elõadókkal tarkított baráti beszélgetések-
nek. Ezt követõen május elején egy nagyon
érdekes és kimerítõ kiállítás volt látható
„Mindennapi élet a középkorban” címmel
Kovácsné dr. Weisz Boglárka jóvoltából a
Mûvelõdési Házban. Az elkövetkezendõ
idõszakban is több program fogja várni a
kedves érdeklõdõket. Május végén néptánc-
fesztiválra, homoki találkozóra, konfirmá-
lásra, pünkösdi mulatságra és a Trianoni
megemlékezésre kerül sor. A 2022. április
03-án megrendezett országgyûlési válasz-
tás rendben zajlott le. Köszönet érte min-
den dolgozónak és résztvevõnek. Mivel az
idei év Szalkszentmárton lakosságának a
választás éve, május 20-án Nemzeti Agrár-
kamarai választások lesznek, mely listájára
itt helyben is lehet szavazni. Június 26-án
polgármester-választás lesz, melyre szere-
tettel invitálok minden kedves helyi lakost.
Végül, de nem utolsósorban, a jövõre nézve
szeretnék mindenkinek egészségben teljes,
tartalmas, szép nyári hónapokat kívánni.

Gulyásné Horváth Tünde
alpolgármester

Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat a
Szalkszentmártoni Kisbíró oldalán
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Pályázatok

A koronavírus járvány és a szomszédos országban zajló há-
ború nemcsak hazánk gazdaságára, hanem a világgazdaság-
ra kiterjedõen is érezteti hatását. A beruházásaink megvalósí-
tásában az emelkedõ árak mellett az egyes építõanyagok hiá-
nya is új, megoldásra váró helyzetet teremtett. Ennek ellenére
minden tervezett fejlesztésünk az ütemezések szerint folyik. 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési keretbõl tervezett
fejlesztési, karbantartási munkáira a szerzõdéskötések meg-
történtek. 

Május végén számít-
hatunk a Körtó kaszálási
munkáira, mely 950 fm
hosszban, összesen 11.400
m2 felületi nád, sás és gaz
vízszint feletti aratását
tartalmazza. Az év során
még egy alkalommal, tél
elõtt sor fog kerülni erre a
munkára. 

A napokban fejezik be
a Vecsei úti szolgálati la-
kások felújítását, mely a
háromlakásos tömb ese-
tén szigetelést, tetõcserét tartalmazott. A másik épület egyik ol-
dala két évvel ezelõtt szigetelést kapott, melyet most a teljes
épületen folytatunk, összesen 13,8 millió forint értékben. 

Megkezdõdött a Hunyadi, az Ady Endre és a Jókai utca fel-
újítása is. Várhatóan június végére ez is elkészül 15,9 millió fo-
rint értékben. 

Az egyik leglátványosabb beruházás a gyalogátkelõ létesí-
tése az iskolánál. A mûszaki átadás megtörtént, a forgalomba
helyezéshez a közvilágítás megerõsítése folyamatban van. 

Tavasz végére a Telepi játszótérre megérkezett az a játszó-
vár, amit még Polgármester Úr választott ki. A bébi és fészek-
hintával ellátott eszközt a Hõsök terére korábban a Magyar Fa-
lu Programból vásárolt mászókát forgalmazó cég szállította és
telepítette. Bízunk abban, hogy tartós lesz és sokáig örülhet-
nek neki a gyerekek. 

A kormányzati finanszírozásból tervezett tornaterem kivite-
lezésére a feltételes közbeszerzés eredményes volt. Bízunk
benne, hogy az új kormány mielõbb dönteni fog a keret rendel-
kezésre bocsátásáról. 

Pályázati forrásból a következõ fejlesztéseken dolgozunk: 
A VP-Leader projektbõl újul meg az önkormányzat Vendég-

háza, ahol foglalkoztatóházat alakítunk ki. A nyílászáró-felújítá-
son, fûtéskorszerûsítésen, csapadékvíz-elvezetésen, kerítés-
felújításon, udvarrendezésen felül 10 õshonos magyar fa ülte-
tésére is sor kerül a közel 15 milliós projektbõl, melynek 30%-a
önrész. 

A TOP keretbõl finanszírozott csapadékvíz-elvezetés projekt
kivitelezésére megindult a közbeszerzés. Bízunk az eredmé-
nyességében és abban, hogy õsz végére a kivitelezés meg is
valósul. A 250 milliós beruházás a település csapadékvíz-elve-
zetésének második üteme.

A Magyar Falu programból a nyár folyamán sor kerül a Jó-
zsef Attila utca felújítására 17 millió forint értékben és a tanács-
terem felújítására 10,6 millió forint értékben. A telepi játszótér-

re tervezett forgó játék
beszerzése is megkez-
dõdött. 

Beadott pályázatok: 
TOP_Plusz felhívás-

ra nyújtottunk be pályá-
zatot a Körtó melletti el-
kerülõút egy hosszabb
szakaszára. A keret 150
millió forint. 

Szintén TOP_Plusz
felhívásra dolgozunk az
Emlékkiállítás felújítá-
sán nettó 60 millió forint
értékben.  

A Nemzeti Kulturális Alap két felhívására nyújtottunk be tá-
mogatási kérelmet: a Petõfi ház udvarán található tároló és a
kerítés felújítására 6 millió forint értékben, a kiállítótér megújí-
tására 8 millió forint értékben.  

Bízunk abban, hogy mielõbb pozitív elbírálásról számolha-
tunk be. 

Jenei Edina
pályázati-igazgatási ügyintézõ

Beruházások, pályázatok

VP6-19.2.1-78-1-17 – „Szálláshelyek létrehozása, turiszti-
kai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, tu-
risztikai vonzerõ kihasználása”

A projekt keretében a hrsz. 3 és 4 alatti épület korszerûsí-
tésével foglalkoztatóház kialakítására került sor. 

Megvalósító: Szalkszentmárton Község Önkormányzata.

Az új kiülõ látogatókkal megtelve
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Bölcsõde – Óvoda Alapítvány

Bölcsõde hírei
A tavaszi napok is vidáman telnek böl-

csõdénkben. Sokat készültünk a húsvéti
ünnepre. Ének, mondóka, valamint alko-
tó tevékenység formájában nyújtottunk
ismereteket a húsvéti szokásokról, ha-
gyományokról. Bár leginkább a nyuszika
érkezése keltette fel a gyerekek érdek-
lõdését. Kis kosarukba gyûjtötték össze
az udvaron elszórt finomságokat. Anyák
napjára együtt készítettünk ajándékot az
anyukák és a mamák számára.

Az elmúlt napokban szinte az egész
délelõttöt az udvaron töltjük. Mind az al-
kotó tevékenységet, mind a kismozgá-
sos játéktevékenységeket kültérre köl-
töztettük. A tízórait is az udvaron fogyaszt-
juk, hogy a gyerekek minél több idõt le-
hessenek a szabadban.

Láposi Klaudia
kisgyermek gondozó-nevelõ

Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Óvodapedagógusok!
Tisztelt Támogatóink!
Nagy örömmel számolunk be Önöknek arról, hogy április

12-én át tudtuk adni az „ugráló unikornisokat” és homokozó
eszközöket óvodás és bölcsõdés gyermekeink részére, melye-
ket az Önkormányzat által civil szervezetek részére kiírt pályá-
zaton 2021. évben megnyert összegbõl (65.000 forint), vala-
mint alapítványunk által kiegészített önrésszel összesen
86.160 forint összértékben vásároltunk. Az átadó ünnepségen
megtisztelt minket jelenlétével Gulyásné Horváth Tünde alpol-
gármester asszony és Bakosné Somogyi Orsolya, a Szalk-
szentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsõde intézményveze-
tõje. A játékokat a gyerekek nagy örömmel próbálták ki és vet-
ték birtokba. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Talonker Kft. adományát,

amibõl biztosítani tudjuk az Önkormányzat által civil szerveze-
tek részére 2022. évben kiírt pályázathoz szükséges önré-
szünket, melybõl futóbicikliket és mûanyag kismotorokat sze-
retnénk vásárolni óvodás és bölcsõdés gyermekeink részére.
Köszönjük, hogy a nehéz pandémiás helyzet után is számít-
hattunk segítségükre. 

Köszönjük, hogy számíthatunk a lakosság és a vállalkozók
támogatására, hogy továbbra is segítségére lehessünk a
Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsõde mûködésé-
hez, a gyermekeink oktatásához szükséges korszerû eszkö-
zök beszerzésével. 

A „Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány ku-
ratóriumának nevében:

Fenyvesiné Gál Szidónia
kuratórium elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány hírei
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Óvoda – Iskola

Szeretettel köszöntöm a Kedves Ol-
vasókat!

Örömmel számolhatok be arról, hogy
amióta feloldották a korlátozásokat, is-
mét színesebbé vált óvodai életünk. Az
õsz elmúltával lelkesen készültünk a téli
ünnepkörre. Nagy izgalommal vártuk a
Mikulást, aki külön minden csoportba
meg is érkezett. Bár az óvodai karácso-
nyi ünnepségeket csoportonként, szülõk
nélkül ünnepeltük, így is felemelõen
szép volt. Ajándékokkal készültünk, mé-
zeskalácsot sütöttünk, ünnepi díszbe öl-
töztettük a szívünket és a bölcsõdét,
óvodát egyaránt. Az új esztendõ bekö-
szöntével is számos program várt ránk.
Színházi elõadáson vettünk részt, járt
nálunk Miklós Judit védõnõ, aki a cse-
csemõápolás szépségeibe és rejtelmei-
be vezette be a gyermekeket. Dr. Petró
Henrietta fogápolási elõadást tartott,

ahol a gyermekek elsajátíthatták a he-
lyes fogmosás technikáját. Számos prog-
ramon vettünk részt a könyvtár, a múze-
um és a mûvelõdési ház szervezésében,
például a Mackónapon, a Március 15-
éhez kapcsolódó játékos délelõttön vagy
a Föld Napján. A nagycsoportosok kosa-
rat fontak a Kosárfonó Kör tagjaival. A
Fõvárosi Állatkertbe látogattunk a közép-
sõ- és nagycsoportosainkkal. Az újtelepi
óvodások lovas kocsival a Vadászház-
hoz kirándultak, ahol  piknikkel és külön-
bözõ játékokkal telt a délelõtt. A kisebb
gyermekek lovas kocsis kirándulást tet-
tek a faluban. A COVID19 járvány óta
elõször újra az édesanyákkal és nagy-
mamákkal közösen ünnepelhettük az
anyák napját. Gyermeknapi meglepetés-
ként óvodánkba látogatott egy mobil pla-
netárium, amelyben a gyermekek 20
perces filmet nézhettek meg bolygónk

csodáiról. Sportolni szeretõ óvodásaink
idén is részt vettek a Bozsik Program já-
tékain. Az óvó nénik a Pompás Napok
helyben szervezett mese-továbbképzé-
sével szereztek új tapasztalatokat. A ko-
rábbi szolgáltatásokat idén is nyújtotta
az óvoda, például logopédia, fejleszté-
sek, a nagycsoportosok számára heti
egy óra néptánc, református és római
katolikus hittanoktatás. A védõnõ rend-
szeresen jár a gyerekekhez az óvodába.
Az önkormányzat és az óvodai alapít-
vány segítségével minden terembe tud-
tunk új bútorokat, fejlesztõeszközöket,
szakmai- és mesekönyveket, valamint
játékokat vásárolni. A következõ esemé-
nyünk nagycsoportos óvodásaink bú-
csúztatója lesz. 

Kellemes nyarat és jó pihenést kívá-
nok! 

Bakosné Somogyi Orsolya

Óvoda hírei

Idén 4. alkalommal került megrendezés-
re iskolánkban a kunszentmikósi járási nép-
daléneklési verseny. A 2022 márciusában
zajló Zeng a lélek, zeng a net! versenyre
alsó és felsõ tagozatos gyerekek nevezhet-
tek egyéni, páros, illetve kis csoportos for-
mációkban. 

A versenyzõknek egy maximum 4 per-
ces népdalcsokrot kellett elõadni. Sajnos a
tavalyihoz hasonlóan idén is online részvé-
tel és zsûrizés volt, de ez nem szegte ked-

vét a gyerekeknek. Mindannyian nagy lel-
kesedéssel készültek, s bár kissé izgultak a
hagyományostól eltérõ szereplés miatt – hi-
szen videófelvétel készült a produkciókról,
amit továbbítottunk a zsûri tagjainak – még-
is ragyogó eredmények születtek. Iskolánk-
ból négy alsós és egy felsõs nevezõ volt a
versenyre, és nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, mert közülük többen bekerültek az 1-3.
helyezettek közé.

Név szerint: Szólóének kategória felsõ

tagozat: Nagy Panna 6. osztályos tanuló I.
helyezés (felkészítõ: Törökné Novadovszki
Nelli)

Szólóének kategória alsó tagozat:
Damásdi Hanna 4. osztályos tanuló II. he-
lyezés (felkészítõ: Dérné Veresegyházy
Erika). 

Páros ének kategória: Szücs Gréta és
Vasvári Zoé 4. osztályos tanulók III. helye-
zés (felkészítõ: Dérné Veresegyházy Erika)

Csoportos ének kategória: Csicsergõk
4. o. – Damásdi Hanna, Palásti Máté,
Sebetka Hanna, Szücs Gréta, Vasvári Zoé
(felkészítõ: Dérné Veresegyházy Erika)

Törökné Novadovszki Nelli
igazgató

Népdaléneklési verseny
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Iskola – Kiállítás

Babits Mihály így kezdi a sokszor megidézett Petõfi koszorúi cí-
mû versét: „Hol a szem, szemével farkasszemet nézni? / Ki meri
meglátni, ki meri idézni az igazi arcát?” 

Egy másik nagy költõ – Nagy László – pedig így szólítja meg az
ünnepelni vágyókat a József  Attila 50. születésnapjára írt versé-
ben: „Az örök hiány köszörûjén / tündökletesre élezett pengét / csó-
kolják meg a hûségesek, / mûben az embert megünnepeljék!”

Két bekezdésben négy nagy költõ. Közöttük a 200 éve született,
szalkiaknak különösen kedves, fontos Petõfi Sándor és József Attila,
akinek április 11-i születésnapja évtizedek óta a költészet napja Ma-
gyarországon. Annak a költészet napjának, amelynek a mindenkori
világhiányokkal perlekedõ, igazi ünneppé emeléséhez a feledésbe
merülõ értékek iránti valódi hûségre, bátor energiákra van szükség.

Milyen értékek õrzésére, felmutatására vállalkoztunk egy napfé-
nyes áprilisi délelõttön? A megjegyzett, megértett költõi szó kimon-
dására, eldalolására. A kapcsolatok szemernyi emelkedettségére,
ahogy versdialógusként párokban, majd alsó és felsõ tagozatos,
egymás felé lépkedõ csoportokban Petõfi 12 pontját, azaz 12 két-
soros idézetét mondtuk felváltva, hogy aztán megroncsolódott „lan-
tokat” körbeállva, szertartásszerûen  énekeljünk, cselekvõ együtt-
élésre buzdító ráolvasót mondjunk „Egymásért, és soha ellen”, s
végül Ratkó József versének eléneklése után megajándékoztuk
magunkat egy félperces – remélhetõ jókat megérlelõ – csenddel.

„Zárva eleven kõbe, / lélekben összenõve / gyönyörû csecse-
mõnkre / ráhajlunk az idõre.”

Törökné Novadovszki Nelli
igazgató

Mindennapi élet a középkorban
A Weisz Boglárka történész által vezetett BTK Lendület Kö-

zépkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport kiállítása által
bepillantást nyerhettek a helyi lakosok a középkori Magyaror-
szág hétköznapjaiba.

Az elõadás és a kiállított tablók segítségével az érdeklõdõk
megismerkedhettek egyebek között a lakóházak fejlõdésével,
az ingatlan-nyilvántartás rendszerével, a kézmûvesek termé-
keivel, a kor gasztronómiájával, a hadsereggel, a fegyverekkel,
a divattal és a szabadidõ eltöltésének módjával.

Mészáros Szilvia

„Kilenc tüzek, bûvös tüzek / adjatok nekünk cselekvõ heteket!”
(A költészet napja a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskolában) 
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Majális

Amegszokottól eltérõen 2022-ben egy héttel hamarabb kerültek
megrendezésre a szalkszentmártoni Mûvelõdési Ház TAVASZVÁ-
RÓ SZALKI MAJÁLIS programjai.

Szalkszentmártonban a kötelezõ Május 1-jei Munka ünnepe al-
kalmából tartott felvonulás az 1990-es évek óta nem volt. Ezt a régi
hagyományt újragondolva indítottam útjára a kezdeményezést. Ahá-
rom éve tervezett és idén elsõként megszervezett jármûves felvonu-
lás a civil szervezeteket, intézményeket, mezõgazdasági vállalkozó-
kat, kisgazdákat és a lakosságot szólította meg. A felvonulás elõze-
tes regisztrációhoz kötötten valósult meg a Szalkszentmártoni Pol-
gárõr Egyesület területbiztosítása mellett. A felvonulás óriási érdeklõ-
dés mellett 36 jármûvel és 168 fõ részvételével fergeteges hangulat-
ban valósult meg. Hintók és lovasfogatok, motorosok, csattogók és
traktorok, tûzoltóautók, foci egyesületünk kisbusza, önkormányza-
tunk platós autója és személykocsik vettek részt a közösségi rendez-
vényünk legszínesebb eseményén. A nap további része közös fõ-

zéssel folytatódott, ahol bográcsos pörköltek, paprikás krumpli és grill
ételek illata lengte be a Szent Márton teret. Az együtt elfogyasztott
ebédet követõen a meghívott vendégeink által elõadott dalok gon-
doskodtak a meghitt, nosztalgikus, derûs és vidám órákról. Fellépõ
elõadóink: Komonyi Zsuzsi, Mizsei Molli és a Sramli kings duo szó-
rakoztatták a közönséget. A gyerekek felhõtlen jókedvét az egész
napos ingyenes csillámtetkó, arcfestés, történelmi játszótér, ugrá-
lóvár és trambulin biztosította. A Majálison résztvevõ gyerekeknek
egy gombóc fagyival kedveskedtünk, ami a hûvösebb idõ ellenére is
hatalmas sikert aratott. A sokszínû programok mellett kenyérlángos-
sal, rétessel, gyümölcsfröccsel és sörrel is készültünk erre a napra.

Rendezvényünk a Nemzeti Mûvelõdési Intézeten keresztül, a
Magyar Falu Program pályázata útján elnyert 1.000.000 Ft-ból és
a Szalkszentmárton Község Önkormányzata által támogatott ösz-
szegbõl valósult meg.

Mészáros Szilvia

Tavaszváró Szalki Majális
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KÖSZI Alapítvány
Szeretek a faluban sétálni. Olyan jó látni, ahogy napról-napra

zöldebb, virágosabb a természet. Jó beleszagolni a levegõbe, or-
gonát, bodzát, jázmint szimatolni. És jó látni a szorgos kezek nyo-
mát is. Az ásó, a gereblye, a kapa barázdáit, a virágoskertek, a
közparkok újjászületését. 

A KÖSZI lelkes tagjai is munkához láttak, felvirágoztatták a lá-
dákat, megigazították, kicsinosították a beköszöntõ mûtárgyak
környezetét, beültették hívogató virágokkal, már messzirõl jelezve
az idelátogatóknak, a haza- és elmenõknek, hogy itt otthonukat
szeretõ, igényes népek laknak… Idõszerû volt az alkotások felújí-
tását, favédelmét megrendelni, a munkálatok nagy iramban meg
is kezdõdtek. Megrendeltünk 4 utcanévtáblát tartó oszlopot Bakos
Gyula fafaragómûvésztõl. Az oszlopok elhelyezésérõl egyeztet-
tünk az Önkormányzattal.                                                             

Nagy figyelmet szenteltünk a KÖSZI 2-es és 3-as parkok tava-
szi gondozására, a bokrokat, fákat megmetszettük, megnyírtuk.

Március 15-ét már felújítással köszöntöttük. A települési ünnep-
ségen koszorút helyeztünk el a Petõfi-szobornál. Május elején
szétültetéssel íriszeket telepítettünk, majd parkosítottuk a rendõr-
ség elõtti kertet.

Egyesületünk az úgynevezett civil kurázsit képviseli a faluban.

Klubnapjaink elevenek, tenni akarásról szólnak. Rengeteg öt-
let, javaslat születik a falu környezetének szebbé tételére és
ütemezés a megvalósításra. Az elmélet és a gyakorlat így vá-
lik egységgé.

Pénz, pénz, pénz…
Anyagi alapot a tagdíjakból és pályázati forrásokból képezünk,

illetve rendszeresen tartunk BOLHÁT a piac területén. Legutóbb
ez május 14-én volt.

Ezek a forintok mind-mind a falu széppé, rendezetté válását, a
meglévõ értékek megõrzését szolgálják.

Kérés és köszönet
Itt szeretnénk megragadni a lehetõséget a segítségkérésre.

Elõzõ szállítónk megromló egészségi állapota miatt a továbbiak-
ban nem tudja vállalni a szállítást. Szívesen vennénk önkéntes
felajánlást, esetleg kedvezményes fizetségért a Bolha szállítási
feladatai elvégzésére, ami havi 1 szombati alkalmat jelent. Jelent-
kezni Sipos Klára elnök asszonynál lehet a Gazdaboltban.

Bevételeinket szeretnénk gyarapítani. Hálásan megköszönjük,
ha adójuk 1%-át felajánlották számunkra. Örömmel fogadnánk el
közvetlen támogatást is, akár pontos célmeghatározással, de an-
nak is örülünk, ha rendben tartják kertjeiket, udvaraikat, vagy elvi-
ekben támogatják a tevékenységünket és vigyáznak környeze-
tünkre.

HGÉ

Évtizedekkel ezelõtt szinte minden településen volt legalább egy
helybeli szódavízkészítõ. A világ azóta sokat változott, az olcsó
ásványvíz elterjedése miatt sok szódás bezárta az üzemét. A
szalkszentmártoni Czuczor Lajos csaknem ötven éve ûzi a szak-
mát, és nem is tervezi, hogy felhagy vele. 

Czuczor Lajos édesapjától sajátította el a szakmát és vette át
tõle a stafétát. Kicsiny üzemében egy százéves, ám már a kor
követelményeinek megfelelõen felújított masinával gyártja a
szikvizet a helyiek és a közeli Tass község lakosai számára. 

– Édesapám a háború elõtt tanulta ki a szódavízkészítést, majd
az államosítás után 1950-tõl az ÁFÉSZ helyi üzemében dolgozott.
Nyaranta sokszor besegítettem neki, majd a rendszerváltás után
átvettem az üzemet. Azóta sokat változott a világ, divatba jött az
ásványvíz, amit az emberek többsége a boltokban vásárol meg.
Szerencsére sokan vannak olyanok, akik kitartanak a hagyomá-
nyos szomjoltó mellett, így van keletje a portékámnak – mondta el
lapunk érdeklõdésére Czuczor Lajos.

A szódát sokan nem csak szomjoltónak, hanem ahogyan régen
is, gyógyszernek tekintik. A többség azonban íze miatt fogyasztja a
Hungarikummá lett szikvizet. 

– A szódavízrõl elmondható, hogy intenzívebben pezseg, mint a
buborékos ásványvíz. Jobban kihozza a borok vagy a szörpök ízét.
Aszikvizek nem annyira erõsek, és a palackos ásványvízzel szem-
ben megõrzik erejüket. Nem utolsósorban a szóda a legjobb
fröccs-adalék. Ennek ellenére az ásványvizekkel nem lehet verse-
nyezni, de van egy réteg, fõleg a középosztály és az idõsebbek
között, akik ragaszkodnak a hagyományosnak számító nedûhöz. A
jó szóda titka a kiváló minõségû víz, ami 14 fokosan kerül feldol-
gozásra – tette hozzá Czuczor Lajos.

A szikvízgyártók létét nem csak a konkurencia veszélyezteti,
hanem a forgalom ingadozása is. A nyári hónapokban nagyon sok
fogy a hûsítõ italból, télen viszont felére csökken a forgalom. 

– A szikvízgyártók száma folyamatosan csökken, tíz éve még
ezernél többen ûzték az ipart, ma legfeljebb 3-4 ezren foglalkozunk

vele. A szakma lassan kiöregszik, magam is lassan a hetvenedik
évemet taposom, de amíg erõm bírja, csinálom – hangsúlyozta ki
Czuczor Lajos. 

A szódások hazája
A„savanyúvíz” természetes formában is elõfordul a természetben,

de igen kevés helyen. A18-19. században többen próbálkoztak mes-
terséges elõállításával. Hazánkban Jedlik Ányos, Angliában Joseph
Priestley, Svájcban pedig Johan Jacob Schweppe kísérletezett. Elõbb
oxigénnel, majd szén-dioxiddal elegyítették a vizet, hogy elérjék a
pezsgést. Ez nem csak kellemes italt adott, de a szénsav a vízben ter-
melõdõ baktériumokat is kiölte. A gyógyító erõ, amelyet két évszáza-
da tulajdonítottak neki, azért meglehetõsen korlátozottnak bizonyult,
bár igaz, hogy a szénsav természetes tartósítószerként funkcionál.
Néhány éve Puskás Ferenc életmûve, Kassai Lajos lovas-íjász
módszere, a gyulai kolbász és a magyar operett mellett a a szikvíz
is bekerült a Hungarikumok gyûjteményébe. 

forrás: Petõfi Népe

Ötven éve gyárt szikvizet a szalki Czuczor Lajos

Czuczor Lajos szódagépe csaknem száz esztendõs
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Jogi hírek

A családi ellátások rendszere – azaz
gyermekgondozási juttatások, illetve a csa-
ládok által meghatározott feltételek mellett
igénybe vehetõ támogatásokat bemutató
cikksorozatunkban szó esett az otthonfel-
újítási támogatásról, csecsemõgondozási
díjról (CSED), gyermekgondozást segítõ el-
látásról (GYES), a gyermeknevelési támo-
gatásról (GYET) és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény igénybevételének fel-
tételeirõl, továbbá  külön cikk foglalkozott az
egyszeri alkalommal, 2021. évre járó SZJA
visszatérítés lehetõségével, és akik a cikk-
sorozatunkat követik, azt is megtudhatták,
hogy mit tehetnek akkor, ha az egyes ellá-
tások igénybevétele feltételeként megkí-
vánt bejelentési kötelezettségét a munkál-
tató elmulasztja.

Korábbi cikkeinkhez kapcsolódóan fon-
tos hangsúlyozni, hogy a jelenleg hatályos
szabályok szerint:

1. Otthonfelújítási támogatással már
csak az idei évben élhetnek az arra jogo-
sultak, így aki szeretné kihasználni ezt a le-
hetõséget, mindenképpen lépnie kell, hi-
szen a támogatás igénybevételének feltéte-
le, hogy a befejezett felújításra vonatkozó
számla a kiegyenlítését követõ 60 napon
belül, de legkésõbb 2022. december 31-ig
beérkezzék az Államkincstárhoz. 

A támogatás olyan lakóingatlanra vehe-
tõ fel, amely az igénylõ és/vagy kiskorú
gyermeke legalább 50%-os tulajdonában
van (lízingelt vagy a Nemzeti Eszközkezelõ
tulajdonában lévõ ingatlanra tehát nem ve-
hetõ fel), ugyanakkor a Kormány erre vo-
natkozó cikkünk megjelenése óta kisebb
mértékben kiterjesztette a támogatható fel-
újítások körét, így 

• osztatlan közös tulajdon esetén a felté-
telt teljesültnek kell tekinteni, ha az igénylõ
által benyújtott használati megállapodás
vagy bírósági ítélet alapján a szülõknek, il-
letve gyermekeknek együttesen kizáróla-
gos használati joga áll fenn a támogatással
érintett lakásra vagy annak alapterülete leg-
alább 50%-ára vonatkozóan,

• a felújítási támogatás alapján a 25. élet-
évét betöltött megváltozott munkaképességû
gyermekek tulajdoni hányada is beleszámít
az elvárt 50 százalékos tulajdoni hányadba,

• legalább egy éve az igénylõ és leg-
alább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál,
vagyis állandó lakcímük van benne (ez alól
kivételt képeznek bizonyos esetekben a
szolgálati lakások)

• Az egyéves bentlakási kötelezettség
alól kivételt jelent az elmúlt egy évben tulaj-

donba került (pl. megvásárolt) vagy ingat-
lan-nyilvántartásba újonnan bejegyezett in-
gatlan is. Ha pedig az egyik szülõ halála
esetén a túlélõ másik szülõnél a lakó-
helyre vonatkozó feltételek nem állnak
fenn, a túlélõ szülõ a támogatást egyedül-
állóként veheti igénybe.

• Csak tartózkodási hely címén lévõ vagy
kizárólag a nagykorú gyermek tulajdonában
lévõ lakásra nem vehetõ fel a támogatás, 

• másvalaki haszonélvezeti jogának
fennállása, bejegyezett jelzálogjog vagy
zártkerti besorolás viszont nem kizáró té-
nyezõ, sõt, a lakóházzal azonos helyrajzi
számon szereplõ gazdasági épület, táro-
ló vagy pince felújítása is támogatható. 

• Amég fel nem épült otthonra nem ve-
hetõ igénybe a támogatás, amíg az ingat-
lan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. 

• Az eladott ingatlanra az új tulajdonos
is ismét igényelheti az otthonfelújítási támo-
gatást akkor, ha az új tulajdonos az elõzõ
igénylõnek nem a hozzátartozója.

Érdemes tehát figyelemmel kísérni a vál-
tozásokat, mert a vonatkozó szabályok a
tapasztalatok és felmerült igények alapján
folyamatosan változnak, így elõfordulhat,
hogy ha valaki korábban nem vehette igény-
be a támogatást, a megváltozott szabályok
alapján viszont jogosulttá válik rá.

2. Gyermekekre tekintettel igénybe
vehetõ állami TÁMOGATÁSOK

Babaváró támogatás (hitel)
Jelzáloghitel-elengedés
Családi Otthonteremtési Kedvezmény

(CSOK) + CSOK Hitel + Falusi CSOK
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény

(CSOK) közül érdemes foglalkozni a Falusi
CSOK-kal, amely a jelenleg hatályos sza-
bályok szerint már csak 2022. június 30-ig
vehetõ igénybe, habár a Kormány részérõl
elhangzottak ígéretek ennek meghosszab-
bítására is, de ez még nem történt meg.

A falusi CSOK-ra az igénylõ, együttes
igénylõ esetén bármelyik igénylõ csak egy
alkalommal jogosult, de a korábban felvett
„normál” CSOK nem kizáró ok. 

A Falusi CSOK igénybevehetõ tanya,
birtokközpont vagy preferált kistelepülés te-
rületén lévõ használt lakóingatlan

• vásárlásához és bõvítéséhez és/vagy
korszerûsítéséhez (ebben az esetben az
igénybe vett összeg 50%-a fordítható vá-
sárlásra), ez esetben a lakás vételára leg-
feljebb 20 százalékkal haladhatja meg a
hitelintézet által megállapított forgalmi érté-
ket, vagy

• már meglévõ lakóingatlan bõvítésé-
hez és/vagy korszerûsítéséhez, függetle-
nül attól, hogy CSOK-ot már igénybe vette-e
az igénylõ erre az ingatlanra. Ez esetben fe-
le akkora összeg vehetõ igénybe, mint
az elsõ esetben, a felvett összeget azon-
ban nem kell csökkentetni a korábban eset-
legesen felvett otthonteremtési támogatás
(szocpol, CSOK stb.) összegével, mint más
esetekben.

A Falusi CSOK igénylésének idõpontja:
• Használt lakás vásárlása esetén a

CSOK az adásvételi szerzõdés megköté-
sét követõ 180 napon belül; 

• építésiengedély-köteles tevékeny-
ség esetén a használatbavételi engedély ki-
adását, használatbavétel tudomásulvé-
telét megelõzõen egyszerû bejelentés-
hez kötött tevékenység esetén pedig a
felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bi-
zonyítvány kiállítását megelõzõen.

A Falusi CSOK az ingatlan-nyilvántar-
tásban szereplõ olyan lakóházra vagy la-
kásra igényelhetõ, amely rendelkezik leg-
alább egy, 12 négyzetmétert meghaladó
alapterületû lakószobával és fõzõhelyiség-
gel (ennek hiányában legalább 4 négyzet-
méter alapterületû, a fõzést lehetõvé tevõ,
önálló szellõzésû lakótérrel, térbõvülettel),
és amely rendelkezik, vagy legkésõbb a
korszerûsítési munkálatok befejezése
után rendelkezni fog fürdõhelyiséggel és
WC-vel, és ezt az igénylõ teljes bizonyí-
tó erejû magánokiratba foglalt nyilatko-
zatban vállalja. 

Lakás bõvítésének minõsül a lakás
hasznos alapterületének legalább egy la-
kószobával történõ növelése érdekében

Jogi hírek
Falusi CSOK

gyermekszám

1
2

3+

Vásárlás*és 
bõvítés / korszerûsítés

600.000
2.600.000
10.000.000

Meglevõ ingatlan 
bõvítése / korszerûsítése

300.000
1.300.000
5.000.000

* 50% fordítható vásárlásra

Falusi CSOK összege:
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Jogi hírek – Hirdetmény

végzett építési tevékenység, ideértve az
építmény térfogatnövelésével nem járó te-
tõtér-beépítést, valamint az emelet-ráépí-
tést is, ezek eredményeként nem jön létre
új lakás. A meglévõ épület, épületrész vagy
építmény átalakítása nem minõsül a lakás
bõvítésének. Lakás bõvítése esetén a bõví-
tendõ lakásnak a kérelem benyújtásának
idõpontjában az igénylõ és mindazon sze-
mélyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell
szolgálnia, akiknek együttlakására tekintet-
tel az igénylõ a CSOK-ra jogosult.

Korszerûsítésnek számítanak a falusi
CSOK esetében az alábbi munkálatok az-
zal, hogy egyszerre több munkálat is be-
számítható. Akorszerûsítési munkákat a tá-
mogatási szerzõdés megkötésétõl számí-
tott három éven belül kell teljesíteni. A tel-
jesítést a hitelintézet a helyszíni szemle
alapján állapítja meg. A vállalt gyermek
megszületésére vonatkozó határidõt ugyan-
akkor a korszerûsítési munkák elvégzésé-
nek hitelintézet által történõ megállapításá-
tól kell számítani.

1. víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-köz-
mûszolgáltatás bevezetése, illetve belsõ
hálózatának kiépítése,

2. fürdõhelyiség, illetve WC létesítése
olyan lakásban, amely nem rendelkezik
ilyen helyiséggel,

3. központi fûtés kialakítása vagy cseré-
je, ideértve a megújuló energiaforrások al-
kalmazását is,

4. az épület szigetelése, ideértve a hõ-,
hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

5. a külsõ nyílászáró energiatakarékos
nyílászáróra való cseréje,

6. tetõ cseréje, felújítása, szigetelése,
7. kémény építése, korszerûsítése,
8. belsõ tér felújítása, ideértve a belsõ

burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belsõ
elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdõhe-
lyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyha-
felújítást,

9. a lakással azonos ingatlan-nyilván-
tartási helyrajzi számon található mellék-
épület felújítása vagy kerítés építése, a
korszerûsítés költségeinek legfeljebb
30%-áig, valamint

10. a korszerûsítéshez közvetlenül kap-
csolódó helyreállítási munka, a korszerûsí-
tés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A támogatás folyósítása készültségi
foknak megfelelõen, utólagosan történik,
a részösszegeket a bank az elért készültsé-
gi fok arányában, a beruházási költségek
legalább 70%-áról szóló számlabenyúj-
tás mellett folyósítja.

CSOK és falusi CSOK esetében egy-
aránt igaz, hogy ugyanazon célra akár két-
szer is igényelhetõ családi otthonteremtési
kedvezmény 2022. január 1-jétõl, de a tel-
jes gyermekszámra felvett támogatás ösz-

szegébõl a korábban felvett támogatás
összegét le kell vonni. Ilyenre akkor van le-
hetõség, ha az eredeti igénylést követõen
újabb gyerek érkezett a családba (a terhes-
ség 12. hetétõl számít a gyermek), vagy a
fiatal pár újabb gyermeket vállalna (elõre
vállalt gyermekre csak olyan házaspárok
igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 év-
nél fiatalabb, meglévõ gyermeknél nincs
életkori megkötés).

Cikksorozatunk folytatódik, de
ha bármilyen jogi témában szíve-
sen olvasnának vagy tanácsot
kérnének, akkor kérdéseiket a
könyvtárban elhelyezett gyûjtõlá-
dában helyezhetik el.

Készítette: 
dr. Kontra Judit

ügyvéd
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Védõnõ – Vadásztársaság

Minden este elhangzik ez a kívánság a kisgyermekes csalá-
dokban. De vajon mikor fogja átaludni az éjszakát? – kérdezik
sokszor a szülõk. A gyermekek alvásigénye egyénenként vál-
tozik, a különbözõ táblázatokban található alvásszükséglet
csak iránymutató átlag, gyermekünk alvásmennyisége mindkét
irányba eltérhet ettõl. Az alvásigény öröklõdik és nem befolyá-
solható. 

A jó alvás elõsegíti a növekedést. Az alvási idõ alatt válasz-
tódik ki a növekedést serkentõ hormon szervezetünkben. A he-
lyes alvási szokások kialakítását segíti a nyugodt környezet, a
megfelelõ szobahõmérséklet is.

Az éjszakai alvás nem egy folyamatos nyugalmi állapot, ha-
nem különbözõ alvásfázisok (felületes és mély alvás) szabá-
lyos, szakaszos váltakozásból áll. Minden alvásciklust rövid
ébredés követ, ilyenkor a kisgyermek ellenõrzi, hogy környeze-
te ugyanolyan-e mint elalváskor, ha igen, akkor megnyugszik
és visszaalszik. Ezért nagyon fontos, hogy gyermekünket mi-
nél elõbb megtanítsuk egyedül elaludni. Minél kisebb a cse-
csemõnk, ez annál könnyebben sikerül. Fontos az esti altatási
szokások helyes kialakítása. Fürdés, evés, ének, zene, simo-
gatás, késõbb meseolvasás, és ehhez a szertartáshoz követ-
kezetesen tartsuk is magunkat. 

Természetesen vannak jobb és rosszabb napok gyerme-
künk életében is. A betegség, a fogzás, a túl sok program, a fá-
radtság, egy költözés, kistestvér születése megnehezíti az el-
alvást, ekkor sírással jelzi, hogy a ma este más, mint a többi.
A síró gyermeket soha ne hagyjuk magára. Kedves szavakkal,

simogatással nyugtassuk meg, és ezt addig ismételjük, míg
végül megnyugszik és elalszik. 

Tehát egészségesnek mondható az a csecsemõ is, aki a
nap nagy részében alszik, de ugyanígy rendben van az a kis-
baba is, aki élénken reagál környezetére. Ha a gyermek min-
den szempontból egészséges és boldognak, kiegyensúlyozott-
nak látjuk, akkor ne aggódjunk, ha szerintünk túl sokat vagy
keveset alszik. A már kialakult rossz alvási szokások megvál-
toztatása nem könnyû feladat, de határtalan türelemmel, idõ-
vel, szeretettel, következetességgel nem lehetetlen. 

Mizseiné Czigler Judit
védõnõ

Jó éjszakát! Szép álmokat!

Elõzetes felmérést végezve szomorú-
an vettük tudomásul, hogy a települé-
sünk határában nagy mennyiségû, ille-
gálisan lerakott szemét van az erdõkben,
illetve mezõgazdasági területek, árokpar-
tok szélén, út menti zöld területeken...
szinte azt mondhatjuk mindenhol – saj-
nos. Ami borzasztóan rongálja a termé-
szetet, illetve rontja annak szépségét.
Ezért úgy döntöttünk, hogy mi, vadászok
próbálunk ezen javítani, és a vadásztár-
saság tagjai szinte teljes létszámmal
2022. március 22-én szemétszedést
szerveztünk. 

Ami nem volt kevés, ugyanis mi is
megdöbbentünk, amikor szembesültünk
az összeszedett szemét mennyiségével,
ami tömörítve 30 köbméter volt! Az el-
szállításhoz 4 konténerre volt szükség,
aminek a költsége több mint 400.000 fo-
rintba került. Ehhez kaptunk segítséget a
KEFAG-tól, mégpedig úgy, hogy a költ-
ségek egyharmadát állták.

Nagyon jó lenne, ha a jövõben mind-
annyian jobban vigyáznánk a környeze-
tünkre, amit nem az elõdeinktõl kaptunk,
hanem az utódainknak kell megõriznünk!

tisztelettel: Nagy Miklós

Vadásztársaság a környezetért
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Állatorvos

A jó idõ beköszöntével rendszerint ked-
vencünk is többet tartózkodik a szabadban,
sokan a családi nyaralásra is magukkal vi-
szik kutyájukat, macskájukat. Ha tisztában
vagyunk a szezonális veszélyekkel, és tud-
juk, hogy mit tehetünk ezek elkerülése ér-
dekében, a problémák nagy része meg-
elõzhetõ. Ha mégis baj történik, jobb mie-
lõbb állatorvoshoz fordulni, megakadályoz-
va a komolyabb következményeket.

Hõguta kutyáknál
Nyári melegben állatainkra is fokozott ve-

szélyt jelent az erõs napsütés. Az állandó
belsõ hõmérséklet fenntartásához a hõter-
melés és a hõleadás egyensúlya szüksé-
ges. A kutyának kevés a verejtékmirigye,
hõleadását lihegéssel biztosítja, amely azon-
ban izommunkát is jelent, így hõtermeléssel
jár. A tûzõ napon vagy leggyakrabban gép-
kocsiban hagyott állatok hamar felhevülnek,
és szervezetük egy idõ után már nem bír
elegendõ hõmennyiséget leadni, hõszabá-
lyozásuk felborul, a kutya hõgutát kap.

Hajlamosító tényezõk a magas hõmér-
séklet és páratartalom, erõs napfény, a túl-
zott fizikai terhelés, folyadékhiány, idõsebb
kor, egészségügyi problémák (elhízás, szív-
betegség, hormonális betegségek, anyag-
cserezavarok), nagyobb testméret, brachi-
cephal (rövid orrú) kutyafajták (pl. mopsz,
angol bulldog, pekingi palota pincsi) tünetei
között szerepel a lihegés, szapora pulzus, a
normálisnál (38,0–39,2 ºC) magasabb test-
hõmérséklet, hányás, tudatzavar, ájulás,
komatózus állapot (eszméletvesztés), gör-
csök, a keringés összeomlása (tüdõödéma,
vizelettermelés hiánya...).

Ha észrevesszük, hogy kutyánk hõgutát
kapott, vigyük azonnal árnyékba, vagy ha
lehet, hûvös környezetbe (15-18 ºC légkon-
dicionált helyiség). Csavarjuk nedves lepe-
dõbe vagy törülközõbe, és azt váltogassuk,
akár ventilátor mellett, hogy a hûtés jobban
érvényesüljön. NE öntsünk a kutyára jéghi-
deg (15 ºC-osnál hidegebb) vizet, mivel a
bõr erei a hidegtõl összehúzódnak, ami gá-
tolja a további hõleadást. A beteg mielõbb
részesüljön intenzív állatorvosi ellátásban,
ugyanis a hõguta életveszélyes állapot!

Megelõzésképpen meleg nyári napo-
kon ne hagyjuk állatainkat az autóban (felhú-
zott ablakok mellett a direkt napsugárzásnak ki-
tett autó belsõ terében kevesebb mint 20 perc
alatt akár 48 ºC is lehet). Biztosítsunk állatunk-
nak a kertben olyan árnyékos helyet, ahová el-
húzódhat a nap elõl. Mindig legyen az állat
elõtt friss ivóvíz, ne korlátozzuk a vízfogyasztá-
sát. Vegyük figyelembe kutyánk alkatát, fajtá-
ját, korát a fizikai terhelésnél, ne vigyük túlzás-
ba az edzést, mozgatást kánikulai napokon.

Toklász

A nyári idõszakkal sajnos együtt jár a tok-
lászszezon. Ez a növényi rész tulajdonkép-
pen az egérárpa nevû gyomnövény kiszáradt
kalászának része, szinte mindenhol megtalál-
ható, az út és a járda szélén, a kertben. A tok-
lászok horoghoz hasonlóan befúródnak az ál-
lat testébe, ott vándorolnak, és szerkezetük-
bõl adódóan csak egy irányba, befelé tudnak
haladni. Leggyakrabban a kutya ujjai közé, ill.
a hallójáratba fúródnak be, máskor a száj-
üregbõl, orrjáratból, szemhéjak alól, pérarés-
bõl kell õket eltávolítani. A gazdi arra lehet fi-
gyelmes, hogy az állat hirtelen szüntelenül lá-
bát nyalogatja, sántikál, fülét rázza, vakarja,
prüszköl, szemét vakarja, dörgöli, attól függõ-
en, hogy hova jutott be a toklász. A toklász el-
távolítását nagyon kevés kutya hagyja éber
állapotban, a legtöbb esetben az állat bódítá-
sa szükséges a beavatkozáshoz. Fõleg a
hosszabb szõrû, illetve a spániel típusú kutyá-
kat veszélyezteti, ezért ajánlatos június elején
jól lenyíratni a szõrüket, hogy ne történjen baj.

Nyüvesség (Myiasis)
A csapadékos idõjárás elõcsalja a legye-

ket, melyeknek néhány faja kutyákban az
ún. légynyüvesség okozója. Ezek a legyek a
petéiket az élõ állat testnyílásaiba, illetve sé-
rüléseibe rakják. A kikelõ lárvák a szövetek-
kel, szövetnedvvel táplálkoznak, ennek so-
rán jelentõs fájdalmat okoznak a betegnek.

Elsõsorban a kertben tartott kutyák ve-
szélyeztetettek, ha rajtuk ellátatlan sérülés,
kezeletlen bõrgyulladás van, illetve bármely
testnyílásukból váladék ürül. Ezért fokozot-
tan ügyelni kell a hasmenéses, a vizeletét
tartani nem képes (inkontinens, idõs, ge-
rincproblémás) állatra, szukáknál a hüvely-
folyásra (pl. gennyes méhgyulladás miatt).

A kutya nyugtalan, kedvetlen, sokszor
étvágytalan, az érintett területet nyalja, az
elváltozott területen szabad szemmel is lát-
hatóan légylárvák („kukacok”) mozognak. A
bántalmat jellegzetes bûzös szag kíséri. 

Ha észrevesszük a nyüvességet, a ku-
tyát haladéktalanul kezelni kell, a szövetká-
rosodás és a jelentõs fájdalom miatt. Min-
denképpen állatorvosi ellátást igényel,
melynek során az érintett területen a szõrt
lenyírjuk, a lárvákat maradéktalanul eltávo-
lítjuk, a sebet, sebeket kezeljük, antibiotiku-
mot, fájdalomcsillapítót adunk, amiket még
otthon is adagolni kell. Javasoljuk légyriasz-
tó készítmény alkalmazását is.

Megelõzésképpen minden sérülést azon-
nal szakszerûen el kell látni (szõrnyírás, fer-
tõtlenítés), az inkontinens kutyát javasolt zárt
helyen tartani, a nagy szõrzettel rendelkezõ
ebek szõrét rendben kell tartani (a neme-
zes szõr alatt befülledõ bõr is vonzza a le-
gyeket), az esetleges bõrgyulladást kezelni
kell. A hasmenéses állatot rendszeresen
tisztogatni kell. Ezenkívül van légyriasztó
hatású spot on készítmény, melyet megelõ-
zésképpen is lehet alkalmazni. A nyüves-
ség nem csak a kutyáknál, hanem bármi-
lyen állatnál elõfordulhat, fõleg nyáron. 

Rovarcsípés
A legtöbb kutya nagyon szeret vadászni a

körülötte repkedõ rovarokra, bogarakra. Egé-
szen jó szórakozást jelent ez számukra, és a
gazdiknak is, amíg meg nem csípi õket valami.

A leggyakoribb csípési területek az orr, a
mancs és a has. Néha elõfordul, hogy ked-
vencünk bekapja az ártalmatlannak tûnõ ro-
vart, és az a nyelvét szúrja meg. A helyi al-
lergiás reakció legnagyobb veszélye – ha a
rovart lenyeli – a gégeödéma, amely a lég-
utak beszûkülése révén légzési nehézség-
hez vezet, majd teljes elzáródás esetén az
állat fulladását is okozhatja. Ilyenkor az állat
légzésszáma megnõ, a légvételeket szokat-
lan hang kísérheti, jelentkezhet nyálzás is,
ha a duzzanat miatt az állat nehezen nyel.

Ha bárhol a testfelületen csípi meg a ro-
var az állatot, fontos teendõ a csípés helyé-
nek átnézése és a fullánk eltávolítása. Ez
történhet tûvel vagy körömmel. Csipesszel
kevésbé ajánlott, mert a nyomás hatására
a méreganyag csak mélyebben a kutya
szervezetébe kerül. Ezután szappanos víz-
zel mossuk le a területet. A gyulladást csök-
kentheti a jégkocka és a hideg vizes boro-
gatás. Az embereknek készített Fenistil gél,
illetve az aloe vera is enyhítheti a fájdalmat. 

Ha általános allergiás reakció jelentke-
zik, a szemkörnyék, pofatájék felpuffad, a
keringés összeomlását, szapora légzés tü-
neteit észleljük kedvencünkön, azonnal for-
duljunk állatorvoshoz, így elkerülhetõ egy
aprónak tûnõ problémából egy esetlegesen
végzetes kimenetel.

dr. Péterfi Nóra 
állatorvos

A nyár veszélyei kedvenceinkben
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Református egyház

A régi szokást is figyelembe véve Áldo-
zócsütörtökön vizsga, majd ünnepélyes
fogadalomtétel a konfirmáció vasárnap-
ján, végül az úrvacsoravétel Pünkösdkor.
Idén tizennégy fiatal konfirmált gyülekeze-
tünkben. Nézem a régi fényképeket – volt
ez a szám harminc, negyven is – de a kö-
zelmúltban volt öt is. Azt már megtanul-
tuk, hogy nem a számokon múlik, de azért
elmerengtem azon, hogy milyen nagysze-
rû lenne, ha csak az elmúlt tíz év konfir-
málói rendszeresen részt vennének az is-
tentiszteleteken. Egy kis számolás után
az eredmény: 139 fõ. Tudom, ezerfelé van
mindenki, családalapítás, kisgyermekes gon-
dok, alakuló párkapcsolatok, munka, kol-
légium… Azt is tudom, hogy gyökeresen
megváltoztak a szokások – ma már a di-
gitális kultúra határozza meg a fiatalokat.
Ám, ha nincs is itt mindenki vasárnapon-
ként, jó tudni, hogy az utcán, ha találko-
zunk, Áldás, békességgel fogunk egy-
másnak köszönni. Természetesen, hiszen
ugyanannak a közösségnek vagyunk a
tagjai. Ide tartozunk a csillagos, kaka-
sos õsi templomhoz, ide, Isten népéhez,
a gyülekezethez. 

A konfirmáció megerõsítést jelent –
a hitünk megerõsítését. Erre nagyon
nagy szükség van, furcsa idõket élünk, a
jövõ pedig a hit emberéé. Az ige ezért fi-
gyelmeztet: Növekedjetek a kegyelem-
ben. A kegyelem lefordítva azt jelenti,
hogy Istennel kapcsolatban vagyok, az õ
jelenlétében élek. A kegyelemben pedig

úgy lehet növekedni, hogy kezedbe ve-
szed a Bibliát, a konfirmációit vagy az
esküvõit, és olvasod. Növekedni a ke-
gyelemben úgy lehet, hogy eljössz a va-
sárnapi istentiszteletre – befogadod,
amit a mi üdvözítõ Urunkról, Jézus Krisz-
tusról hallasz. Növekedni a kegyelemben
úgy lehet, hogy a rohanásban megállsz,
elcsendesedsz, és Istenre bízod imád-
ságban azt, ami a szívedben van. Növe-
kedni a kegyelemben úgy lehet, hogy a
másikat segíted, meghallgatod és nem

gúnyolod. Növekedni a kegyelemben úgy
lehet, hogy Isten elé odaállsz lélekben és
megvallod bûneidet, õ hû és igaz, meg-
bocsátja azokat. Növekedni a kegyelem-
ben úgy lehet, hogy naponta hálát adsz
Isten ajándékaiért, kenyérért, erõért, sze-
retetért, egészségért.

Kedves régen vagy nem is olyan ré-
gen konfirmáltak: Növekedjetek a ke-
gyelemben!

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor

Növekedni a kegyelemben…
Mi a konfirmáció?

Konfirmáció 1937–38. Lelkész: Pap Géza

Temetõi tájékoztatás
Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy egy nyertes pályá-

zatnak köszönhetõen (MFP-FFT/2022; 1004498762) lehetõsé-
günk nyílt a temetõi hulladékkezelés fejlesztésére. A temetõ
több pontján helyeztünk el hulladéktárolókat, kérjük, eze-
ket használják rendeltetésszerûen, ügyelve a szelektív gyûj-
tésre, vigyázva a hulladéktárolókra. 

Sárga tároló – mûanyag, üveg, mécses, nejlon
Zöld tároló – zöld hulladék
Kérjük továbbá, hogy temetést követõen koszorút ne he-

lyezzenek az új tárolókba. A koszorúk elhelyezésérõl egyeztes-
senek a Fenntartóval. 

Tájékoztatjuk a lakosságot arról is, hogy a temetõi kannák
és szerszámok önkéntes felajánlással kerülnek kihelyezésre.
A felajánlást ezúton is köszönjük! Kérjük ugyanakkor, hogy be-
csüljük meg mások adományát, használjuk a kihelyezett esz-
közöket rendeltetésszerûen, és ezeket ne vigyük haza. 

Végül tájékoztatjuk a sírgondozókat, hogy az Urnaparcellá-
nál ezentúl nyomós kút áll rendelkezésre. Bízunk benne,

hogy a temetõi fejlesztések a lakosság megelégedését szol-
gálják!

Köszönjük az együttmûködést!
A temetõfenntartó Református Egyházközség
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Katolikus egyház – A Mi Falunk

Katolikus Élet
ARómai Katolikus Egyházközség január

1-jén szentmisével indította az új esztendõt,
kérve Isten áldását továbbra is közössé-
günkre, a településen élõkre. 

Január 9-én részt vettünk a Tassi Bú-
csún – Szent Háromkirályok ünnepén –, a
szentmisét dr. Bábel Balázs érsek úr mutat-
ta be. Január 20-án közösen imádkoztunk
református testvéreinkkel az Ökumenikus
imahét csütörtöki estéjén. Jó volt együtt len-
ni, hiszen együvé tartozunk! 

Február 6-án Gyertyaszentelõ Boldog-
asszonyra emlékeztünk és gyertyát szen-
teltünk, hogy Krisztus világossága fényes-
kedjen a sötétség fölött. Február 12-én utol-
só útjára kísértük Káposztás Tibor Polgár-
mester Urat, és február 20-án szentmisét
mutattunk be lelki üdvéért. Közösségünk jó
barátját vesztettük el, hiánya pótolhatatlan. 

Március 2-án, hamvazószerdán elkezdõ-
dött a nagyböjt, az elcsendesedés, a lelki ké-
szület húsvét ünnepére. Március 27-én Vass
Huba esperes atya mutatta be a szentmisét,
és végezte el a húsvéti gyóntatást. 

Április 9-én Máriabesnyõre zarándokol-
tunk el, ahol megtekintettük a Besnyõi Pas-
sió elõadást, Jézus kínszenvedésének tör-
ténetét. A drámajáték komoly lelki tartalmat
adott a Virágvasárnappal elkezdõdõ nagy-
hét megéléséhez. Április 10-én, Virágva-
sárnap hittanosaink felolvasták a Passiót,
ünnepeltük a Jeruzsálembe bevonuló Meg-
váltót. Nagycsütörtökön délután az Utolsó
vacsora emlékmiséjén hálát adtunk az eu-
charisztiáért és a papság rendjének meg-
alapításáért. Nagypénteken a keresztút 14

állomásán keresztül elmélkedtük végig Jé-
zus kínszenvedését, majd a 10 nagy egye-
temes könyörgésen keresztül fohászkod-
tunk a békéért, az Egyházért, a Szentatyá-
ért, a hívõkért – hitetlenekért, az Öku-
menéért. A szertartás után lehetõség volt a
Szentsírnál elcsendesedni, imádkozni.
Nagyszombaton este tûzszenteléssel kez-
dõdött a Feltámadás ünnepi liturgiája. A tûz
megáldása után a húsvéti gyertya felszen-
telése következett. A sötét templomba ün-
nepélyesen vittük be a fényt, a feltámadott
szimbólumát. A húsvéti örömének felolva-
sását követõen az olvasmányok és szent-
lecke következett, majd a Dicsõség be-
éneklésével ismételten megszólaltak a ha-
rangok, melyek nagycsütörtökön Rómába
„utaztak”. Örömünk kifejezõdése az Alleluja
éneklésében is megnyilvánult, melyet 40
napon keresztül kellett nélkülöznünk.
Együtt ünnepeltünk közösségben, és lép-
tünk az üres sírbolthoz, megtapasztalni
mindazt, amit az asszonyok láttak húsvét
hajnalán, hogy a követ elhengerítették és
Jézus eltûnt, mert feltámadt. 

Április 24-én, Irgalmasság vasárnap-
ján Szent Fausztina nõvérre emlékez-
tünk, aki látomásaiban nagyon fontos
üzeneteket kapott Jézustól, leginkább az
irgalmasság cselekedeteinek megélését
és a délután 15 órai irgalmasság órájá-
nak megtartását.

Május 1-jén Szent József ünnepe egy-
beesett Anyák napjával. Diákjaink versek-
kel köszöntötték az édesanyákat, nagyma-
mákat, és egy-egy szál rózsával megaján-
dékozták õket. A szentmise keretében bú-
zaszentelésre is sor került. Nagyon fontos,
hogy imádkozzunk a vetésért, a mindenna-

pi kenyérért, különösen ebben a nehéz, há-
borús idõben. 

Közösségünk életében nagy változás
következett be azzal, hogy Erzsi néni, sek-
restyésünk, mindenesünk nem vállalta to-
vább a szolgálatot, melyet egy új személy-
lyel kellett pótolnunk. Sokévi hûséges és
megbízható munkáját Isten fizesse meg, és
jó egészséget kívánunk neki.

Nagyon hálás vagyok, hogy Andrási Be-
áta és családja vállalta a templom rendben
tartásával járó feladatokat: takarítás meg-
szervezését, sekrestye mûködtetését, ha-
rangozást, virágozást, programok szerve-
zését/lebonyolítását. Szeretném tájékoztat-
ni a katolikus híveket, hogy Andrási Beáta
feladatai közé tartozik még az egyházi hoz-
zájárulás, ismertebb nevén az egyházi adó
begyûjtése is. Nagyon köszönöm minden-
kinek, aki anyagi téren is támogatja misszi-
ós munkánkat és segíti mûködésünket! Is-
ten fizesse meg jóságukat!

Bese Gergõ

A Mi Falunk
Az idõsebb korosztály még bizonyára emlékszik arra, hogy mi-

lyen is volt a mi falunk az ötvenes, hatvanas, hetvenes, sõt még a
nyolcvanas években is. Esõ után sártengerré váltak az utcák, köz-
lekedni szinte lehetetlen volt. Nyáron a por tette elviselhetetlenné
életünket. De érdekes! Mi akkor is szerettük ezt a falut, mert itt volt
az otthonunk, itt éltek apáink, nagyapáink, ide kötött minket a múlt.

Mára minden megváltozott. Van vezetékes ivóvizünk, zavarta-
lan a gázellátás, kiépült a telefonhálózat, az utak kisebb hiányos-
ságokkal járhatóak.

Az artézi kútból újra csörgedezik az egészséges ivóvíz, és új-
ra csobog a szökõkútból is a víz. 

Középületeink sorban megújultak, és tervben vannak újabb
beruházások is.

Végül meg kell említenem gyönyörûen rendbe hozott templo-
munkat, amely szép környezetben, ünneplõ ruhába öltözve várja
híveit és minden érdeklõdõt.

Régi gyakorlat, hogy a torony tetejére helyezett  gömbbe külön-
bözõ relikviákat szokás elhelyezni. Lelkipásztorunk is eképp csele-
kedett. Meglepetésemre engem is felkért, hogy én is üzenjek vala-

mit az utókornak. Elõször szabódtam. Ki vagyok én, hogy bármit is
írjak, vannak tõlem fontosabb személyek is erre a feladatra. Azután
mégis megtettem egy egyszerû szalkszentmártoni család nevében.

Íme:
Véreim, késõi utódok!
Amikor ezt a kapszulát kibontjátok és még beszélitek édes

anyanyelvünket, ismeritek ezer éves múltunkat, úgy a következõ
intelmet üzenem nektek.

– Õrizzétek meg csodálatos nyelvünket!
– Ápoljátok tovább egyedülálló kultúránkat!
– Lelketek legyen mindig szabad, mert õseitek, ha kellett, a vi-

lág ellenében is így éltek és haltak.
– Hûen õrizzétek hitünket, mert az emberi akarat Isten nélkül

csak pusztába kiáltott szó.
– Legyetek büszkék most felújított templomunkra, a békét hir-

detõ harangszóra.
– Legyetek méltó utódai õseiteknek, féltõ szeretettel óvjátok

drága örökségünket!
Óvjad szép hazánkat, óvjad a családod,
Óvjad az erdõt, a mezei virágot.
Vigyázz a folyóra, õrizd meg életét,
a faágon csicsergõ madarak énekét. id. Németh József
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Szederinda Néptánccsoport

A próbák kicsit hangosan, néha szét-
szórtan, de annál nagyobb odaadással, fi-
gyelemmel és jókedvvel telnek. Szeptem-
bertõl új gyerekekkel bõvült a csoportunk.
Az újoncok nagyon nagy sebességgel be
tudtak csatlakozni. Nagyon gyorsan és lát-
hatóan fejlõdtek, ügyesedtek. Egyre jobban
kezdték élvezni a táncot. Köszönhetjük ezt
a nagyszerû oktatóinknak: Iker Kamillának
és Görög Balázsnak, akik a próbateremben
és a fellépeseken mindig a legnagyobb
szeretettel és megértessél tanítanak és
tartják a lelket mindenkiben. Székelyföldi,
azon belül nyárádmagyarósi táncokat ta-
nultunk az idei évben. Május közepére sike-
rült eljutnunk addig, hogy egy koreográfiát
össze tudjunk rakni, amivel fel is léphettünk
a Tehetség Alapfokú Mûvészeti Iskola év-
záró gáláján. Eredményesen zárult a gála
napja, mindenki nagyon élvezte, és hatal-
mas lökés volt ez, fõleg az újaknak, de ve-
lük együtt az egész csapatnak is.

Az idei évben megrendezzük az I. Pün-
kösdi Forgatag elnevezésû rendezvényün-
ket. Ennek elsõ napja 2022. 06. 03., ekkor
egy Retro Pünkösdi Bált tartunk. Vasárnap

pedig egy egész délutános hagyományõr-
zõ rendezvényt tartunk; mûsorokkal, kon-
certtel, vendégvárással, kézmûves mûhely-

lyel és még sokféle programmal. Mindkét
alkalomra mindenkit szeretettel várunk!

Szeremley Örkény Álmos

A Ciberke csoport mindennapjai
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Életünk a táncmûvészet – Néptánctábor

Az elsõ próbák
Futótûzként terjedt a hír, hogy péntek esténként néptánc próba

lesz. Szépen felöltözve, izgatottan vártuk Wünsch Lászlót, aki kö-
vetkezetesen szigorúan névsorolvasással kezdett. Aki nem jelent-
kezett, azért valakit elküldött. Olyan nincs, hogy „hiányzol édes
gyermekem”, mondta, majd szépen kört alkotva citeraszóra men-
tünk jobbra-balra. 

Aki járt tánciskolába Laci bácsinál, az már tudta, hogy az alap-
lépéseket így tanítja a Mester. Csárdás – rida – ugrós – mars lépé-
sek körben, utána szépen összehozva egyedül és párosan is.
Örültünk, mikor egy bálba vagy lagziba tudtuk szabadon alkalmaz-
ni és variálni a magyar csárdást. Fontos, hiszen ez az alapja a Du-
na-menti táncoknak.

A hegyaljai dalcsokor volt az elsõ, amit megtanultunk, majd a
kunszentmiklósi gyertyás verbunk (fiútánc) és a drágszéli tánc
(lányoknak).

Rövid idõn belül színpadképessé tette Mesterünk a csoportot,
amit az akkori vezetés ki is használt, ugyanis minden községi TSZ
vagy országos ünnep alkalmával szerepeltünk is! Nemsokára kö-
vette a sarkantyús forgatós, amit 25 évig óriási sikerrel táncolt a
mindenkori csoport.

Jó visszaemlékezni, hogy az ügyetlenül mozgó lábak a sok gya-
korlásnak és a Tanárnak köszönhetõen tudtak egyszerre mozogni
– ütemesen odatéve a nézõk kedvére.

A május elsejei felkonferálást Németh József igazgató úr így
kezdte:

Kedves Szalkiak! Szalkszentmárton büszkesége, a Tánccso-
port következik!

A következõ számban szeretnék a citerazenekarról írni, hiszen
zenéjük, barátságuk és jókedvük nélkül nem sikerült volna ilyen
nagyszerûen a kezdet.

Június 4-én 15 órától szeretettel várunk minden kedves
táncost, volt tánciskolást a könyvtárban tartandó kötetlen
múltidézõ beszélgetésre.

Fodor Béni
alapító tagok egyike

Életünk a táncmûvészet – a kezdetektõl…

Immáron XIV. alkalommal kerül megren-
dezésre a Duna-menti településeket össze-
kötõ hagyományõrzõ néptánctalálkozó. Fa-
lunk díszpolgára, Wünsch László koreográ-
fus a ’70-es évek elejétõl minden év nyarán
összegyûjtötte táncosait, hogy összeková-
csolódva, egy emberként, közös akarattal
ápoljuk és vigyük tovább a Duna-menti te-
lepülések kultúrörökségét. 

„Laci Bácsi” pályája elején gyûjtõmunkát
végzett a Kunság tanyavilágától, Madocsa
löszdombjain keresztül Kalocsáig, megõriz-
vén ezzel õseink folklór hagyományait az
utókor számára.

Az Õ tiszteletére szervezzük – mi, tanít-
ványai – immáron gyermekeinkkel, unoká-
inkkal közösen nyári találkozóinkat. Idén
Szalkszentmárton ad helyet a sátras feszti-
válnak, mely július 04. és 10. között kerül
megszervezésre.

A 2022. évi 1 hetes rendezvény fõ célja:
Szalkszentmárton hagyományainak, kultu-
rális örökségeinek megõrzése, illetve be-
mutatása a résztvevõ települések: Adony,
Beloiannisz, Mezõfalva, Madocsa, Harta,
Szalkszentmárton hagyományõrzõ csoport-
jai és a szalkszentmártoni lakosság részé-
re. Felelevenítjük már nyugdíjas mesterünk
Duna-menti gyûjtõmunkáját.

Ezen felül bemutatjuk és táncházi okta-
tás keretében tanítjuk a Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület jelenlegi koreográfusa
által végzett óriási munkát, melyben össze-
gyûjtötte – összeállította azon zenei és
táncanyagot, melyet a Kiskunságon belül is
Szalkszentmárton mondhat magáénak.

Kõvágó Zsolt úr koreográfiáit, illetve a Ta-
kács Róbert úr – helyi zenetanárunk – által
Szalkszentmártonban gyûjtött népzene és
népdal anyagot a Kóborzengõ zenekar köz-
remûködésével népszerûsítjük és oktatjuk.

Táborunk alkalmával egy egész napot
biztosítunk sportprogramokra, sportverse-
nyekre,

– helyi kistermelõk termékbemutatójára,
– társ civil szervezetek munkásságának

bemutatására,
– elõadást tartunk „Szalkszentmárton a

környezettudatosság tükrében” címmel,
– falutúra keretében mutatjuk be telepü-

lésünk szépségeit vendégeinknek,
– számos népi játék, vetélkedõ – pl: csir-

kepucoló verseny, szalmabálákból épített
ugrálóvár – színesíti a programot. 

Részt vesz 3 olyan település hagyo-
mányõrzõ csoportja is, kik a nemzeti ki-
sebbségeinket képviselik: két sváb: Harta
és Adony, egy görög: Beloiannisz.

Tisztelt Szalkszentmártoniak!
Július 9-én nyitott napot tartunk. Délután

gálamûsor keretében lépnek föl a környezõ
települések táncosai és az Önök gyermekei
– unokái – barátai.

Ezúton is invitáljuk Önöket, csodálják
meg õket!

Köszönet támogatóinknak: a Szabadszál-
lási Gazdakörnek, a helyi Önkormányzatnak,
a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesületnek
és a számos önzetlen civil segítõnek!

„Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap: a vidéki térségekbe beru-
házó Európa.”

Üdvözlettel: Németh József

Wünsch Nosztalgia Néptánc Tábor 
Szalkszentmárton 2022.
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Az egyesület elég mozgalmas tavaszt
tudhat maga mögött: Húsvét, minõsítõ,
májfaállítás, Szlovák lakodalom és termé-
szetesen a próbák. Március 19-én, Dusno-
kon 3 párossal vettünk részt az I. Vén Fe-
renc Hagyományõrzõ Táncosok Szóló- és
Párostánc-versenyén, ahol mindenkinek a
lakóhelyére jellemzõ táncot kellett táncol-
jon. Természetesen a Szalki táncokat vitték
színpadra párosaink, a minõsítések pedig a
következõk lettek: Szabó Fanni – Budai
Marci páros bronz, Neumayer Hanna –
Marosvári Misi páros ezüst és a Szabóné
Czuczor Teca – Czuczor Lajos páros pedig
arany. Az arany minõsítéssel pedig résztve-
või lettek április 30-án  Bagon a Muharay
Népmûvészeti Szövetség által rendezett
Fülöp Ferenc Országos Néptáncverseny- nek. A próba a résztvevõk elmondása alap-

ján kimondottan rosszul sikerült, viszont a
versenyen már olyan jól sikerült bemutatni
a Szalki táncokat, hogy párosunk Fülöp
Ferenc-díjban részesült!!! Természetesen
nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen a
hagyományõrzõ kategóriában ez a legma-
gasabb országosan elérhetõ díj.

Három év után ismét tudtunk locsolkodni,

körbejártuk az egyesület lányait, asszonya-
it, és mindenki megkapta a személyre sza-
bott hidratációs adagját, amit 5 vödörrel és
számtalan szódásüveggel juttattunk célba. 

Május elsején a Református Istentiszte-
let után a másik táncegyesülettel közösen
felállítottuk a májfát, most nem titokban kel-
lett, hanem „közönség” elõtt. A felállítás
után körbeálltuk a fát, és egy rövidet táncol-
tunk közösen.

Május 21-én felejthetetlen élményben
volt részünk, hiszen meghívást kaptunk a
Kiskõrösi Szivárvány Szlovák Táncegyüt-
testõl, hogy vegyünk részt a Rétesfesztivál
keretein belül megrendezett Hagyományõr-
zõ Szlovák Lakodalomban. Az eseményen
a felnõtt és ifi csoport vett részt, hetekkel
elõtte már szlovák népdalokat és a kiskõrö-
si hagyományoknak megfelelõ táncokat ta-
nultunk. Már a próbák alatt is éreztük, hogy
valami jónak leszünk a részesei, de a való-
ságban fantasztikus élményt kaptunk. A lá-

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület – Elismerés

nyok hagyományos kiskõrösi népviseletet
kaptak, melyeknek nagy része 100-120
éves viselet volt. A hajfonással együtt a lá-
nyok több mint egy órán keresztül öltöztek
be, többször is meg kellett igazítani vagy
akár vissza kellett venni egy-egy ruhadara-
bot, hogy az úgy álljon, ahogyan kell! A fiús
háznál éltük végig a lakodalom pillanatait,
kikérést, vonulást a templomhoz, a meny-

asszony kikérését a lányos háztól, a lako-
dalmi mulatozást és játékokat, a meny-
asszony felkontyolását és a menyasz-
zonytáncot.

Két év kihagyás után ismét megrendez-
zük a tavaszi fesztiválunkat, melyet május
28-án tartunk meg, most még készülünk rá,
de mire az újság megjelenik, már túl le-
szünk rajta.

Június 11-én Kecskeméten veszünk
részt az I. Kárpát-medencei Csoóri Feszti-
válon. 

Idén nyáron Szalkszentmárton ad ott-
hont a Wünsch tánctábornak, a tábor július
4-vel kezdõdõ héten lesz megtartva. 

Csoportjainkba továbbra is sok szeretet-
tel várunk minden táncolni vágyó kicsit és
nagyot.                            Zsigmond István

Az országos hagyományõrzõ szóló- és párostánc-versenyen a
Muharay szövetség által létrehozott Fülöp Ferenc-díjjal tüntették ki
a szalkszentmártoni Czuczor Tecát és Czuczor Lajost. Apáros a fa-
lujára jellemzõ táncokból, népdalokból álló elõadásával vívta ki a
szakmai zsûri elismerését.

A Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség az idei évben is
megrendezte a Fülöp Ferenc Hagyományõrzõ Szólótánc- és Pá-
rostánc-versenyt, amelynek célja a hagyományõrzõ együttesek-
ben táncolók ismereteinek tanulmányozása, gyarapodásának ösz-
tönzése. Az április végén, Bagon tartott megmérettetésen a Szalk-
szentmártoni Néptánc Egyesület két táncosa, Czuczor Teca és
Czuczor Lajos is részt vett. Elõadásmódjuknak elismeréseként a
neves szakmai zsûri értékelése alapján mindketten Fülöp Ferenc-
díjban részesültek.

A táncosok elmondták, hogy ez a díj számukra azért is fontos,
mert szélesebb körben is bemutathatták a Szalkszentmártonra jel-
lemzõ táncot és népdalokat.

– A szlovákiai Ipolyságból 1973-ban érkezett egy csoport a
CSEMADOK kulturális egyesület szervezésében falunkba. A szí-
ves vendéglátás olyan jól sikerült, hogy a település meghívást ka-
pott egy viszontlátogatásra. Akkoriban még nem volt néptáncegye-
sülete a községnek, így a helyi termelõszövetkezet vezetõsége
Koszta Flórián vezetésével, Czuczor Lászlóné, Teca édesanyja, fõ-
könyvelõ hathatós segítségével elsõként citerazenekar alakult,
majd nem sokkal késõbb létrejött a néptánccsoport is, melynek
magam is alapító tagja lettem. Az aktív néptáncot két éve hagytam
abba, mert már hatvanhat évesen nem igazán bírtam végigcsinál-
ni a próbákat. Az egyesület mûvészeti vezetõje, Kõvágó Zsolt hí-
vásának eleget téve mégis visszatértem a hagyományõrzõ pro-
dukcióba – emlékezett vissza a kezdetekre Czuczor Lajos.

Kõvágó Zsolt évek óta kutatja a szalkszentmártoni táncokat, il-
letve a népviseleteket. Ennek eredményeként született meg a fél-
órás Szalki regruta bál címû koreográfia, melyben a legkisebbektõl
a felnõttekig valamennyi korosztály szerepel.

A mûvészeti vezetõ forrásanyagnak használta Czuczor Teca

2016-ban megjelent Itt élek, mesÉlek címû könyvét a viseletek
megvarrásához, illetve a Takács Róbert énektanár gyûjtésébõl szár-
mazó népdalokat.

– Magam is gyermekkoromban kezdtem el táncolni, ami a kö-
zépiskola kezdetekor abbamaradt. Három éve, Kõvágó Zsolt felké-
résének eleget téve kapcsolódtam be a Szalki regruta bál címû ko-
reográfia elkészítésébe. Feladataim közé tartozott többek között az
énekek betanítása. Táncospáromnak unokatestvéremet, Czuczor
Lajost kaptam. A bagi hagyományõrzõ szólótánc- és párostánc-ver-
senyre mûvészeti vezetõnk nevezett be bennünket. Az elvárás az
volt, hogy a rendelkezésre álló két percben jelenítsük meg a falunk-
ra jellemzõ táncokat és népdalokat, benne legyenek az alapvetõ lé-
pések és három népdal. Külön díjazták a lépéseket, az énekhangot
és a viseletet, illetve az elõadás hangulatát. A bemutató elõtti próba
nem sikerült, így már azt fontolgattuk, hogy nem lépünk színpadra.
Félelmünk nem igazolódott be, a közönség végigtapsolta produkci-
ónkat. Meglepetésünkre a zsûri elismerését is kivívtuk, megkaptuk
a Fülöp Ferenc-díjat, ami a hagyományõrzõ néptáncosok legna-
gyobb elismerésének számít hazánkban – sorolta Czuczor Teca.

A szalkszentmártoni egyesület célja a helyi népdalkincs, népvi-
selet, népszokások ápolása, megóvása az utókor számára. Nagy
álmuk, hogy a félórás Szalki regruta bál címû koreográfiájukat mi-
nõsítsék.

forrás: Petõfi Népe

Elismerés
Fülöp Ferenc-díjjal tüntették ki a szalkszentmártoni táncospárt
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Polihisztor

Czuczor Teca igazi polihisztornak számít, énekel, táncol,
könyvet ír, a színjátszásban is jeleskedik, emellett a falu köz-
életének mozgatórugója. Huszonöt éve tagja a polgárõrség-
nek, a református egyház presbitere, jegyzõje, kántora, tizen-
két éve önkormányzati képviselõ.

A Czuczor família mindig aktív tagja volt a falu közösségé-
nek. A család tagjai hangszereken játszottak, élen jártak a
táncban, bármit hozott is az élet, töretlen jókedvüket semmi
sem tudta elvenni.

– Ha kellett, ha nem, mi mindig mindenben benne voltunk.
Szerettünk szerepelni, semmi sem történhetett a faluban a
Czuczorok nélkül. Édesanyámék engem is mindenhová beírat-
tak, furulyára, zongorára, táncra. Vittek, küldtek. Hatévesen
már magam mentem a zongoraórákra a kisbiciklimmel.

Mondhatni, megszokássá vált számomra, hogy mindenben
részt veszek.

Semmilyen felkérést nem utasítottam el, mert úgy éreztem,
hogy meg tudom csinálni, ezért meg is tettem – sorolta Teca.

Az örökmozgó leánykának határozott elképzelése volt a vi-
lágról, így nem okozott gondot számára a pályaválasztás sem.

– Szüleim elképzelése nem egyezett az enyémmel. Õk köz-
gazdászt vagy könyvelõt szerettek volna belõlem faragni, én
viszont fodrász akartam lenni. A kecskeméti zenemûvészeti
középiskolában énekelni, zongorázni tanultam, majd az érett-
ségit követõen azért is „hajszobrásznak” álltam. A munka és a
gyermeknevelés mellett bekapcsolódtam a falu közéletébe.

Huszonöt éve, néhány barátnõmmel együtt léptem be a
polgárõrség soraiba, mondván, hogyha a fiúknak lehet, mi
is eljárhatunk „éjszakázni”.

A családi tradíciókat követve tagja lettem a helyi színjátszó
körnek. Apám például híres színész volt, akit az egész ország
ismert. Õ játszotta az Indul a bakterház címû filmben azt a pa-
rasztot, aki a dinnyelopás miatt náspángolta el Bendegúzt –
tette hozzá huncut mosollyal az ajkán Teca.

A néptáncban is megtalálta önmagát
– A közelmúltban a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egye-

sület felkérte Nagyné Sümegi Viktória presbitertársamat, hogy
készítsen mûsort a báljukra. Mondanom sem kell, hogy az
egyik szerepre engem kért fel. Azóta nem hagyok ki egyetlen
alkalmat sem, hogy megcsillogtassam színészi tudásomat.

Néptáncolni gyermekkoromban kezdtem el, ami a középiskola
kezdetekor abbamaradt. Három éve, Kõvágó Zsoltnak, a
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület mûvészeti vezetõjének
a felkérésére kapcsolódtam be a Szalki regruta bál címû kore-
ográfia elkészítésébe. Táncospáromnak unokatestvéremet,
Czuczor Lajost kaptam. Tudásunkról április végén adtunk szá-
mot a bagi hagyományõrzõ szóló- és párostánc-versenyen,
ahol megkaptuk a Fülöp Ferenc-díjat, ami a hagyományõrzõ
néptáncosok legnagyobb elismerésének számít hazánkban –
részletezte a polihisztor.

Nem riadt vissza a közéleti szerepvállalástól sem
Czuczor Teca a helyi politikában és az egyházi életben is

részt vállalt.
Tizenkét éve tagja a település képviselõ-testületének, il-

letve a református gyülekezet presbitériumának.
Zenei képzettségét pedig kántorként kamatoztatja. A falujá-

hoz fûzõdõ szeretetét, ragaszkodását bizonyítja a 2016-ban
megjelent Itt élek, mesÉlek címû könyve.

– A könyv megírásának ötlete az 1928-as szüreti bálon ké-
szült fényképpel kezdõdött, melyen rajta van anyai nagy-
anyám, nagyapám, húsz másik fiatallal egyetemben. A fotót
közösségi oldalamon tettem közkinccsé. Szinte azonnal
megindult a nyomozás, hogy rajtuk kívül még kik láthatóak a
megsárgult fényképen. Néhány hét múlva elkészült a névsor,
melyhez sokan fûztek megjegyezéseket, felelevenítve az em-
lékeket. Elindult a lavina, a fiókok mélyérõl, a szekrények rej-
tekébõl számtalan fotó került elõ. Észrevettem, hogy nem-
csak az idõsek, hanem a fiatalok is érdeklõdéssel nézegetik
a régmúlt dokumentumait. Ekkor határoztam el, hogy elkészí-
tem a Szalkszentmárton múltját bemutató képeskönyvet –
emelte ki Teca.

Czuczor Teca lendülete a sok feladat ellenére sem lan-
kad, a jövõben azonban a családot, a táncot és az egyház-
zal kapcsolatos feladatokat kívánja elõtérbe helyezni.

Tervei között szerepel ezen kívül az Itt élek, mesÉlek címû
könyve második kötetének elkészítése, mivel a megjelenés óta
rengeteg új, feldolgozásra váró anyag gyûlt össze.

– A jó Isten ad talentumokat mindenkinek. Van, akinek töb-
bet, és van, akinek kevesebbet. Mindezt azért, hogy kamatoz-
tassa, a közösség szolgálatába állítsa, Istenre mutasson velük.
Nekem adott ilyet is, olyat is, amit próbálok továbbadni. Az el-
ismerést számomra a környezetem megbecsülése jelenti – fo-
galmazta meg hitvallását Teca.

A papírfonás sem idegen tõle
– A papírfonással hat esztendõvel ezelõtt ismerkedtek meg

a szalkszentmártoni asszonyok, lányok. A technikát Mészáro-
sová Alena tanította meg a lelkes csapatnak. Az elkészült ter-
mékek zömét elajándékoztuk, kaptak belõle támogatóink, a
könyvtár, a mûvelõdési ház és az önkormányzat is. A többletet
értékesítjük, a bevételt alapanyagokra költjük. Célunk, hogy át-
adjuk tudásunkat – emelte ki Teca, a kézmûvescsoport mene-
dzsere.

forrás: Petõfi Népe

A közösség megbecsülése a legnagyobb 
elismerés Czuczor Teca számára

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
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Szalk anno... – Polgárõrség

Aháborús évek legmeghatóbb, leggyönyö-
rûbb része az volt, mikor az egésznek a végén
kezdtek hazaszállingózni a falubeli katonák a
fogságból. Kiss István hívõ katolikus ember
volt haláláig. Megjárta úgy a második világhá-
borút, hogy zsebében végig ott lapult egy elsõ
háborút megjárt kis füzet. Ez a kis írás volt a
menedéke, Jézus Szent Levele, ami hazase-
gítette õt minden nehézségen keresztül. Meg-
tiszteltetés volt a kezemben tartani a foszló
ereklyét. Már szinte kinyitni sem lehet, annyira
elhasználódott a szorgalmas olvasástól.

A hozzátartozók néha azt se tudták, él-
nek, halnak-e azok, akiket legjobban féltet-
tek. Voltak napok, hogy szinte folyamato-
san érkeztek a hadi vonattal, ki betegen, ki
sebesülten, de a legtöbben egészségesen.
Persze az asszonyok minden vonathoz ki-
mentek, hogy minél elõbb láthassák, ölel-
hessék szeretteiket. Az utasok már messzi-
rõl kiabálták a várakozóknak a katonák ne-
veit, például, hogy: „Hé. szalkiak, itt jön a
Gacs Sanyi!” A testvérei, Teréz és a nagy-
anyám, Mariska pont kint voltak, hát volt
nagy öröm. Mire megállt a vonat, már kisír-
ták magukat mindketten, és csak a megha-
tódottság könnyei csillogtak a szemükben.
Az asszonyok meg felkiabálták azok neve-
it, akiket vártak, hogy tudnak-e róla vala-

mit? De Pamuk nagyapám csak nem jött.
Mama már lélekben eltemette, elsiratta, bár
mindig reménykedett. És csak megtörtént a
csoda! Jó másfél év elteltével egyszer csak
ott állt a papa a kapuban. Egészségesen,
kivirulva. A németeknél volt hadifogságban,
valami tiszt vette maga mellé szolgának és
persze kocsisnak, mert nagyon értett a lo-
vakhoz. Jól bántak vele, azt mesélte. Máig
õrizzük az ott ajándékba kapott és hazaho-
zott kis bajuszvágó ollóját, és az egy garni-
túra, vagyis hat darab rézkanalát.

A sorkatonai szolgálat persze ezután is
mûködött. Minden nagykorú férfi bevonult
három évre. A hármat késõbb csökkentet-
ték kettõre. Majd másfélre. Egyre. Aztán
meg is szûnt nem is olyan régen.

Czuczor Teca

Részletek Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl

Polgárõrség hírei
Szép kerek évfordulóra készül Egyesü-

letünk. Június 16-án töltjük be a 30. évün-
ket. Ez nem kicsi szám egy ember életében
sem, nemhogy egy egyesületében, sõt van-
nak köztünk olyanok, akik alapító tagok, és
a mai napig aktív szolgálatot adnak. Egyet-
len szomorú apropója van csak ennek a
dátumnak, hiszen szeretett polgármeste-
rünk pont aznap töltené be a 65. évét. Hisz-
szük, hogy odafentrõl nézi a tevékenysé-
günket.

Ebben a három évtizedben rengeteg
minden történt. Jók is, nehezek is. Eleinte
gyalogosan járták a falut a fiúk, majd ahogy
ezt elunták, saját autójukat áldozták fel a
célra. A Határõrségtõl, a Rendõrségtõl örö-
költünk idõnként „levetett” Lada Nivákat,
amik, mint tudjuk, benzintemetõknek bizo-
nyultak, viszont olcsón lehetett javítani õket.

Kellett is, hiszen néha toltuk, néha bele is
ülhettünk. Ahogy fellendült a gazdálkodá-
sunk, szereztünk egy sajátot, egy Chevrolet
Aveot. Ezt láthatja manapság a lakosság
alattunk.

Az ördög mindig a részletekben rejtõzik,
ezt arra értem, hogy a megsokasodott ad-
minisztráció keseríti a napi életünket. Sok
és egyre több. Tagjaink változtak ezalatt az
idõ alatt. Sokan nyugdíjasok lettek, viszont
jönnek az új emberek, akik áldoznak az ide-
jükbõl arra, hogy a lakosság biztonságér-
zetét növeljék. Nagyon jól járunk az ötven
órás közösségi munkás fiatalokkal. A jelen-
legi rendelet szerint csak az a középiskolás
mehet érettségizni, aki letöltötte az 50 óra
közösségi munkáját. A Polgárõrségünk al-
kalmas a feladatra, szerzõdéseket kötünk a
gyerekek iskolájával, és máris tudjuk iga-
zolni a nálunk eltöltött idejüket.

Szeretnénk, ha továbbra is a lakosság

biztonságát tudnánk elõsegíteni. Ha ez a
kis falu megtartaná a legélhetõbb település
címét, ahogy a környékben kiemelnek ben-
nünket. Boldog születésnapot a Szalkszent-
mártoni Polgárõr Egyesületnek!

Czuczor Teca

1936 táján. 
Gacs Sándor és

Damásdi Erzsébet
bíró és bíróné a

szüreti bálon

1941. Kiss István. Hátulján az írás:
Emlékül Erzsikének 

Jézus Szent Levele, ami haza-
vezette Kiss Istvánt a háborúból 
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Labdarúgás

A megyei harmadosztályú bajnokságban a Déli, a Közép és
a Nyugati csoportban a 22., az Északiban a 24. fordulót ren-
dezték meg.

A Déli csoportban gyõzött az éllovas Kunfehértó a Bácsal-
más II. vendégeként Grácz Roland két góljával, így a fehértói-
ak robognak a bajnoki cím megszerzése felé. A 2. Duna-
gyöngye SK Hercegszántón aratott magabiztos gyõzelmet, a
3. Madaras pedig gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a
Kisszállás vendéglátójaként. A forduló flúgos futama címet a
felsõszentiváni meccs érdemelte ki. A Gara a 23. percre Lász-
ló Zoltán mesterhármasával háromgólos elõnyre tett szert. Ba-
lázs István révén szépített a Szentiván, Zalai Zalán szünetre
visszaállította a háromgólos különbséget. A második játékrész-
ben Salamon Attila, Hebõk Martin és Balázs István újabb gól-
jával 4–4-re egyenlített a Szentiván, a slusszpoén azonban
Kádár Kristófé volt, az õ góljával 5–4-re nyert a Gara.

Eredmények: Madaras–Kisszállás 0–0, Tataháza–Katymár
2–7, Felsõszentiván–Gara 4–5, Bácsalmási PVSE II.–
Kunfehértó 0–2, Híd SC–Kenderes 2–0, Hercegszántó–Duna-
gyöngye SK 1–7.

Az Északi csoportban a forduló elõtt öt pont volt a különb-
ség az éllovas Ladánybene és az elsõ számú üldözõ
Kunszentmiklós között, ez maradt is a hétvégét követõen is. A
Ladánybene Tiszaugon aratott nagy különbségû gyõzelmet,
Spiegelberger Tamás mesterhármassal vette ki a részét a si-
kerbõl. Nem fukarkodott a gólokkal a Miklósi GYFE sem a
Fülöpjakab vendégeként. Behúzta a Kerekegyháza II. elleni
meccsét hazai pályán az Ágasegyháza.

Eredmények: Fülöpjakab–Miklósi GYFE 2–9, Katonatelep–
Jakabszállás 4–2, Tiszaug–Ladánybene 0–6, Fülöpszál-
lás–Tiszaalpár 3–3, Ballószög–Vasutas SK 4–1, Ágasegy-
háza–Kerekegyháza II. 2–0.

A Közép csoportban az éllovas Akasztó FC II. a második he-
lyen álló Kecel FC II.-t fogadta. Mi tagadás, jól jött az akasztó-
iaknak, hogy a Kecel második csapatát az elmúlt héten pontle-
vonással sújtották, ha ugyanis nem nõtt volna a zöld asztalnál
az Akasztó elõnye, akkor a kis Kecel most elõzött volna,
ugyanis 3–2 arányban megnyerték az akasztói rangadót. Ko-
moly ellenállást tanúsított a Császártöltés a Kiskõrös II. ven-
déglátójaként, a vendégek azonban végül 2–1 arányban meg
tudták nyerni a mérkõzést. Értékes három pontot szereztek,
ugyanis a Csengõd némi meglepetésre pontot tudott rabolni
Soltvadkertrõl, így a Kiskõrös a Vadkert II.-t megelõzve fellép-

hetett a képzeletbeli dobogó alsó fokára. A Közép csoportban
is volt egy nagy fordulatot hozó mérkõzés. Süli-Csontos Lász-
ló révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, a Bócsa azon-
ban még az elsõ félidõben fordított, Vincze Márton egy és Var-
ga Tibor két találatával. A második játékrészben aztán a 60.
percre Dékány János és Rávai Dezsõ egyenlített, majd az utol-
só félórában Süli-Csontos még kétszer, Dékány pedig még
egyszer betalált, így a 90. percre kialakult a 6–3-as végered-
mény a hazaiak javára.

Eredmények: Akasztó FC II.–Kecel FC II. 2–3, Tabdi–Balo-
taszállás 0–6, Vadkert II.–Csengõd 2–2, Kaskantyú–Jász-
szentlászló 7–1, Tázlár–Kecel Senior 7–0, Császártöltés–Kis-
kõrösi LC II. 1–2, Szank OBSE–Bócsai BL SE 6–3.

Szentmárton SE – Dunavecsei SE 4–2 (1–1)
Szalkszentmárton, 110 nézõ, v.: Biber Tamás (Áman István,

Horváth Zoltán).
Szentmárton: Mintál – Duzmath, Sztakó (Rab 57.), Szilágyi

R. (Gönczöl 89.), Palotai, Szilágyi M., Dankó (Antal 68.), Ha-
lász, Kesjár, Csonka. Játékos-edzõ: Duzmath József.

Dunavecse: Csajtai – Huszárik, Muncan (Dávid 75.), Far-
kas, Malek, Gugyella, Verbóczki (Nárai 65.), Bábel, Varga Z.
(Erdõsi 87.), Malek, Balázs (Pandur 85.). Játékos-edzõ: Gelen-
csér Zsolt.

Gól: Nagy Z. 13., Halász 74., 84., Csonka 77., illetve Kesjár
(öngól 40.), Malek 70.

Sárga lap: Antal, 80. perc.
Kiállítva: Holczimmer Márk, 89. perc.

A Nyugati csoportban rangadót vívott az éllovas Foktõ
Dunapatajon, Farkas Szabolcs és Balogh Tamás góljaival
megszerezték a három pontot. Az Uszód a sereghajtó Fajszot
gyõzte le 6–2 arányban. A Foktõ ezen a hétvégén fogadja az
Uszódot, hazai gyõzelem esetén már bajnoki címet ünnepel-
het. Tartja a 3. helyét a Bátya, a Dunaszentbenedeket gyõzték
le a második félidõben szerzett három találattal.

Eredmények: Uszód–Fajsz 6–2, Homokmégy KSE–Tass
5–1, Bátya–Dunaszentbenedek 3–0, Dunapataj–Fõnix SE
Foktõ 0–2.

forrás: Petõfi Népe

A Szentmárton nyerte a derbit

A szalkszentmártoni Duzmath Józsefet (kék mezben) igyek-
szik szerelni a dunavecsei Malek Dániel. Fotó: Gulyás Sándor

A szalkszentmártoni Szilágyi Roland (7-essel) fejel.
Fotó: Gulyás Sándor
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Hungarikum Fesztivál – Fonoda 

Fonoda
Átköltöztünk régi helyünk-

re, a könyvtárba.
Ilyenkor, tavasszal kis lét-

számban jövünk össze, mi-
vel mindenki elfoglalt.  

De próbálunk idõt szakí-
tani, mivel ezek az összejö-
vetelek mindig jó hangulat-
ban telnek. 

Próbáljuk a különbözõ
korosztályokat bevonni eb-
be a kézmûvességbe, hátha
egyre többen megszeretik
és késõbb hobbijukká válik.
Megtapasztalják, milyen cso-
dás érzés, mikor egy alkotá-
suk elkészül! 

Februárban készültünk az iskolásokkal a Valentin-napra,
szíveket fontunk együtt a könyvtárban. Az óvodában is vol-
tunk, ami nagy élmény volt. 

A kis ovisokkal húsvéti kosarakat fontunk, készítettünk. To-
vábbi programjaink közé tartozik, hogy a múzeumok éjszaká-
jára készülõdünk.

Durvayné Eszter

Májusban megnyitotta kapuit a
kecskeméti XV. Helyi Termék Ünnep
és Hungarikum Fesztivál, melyen az
ország 9 megyéjének 20 települése
állított standot, többek között a
Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Emlékkiállítás is! A rendezvény célja
volt, hogy felhívja a figyelmet a hun-
garikumokra, a nemzeti és települé-
si értékekre, megismertesse azok
széles spektrumát, amelyek értékõr-
zõ és -teremtõ üzenetet hordoznak,
kifejezik a magyar életérzést. Hiszen
a magyar értékek fontosságát nem
csak õrizni és ápolni kell, hanem
gyarapítani, növelni a számukat!

Borbély Éva

Kecskeméten képviseltette magát a Petõfi Sándor
Emlékkiállítás
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Úttörõk – Tûzoltóság

Több mint száz táborom újabbal gyara-
pítom majd a Határtalanul program kereté-
ben Szlovákiában. Itt idézem fel egy koráb-
bi táborom néhány képpel. Koszorúval
tisztelegtünk Rákóczi Ferenc hazánkért tett
erõfeszítései elõtt Kassán.

A középkori Lõcsén ebben a vasket-
recben álltak azok, akik bûnt követtek el. Mi
könnyen és megvetés nélkül szabadultunk,
mert bûntelenek voltunk.

Számtalan élményünk, emlékünk idéz-
hetném fel, de múltunkon és a jelenen túl
fontos a jövõ is.

Ezért szeretném, ha korhatártól függetle-
nül felidéznénk a régi idõk játékait a saját, a
szülõk és nagyszülõk, az ismerõsök emlékei
segítségével. Ez lenne alapja a játékmester
kerestetik játéknak. Õk vezethetnének, tanít-
hatnának meg játékokat azoknak, akik vállal-
nák az ezzel járó kalandokat.

Akik szívesen segítenének ebben, ke-
ressenek meg a facebookon vagy szemé-
lyesen.

Másik kezdeményezésünk: idegenveze-
tõ kerestetik.

Tapasztalatból tudom, nincs az az úti-

könyv, amely többet mond egy településrõl,
mint amit a helybeliek emlékezete õriz róla.
Ezért nem csak a játékokról kellene felidéz-
ni az élményeket, hanem arról is, ki milyen
emlékeket õriz és osztana meg szívesen
falunkról. 

Jó lenne ezeket is összegyûjteni.
Akik szívesen segítenének ebben, szin-

tén keressenek meg a facebookon vagy
személyesen.

Kellemes visszaemlékezéseket és ezek
megosztását szeretettel várom.

Kerner Erzsébet

Szalk ÖTE
Az utolsó cikkünk óta nagyot ugrott ri-

asztásaink száma. Összesen 63 riasztást
kaptunk, ezek közül 41 esemény volt tûz-
eset, 22 mûszaki mentés. 

Április 17-én ismét megrendezésre ke-
rült a húsvéti rajzpályázat, melyre közel 60
darab rajz érkezett be. Személyesen vit-
tünk el minden gyereknek egy kis húsvéti
csomagot locsolkodással egybekötve. 

Április 23-án részt vettünk a falunk által
rendezett felvonuláson, amit egy közös
ebéddel és beszélgetéssel folytattunk.

Május 14-én kicsit Mi is kikapcsolódtunk.
Miskére kaptunk meghívást, ahol a napot
horgászattal, sütögetéssel és jókedvû tolla-
sozással, beszélgetéssel töltöttük.

Május 27-én részt vettünk Dunaújváros-
ban a rendvédelmi napokon, ahol számos
tûzoltóautó, rendõrautó és mentõ vonult fel,
melyeket a mozi elõtti téren tekinthettek meg
az érdeklõdõk. Afelvonulás a Béke városrészi
nagy parkolóból indult, majd a Római víztor-
nyot érintve, a Mozi elõtti parkolónál ért véget.

Május 29-én „Nyitott szertár” napot tar-
tottunk: 9:00-tõl 12:00-ig fogadtuk az érdek-
lõdõket, akik betekintést nyerhettek a tûzol-
tók életébe. Ezen a napon a gyermekeknek
és családoknak lehetõsége nyílt közelebb-
rõl megnézni a tûzoltók által nap mint nap
használt felszereléseket, eszközöket. Fel-
próbálhatták bevetési ruháinkat, kipróbál-
hatták eszközeinket, és rövid történeteket is
hallhattak, illetve minden felmerült kérdésre
választ kaphattak.

Köszönjük azoknak, akik bármilyen for-
mában támogatták a munkánkat, illetve
azoknak is köszönjük, akik adójuk 1%-át a
Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egye-
sületnek 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

Barlangászaink

Úttörõs hírek
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Üvegfestés – Ami a múltkor kimaradt...

Tisztelt Olvasó!
Felkérést kaptam a könyvtártól, hogy

az alsó tagozatos gyermekekkel húsvéti, a
felsõ tagozatos gyermekekkel anyák napi
ajándékot készítsünk üvegfestéssel. En-
nek a felkérésnek boldogan tettem eleget.

Készültek a nyuszikás üvegtartók, anyák
napjára a virágos képek. Nagy öröm volt
látni, hogy a gyermekek milyen lelkese-
déssel festették az ajándékokat.

Az üvegfestés elvarázsolja a készítõt,
és a megajándékozottat is.

Élõben az augusztus 20-i ünnepség
keretében lehetõségem lesz a Mûvelõ-

dési Házban festményeimet, valamint
festett használati tárgyaimat kiállítani.

Szeretettel meghívom Önt a kiállítás meg-
nyitójára. Találkozzunk személyesen is!

Néhány festmény, amely a kiállításon
is látható lesz.

Horváth Katalin
üvegfestõ

– A Kossuth Rádió Országjáró mûsorában beszéltél az
Indul a Bakterház címû film kulisszatitkairól, vagyis csak
beszéltél volna róla, de sajnos a mûsoridõ rövidsége miatt
nem tudhattunk meg túl sokat. Hogy lett egyáltalán itt a
forgatás egyik helyszíne?

– Szalkszentmártonhoz tartozik közigazgatásilag Csabony.
A csabonyi rész Dunavecse felé helyezkedik el, amint az 51-es
fõúton haladunk. Régen vasúti megálló volt nem csak Szalk-
szentmártonban, hanem Csabonyban is. Természetesen bak-
terral és bakterházzal. Amikor helyszínt keresett a rendezõ
(Mihályfi Sándor) az Indul a bakterház címû film forgatásához,
végigjárta a vidéki kis vasútállomásokat, és állítólag nagyon
megtetszett neki a bakterház, tehát maga az épület.

– Hogyan találtak rá Czuczor Laci bácsira?
– Amikor az épületet keresték, bejöttek Szalkra a Petõfi

Sándor Emlékmúzeumba Majsai Karcsi bácsihoz (akinek a
helytörténeti dolgok, ill. Petõfi Sándor volt a szívügye), hogy
korhû ruhákra, bútorokra, kellékekre lenne szükségük. Karcsi
bácsi elküldte õket Czuczor Laci bácsihoz, akinek tudta, hogy
a padlása tele van régi dolgokkal, hisz õ már többször próbál-
ta rábeszélni, hogy adja neki a múzeumnak.

– Szóval körülnéztek Laci bácsinál?
– Igen, a kellékek miatt, de közben megismerkedtek vele, és

Teca (Laci bácsi lánya) elmondása szerint „annyira megtetszett
az öreg dumája és fellépése a rendezõnek, hogy rá írta a pa-
raszt szerepét” (Õ volt az, aki bottal kergette Bendegúzt, amikor

õ más földjén legeltette a teheneket és közben dinnyét lopott).

– Mit lehet tudni a legutolsó jelenetrõl?
– Errõl a jelenetrõl Koltai Róbert is mesélt már, én azt tudom

elmondani, hogy én hogy hallottam. A gombócokat egy dunave-
csei étteremben készítették és elõször még nagyon puhák vol-
tak és ráadásul finomak is, ezért állítólag rájártak a színészek,
vagyis csak ették volna, de rájuk szólt a kellékes, hogy nem
ehetik õket, mert kelléknek számítanak. Igen ám, de az idõ mú-
lásával már kemények lettek a gombócok. Ekkor megoldódott a
kellékes problémája, de végül ebbõl lett a baj. Az egyik ilyen ke-
mény gombóccal szemen dobta Bendegúz Koltai Róbertet, aki-
nek ez annyira fájt, hogy kirohant. Csakhogy ez volt a jel,
ugyanis megbeszélték, hogy akkor kell összedönteni a bakter-
házat, amikor Koltai kiszalad. A színészek folytatták a jelenetet,
hiszen még csak az elején tartottak, és végül néhányukat úgy
kellett gyorsan kimenekíteni, hogy rájuk ne dõljön a ház.

– Merre található a bakterház? Van valami, ami alapján
odatalálhatunk?

– Jelenleg már nincs meg sajnos a bakterháznak még a
nyoma sem. Nincs semmi jel, ami utalna rá, ezért tervezi az
önkormányzat a jövõben valamikor egy emléktábla elhelyezé-
sét, hogy akik esetleg kedvet kapnak megismerkedni a forga-
tás helyszínével, megtalálhassák a bakterház helyét.

Halászné dr. Borbély Anett
jegyzõ

Borbély Éva

Ami a Kossuth Rádió mûsorából kimaradt…
(Interjú Halászné dr. Borbély Anett Jegyzõ Asszonnyal)
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A Kossuth Rádió Országjáró címû mûsorában hallottam elõ-
ször „gyütt-möntként” a helyi színjátszó társulatról és rendezõ-
jérõl, Nagyné Sümegi Viktóriáról, aki a hétköznapokban banki
tanácsadóként dolgozik.

– Hogyan lett önbõl színdarabíró, rendezõ?
– Írói és rendezõi adottságaim talán gyermekkorom farsan-

gi báljaira vezethetõk vissza. Szerettem volna szerepelni. Szuny-
nyadó tehetségemet késõbb sikerrel kamatoztattam csemeté-
im iskolai rendezvényein, majd bekapcsolódtam a Kulturált
Környezetünkért Szívvel Egyesület (KÖSZI) báli mûsorainak
összeállításába. Elõször a táncos produkciókba (kezdetben csak
lányoknak, következõ évben már fiúknak is tanítottam), majd
miután elfogytak az ötletek, írtam egy darabot „Répa mese
KÖSZI módra” címmel. Ebben a mesében az elõadókra olyan
szerepeket ruháztunk, ami sok esetben a foglalkozásuk, és
emiatt tudtunk hitelesek lenni (megjelenítve benne a saját ka-
rakterüket is), pl. a fodrászt Czuczor Teca játszotta, a péket
Zola a kisfiával, és az azóta már „pályaelhagyók”, mint
Szûcsné Molnár Edina volt a vasutas és Nagy Sándor a sofõr
és még sorolhatnám. A darab vidám hangvételéhez a megfe-
lelõlen választott zenei betétek is szolgálnak: olyan zenei da-
rabot, vagyis inkább az abból megfelelõ részt kerestem, ami
pont a témához illik, pl. amikor a fodrász megérkezett, a Gede-
on bácsi zene szólt, az orvosnál a Szerelem doktor, a vasutas-
nál pedig a Megy a gõzös Kanizsára. A második mesés dara-
bom, ami az „Aranyszõrû bárány” mintájára készült, a Sportbá-

lon láthatta a közönség. A következõ alkotásom, a „Petõfi ál-
ma” már nem követte egy ismert mese vonalát sem, hanem sa-
ját kútfõbõl fakadt. A vicces elemekkel átszõtt darab a költõ egy
Szalkszentmártonban töltött napjáról szól. A mû megírásához
Petõfi Sándor huszonkét versének részletét használtam fel. A
darab különlegessége, hogy saját verseim sorait a nálunk hasz-
nálatos szegedi tájszólásba ültettem át. Így lett a meg-bõl mög,
azt-ból oszt. A darabot 2018 nyarán, a Múzeumok Éjszakáján
adtuk elõ a frissen megalakult Szalkszentmártoni Egyedi Vers-
mondók Amatõr Színtársulatával, a SZEVASZ-szal.

– Milyen terveik vannak a közeljövõben?
– A SZEVASZ nem egy hivatalos csoportosulás, hanem lel-

kes amatõrök gyülekezete. Olyan, mint a népmesékben: van
is meg nincs is, alakult is meg nem is. Nem is gondolkodunk
azon, hogy egyesületbe tömörüljünk. Nem pénzért, hanem sa-
ját és a közösség örömére lépünk színpadra. Már évek óta a
terveim között szerepel egy darab, amely „A mi kis Szalkunk”
címet kapja, melynek mondanivalója a helyi emberek számá-
ra hordoz majd üzenetet. A darabokat magam írom és rende-
zem, szerepet viszont nem vállalok, mert rettentõen lámpalá-
zas tudok lenni. Szeretném elérni, hogy színtársulatunk próbái
ne csak ad-hoc jellegûek legyenek, hanem rendszeressé vál-
janak. Félek azonban, hogy a kényszeresség érzése miatt el-
veszik a varázs. Akkor van SZEVASZ, ha megvan az alkalom,
kész a darab és jönni kell a próbákra. A legfontosabb, amit
már elsõ ízben elmondok a csapatnak: Csak ha kedvetek van

SZEVASZ életképek próbák alatt – elõdás elõtt
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hozzá, akkor hozzuk össze! A próbákon a karakterek eljátszá-
sához a csapattagok ötleteit szívesen fogadom, így jobban
azonosulnak a szereppel, és még az esetlegesen fellépõ lám-
palázat is sikerül oldanunk. Nekem ez a hobbim és szívesen
csinálom, akad, aki a maga, illetve az én kedvemért vesz részt
a munkában. A színdarabokat nem csak eljátsszuk, hanem a
kellékeket is magunk szedjük össze, készítjük el. Alapelvem,
hogy ha már az idõt elvesszük a családtól, ne játsszunk egy-
más idejével, a megbeszélt próbákon mindig legyünk ott és ad-
juk bele szívünket és lelkünket.

Olyan mûsorom is volt, amelyben nem kimondottan a SZE-
VASZ szerepelt, pl. a Sportbálokra külön kérés volt, hogy egyi-
ken csak a gyerekek, következõ évben csak a felnõttek vegye-
nek részt. Az idei évben pedig olyan verset írtam, mellyel az
egyesület 5 éves munkáját foglaltam össze egy rövid mûsor-
ban. A Szentmárton SE felkérésére az idén már a negyedik
mûsort csináltuk meg. 

De talán a legtöbben onnan ismernek, amikor a Néptánc
Egyesülettel készítettünk falukarácsonyt, ahol 50 gyerekkel és
felnõttel szerepeltünk – még a mai napig is emlegetik. Minden
évben kérdezik, vajon mikor lesz a következõ?

– Kikbõl áll a társulat?
– Arra a kérdésre, hogy hány fõs a társulat, úgy tudnék vála-

szolni: attól függ, hány fõs a szerep. Volt, hogy az egész csalá-
dom benne szerepelt. A tagok létszámát 20-25 fõre tenném, de
hangsúlyozom, nem állandó, aktív szereplõkrõl van szó. Elsõd-
leges célom az volt, hogy itt Szalkszentmártonban – mint tudjuk
– annyiféle egyesület van –, én nem válogatok, mindenkibõl kér-
tem egy szeletet! Sohasem volt szereplõválogatás, a színtársu-
lat magját a KÖSZI-sek adták, majd megszólítottuk az embere-
ket, a megkérdezettek nagy része közösséget vállalt velünk. 

A megszólítottak között van fodrász, traktoros, virágkötõ,
kereskedõ, butikos, buszsofõr, nõvér, pék, kis- és középisko-
lás, üzemvezetõ, mûkörmös, mérnök, egyetemi hallgató. Nagy
örömmel fogadtam, hogy – a sajátomon kívül – több család is
bekapcsolódott a munkába, a SZEVASZ-ban együtt lép szín-
padra anya, apa és gyermek. Színtársulatunk talán legna-
gyobb erénye az összefogás erejében mutatkozik meg. Bebi-
zonyítja, hogy tudunk közösen is együtt, egymásért dolgozni.
Ami jólesõ érzés, hogy többen érdeklõdnek egy újabb elõadás-
ról, és jelzik, hogy szívesen szerepelnének! Ennél jobb vissza-
jelzés szerintem nem kell.

– Mi motiválja egy-egy darab megírására, mennyi mun-
kát igényel színpadra állításuk?

– Hiszem, hogy a képességem Isten ajándéka. A bennem
lakozó nagy segítõ szándékot írásaimon, színdarabjaimon ke-
resztül tudom átadni a közösségnek. Természetesen megvan
a megfelelõ olvasottságom, de nem tanultam regényt, verset,
színdarabot írni, sem pedig rendezni. Jó érzés megtapasztal-
ni, hogy mindezt sikerül elérnem. Hallgatnak rám az emberek,
és szívvel-lélekkel vesznek részt a munkában. 

Még ma is bennem van a félsz, hogy képes vagyok-e eleget
tenni a felkéréseknek, tudok-e valami mást, valami újat írni, lét-
rehozni. Miután hozzákezdek, eloszlanak a kételyek. Leülök,
már rovom is a sorokat, és csak jönnek és jönnek a rímek, köz-
ben beugrik, milyen zenei betét illik a sorba. Az alkotási folya-
matot nagyban megkönnyíti, hogy látom magam elõtt a szín-
padképet. A darabot megírom verses formátumban, mindig
szabad szöveggel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy van egy ka-
rakter, amit el kell játszaniuk a szereplõknek, a próbákon folya-
matosan csiszolunk rajta, elveszünk, hozzáteszünk, tulajdon-
képpen azt mondhatjuk, hogy improvizálunk, és az elõadások
során ebbõl vagy több lesz, vagy kevesebb. 

Nincs olyan, hogy kötelezõen meg kell tanulni egy szöveget,
ez alól csak a Petõfi álma darab volt kivétel, de ott is sajátos
elõadásmódban adhatták elõ.  

Ami a próbák alkalmával belülrõl fakad, érzésbõl jön, azt
mindig beépítjük a szövegbe.

– Bemutatkozott-e már a falu határain túl?
– Érkeztek felkérések más településekrõl is, de nem viszem

ki a darabokat a falun kívülre, annál is inkább, mivel az itteni-
eknek íródott és róluk szól. Lehet, hogy máshol is sikerük len-
ne, ám nem tudnám átadni az üzenetet, amit a sorok közé rej-
tettem. Olyan jó látni a nézõk szemét, ahogy várják, vajon ki
lesz a következõ szereplõ. 

Számomra az a legfontosabb, ha látom, hogy a nézõ elõ-
adás közben, ha csak néhány másodpercre is, elgondolkodik,
mert megérintette valami. Nekem ez már megérte!

Mindenkit várunk szeretettel tagjaink sorába, nem kell szí-
nészi tehetség, hiszen itt mindenki hétköznapi ember, maxi-
mum iskolás korában nyert egy versmondó versenyt. 

A lényeg az, hogy a színpadon mindenki érezze magát jól
elõadás közben!

G.S. – B.É.
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Programajánló
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Programajánló – Ami a múltkor kimaradt...

Szalkszentmártonban régen a kútban
kelt kifli kedvelt édesség volt. Ez egy na-
gyon régi recept, nagymamám készítet-
te, amikor még volt az udvarokban ásott
kút – tudtuk meg Gudmonné Esztike né-
nitõl. Télen a reggelire frissen kisütött ka-
lácsot a gyerekek zsebre rakták, és így
melegítették a kezüket a nagy hidegben. 

A kelt tészták keléséhez meleg szük-
séges. Ennek a tésztának éppen az a
különlegessége, hogy hideg vízben kel
meg. Faluhelyen mindenütt volt ásott kút,
abba engedték le vödörben a tésztát és
ott kelt meg. Más vidékeken ezért vízen
kullogónak is hívják. Szombatonként egész
nap tepsiszámra sütöttük. Az én párom
mindig azt mondta, „a kútban kelt kalács-
nak nincs párja a világon” – emlékezett
vissza Esztike néni.

Íme a recept:
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dl tejföl, 1

dl zsír, 3 tojás, 3 dkg élesztõ, 1 evõkanál
cukor, 2 citrom reszelt héja, csipet só.

Kútban kelt kifli

Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket 2022. június 25-én a
Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Emlékkiállítás által megrende-
zésre kerülõ Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatra.
Várható egésznapos programok: Vesszõfonás – kosárfonás •
Vásári forgatag • Gasztro udvar: kenyérlángos, grill ételek, gyü-
mölcsfröccs, sör és bor sarok, popcorn, vattacukor • Gyermek prog-
ramok: ugrálóvár, trambulin, henna-, arcfestés és csillámtetkó, • Já-
tékos tanulás: múzeum-kvíz, pontgyûjtõ játék • Lovasfogatos kirán-
dulás • Tûzzsonglõr • Mézeskalács-díszítés
Esti programok: 
18.30 Dafti-dalok

Elõadják:
Török László Dafti – versek és dallamok, ritmusgitár, ének
Törökné Novadovszki Nelli – szintetizátor, ütõhangszerek, vokál
Török Soma – szólógitár
Balla István – basszusgitár, szintetizátor, vokál

20.00 Nagy Adrienn – Adri színésznõ, énekes
nyár esti jazzes élõ koncert

Programajánló



Anyakönyv – Újszülöttek 

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.)

Domján Lili 2022. 04. 05.
Lili csodálatos kislány,
nagyon szeret sétálni,
nagyokat alszik. Apa-
anya szeme fénye. Õ

egy csoda az életünkben.

Kinter-Nagy Benett vagyok, 2022. április
27-én 12:45-kor 4100 g-mal 54 cm-rel,
apukám segítségével megérkeztem.

Otthon már nagyon várt a nagytesó: Adél.

Paulovics Lina Molli
2022. 04. 27.

Lina baba vagyok.
Anyukám szerint egy

angyal! Nagyokat eszek
ès utána nagyokat

alszom. Nem szoktam
sírni, de nézelõdni
szeretek, fõleg ha a

bátyusom játszik velem.

A nevem Demeter Dzsínó Dzsúlió,
2022. április 09. napján, 00 óra 05
perckor jöttem a világra. Súlyom
2950 g, és 51 cm hosszú vagyok.
Remélem, hogy a fotómat látva

mosolygós lesz a napod.
Sallai Netta 2022. 03. 22.

A nevem Sallai Netta,
2022. 03. 22-én szület-

tem, a súlyom 3150 g, és
50 cm hosszú vagyok.

Ha a tesóm játszik,
zörög, én békésen

alszom. Sokat
nézelõdök, gõgicsé-
lek, engem minden
érdekel. Ha valami
nem tetszik, sírok

mérgesen.

Lukácsi Richárd
vagyok, 3550 g-
mal, 52 cm-rel

születtem 2022.
03. 16-án 9:15-

kor szüleim
nagy örömére.
Nagy buli volt!
Kilenc hónap
búvárkodás,

merülés, azután
világra jövés,

ordítozás, derü-
lés. Remélem jó
helyre jöttem és

már vártatok,
remélem, ha

nyitom szemem,
boldog szülõt

láthatok!

Györgye Olívia Odett 2022. 05. 02.
Mosolya mosolygásra késztet. A neveté-
se ragályos. A szíve tiszta és igaz. A leg-
jobban azt szeretem, hogy õ a lányom.

Közhírré tétetik 28

Születések
Lukácsi Richárd a.n.: Ungor Gréta 2022.03.16.
Sallai Netta a.n.: Szilágyi Erzsébet 2022.03.22.
Domján Lili a.n.: Sonkoly Mariann 2022.04.05.
Demeter Dzsínó Dzsúlió a.n.: Demeter Klaudia 2022.04.09.
Paulovics Lina Molli a.n.: Györgye Márta Malvina 2022.04.27.
Kinter-Nagy Benett a.n.: Nagy Melinda 2022.04.27.
Györgye Olívia Odett a.n.: Csorba Beatrix 2022.05.02.

Házasságkötések
Kovács Margit és Schusztek János István 2022.03.11.
Gomán Beatrix és Szabó Dávid 2022.04.04.
Galyas Szilvia és Fekete Gábor 2022.04.11.
Répás Edit és Tiringer Csaba 2022.04.22.
Juhász Valéria és Benkovics Balázs 2022.04.30.
Kovács Zsuzsanna és Görei Viktor 2022.05.07.

Elhunytak
Szilágyi János 1943.10.08. 2022.01.16.
Ratkovics Istvánné 1953.06.22. 2022.02.08.
Kiss Andrásné 1930.10.01. 2022.02.18
Sebestyén István Illés 1949.10.06. 2022.02.19.
Majsai Károlyné 1928.08.17. 2022.02.22.
Góczán Sándor 1941.11.23. 2022.02.22.
Krajcsovszki Sándor 1960.10.02. 2022.03.04.
Bethlehemi Jánosné 1942.02.27. 2022.03.06.
Valkai István 1941.03.26. 2022.03.21.
Molnár Borbála 1944.03.14. 2022.03.24.
Kardos Pál 1931.09.10. 2022.03.24.

Anyakönyvi hírek
Folytatás az elõzõ oldalról...

Elõször a langyos tejfölben – a cukor hozzáadásával – felfuttat-
juk az élesztõt. Egy tálba szitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a citromhé-
jat, a sót és a zsírt, majd elmorzsoljuk. A tejfölben felfuttatott élesz-
tõhöz hozzátesszük a tojásokat, jól elkeverjük, majd a liszthez önt-
jük. Alaposan összedolgozzuk, ruganyos tésztát kapunk. Egy ritka
szövésû konyharuhát bezsírozunk, a tésztát beletesszük, majd
madzaggal lazára összekötjük, hogy legyen hely a tésztának a ke-
léshez. Ezután egy nagy fazékba hideg vizet engedünk, a fakanál-
ra fûzött tésztát beleengedjük. Amikor feljön a tetejére — kullog a
vízen  – dolgozhatunk tovább. Liszttel megszórt nyújtólapra borít-
juk, rudat formálunk belõle, majd feldaraboljuk. Ezután cukorral
hintjük a deszkát és ezen sodorjuk, majd kiflit formálunk belõle.
(Lehet briós vagy más formát is alakítani.) Sütõpapírral kibélelt tep-
sibe, egymástól távolabb tesszük, mert süléskor még nõ. Élvezzük
a karamell és citromhéj finom illatát, majd a kiflik különleges ízét!

Jó munkát és jó étvágyat kívánok mindenkinek!
Amlerné Sikár Veronika
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