
Végre fellélegezhettünk a járvány mi-
att elrendelt intézkedések alól, és úgy ér-
zem, gyorsan visszatértünk a megszo-
kott életvitelünkhöz. Újra lehetõség nyílt
a rendezvények megtartására. 

Június 4-én emlékeztünk meg a Tria-
noni országcsonkításra, melynek idõ-
pontját módosítottuk az esti órákra, hogy
minél többen részt tudjanak venni a
megemlékezésen.

Az áprilisi újság a Körtó munkálatainak
elkezdõdésével végzõdött, nos, mostan-
ra egy szép vizes környezet fogadja a
Dunavecse felõl érkezõt. Ez egy 80 millió
Ft-os pályázat volt, melynek nem csak
vízügyi jelentõsége van, hanem esztéti-
kailag is meghatározza a faluképet.

Sikeresen befejezõdött az óvodák
energetikai korszerûsítése is, mind a
központi és fõleg a telepi ovinál látható
érdemi változás, állagmegóvás. Ottho-
nosabb, melegebb termekben folytatód-
hat az óvodai oktatás a szülõk és a gye-
rekek megelégedésére. A kivitelezés 57
millió Ft-ba került.

A közeljövõben szeptemberben foly-
tatjuk az utak aszfaltozását a Posta, Ná-
dor, Arany János és Táncsics utcában,
és a Kossuth, valamint az Alkotmány ut-
ca is befejezésre kerül, 34 millió Ft az
aszfaltozás költsége.

Ami még elkészült: az a Rákóczi és
Alkotmány utcai járdák, melyeket mun-
kásaink építettek meg a START munka-
program keretében. Gyakran ér kérés,
kritika, hogy nem tudjuk idõben a zöldte-
rületeket karbantartani, de 2 munkásunk

megállás nélkül csak ezzel foglalkozik,
nagy a terület, türelmüket kérjük, meg-
próbálunk mindenhova odaérni!

A Polgármesteri Hivatalban a munka a
megszokott módon zajlott a nyáron, nem
volt fennakadás, nem kellett korlátozó in-
tézkedéseket bevezetni.

Nagy figyelemmel kísérte a falu apra-
ja-nagyja a megújult toronysüveg vissza-
helyezését, mely a templomfelújítás leg-
látványosabb része volt. Tudomásom
szerint az õsz folyamán befejezõdik a
teljes felújítás, plusz a templom környe-
zete is megújul.

Jelenleg a falugazdász irodájának fel-
újítása folyik, ha minden a tervek szerint
halad, az õsz folyamán új helyen, a je-
lenlegi Takarékszövetkezet mellett lesz
az új falugazdászi iroda. Elkészülte után
kiértesítjük a lakosságot.

Rég várt, bájos eseményre került sor
augusztus 20-án, az életfára 78 újszülött
neve került fel egy meghitt mûsor kísére-
tében, melyet védõnõnk, Mizseiné Judit-
ka bonyolított le nagy sikerrel. Köszön-
jük, Juditka!

Úgy érzem, hogy ez a sok felkerült
név bizakodásra adhat okot, hogy van jö-
võje falunknak, lesznek fiatalok utánunk
is, akik biztosítják a település fennmara-
dását!

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk
is sikeresen megrendezésre került, és az
ünnepséget követõ szórakoztató mûso-
rok is kellõen emelték a megemlékezés
fényét, gondolok itt a néptáncosaink fer-
geteges mûsorára. 

10 órakor egy látványos tûzijáték zár-
ta az ünnepet.

Egy pár szó a jelenlegi helyzetrõl: 
Ha minden jól megy, a közeljövõben

tudomásom szerint nem fognak elrendel-
ni korlátozó intézkedéseket, de ha újra
megjelenik a vírus új mutációja, fel kell
készülni az óvintézkedések betartására.
Kérek mindenkit, próbáljon meg vigyázni
magára, családjára, hogy minél keve-
sebb megrázkódtatással éljük át a nem
kívánt napokat.

Káposztás Tibor
polgármester

IX. évfolyam 2. szám, 2021. szeptember Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.
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Pályázatok

A nyár során kettõ TOP-os beruházás
kivitelezésének mûszaki átadására ke-
rült sor. Az egyik a 2016-ban beadott és
emiatt jelentõs önrészt igénylõ óvoda
energetikai pályázat, a másik pedig a
Körtóhoz, mint záportározóhoz köthetõ
csapadékvíz-elvezetési program. 

Az óvoda energetikai projekt kivitele-
zése februárban kezdõdött, és júniusban
került sor a mûszaki átadásra. A Mester-
Bau 2002 Kft. a tõle megszokott ütemben
és minõségben valósította meg a beruhá-
zást. Közben Magyarország Kormánya
további 5,8 millió forint többlettámogatás-
ról döntött, így 20 millió forint lett az ön-
kormányzat önrésze. Egy nyáron megje-
lent kormányhatározat révén további
többletforrás igénylésére nyílt lehetõsé-
günk. Igyekszünk élni a lehetõséggel!  

A Posta utcai óvodában nyílászáró-
cserére, szigetelésre, fûtéskorszerûsí-
tésre (elektromos fûtés és napelem tele-
pítés) került sor. Legnagyobb fejtörést a
25 kW-os háztartási méretû kiserõmû
mûködtetéséhez szükséges áramforrás
biztosítása jelentett, de hosszú csatákat
követõen sikerült elérni, hogy az áram-
szolgáltató a szükséges fejlesztést tan-
évkezdésre megvalósította. 

A Mezõ utcai óvoda átalakulása még
ettõl is látványosabb. Új tetõszerkezetet,
nyílászárókat, szigetelést és kondenzá-
ciós gázkazánt tartalmazott az energeti-
kai projekt. 

Mindkét helyszín esetén részleges
akadálymentesítés szerepelt az elvárá-
sok között, melyhez a rehabilitációs
szakmérnök útmutatása szerint a járdák
kialakítását az önkormányzat végezte. 

„Ha befejezel egy munkát, jó érzéssel
tölt el, de közben valami ûrt is hagy ma-
ga után. Minden figyelmedet ráfordítot-
tad, és most vége.” – Az ûr kitöltésére azt
a megoldást találtuk, hogy az udvar ren-
dezésére koncentrálunk a többi pályázat
mellett. Folyamatosan figyelemmel kí-

sérjük a felhívásokat, és bízunk benne,
hogy újabb – ha nem is ekkora volume-
nû, de több kisebb – program keretében
ismét a gyerekekért dolgozhatunk.   

A csapadékvíz elvezetés nagyon sok
település problémája. Szalkszentmárton
is komoly károkat szenvedett már a bel-
víz miatt. Talán a legjelentõsebb anyagi
veszteséget 2008-ban rögzítették. Egy
2012-ben készült tanulmány pályázati
forrás hiányában nem került megvalósí-
tásra, így a tervezés költsége az önkor-
mányzatot terhelte. 

Mivel az akkor készült anyag már el-
avult, új alapokra helyezve 2020-ban
nyújtottunk be támogatási kérelmet a
község dél-nyugati területére vonatkozó-
an, mellyel a szükséges munkálatok 1.
ütemét szerettük volna megvalósítani. 

Év elejére a Körtó már olyan mérték-
ben feliszapolódott, hogy egy hirtelen le-
zúduló, nagyobb mennyiségû csapadék
befogadását nem tudta volna biztosítani.
A lecsapolására létesült csatorna annyi-
ra feltöltõdött náddal és egyéb növény-
zettel, hogy szükséges esetben lecsapo-
ló szerepét csak korlátozottan volt képes
ellátni, emiatt fontos volt, hogy mielõbb
belevágjunk a munkálatokba. 

A pályázatnak köszönhetõen február
26-án került átadásra a munkaterület a
kivitelezõ részére.  
– Nád levágás, eltávolítás, deponálást

követõ elhelyezés;
– Bokrok, fák kivágása mederszelvé-

nyekbõl, kitermelt faanyag elszállítása;
– Mederben felgyülemlett iszap eltávolí-

tása, elszállítása és elhelyezése;
– Szerves anyagok (gyökér, kotu stb.) el-

helyezése;
– Mederfenék rendezése tervezett szin-

tekre;
– Meder rézsû rendezése tervezett mé-

retre;
– Fenntartási sávok kialakítása medrek

mentén;

– Új csõáteresz és tiltós mûtárgy beépí-
tése 106 hrsz. szelvényében;

– Meglévõ csõáteresz kitakarítása a
0316/139 hrsz. szelvényében;

– Mobil szivattyúállás kialakítása 0316/
139 hrsz.-en;

– Komplett geodéziai felmérés és feldol-
gozás a létrejött vízilétesítményekrõl
valósult meg a nyár során. 
A beruházásnak köszönhetõen 310

méter hosszan felújított csatorna és a
3515 m3 befogadó képességû záportáro-
zó biztosítja mostantól a település dél-
nyugati részének a csapadékvíz-elveze-
tését. Mindkét projekt zárását megelõzõ-
en szemléletformálással kapcsolatos fel-
adatok várnak még ránk. 

A település csapadékvíz-elvezetési
programjának II. üteme is megkezdõdött,
melyhez a forrást egy újabb TOP-os ke-
ret biztosítja 250 millió forint értékben. A
tavasszal beadott pályázat pozitív bírála-
tát követõen a szerzõdéskötés folyamat-
ban van. A kiviteli tervek készülnek, vár-
hatóan szeptemberben a vízjogi létesíté-
si engedélyhez szükséges dokumentu-
mok rendelkezésre fognak állni. A kivite-
lezési munkát jövõ tavasszal szeretnénk
kezdeni. 

Aki olvas híreket, folyamatosan szem-
besül azzal, hogy több település nem tud
élni az elnyert pályázati lehetõséggel for-
ráshiány miatt. Ezen felül sajnos szinte
minden projekt tartalmaz olyan eleme-
ket, melyeket a támogatásból nem lehet
finanszírozni, így a saját költségvetés
terhére kell megvalósítani. Az emelkedõ
árak miatt minden pályázatot pörgetünk,
és a lehetõ legrövidebb idõn belül elszá-
molunk. Természetesen ehhez szüksé-
ges, hogy az elõleg rendelkezésre álljon.
Emiatt még nem tudtunk belefogni a Pe-
tõfi ház udvarára tervezett, építési enge-
déllyel rendelkezõ kerti pavilon építésé-
be. Ebben a TOP projektben konzorciu-
mi tagként veszünk részt, ami nagyon

Pályázati beszámoló 
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Pályázatok – Köszöntés

Mercz Vincéné Erzsike néni Szabadszálláson született, itt
végezte el az elemi iskolát, a polgárit pedig Fülöpszálláson. Ki-
váló tanulmányi eredményeket felmutatva bátyja egyetértõ se-
gítségével választotta a pedagógusi hivatást. A szakma forté-
lyait Budapesten sajátította el, elõször Hartán, majd Kissolton
tanította betûvetésre a gyermekeket. Férjével, Mercz Vincével
szülõvárosában ismerkedett össze.

– Szerelem volt elsõ látásra, nem volt kétséges egyikünk
számára sem, hogy egybekelünk. Az élet, vagyis az akkori po-
litikai elvárások majdnem keresztülhúzták a számításainkat. A
szabadszállási laktanyában szolgáló jövendõbelimet felettesei
választás elé állították. Ha nem szakít a kulák származású
család leányával, el kell köszönnie a katonai hivatástól. Nagy
örömömre Vince engem választott. A házasságkötés után had-
nagyi rangját ugyan megtarthatta, de az egyenruhát le kellett
vetnie. Néhány évvel késõbb tanácselnöknek nevezték ki
Szalkszentmártonba, ahová jó feleség lévén én is követtem –
emlékezett vissza Erzsike néni.

A fiatal házaspár annyira megszerette településünket, hogy
itt telepedett le, és vált aktív tagjává a helyi közösségnek. Két
gyermekük született, egy lány és egy fiú.

– Nagyon szerettem a hivatásomat, sok-sok gyermekkel
kedveltettem meg az írás, az olvasás, a számolás tudományát.
Késõbb napközis nevelõként és munkaközösség-vezetõként
tevékenykedtem. Kezem alatt tanulták meg a szakmát a fiatal
kollégák, tudásomat járási szinten is megosztottam. A napi
munkám mellett könyvtárosi feladatokat is vállaltam. A fõként
mezõgazdaságból élõ lakosok örömmel jártak a könyvtárba.
Az állomány folyamatosan gyarapodott, mely részben a helyi
termelõszövetkezetnek volt köszönhetõ. Tanítói végzettségem
mellé a könyvtárosi oklevelet is megszereztem. Az intézmény
az 1980-as évek elején került méltó környezetbe. A mûvelõdé-
si házzal közös épületben bõven volt hely a könyvek elhelye-
zésére és az olvasók igényeinek kielégítésére – mesélte
Mercz Vincéné.

Erzsike néni sokat tett azért, hogy a könyvtárlátogatók minõ-
ségi irodalomhoz jussanak, gyakran szervezett író-olvasó talál-
kozókat is. Fõállású tanítóként képviselte kollégái érdekeit a

Pedagógusok Járási Szakszervezetében, mindemellett több
társadalmi beosztást is elvállalt.

– Hosszú évtizedekig tagja voltam a nõklubnak, a helyi vá-
lasztási bizottságnak, a nyugdíjasklubnak, a KÖSZI Egyesület-
nek. Néhány évvel ezelõtt mondtam le a Szabadszállás és Vidé-
ke Takarékszövetkezet intézõbizottságában betöltött tisztemrõl.
Aktívan és örömmel vettem részt a férjem által elnökként veze-
tett Petõfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre mindennapi mun-
kájában, programjaiban. Jelenleg is tagja vagyok mind a baráti
körnek, mind az Országos Petõfi Sándor Társaságnak. Férjemet
három évvel ezelõtt veszítettük el. Kilencvenévesen is résztve-
võje vagyok a helyi rendezvényeknek. A megszaporodott sza-
badidõmet pedig megpróbálom hasznosan eltölteni. Olvasok,
kertészkedem, és a konyhában is gyakran megfordulok, hiszen
tennivaló mindig akad bõven – fogalmazott Erzsike néni.

Odaadó és áldozatos munkáját számtalan kitüntetéssel ju-
talmazták. Megkapta többek között a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet, az aranyoklevelet, a gyémántdiplomát, a
Szalkszentmárton Községért kitüntetést. Életmûvét községünk
2013-ban honorálta.

Ezúton kívánunk hosszú életet és sok erõt, egészséget!
Forrás: Petõfi Népe

Kilencvenévesen is aktívan munkálkodik Erzsike néni

nehezíti az ügyintézést. Újabb árajánla-
tok bekérésével és egyeztetéssel folytat-
juk a munkát. 

A hazai forrásból megvalósuló Magyar
Falu programból eddig hét támogatást
vettünk igénybe, melybõl öt elszámolá-

sát beadtuk, kettõ megvalósítás alatt áll.
Általában 5 napos határidõt kapunk min-
den ügyintézésre, a válaszra pedig sok
esetben 8-10 hónapot várunk. A mai na-
pig az öt benyújtott elszámolásból kettõt
fogadtak el.   

A nyár során két befutott ilyen projekt-
rõl értesültünk. Az útfelújításra már szer-
zõdéskötés történt, melynek keretében a
Táncsics, Arany J. (Táncsics és Rákóczi
közötti szakasz), Nádor u. és a Posta ut-
ca felújítására kerül sor szeptemberben.

A mûvelõdési ház fûtéskorszerûsítését
a fûtési szezont megelõzõen tervezzük. 

Az ebek és macskák ivartalanítása pá-
lyázat elbírálásra vár. Az igényfelmérés
utolsó napján annyian szerettek volna él-
ni a lehetõséggel, hogy az ivartalanítá-
son felül a védõoltásra és a transzpon-
derrel történõ megjelölésre a pályázható
legmagasabb összeg túllépése miatt
nem is tudtuk az igényt benyújtani. Pozi-
tív bírálat esetén az igényfelmérõn sze-
replõ állatok ivartalanítása végezhetõ el.  

Jenei Edina 
pályázati-igazgatási ügyintézõ



Közhírré tétetik 4

Hulladékszállítás



Tájékoztató – Bölcsõde
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A nyári napok is színesek és esemény-
dúsak a Bóbita minibölcsõdében. Egyre
több idõt töltünk a szabadban, aminek a
gyerekek nagyon örülnek.

Önkormányzati, valamint szülõi segít-
séggel eszköztárunk is gyarapszik. Homo-
kot és napernyõt tudtunk biztosítani a
gyerekek számára. Egy árnyékos helyen
készülnek a szebbnél szebb homokvá-
rak. Egy kedves hölgytõl császárfát kap-
tunk, ami majd az idõ elteltével még na-

gyobb árnyékot fog nyújtani az udvarunkba.
A benti tevékenységeket is kültérre köl-

töztettük. A tízórait a friss levegõn fogyaszt-
juk. Pihenéshez plédet biztosítunk. Mind a
kis mozgásos, mind az alkotó tevékenysé-
gek az udvaron történnek. 

A szabadban töltött idõ pozitív hatással
van a gyerekek fejlõdésére. Jókat esznek
és nagyokat alszanak.

Láposi Klaudia
kisgyermek gondozó-nevelõ

Nyári élet a bölcsõdében 
Google a barátod,
Wiki a barátnõd...

Ha bármilyen információra van
szükségünk, hasznos lehet a Google a
barátod, Wiki a barátnõd mottó szerint
eljárni. Természetesen felhívhatjuk a
szomszédot is, hogy mikor rendel X
napon a gyermekorvos, milyen telefon-
számon lehet gyógyszer receptet írat-
ni, melyik napon lehet átvenni a beis-
kolázási támogatást a hivatalban, vagy
mikor irtja végre a Katasztrófavédelem
a szúnyogokat a településen stb. De
ha már ott van a kezünkben az okos-
telefon, hívás helyett egyszerûbb és
sokszor hitelesebb információt kapha-
tunk a keresés útján. 

Csak be kell írni a Google keresõbe
a megfelelõ kulcsszavakat és máris
kutathatunk az eredmények között.
Fontos, hogy jó kulcsszavakat adjunk
meg, mert anélkül a keresés sok idõt
vehet igénybe. 

Ha szeretnénk a világ bármely pont-
jára utazni, elõre megnézhetjük a
maps.google.com révén, hogy hová
fogunk érkezni. 

Egy másik remek google szolgálta-
tás a translate.google.com, ami egy
fordítógép. Hasznos lehet azoknak,
akik nem beszélnek idegen nyelveken. 

Interneten fellelhetõ civil kezdemé-
nyezés a Wikipedia. Ezen a felületen
tájékozódni tudunk bármirõl. Akár egy
tervezett utazáshoz kapcsolódóan a
látnivalókról, helyi szokásokról, árakról
stb. 

De egy ismeretlen fogalom jelenté-
sével is megismerkedhetünk errõl az
oldalról. 

Errõl a sok hasznos dologról pedig
már érdemes beszélgetni a szomszéd-
dal egy szelet sütemény vagy egy jó
kávé mellett. ☺

Jenei Edina
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Iskolai táborok

„Terülj, terülj asztalkám”
Csodaszarvas napközis közösségi alkalom
Szalkszentmárton, 2021. jún. 21. – jún. 25.

Résztvevõk: 14 fõ a 4. osztályból, 11 fõ a 3. osztályból.
Csoportvezetõk: Hõs Hajnalka és Pappné Vízinger Mária

Táborunk témamodulja a nemzeti kulturális identitás, a ha-
gyományõrzés és az anyanyelvápolás köré szervezõdött. A tá-
borozó gyerekek ügyességi játékokon, pék üzem látogatáson
vehettek részt rögtön a tábor elsõ napján. Ezt követte másnap
a Kiskõrösi Fürdõben tett látogatásunk. Itt egy egész napot
pancsolhattunk együtt, családias légkörben és hangulatban.
Másnap a fürdést kipihenve kosarat fontak a gyerekek, a helyi
kosárfonó nénik segítségével. Szebbnél szebb és díszesebb-

nél díszesebb kosarakkal térhettek haza a nap végén táboro-
zóink. Csütörtökön a Petõfi Múzeumban tettünk látogatást,
ahol saját kenyeret dagaszthattak gyermekeink, valamint kuko-
ricát morzsolhattak, bebarangolhatták a költõ otthonát. A hûs
pincében pedig almafröccsöt és helyben, kemencében sült ke-
nyérlángost fogyaszthattunk. A lakomát lemozogva a délutánt
a helyi játszótéren töltöttük. Az utolsó napon a nagy hõségre
való tekintettel fürdõfelszereléssel érkeztek tanulóink. Vízi csa-
tával, játékkal, kézmûveskedéssel és tantermi mozizással zár-
tuk a napot, illetve a hetet. Mindenki teli élménnyel és kelleme-
sen elfáradva térhetett haza a hét utolsó napján. A jövõ tanév-
ben is várjuk iskolánk tanulóit sok szeretettel Csodaszarvas
Táborunkba. Mert valóban egy csoda volt a gyerekekkel ez az
egy hét.

Nyári táborok
Minden gyermek alig várja, hogy kezdetét vegye a vakáció, elkezdõdjön a jól megérdemelt szabadság. Az idei

év a tavalyihoz hasonlóan rendhagyó volt, hiszen a gyerekek hosszú hónapokig online tanultak, nem találkozhattak
egymással, kortársaikkal, a különféle korlátozások is mély nyomot hagytak bennük. Szükségük van az önfeledt játé-
kokra, új ismeretek, készségek, barátságok kialakulására, azokra a színes élményekre, amelyeket a nyári táborok ad-

hatnak meg. Községünk is több lehetõséget kínált a vidám, tartalmas, kalandokban bõvelkedõ nyári idõtöltésre.

CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A
SZALKSZENTMÁRTONI PETÕFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2021.
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Iskolai táborok

„Földrészek küzdelme”
Csodaszarvas bentlakásos közösségi alkalom – Baks, 

Krónikás Park Fogadó – 2021. jún. 21. – jún. 25.
Résztvevõk: 16 fõ 6-8. osztályos tanuló

Csoportvezetõk: Tóthné Orbán Valéria, Rezes János, Varga Zsófia

Négy településrõl (Apostag, Kunszentmiklós, Szabadszállás,
Szalkszentmárton) érkezett 49 felsõs gyermekkel – közöttük 16
szalkszentmártoni diákkal – távol a nagyvilág zajától tölthettünk el 6
napot Bakson a Krónikás Park Fogadóban, amely teljes mértékben
alkalmas volt a program során az Olimpia témára tervezett és felfû-
zött minden elképzelésünk megvalósítására. A hét folyamán vegyes
csapatokban küzdöttek a fiatalok, képviselve az 5 földrészt, rengeteg
változatos, vicces és gondolkodtató feladat teljesítése során. Szám-
talan élménnyel gyarapodtunk mindannyian, egyénileg és közösség-
ként is, hiszen gyalogtúráztunk, újból – néhányan elõször – rácsodál-
kozhattunk a Feszty körképre, élvezhettük az Ópusztaszeri történel-
mi emlékpark látványosságait, de ellátogattunk Szegedre is, két ér-
dekes és interaktív kiállítás megtekintése után kiáztattuk magunkat
az élményfürdõben, és a belváros egy csodás pontján patinás cuk-
rászdában fagyiztunk is. Emellett a számtalan mozgásos feladat (ka-
rate, röplabda, vízi olimpia, méta), kézmûveskedés, társasjáték és
kooperációs játék után a hét végére egységbe kovácsolódott a kö-
zösség, amit ez a sokak ajkán felcsendült kérdés támaszt alá:
Ugye jövõre is lesz ilyen
program, és ugye én is
jöhetek megint? Azt hi-
szem, ennél ékesebb bi-
zonyítékra nincsen szük-
ség arra vonatkozóan,
hogy micsoda élménye-
ket kaptak a gyermekek.

„Ki a hõs ma?”
Csodaszarvas napközis közösségi alkalom –

Szalkszentmárton, 2021. jún. 28. – júl. 02.
Résztvevõk: 12 fõ az 5. osztályból
Csoportvezetõ: Török László Dafti

„Hõs az, aki…” – fogadta a táborba érkezõket a „Hõsök ter-
me” táblájára felírt befejezetlen mondat. A tábor ideje alatt kö-
zös gondolkodással, dramatikus helyzetek által, bátorságpró-
bákkal igyekeztük körbejárni, megtapasztalni a fókuszba he-
lyezett kérdést. Értelmeztünk mitológiai és egyéb irodalmi pél-
dákat, színész-rendezõ vezetésével dramatizáltuk  a János vi-
téz néhány jelenetét, átéltük a nagybeteg apjáért önmagát fel-
áldozó fiú történetét, képregényben feldolgoztuk a hõs kutya,
Vilma történetét, vízicsatát vívtunk egymással a kánikulában,
Kecskeméten Vitéz Lászlóval legyõztük az ördögöt, a hang-
szergyûjteményben és egyéb helyzetekben legyõztük önma-
gunk szemérmességét, félelmét. Saját magunk által gyúrt ha-
muba sült pogácsát tettünk mesetarisznyánkba felismeréseink,
élményeink mellé. „Hõs az, aki nem fél félni … aki fél, de még-
is marad.”

Törökné Novadovszki Nelli
intézményvezetõ
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Erzsébet tábor

Az önkormányzat szervezésében lezajlott ötnapos program
keretében az 1-4. osztályos diákok sokféle foglalkozáson ve-
hettek részt. Minden napra jutott valami izgalmas program, ka-
landos kikapcsolódás.

A pályázati sikernek köszönhetõen idén nyáron huszonnégy
gyermeknek kínált bõséges elfoglaltságot az egyhetes napkö-
zis tábor. A program összeállításakor arra törekedtünk, hogy
minél tartalmasabban és hasznosabban tudják eltölteni az idõt
a gyermekek. A kézmûveskedés mellett kirándulást és többfé-
le játékos foglalkozást terveztünk. A táborlakók megismerked-
hettek a helyi tûzoltók munkájával és természetesen települé-
sünk nevezetességeivel, értékeivel. Ennek jegyében töltöttünk
egy délelõttöt a Petõfi Sándor Múzeumban, ahol az 1848-49-
es szabadságharchoz kapcsolódó sorjátékokban mérhették

össze erejüket és tudásukat a gyermekek. Tárlatvezetés mel-
lett Petrovics István, a költõ édesapja egykori kocsmájában ké-
peslapot írtak szüleiknek a fiatalok.

Az egészséges életmódra nevelés jegyében a fogápolásról
is szó esett, az itt készült tablókat pedig kiállítottuk a mûvelõ-
dési ház színpadtermében.

Ellátogattunk egy kistermelõhöz, ahol háziállatok tartásával
ismerkedtünk amellett, hogy a haszonállatokat etethettük és si-
mogathattuk. A nyári forróságot kihasználva csobbantunk a du-
naújvárosi élményfürdõben, és a hûvös moziteremben meg-
néztük a legújabb matiné filmet.

A program zárásaként pénteken ugrálóvár és pizza parti
szolgálta a gyermekek felhõtlen kikapcsolódását.

Forrás: Petõfi Népe

Tartalmasan telt az idõ az Erzsébet táborban is
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Szent István Nap – Kitüntetés

Szent István Nap
Ismét Szent István Nap-

pal ünnepeltünk augusz-
tus 20-át. A program a
központban álló Életfánál
indult, ahol az újszülötte-
ket köszöntötte közsé-
günk vezetése. A Mûvelõ-
dési Ház udvara adott ott-
hont a 14 órakor kezdõdõ
ünnepségnek, többek kö-

zött beszédet mondott, illetve kitüntetõ díjat adott át Káposz-
tás Tibor polgármester és dr. Salacz László országgyûlési
képviselõ. Polgármester úr beszédében az ünnep jelentõsé-
gét emelte ki:

„A mai napon azért gyûltünk itt össze, hogy közösen állít-
sunk emléket annak a Szent Istváni akaratnak, amely egy-
ben tartott minket a Kárpátok ölelõ karjaiban. A magyarság
megmaradt, túlélte a vérzivataros évtizedeket, és reménye-
im szerint továbbra is fennmarad. Vigyázzunk a világnak er-
re a kicsiny szegletére, mert bizony újra embert próbáló
idõk köszöntenek ránk. Mi magyarok már megszokhattuk az
idõk folyamán az ilyen kihívásokat. Büszkén kell hát fel-

emelni a fejünket és tudatni a világgal, hogy a magyarsá-

got nem lehet megtörni, mert mi nem úgy táncolunk,
ahogy a globalizált világ elvárja, hanem úgy, ahogy azt a
magyar nemzet elvárja.”

Az ünnepi köszöntõt követõen az új kenyeret Alföldy-Boruss
Dániel református lelkész áldotta meg. A nap egyik legfonto-
sabb eseménye a Szalkszentmártoni Emlékérem átadása volt,
melyet Mészáros Istvánné óvodapedagógus kapott. Emléklap-
pal ismerte el községünk Decsi Dorina teljesítményét.

Ez évben sem maradt el az 50 évvel ezelõtt házasságot kö-
tött párok köszöntése. Virágot és ajándékot kapott Horváth
Lajos és Horváth Lajosné, Szabó Lajos István és Szabó Lajos
Istvánné, Kovács Sándor és Kovács Sándorné, Decsi József
és Decsi Józsefné, Szóráth Ferenc és Szóráth Ferencné. Az
ünnepi beszédet Kerner Erzsébettõl hallhattuk.

Az egész napos kvalitás konferálást Mészáros Szilviának
köszönhetjük.

A Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület és a Szalki Sze-
derinda Néptánc Egyesület közel 2 órás színvonalas elõadá-
sára délután került sor. A rendezvény ingyenes szabadtéri
programokkal folytatódott. A gyermekek kikapcsolódását
egyebek között csúszda, körhinta, trambulin és népi játékok
szolgálták.

Az est fénypontja vagy inkább „durranása” az ünnepi tûzi-
játék volt, mely elõtt még egy sztárvendéget köszönthettünk
Bebe személyében.

Forrás: Petõfi Népe

Aranyoklevelet kapott községünk jeles polgára, Mészáros
Istvánné Éva néni. Ötven évvel ezelõtt vette át óvodapedagó-
gusi diplomáját: 1970-ben államvizsgázott a Kecskeméti Óvó-
nõképzõ Intézet nappali tagozatán. Elõtte egy évet dolgozott
Dunaújváros XII. számú óvodájában, képesítés nélküli óvónõ-
ként. 1970 augusztusától lett a helyi – a Községi Általános Is-
kolához tartozó – II. számú óvo-
da óvónõje, egyben vezetõje.
1977-ben kérte áthelyezését az
I. számú óvodába, beosztott
munkakörben. Az 1975-76-os
nevelési évben „Családmodell
vizsgálatot” végzett a Kalocsa
Járás 5 óvodája egyik óvónõje-
ként. 1977-86-ig az óvodák gyer-
mekvédelmi felelõse volt. 1978-
ban csoportja szerepelt a rádió
Óvodások mûsorában. 1985-tõl
3 évig vezette a Kunszentmiklósi
Körzeti Játék Munkaközösséget.
Több esetben tartott bemutató
foglalkozásokat Kalocsa Járás és
Kunszentmiklós körzeti szerve-
zésében. Kalocsai, budapesti kö-
zépfokú óvónõképzõs, valamint kecskeméti, szekszárdi fõisko-
lák hallgatói töltötték nála gyakorlati foglalkozásaikat. Két alka-
lommal volt távol, összesen 3 év 2 hónapot: gyermekgondozá-
si szabadságon. 1985-ben Kiváló Munkáért miniszteri kitün-
tetést, 1987-ben a Minisztertanács Kiváló Társadalmi Mun-
kás kitüntetést kapott. Valamint különbözõ elismerésekben

részesült több évtizedes pedagógus szakszervezetbeli, Ma-
gyar Vöröskereszt helyi, körzeti és kulturális koordinációs mun-
kájáért. 1991-tõl lett vezetõje a helyi általános iskolához tarto-
zó I. és II. számú óvodáknak. 

1992-tõl 3 és fél cikluson át volt az 5, majd 6 csoportos,
önálló, két telephelyû napköziotthonos óvodának a vezetõje,

egészen 2008. aug. 31.-ig, ami-
kor is összevonták a község ok-
tatási és kulturális intézményeit. 

2009. május 2-tõl a nyugdíj-
korhatár elérése elõtt nyugdíjba
vonult. Az elmúlt években aktí-
van vett és vesz részt a falu éle-
tében szervezett gyermek, nyug-
díjas és egyéb rendezvényeken.

Több évtizedes lelkiismeretes
munkájával, példamutatásával
kiemelkedõ szerepet töltött be az
óvodások életében. 

Több száz gyermeket nevelt,
tanított az aktuális elvárásoknak
megfelelõen, az emberi értéke-
ket elsõdlegesen szem elõtt tart-
va.

„Lehet a gyermeket könyvbõl nevelni, de minden gyermek-
hez más könyv kell.” (T. Gordon)

Köszönjük áldozatos munkáját, melyet községünkért tett
mind óvónõként, mind intézményvezetõként!

Büszkék vagyunk Rá!
Borbély Éva

Egy újabb elismerés, egy újabb büszkeség
Kitüntetés
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Szent István Nap – Életfa

2021. augusztus 20-án délután az Életfa körül megrende-
zésre került a Szalkszentmártonban született gyermekek kö-
szöntése.

Nagyon örülök, hogy Szalkszentmárton község védõnõje-
ként minden kisgyermekes családot ismerhetek, és védõnõ-
ként egy kicsit része lehetek az életüknek. 

A csodálatos életfa Bakos Gyula szobrászmûvész alkotása.
2015. augusztus 20-a óta kerülnek fel a Szalkszentmár-

tonban született gyermekek nevét rejtõ aranyszínû falevelek
az életfára, mely az anya – gyermek kapcsolatot, a kötõdést is
szimbolizálja.

Az életfa emlékeztet az örök fejlõdésre, a megújulásra, az
életre. A községünkben született gyermekek nevei az életfára
kerülve utalnak arra, hogy
õk nem csak a szûk érte-
lemben vett családjukhoz,
hanem a szülõfalujukhoz is
tartoznak.

Goethe szavait idézve…
„a gyermekeknek két dol-
got kell adnunk: gyökereket
és szárnyakat. Gyökereket,
amelyek tartást adnak, hogy
mindig tudják, hova tartoz-
nak, de szárnyakat is, ame-
lyek a kényszereiktõl és elõ-
ítéleteiktõl szabadítják meg,
és lehetõséget adnak új uta-
kat bejárni, repülni.”

Meséljünk nekik saját,
családi történeteket. Mesél-
jünk magunkról, gyermekkorunkról, a mi szüleinkrõl, nagyszü-
leinkrõl is és arról, hogy mely ünnepek fontosak számunkra, és
ezt hogyan fejezzük ki. Ezzel rögtön azt is megtanítjuk gyer-
mekünknek, hogy a minõségi, egymással eltöltött idõ az egyik
legértékesebb dolog a világon.

A gyermek életöröm, az egymásnak adható legnagyobb
ajándék. A gyermekvárás különleges idõszaka egy nõ életé-
nek, hiszen csodákat élhet át a testében a várandósság, a szü-
lés idején, és csodákat él át azóta is a gyermekével töltött min-
dennapokban. Kiteljesedik a világ, mert nem zárul le saját éle-
tünkkel, hanem folytatása lesz. 

Hiszem, hogy a gyermek a szülõi életút sikere, mert értel-
met ad a jelenhez és célt ad a jövõhöz.

A legoptimálisabb esetben 9 hónap áll rendelkezésre, hogy
megfelelõ felkészültséggel fogadják a várva várt kisbabát. Ha
kialakítják nyugalmas, biztonságos környezetét, napirendjét
szükségleteihez igazítják és érzi szülei pótolhatatlan szerete-
tét, akkor ezek összessége olyan körülményeket teremt, amely
megkönnyíti a gyermek számára az alkalmazkodást. Nem ma-
gányra és zavartalanságra van szüksége, hanem simogatásra,
ölelésre, a családjára.

Egy gyermek születésével egy új család is születik!
Szalkszentmártonban 2020. évben 31 gyermek született, ez

egy biztatóan magas szám, melyet várhatóan ebben az évben
is elérünk. Reméljük, az elkövetkezõ években tovább folytató-
dik a gyermekvállalási kedv. 

Egy országos szintû, ha-
gyományteremtõ kezdemé-
nyezéshez csatlakozott Szalk-
szentmárton is néhány év-
vel ezelõtt. Ennek keretein
belül babazászló kihelyezé-
sével szeretnénk megünne-
pelni és jelezni, hogy újszü-
lött érkezett közénk.

A Védõnõi Szolgálat ta-
nácsadójánál rózsaszín ba-
bazászló van, ha kislány, kék
babazászló, ha kisfiú szüle-
tett községünkben. 

A meghitt ünnepet a
szalkszentmártoni óvodá-
sok versmondása és Mizsei
Molli éneklése színesítette. 

Az ünnepség végén minden család boldogan kereste az
Életfán gyermeke aranyszínû falevelét. 

Köszönöm Szalkszentmárton Község Önkormányzatának,
hogy megrendezte ezt a szép napot, az újszülöttek köszöntését.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, 
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze õket?
Mindegyik más.

Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörû.”

Mizseiné Czigler Judit 
védõnõ

Életfa

A képeket Durvay Szilvia készítette.
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Szent István Nap – Képkiállítás

„Gondolataim és érzelmeim”
Képkiállítás rendezvénytermünkben

Mára már hagyománnyá vált, hogy a Mûvelõdési Ház min-
den évben lehetõséget biztosít azon tehetséges alkotók szá-
mára, akik különleges képességekkel bírnak és kitûnnek társa-
ik közül. Az idei évben Neumayer Hanna elsõ kiállításának
biztosított színteret a Nagyterem.

„Magasra emeli a mûvészet az embert,
Nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének min-
den rezdülését.”
Úgy gondolom, Gogol szavai tökéletes módon leírják, hogy

a mûvészet miként is tud részévé válni az életünknek. Mind a
mûvelõknek, mind a csodálóknak is.

Komoly gondolatok, üzenetek átadására és közvetítésére
képes a mûvészet minden ága. Talán ezek az eszményi gon-
dolatok azok, amelyek az embert különbbé teszik. Képes a lel-
ket ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt. A mûvészet felelõs-
séggel is tartozik, hiszen az ember lélektani, kulturális fejlõdé-
séért felel, mert az egyént itt érõ behatások az ember szemé-
lyiségét fordulni, finomítani tudják. A festészetet talán úgy tud-
nám értelmezni, amely színvilágában, ecsetvonásaiban, kifeje-
zõ erejében olyan érzéseket és érzeteket képes közvetíteni a
nézõ felé, amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni.
A szemet gyönyörködtetni s a szemet elvarázsolni nehéz fel-
adat, hiszen sok inger éri a hétköznapokban is. Ellenben egy
új világot tárni elé és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyel-
mét, óriási kihívás, amelyre a festészet egyedüli módon képes.

Az ember életében sok dolgot tapasztal, évrõl évre bölcsebb s
tisztán látóbb lesz.

Ezek a jelek egy átlagos ember életében is könnyen észre-
vehetõk, de egy mûvész munkásságában látni, ahogy az évek
telnek. Hannánál már kislány korában is látszott, hogy nagyon
szeret rajzolni és festeni, de igazán akkor vált számára fontos-
sá a festés, amikor 9 éves korában megkapta az elsõ festõ-
vásznat. Elõször még csak vízfestékkel próbálkozott, de ezek
a képek nem igazán sikerültek túl jól, de szerencsére nem ad-
ta fel. Sokat gyakorolt, és egy idõ után váltott az akrillal való
festésre, közben sokat olvasott a festészetrõl és videókat né-
zett, hogy még behatóbban tudja elsajátítani a különbözõ tech-
nikákat. A festményeivel az adott hangulatának jellemzõi fe-
dezhetõek fel. Van olyan képe, ami két hónapig készült, de
akad olyan is, ami két óra alatt került a vászonra. Portrékat
nem szokott festeni, mert szerinte ahhoz még nagyon sokat
kell gyakorolnia, de tájképeket szívesen fest és egyre jobban
tud is. Mostanában már próbálkozik olajfesték használatával
is, mint a nagyok, de ez még fejlesztésre szorul. Hiszem, hogy
meglesz ennek is az eredménye. Szerinte és a családja sze-
rint is sokat fejlõdött az elsõ alkotása óta. Bár azért Hanna
meg szokta állapítani, csakúgy a maga kamaszos szerénysé-
gével, hogy azért még nem vagyok egy Vincent Van Gogh.

Gulyásné Horváth Tünde
alpolgármester
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24 éve írok, mondok augusztus huszadikán köszöntõket.
Tapasztalatom szerint, sokkal nehezebb írni azokról, akiket jól

ismerünk, akiket szeretünk.
A legnehezebb eddig az volt, amikor szüleimnek írtam. 
A most ünnepeltek köszöntõje azért próbatétel, mert közöttük

van gyermekkori barátnõm, a történetekben felbukkannak anyám
lánykori barátnõi, és emlegetik, ha apám volt a kõmûvesük.

Nem beszélek arról, miért is fontos mérföldkõ a családok életé-
ben az együtt töltött ötven év.

Nem beszélek arról, mekkora a különbség a régi és a mai mo-
zaikcsalád között.

Nem beszélek arról, hogy mi volt a különbség egykor az iparos
és a kontár között, és idõközben milyen jelentésváltozáson ment át
a kontár fogalma.

Nem beszélek arról, hogy milyen nehéz 14 évesen a pályavá-
lasztás.

Nem beszélek arról, hogy miért is lehetett egy gyermeknek akár
10 körösztapja, körösztanyja.

Nem beszélek arról, hogy miért voltak furcsa, nem hivatalos
nevek.

Felfedezésre várnak ezek a témák. Múltunk titkait ismerhetnék
meg felfedésükkel gyermekeink, unokáink. Az idõ szorít, a nagy
idõk tanúi még itt vannak közöttünk. Élni kellene a lehetõséggel.

De beszélek arról, hogy az emlékezet igazgyöngyei között akar-
va-akaratlan ott lapulnak a megbántás szürke kavicsai is. Ha eze-
ket a belátás, a megbocsátás vonja be, attól értékesebb lesz bár-
mely kapcsolat, legyen az akár házasság, akár barátság, akár ro-
koni, szomszédi, munkatársi kapcsolat.

Szabó Lajos István és
Szabó Lajos Istvánné 
(sz. Bernáth Ida Edit)
Házasságkötés ideje:

1970. 03. 28.

Akis Bodri Lala már gyer-
mekkorában is a Homoki
úton lakott. Édesapja gaz-
dálkodóból lett tsz tag.
Édesanyja htb. volt, de mû-
velték a háztájit, a szõlõt, és
állatokat neveltek. Míg a
szülõk dolgoztak, Lalára
sokszor a szomszédok és a
közeli bulgárkertészetben
dolgozók vigyáztak. Csupa
felnõtt vette körül. A jóked-
vet, a huncutságot Dallos
Pistától és Decsi Boristól ta-
nulta el.

Felcseperedve õ is segített szüleinek. Ahogy mondja, 13 éves
korában már a hátához ragadt a permetezõ.

Az iskolának köszönhette barátait. Balogh István, Balogh Ká-
roly, Borbély Lajos, Borbély Pál, Ledõ Károly, Lovas József jóban-
rosszban összetartott. Õk már egy felhõn ülve figyelnek minket…

Nagy élménye volt, amikor az ’56-os események miatt egy taná-
ruk távozott, így egy ideig a szalki Szappanos Balázs tanította õket.
Megegyezett velük, hogy az iskolában úgy szólítják egymást, úgy

beszélnek, ahogy ott illik, iskolán kívül meg úgy, ahogy eddig. Még
húsvéti locsolkodás közben is beugrottak hozzá egy kis beszélge-
tésre a Kertsorra. Lala akkor még nem is sejtette, hogy közeli ro-
konságba kerül majd vele, hiszen Balázs testvére még kislány volt.

Iskola után Lala a gazdaságukban dolgozott, majd Pécsen volt rá-
diós katona. Szakmáit már munka mellett szerezte. Az elsõt Buda-
pesten az Ikarusz gyárban. Bajára már a Petõfi tsz küldi, hogy me-
zõgazdasági gépszerelõ legyen. Edit édesanyja özvegyen nevelte fi-
át, mert férjét elvitték málenkij robotra, ahonnan nem térhetett vissza.
Másodszor is férjhez ment, és nagy örömmel várták a kislányt, aki
Balázsnál 17 évvel fiatalabb. Az Edit nevet bátyjától kapta, aki annyi-
ra büszke volt rá, hogy ahova csak lehetett, magával vitte. Edit édes-
apja is gazdálkodóból lett tsz tag. Nagymamája sokszor vigyázott rá.

Az iskolában Kerek Katiban egy életre szóló barátnõre talált. Ve-
le napi kapcsolatban vannak máig is. Késõbb még egy barátnõre
lel az esküvõjükön megismert Irénkében.

Közgazdasági technikumot végzett Budapesten. Nyári szüne-
tekben a Mezõterméknél volt kisegítõ pénztáros. Ott találjuk a fa-
lunkban megnyíló OTP elsõ dolgozói között, de nyugdíjba a Petõfi
tsz könyvelõjeként vonult.

Hogyan is kezdõdött kettejük közös élete? 
Tudjuk, egy húsvéton, amikor még mit sem sejtve találkoztak.
Késõbb egy bálból Lala szerette volna hazakísérni Editet, aki azt

mondta, amíg tanul, addig nem foglalkozik senkivel.
Végre sikerült megbeszélni az elsõ randit, de akkora vihar volt,

hogy egyikük sem tudott elmenni a moziba. 
Szerencsés lett a folytatás. Egy bál sem múlhatott el nélkülük. 

Májusfa helyett egy csokor virág érkezett, de ez is elegendõ volt
ahhoz, hogy szûk családi körben megtartsák az eljegyzést.
Édesapám révén, aki a házukat építette, én is ott lehettem lakodal-
mukban. Csodáltam az ifjú párt, hallgattam a võfély, Pörnyési Ga-
bi tréfáit, Kiss Pista bácsi zenekarának talpalávalóit, és ettem a
sok-sok finomságot.

És jöttek a gyerekek. Fiuk, Attila nem hagyta el falunkat. Épület-
burkolónak tanult, de õstermelõ lett. Mûveli földjeiket, bikákat ne-
vel. Lányuk, Edit a Corvinuson vállalkozói, pénzügyi szakon vég-
zett. Szigetszentmiklóson lakik, és a Budapest Bankban fiókveze-
tõ-helyettes lett.

Nyugdíjasan sem tétlenkednek. Mûvelik a kertet, szõlõt, papri-
káznak, állatokat tartanak. Ellátják a családot zöldséggel-gyü-
mölccsel.

Legnagyobb örömük unokáikban van. Ünnep, amikor zsivajuk
betölti a házat. Attust Faipari Egyetemre vették fel Sopronba, Nóri
közgazdasági érettségi után svéd masszázs tanfolyamot végzett.
Korina 8 éves, és gyakran mondja: „papa munkázzunk egy kicsit!”
Az 5 éves szókimondó Natasa imádja a mama húslevesét, de a
tésztát mindig õ választja ki hozzá. Az unokák vallják: palacsintá-
ból sohasem lehet elég.

Edit és Lala a falu életébe is bekapcsolódott. AMúzeum Baráti Kör
oszlopos tagjai voltak. Arendezvényeken elõadott Szappanos Balázs
is, aki idõközben az Európa Könyvkiadó fõszerkesztõje lett és „háztá-
jiban” könyveket írt, fordított. Lala presbiterként is tevékenykedik.

Már csak egy rövid megjegyzés: Attilának, Editnek is osztályfõ-
nöke voltam. Sok úttörõs kiránduláson, táborban vettek részt ve-
lem, de nem csak õk, hanem Attus és Nóri is.

Örülünk, hogy Edit néni betegségébõl felgyógyulóban van, és
kívánjuk, hogy szeretteik körében jó erõben, egészségben éljenek
még hosszú éveken keresztül.

Köszöntések 2020-21.
Településünkön 50 és 50+1 éve házasságot kötöttek
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Kovács Sándor és Kovács Sándorné (sz. Molnár Mária Ilona)
Házasságkötés ideje: 1970. 12. 05.

Marika néni családja is,
ahogy ma mondják: moza-
ikcsalád. A háború, a fogság
miatt édesapja és édesany-
ja is egy gyermekkel érke-
zett a házasságba, ahol lett
még négy közös gyermek. A
Cifrahídnál laktak. Apja tej-
begyûjtõ volt, anyja htb. Mû-
velték a földeket, állatokat
tartottak. A kislány elsõ fõzé-
si kísérlete egy paprikás
krumpli volt, amibõl csak a
só maradt ki, de azon a leg-
könnyebb segíteni.

Marika társaival tanyai is-
kolákba gyalog járt, hol Fe-
héregyházára, hol Milkóra,
hol Homokra. Õ tudja, mit je-
lent az, hogy hol délelõtt, hol
délután kellett iskolába járni.

Ott az elsõ és harmadik osztályt egyszerre tanította a tanító a hol
hangos, hol néma órán. A nyolcadik osztályt már itt a faluban vé-
gezte. Barátnõi Kovács Marika, Szabó Erzsi és Monoki Éva voltak.

Tizenhat évesen már a tsz savanyítójában dolgozik Bohács Pis-
ta bácsi keze alatt. Volt bedolgozó Dömsödön, dolgozott a Kos-
telepen. Végül több mint 20 évig napi 4 órában takarított a patiká-
ban. 4 órában, mert otthon várta a tejgazdaság. Nem csak a tejet
adták el, hanem a belõle készült finom túrót, tejfölt, sajtot is.

Sanyi szülei a dédanya házában laktak, amit Kardos Zsiga bá-
csi újítgatott fel. Édesanyja htb. volt. Édesapja belépett a tsz-be, de
onnan kizárták, mert csak a részesben szeretett dolgozni, a közös-
ben nem. 

Megélhetésükhöz földeket béreltek olyanoktól, akik nem léptek
be. Nyikom Karcsi bácsitól fûrészgépet, Vidók Pista bácsitól mor-
zsolót vettek, és kiváltották az ipart. Emlékeim szerint a morzsolás
mindig nagy érdeklõdést váltott ki a gyerekek és a macskák között
a szétszaladó egérsereg miatt.

Sanyi az iskola két legkeményebb osztályfõnökét kapta. Alsó-
ban Nagy Kálmánnét, felsõben Kõrösi Évát. Barátai Horváth Bálint,
Jenei István, Kovács Sanyi és Pörnyési Laci lettek.

Különleges, az országban egyetlen tandíjas SZÖVOSZ iskolá-
jában, Budatétényen tanulta ki a szakmát. Így lett pincér
Dunavecsén a Sirályban, késõbb a Platánban, Dunaújvárosban a
Bisztróban, Szalkon a Vasútiban. Térdét meg kellett mûteni, ezért
a tsz-ben, majd nyugdíjazásáig a rabgazdaságban dolgozott.

Hogyan kezdõdött közös életük regénye? Egyszerûen: Pörnyé-
si Laci lakodalmában koszorúspár lettek. Ez már elég volt ahhoz,
hogy egyre több közös programjuk legyen. Még a Halászcsárdába
is elmotoroztak. A gond csak az volt, hogy a vezetõi vizsga épp
másnap lett volna. Lett is galiba belõle! Cifrik rendõr büntetését
nem tudták elkerülni. Olyan bonyolult lett az ügy, hogy Földházi
Manci segítségével lett vége.

Az eljegyzés után hamarosan megkezdõdött az egyhetes lako-
dalmi felkészülés. A võfély itt is Pörnyési Gabi volt, és Gágyor
Feriék muzsikáltak. Míg Kovács mamánál laktak, Marika el tudta
lesni férje családjának fõzési szokásait is.

Gyerekek, unokák:
Fiuk Sanyi, ahogy mondani szokta: Mezõgazdasági Szakkö-

zépiskolát végeztem apám akaratára. Ám a sors más utat jelölt ki

számára. Lelkésznek készült, így a Ráday kollégiumban Horváth
Csöre segítségére is számíthatott. Misszióban vett részt Ukrajná-
ban, ahol végül letelepedett és gazdálkodási tudását is hasznosí-
tani tudja. Gyermekei: Veronika hitoktató, Lidike most végzett gaz-
dasági egyetemet, Sanyika grafikus. A kis Kamill most készül az is-
kolába. Lányuk, Marika már abba az új házba született, amelyet
édesapám épített. Felnõve fodrász lett, vendégei szeretik. Õ fa-
lunkban maradt és sokat segít betegeskedõ szüleinek. Marika lá-
nyai: Emmike gazdasági egyetemre jár, Bogi még gimnazista.

Sanyi Bácsi és Marika néni kezelésekre járnak, rádiót hallgat-
nak, TV-t néznek. Mindig nagy öröm számukra, ha összejön a csa-
lád. Szerintük a mama töltött káposztában verhetetlen. Papa büsz-
ke arra, hogy Bogi unokája megszerette a traktorozást.

Kívánjuk, éljenek még sok boldog évet együtt egészségben,
boldogságban. Örüljenek gyermekeik, unokáik sikereinek.

Decsi József és Decsi Józsefné (sz: Dallos Ilona)
Házasságkötés ideje: 1971. 10. 09.

Korábbi évek visszaemlékezéseibõl tudjuk, hogy Homokon cu-
háréban mulatott hétvégeken az ifjúság. Ezt tudva a Decsi sorról
piros Jáva 250-esével Jóska útra kelt, ugyanakkor Feketehalomról
gyalog indult el Ica, és máris a cuháréban találták magukat. Jóska
addig-addig kísérgette Icát, míg szülei segítségével neki is lett egy
piros Jáva 250-ese, így könnyebben találkozhattak. 

Ica édesapja juhász volt. Anyja htb., de a korabeli szokások sze-
rint nem csak a fõzéssel, takarítással, két lányuk nevelésével fog-
lalkozott, hanem állatokat is gondozott, részest is mûvelt. Telente a
lányok is kukoricát morzsoltak, tutyellát vertek. Feketehalmon lak-
tak. Elsõben itt járt iskolába. 6 évet itt a faluban végzett. Nyolcadi-
kos, amikor naponta öt kilométeres utat tett meg Nagyállás iskolá-
jáig a földeken kitaposott csapáson.

Jóska édesapja elsõ házasságában öt gyermek született. Fele-
sége szülés közben meghalt, így az anya nélkül maradt gyerme-
kek felnevelésében a mama segített. 

Apja újranõsült. Ebben a házasságban három gyermek szüle-
tett. Földet mûveltek, két lovukkal szántottak-vetettek. Késõbb tsz
tagok lettek. Az apa 53 évesen megbetegedett, gondozásra szo-
rult, így az anya lett a családfenntartó.

Jóska máig is emlegeti, hogy a helyi tsz csapatok meccsein a
telepiek a vasútoldalból, a falusiak a Csõszárok oldalából szurkol-
tak. Jó barátja Juhász János volt.

Iskola után az Erdészetben dolgozott. Szegeden volt katona,
aknász lett.

Az együtt járást eljegyzés, majd esküvõ és a hagyományok sze-
rinti lakodalom követte. Võfélyük Decsi Pali volt.

Gonda Sanyi segítségével felépítették a házukat. Tóth Laci csa-
ládjával olyan barátságba kerültek, amely a mai napig is tart. Sokat
tudnának mesélni a közös disznótorokról, névnapokról.
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Egész életükben keményen dolgoztak. Jóska a tsz-ben volt ju-
hász. Ica is a tsz-ben kezdte. A brigádvezetõk közül Borbély Józsi
bácsit szerette, mert az nem haragudott Ica szókimondó természe-
téért. Legjobban Juhászné Katival és Benkovicsné Icával szeretett
dolgozni. Bedolgozóként összeszerelõ munkát végzett, de nagyon
szerették munkatársai a Polgármesteri Hivatalban, ahol 25 évig do-
gozott nyugdíjazása elõtt.

Gyerekek:
Mónika bolti eladónak tanult és munka mellett érettségizett. 15

éve a helyi AGROFEED megbecsült dolgozója.
Joci mezõgazdasági vállalkozó lett. Gépeivel járják az országot,

sõt a határon túl is vállal munkát. Farkas Tibivel, Szabó Gabival és
fiával együtt sokat tudnának arról mesélni, milyen is az aratás dim-
bes-dombos terepeken.

Unokák:
Tomika Dunaújvárosban szerzett szakmát és Jánoshalmán lett

gépésztechnikus. Lilla érettségizett. Most gyógyszertári szakasz-
szisztensnek tanul és szeptemberben megy férjhez.

Márk közgazdasági szakközépiskolát végzett. Sportiskolába hú-
ga példájára került, és a kajakozást választotta

Dorinát az óvodából úszásoktatásra vitték Dunaújvárosba. Ott
egy jó szemû oktató fedezte fel tehetségét, így került a sportiskolá-
ba. Kezdetben úszott, de Márk példáját látva megkedvelte az eve-
zést. Csodás eredményeire büszkék vagyunk!

Nyugdíjasként szép rendben tartják a portájukat. Szeretnek TV-t
nézni. Ki a fociért, ki a sorozatokért rajong. Vásár- és ünnepna-
pokon összeül az egész család. Az ebéd készítésében Ica néni a
fõszakács. A keze alá dolgozók mást sem hallanak: hozd ide, hozd
be, vidd ki, pucold meg… A családhoz ma már három Tamás tar-
tozik, de nincs keveredés, mert van Tomika, Tomi és Nagy Tamás.

Tiszteletre méltó, ahogy Bözsike nénirõl – édesanyám lánykori
barátnõjérõl – évtizedekig szeretettel gondoskodtak. 

Kívánjuk, jó erõben, egészségben legyen sokáig örömük egy-
másban és családjukban.

Horváth Lajos és Horváth Lajosné (sz.: Gudmon Eszter)
Házasságkötés ideje: 1971. 11. 06.

Lajcsiék a Kertsoron lak-
tak. Édesapja gazdálkodott,
majd a Béke tsz-be lépett be.
Nem várta meg a tsz-ek
összevonását. Pár hét múlva
Gál Jóska átcsábította a Pe-
tõfibe. Édesanyja terményeit
Tassra, Miklósra biciklivel,
késõbb autóval vitte a piacra.
Sok állatot neveltek. Itt tanul-
ta meg a komoly, felelõsség-
gel járó munkát Lajcsi.

Esztike a Kertész utcá-
ban nevelkedett. Ahogy
mondta és mondja: édes-
apa brigádvezetõ volt a Pe-
tõfi tsz-ben. Ha volt rá ideje,
beültetett minket, apróságo-
kat a ritkaságszámba menõ
Moszkvicsukba, és Dömsö-
dön a híres cukrászdában

fagyiztunk. Náluk láttam elõször lemezjátszót, magnót…
Édesanyja kertészkedett, piacozott. Hajnalban kelt, indulás elõtt

megfõzte az ebédet, sokszor ki is mosott. Elõzõ nap elõkészítették
a piacra szánt árut. Ebben nem csak Esztike, de mi barátnõk is se-

gítettünk, így lett ideje moziba jönni velünk. Három évig padtársak
voltunk. Barátnõink voltak még: Horváth Ili, Kelemen Zsófi, Mészá-
ros Éva. A névnapokon náluk rengeteg rántott csirkecomb és ma-
dártej várt ránk.

Esztikét és húgát szigorúan nevelték. Esti harangszóra mindig ott-
hon kellett lenniük, bálba is gardedámmal mehettek. Lajcsi elõttünk
járt az iskolában. Nagy meglepetésemre Majsai Karcsi bácsi – akit
én csak tanár bácsinak ismertem – elsõben tanította. Esztike korán
felkeltette a figyelmét. Alsósok voltunk, amikor a kislány kerékpárja
leengedett, mert elveszett a szelep. Mindenki kereste, és az lett az
egyezség, aki megtalálja, az kap egy puszit. Vajon ki találta meg?

Az úttörõházban farsang volt. Míg mi tanárainkat figyeltük, hogy
ellessük a twisztelés tudományát, addig Lajcsi csak Esztikét tán-
coltatta… Lajcsi barátai: Dömõk János, Rapcsák József, Harango-
zó András, Horváth Laja, Gyöngyösi Jancsi voltak.

Lajcsi Kalocsán technikumban végzett. Onnan azért ment Bu-
dapestre az Állattenyésztési Fõiskolára, mert Esztike akkor már a
Cházár utcai Postaforgalmi Szakközépiskola padjait koptatta. A ki-
menõ rövid ideje alatt a Városligetben sétálva vagy egy padon ül-
ve tervezték közös jövõjüket. Az udvarlás ideje alatt Esztike hatal-
mas májfát kapott. 

Esztike leérettségizett és õsszel összeházasodtak. Sok koszo-
rús pár kísérte õket a házasságkötõ teremig, hogy Manci nénitõl
megtudhassák, hogy a jó házassághoz rögös út vezet. És ezt a
próbát Lajcsi és Esztike kiállták. Jóban-rosszban kitartottak egy-
más mellett. Amíg Lajcsi nem végzett, addig Esztike Pesten talált
munkát és albérletben laktak. Hazatérve megismerhették a kato-
naévek nehézségeit. Ki úgy, hogy szeretett volna hazajönni újszü-
lött kislányukhoz, Tündikéhez, ki úgy, hogy egyedül kellett megol-
dania a két emberre méretezett gondokat.

Esztikét telexes ismeretei segítették ahhoz, hogy a Kostelepen
dolgozzon. Lajcsi Bösztörrõl került ugyanide fõállattenyésztõnek,
majd telepvezetõnek. Itt szolgálati lakásban éltek. Az idõközben
megszületett Zsoltinak is valóságos paradicsom volt a természet
és az õshonos állatok közelsége. Ám a történelem és a sors úgy
hozta, hogy Lajcsi újra gazdálkodó lett. 

A református egyház munkáját presbiterként segíti.
Esztike a családi hagyományt folytatja: boltjában zöldséget,

gyümölcsöt vehetünk. A család minden közösségi kezdeménye-
zést jó szívvel támogat. Lányuk, Tündi tanulmányai befejezése
után megnyitotta a jól mûködõ virágboltját. Már három ciklusban
választotta falunk képviselõnek. Amásodik ciklusban tesz alpolgár-
mesterként sokat falunk fejlõdéséért. Köszönet érte. Fiuk, Zsolti
nagy segítségük a gazdaságban. Õ Jánoshalmán mezõgazdasági
szakon végzett, és anyukája helyett is jól tájékozódik a neten. Re-
mélem, a fogasléc mûködését a gyakorlatban is megismerte.

Unokáik:
Pistike szakács képesítést szerzett. Nagyon jól fõz, de apja és

nagyapja példáját követve õ is fuvarozó lett.
Bencus, a jó matematikai érzékkel megáldott unoka a Mûszaki

Egyetem hallgatója. Párja, Barbika imádja a húslevest, és szeret-
né ellesni Esztike töltött káposztájának készítését.

Betegségeik sok mindenben akadályozzák õket, de a legna-
gyobb megpróbáltatáson, a COVID-on túljutottak. Kívánjuk, csa-
ládjuk szeretetével övezve boldogságban töltsék hosszú életük
napjait. 

Szóráth Ferenc és Szóráth Ferencné (sz.: Papp Ilona)
Házasságkötés ideje: 1971. 11. 27.

Ilonka édesapja a tsz-ben traktoros volt, édesanyja a háztartást
vezette. Tõle tanult meg a kis Ilonka sütni-fõzni. A Petõfi utca ele-
jén laktak. 
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Szerette tanítóit: Majsai
Karcsi bácsit, akitõl az írás-
olvasás-számolás tudomá-
nyát tanulta meg, Szander
Veronikát, Sólyom Ferenc-
nét. Osztályfõnöke több is volt:
Agatics János, Hajlik Margit,
majd Tóth Éva. Barátnõjé-
vel, B. Szabó Zsófikával
együtt mentek iskolába, mo-
ziba, vasárnapi sétára. 

Közgazdasági érettségi-
vel képesített könyvelõ lett.
Tudását a Petõfi tsz-ben ka-
matoztatta. A csendes, pon-
tos, jóindulatú és segítõkész
Ilonkát munkatársai nagyon
szerették.

Feri családja Tiszakécske Székhalmi részén élt. Bátyját a gyer-
mekparalízis vitte el, édesapja a Don-kanyarban lett hõsi halott.
Édesanyja nevelte fel. Neki segített, amit csak lehetett: 13 évesen
már aratott.

Elsõ munkahelye Szolnokon a Mélyépítõ Vállalat volt. Hiába
számított családfenntartónak, mégis a leghosszabb, 27 hónapos
határõrség várt rá Kiskunhalason. Ott a mûhelyben dolgozott. Hi-
vatásos gépjármûvezetõi vizsgát tett, és lett nehézgépkezelõi, au-
tószerelõi szakvizsgája. Szalkra új munkahelye, a 9-es Volán révén
került. A bányából sódert szállított.

Ebédelni a kocsmába járt, ahol Gonda Teri, Kulcsár Juci né-
ni finom fõztje várta. Egy ilyen alkalommal felfigyelt egy piros
biciklivel tekerõ csinos lányra. Napokon keresztül úgy intézte,
hogy ebéd elõtt összefuthassanak. Addig-addig gyûjtögette a
bátorságát, míg meg nem merte szólítani.

A beszélgetésbõl udvarlás, majd eljegyzés lett. Itt ismerke-
dett meg Ilonka rokonságával. A bemutatkozásnál meg is kér-
dezte: Itt mindenki Papp? És csaknem mindenki Papp volt,
mert Ilonka apjának 8 fiútestvére és csak egy lánytestvére volt.

A lakodalom a Kultúrházban volt. Itt is Pörnyési Gabi a ceremó-

niamester, de a zenészek Miklósról jöttek. Hajnali négyig nó-
táztak, táncoltak. Aki még ebben sem fáradt el, az segített
rendbe tenni a termet.

Majdnem egy évig kellett várniuk, mire beköltözhettek há-
zukba, amit édesapám épített. Közben Feri a tsz-ben a trakto-
rosok brigádvezetõje lett. Munkatársai jó szívvel emlékeznek
arra, hogy parancsolni nem tudott és nem is akart, mert szép
szóval mindenkit meg tudott gyõzni. Munka mellett lett mezõ-
gazdasági gépész Kiskunhalason, Mohácson gépüzemeltetési
technikus. Másokat is tanulásra biztatott. Komoly, megfontolt
volt, de értette a tréfát is. A hozzáfordulókat megszívlelhetõ jó
tanácsokkal látta el.

Fiuk Feri, Ferike, Fecó névre is hallgat. Neki a papa volt a
mindene. 

Pályaválasztása kacskaringós volt. Kiskunhalasra abba me-
zõgazdasági szakközépiskolába került, ahol korábban édesap-
ja is tanult. Kedves tanítványom volt általános iskolás korában.
Örömmel hallottam, amikor arról mesélt, hogy a tõlem tanult
százalékszámítási mód hatékonyságára, gyorsaságára rácso-
dálkozott matektanára. 

Mégsem ez irányban tanult tovább. Jogász lett a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen, a mester szakot Pécsen végezte.
Másfél évig dolgozott Angliában, így nyelvtudását is fejleszteni
tudta. Ha édesapja példáját követi, biztosan õ is tovább tanul
még…

Ilonka és Feri ma már nyugdíjasok.
Portájukat szépen, sok munkával rendben tartják. Szívesen

néznek TV-t, olvasnak újságot, de hímzéshez már nem elég jó
Ilonka szeme. Jószágok tartásához sincs már erejük.

Nagy bánatukra Fecó beteg lett, és tavasz óta sok álmatlan
éjszakájuk volt emiatt. Nap mint nap utaztak Budapestre, hogy
láthassák, hogy tartsák benne a lelket. Nem a COVID-tól lett
beteg, hanem azért, mert miatta elhalasztották a mûtétét… Ma
már ezen is túlvan, lábadozik.

Kívánjuk, mielõbb épüljön fel és váltsa valóra álmait. Teljen
ebben sok öröme szüleinek, akiknek ezúton is hosszú, boldog
életet kívánunk jó erõben, egészségben.

Kerner Erzsébet

Él egy lány Szalkszentmártonban, akinek a sport egész éle-
tében fontos szerepet töltött be. Decsi Dorina általános iskolás

korától nyolc éven keresztül a Fabó Éva Sportuszodában
edzett. Dorina újabb területen szerette volna kipróbálni magát,
így testvére, Decsi Márk hatására kajakozni kezdett a Dunaferr
SE Kajak-Kenu Szakosztály tagjaként. A 2020 nyári versenyek
éremhullással zárultak. A sikeres versenyek nagy változásokat
hoztak. 

Dorina 2020. október 1-je óta a nagykanizsai Plastex Kani-
zsa Kajak-Kenu Klub versenyzõjeként kajakozik.

2021. június 26-án a poznani Ifjúsági és U23-as Eb-n Decsi
Dorina nyerni tudott, így elsõ helyet szerzett K1 1000 méteren.
Szívbõl gratulálunk Dorinának, a szalkszentmártoni Európa-
bajnoknak! 

Nagyon büszkék vagyunk RÁD!
Szalkszentmárton Község Önkormányzata a sportban el-

ért kiemelkedõ teljesítményének elismeréséül Decsi Dorina
részére emléklapot adományozott, melyet Salacz László or-
szággyûlési képviselõ és Káposztás Tibor polgármester úr
adott át.

Mészáros Szilvia

Európa-bajnok lett Decsi Dorina
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A családi ellátások rendszere – azaz
gyermekgondozási juttatások, illetve a
családok által meghatározott feltételek
mellett igénybe vehetõ támogatások –
az elmúlt idõszakban rohamos változá-
son mentek át, bõvültek, átalakultak,
egyes feltételek módosultak, mások ma-
radtak, ezért cikksorozatunkban a felme-
rült igények alapján összefoglaljuk a leg-
fontosabb tudnivalókat. Legutóbbi cik-
künkben az Otthonfelújítási támogatás-
ról esett szó, most a mindenkit érintõ el-
látások bemutatása kerül elõtérbe.

Elöljáróban fontos tudnivaló: több
gyermek után járó gyermekgondozási el-
látásokat egyidejûleg csak az egyik szü-
lõ veheti igénybe, vagyis ha az egyik
gyermek után az édesanya CSED-ben
részesül, akkor az idõsebb gyermek
után járó GYED-et vagy GYES-t is csak
õ kaphatja meg, illetve a gyermekek szá-
mához mérten eltérõ juttatások, illetve
az egyes juttatások eltérõ mértékben ve-
hetõk igénybe.

1. A jelenleg igénybevehetõ GYER-
MEKGONDOZÁSI ELLÁTÁSOK az aláb-
biak:

1.1. Csecsemogondozási díj (CSED)
A csecsemõgondozási díj biztosítá-

si jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás,
amely a szülési szabadságnak megfele-
lõ idõtartamra jár.

Csecsemõgondozási díjra jogosult
az a nõ, aki a gyermeke születését meg-
elõzõ két éven belül 365 napon át bizto-
sított volt, és akinek a gyermeke legké-
sõbb a biztosítás megszûnését követõ
negyvenkét napon belül születik, vagy a
biztosítás megszûnését követõen negy-
venkét napon túl baleseti táppénz folyó-
sításának az ideje alatt vagy a folyósítás
megszûnését követõ huszonnyolc napon
belül születik.

Az ellátásra megfelelõ feltételek mel-
lett jogosult lehet a gyám, örökbefogadó
nõ vagy férfi, vagy az apa is.

A biztosítási jogviszonynak nem
kell folyamatosnak lennie, és beleszámít
az egyszerûsített foglalkoztatás kereté-
ben végzett tevékenység is, továbbá a
biztosítás megszûnését követõ baleseti
táppénz, csecsemõgondozási díj, örök-
befogadói díj, gyermekgondozási díj fo-
lyósításának az ideje a diplomás gyed ki-
vételével, továbbá a köznevelési intéz-
mény, a szakképzõ intézmény vagy a fel-

sõoktatási intézmény nappali tagozatán
egy évnél hosszabb ideje folytatott tanul-
mányok idejébõl 180 nap és a rehabilitá-
ciós ellátás folyósításának ideje is. Nem
illeti meg az ellátás azt, aki keresõ tevé-
kenységet folytat, az álláskeresõk azon-
ban igényelhetik.

Az ellátás 24 hétig illeti meg a jogosul-
tat. A jogosultság kezdõ napja a szülés
várható idõpontját megelõzõ négy hét
bármelyik napja, de legkésõbb a szü-
lés napja, és legfeljebb a gyermek szü-
letését követõ 168. napig jár, kivéve a
koraszülött gyermekek esetében, ami-
kor az ellátást a szülést követõ egy év el-
teltéig a gyermeknek az intézetbõl történt
elbocsátása után is igénybe lehet venni.

A CSED összegének megállapítá-
sakor fõ szabály szerint az ellátásra
való jogosultság kezdõ napján fennál-
ló biztosítási jogviszonyban elért jö-
vedelmet veszik alapul, kivételt képez
ez alól, ha a kezdõ idõpontban nincs
ilyen jövedelem, akkor kisegítõ szabá-
lyok alapján a korábbi idõszak jövedel-
mét veszik figyelembe. A CSED a jelen-
legi szabályok szerint a figyelembe vett
jövedelem 100%-a, mely személyi jöve-
delemadó köteles bruttó összeg, az adó-
kedvezmények figyelembevételével a
személyi jövedelemadó-elõleget az ellá-
tást megállapító szerv levonja, azonban
társadalombiztosítási járulékot nem kell
fizetni.

A CSED iránti kérelmet az erre rend-
szeresített nyomtatványon kell be-
nyújtani fõszabályként a munkáltatónál,
ennek hiányában az illetékes (lakóhely
szerinti) kormányhivatalnál, és mellékel-
ni kell hozzá az „Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az egészségbiztosítási
ellátásokról” elnevezésû nyomtatványt
és/vagy a tanulmányok folytatására vo-
natkozó igazolást a figyelembe vehetõ
biztosítási jogviszony igazolására. A
gyermek születését megelõzõ igénylés
esetén a terhesgondozási könyvet, a
gyermek születését követõen a születési
anyakönyvi kivonatot is csatolni kell.

További részletes információk elérhe-
tõk az alábbi honlapon: https://egbizt-
penzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C
3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1l
l a l % C 3 % A 1 s - t % C 3 % A 1 m o g a t %
C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C
3%A1si-d%C3%ADj.html

1.2. Gyermekgondozást segítõ
ellátás (GYES)

A gyermekgondozási támogatást a
gyermekkel közös háztartásban élõ szü-
lõk bármelyike igénybe veheti. Megálla-
podás hiányában a támogatást igénylõ
szülõ személyérõl – kérelemre – a
gyámhatóság dönt. Az ellátás a gyermek
3 éves koráig, illetve ikrek esetén a tan-
kötelessé válás évének a végéig, tartó-
san beteg vagy fogyatékos gyermek
esetén annak 10 éves koráig vehetõ
igénybe.

A gyermek szülõjének vér szerinti,
örökbe fogadó szülõje, továbbá annak
együtt élõ házastársa is jogosult GYES-re.

Az ellátásban részesülõ személy ke-
resõ tevékenységet a gyermek fél éves
koráig nem folytathat.

A kiskorú szülõ gyermekének gyámja
a GYES mellett idõkorlátozás nélkül foly-
tathat keresõtevékenységet, míg a
GYES-ben részesülõ nagyszülõ keresõ
tevékenységet a gyermek három éves
kora után heti 30 órát meg nem haladó
idõtartamban folytathat, vagy ha a mun-
kavégzés az otthonában történik, akkor
idõkorlátozás nélkül.

Nem jár ellátás, ha a fél évesnél fia-
talabb gyermeket napközbeni ellátást
biztosító intézményben helyezik el, vagy
a gyermek meghalt, illetve ha a gyerme-
ket ideiglenes hatállyal máshol helyezték
el, átmeneti vagy tartós nevelésbe vet-
ték, továbbá 30 napot meghaladóan szo-
ciális intézményben helyezték el, továb-
bá ha az igénylõ/jogosult elõzetes letar-
tóztatásban van, vagy szabadságvesz-
tés büntetését tölti, vagy rendszeres
pénzbeli ellátásban részesül. Ez utóbbi
alól kivételt képez a gyermekgondozást
segítõ ellátás és gyermeknevelési támo-
gatás, az ezek folyósítása mellett vég-
zett keresõ tevékenység után járó táp-
pénz, baleseti táppénz, továbbá a járási
hivatal által megállapított kiemelt vagy
emelt összegû ápolási díjnak a GYES-t
meghaladó összege.

A gyermekgondozást segítõ ellátás
havi összege azonos az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegével (je-
lenleg 28.500 Ft), ikergyermekek esetén
azonos az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 2 gyermek esetén
200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-
ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5
gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek

Jogi hírek
Családtámogatási rendszer II. rész
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esetén 600%-ával. Töredék hónap ese-
tén egy naptári napra a havi összeg har-
mincad része jár. Az ellátás összegébõl
nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíj-
pénztári tagdíj kerül levonásra.

Az ellátást az igény késedelmes be-
nyújtása esetén, visszamenõleg legfel-
jebb két hónapra lehet megállapítani,
ha a jogosultsági feltételek ettõl az idõ-
ponttól kezdve fennállnak.

További információk: https://cst.tcs.
allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%
A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-
seg%C3%A9ly.html

1.3. Gyermeknevelési támogatás
(GYET)

A gyermeknevelési támogatást a szü-
lõ vagy a gyám veheti igénybe a legfiata-
labb gyermek 3. életévének betöltésétõl
a 8. életévének betöltéséig, feltéve, hogy
a jogosult 3 vagy több kiskorú gyermeket
nevel saját háztartásában. Megszûnik a
jogosultság, ha a legidõsebb gyermek
betölti a 18. életévét, és ezzel a gyerme-
kek száma három alá csökken. A GYET
havi összege – függetlenül a gyermekek
számától – 28 500 forint, amelybõl 10%
nyugdíjjárulék kerül levonásra. A GYET
visszamenõleg legfeljebb két hónapra
igényelhetõ.

A GYET-ben részesülõ személy heti
30 órát meg nem haladó idõtartamban
folytathat keresõtevékenységet, vagy
idõkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés
az otthonában történik.

Nem jár GYET annak, aki GYES-re
sem lenne jogosult (lsd fentebb).

1.4. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultsághoz kapcso-
lódó pénzbeli és természetbeni támoga-
tási elemek a szociálisan rászoruló gyer-
mek alapvetõ szükségleteinek kielégíté-
sét segítik elõ. Megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szoci-
ális helyzete alapján jogosult igénybe
venni ingyenes vagy kedvezményes
intézményi és a szünidei gyermekétkez-
tetést, évente kétszer pénzbeli támoga-
tást (augusztus és november hónapban
– 2021-ben alkalmanként 6 000 Ft alap-
összegû támogatást –, a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyermekek
számára alkalmanként 6 500 Ft emelt
összegû támogatást folyósítanak) és a

jogszabályban meghatározott egyéb ked-
vezményeket (minden újszülöttnek járó
42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult és neve-
lésbe vett Magyarországon élõ gyermek
a születése évét követõ 7. és 14. évben
további támogatásban részesül, amely-
nek összege 44 600 forint. A Kincstári
Start-értékpapírszámlával rendelkezõ
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek esetén a befi-
zetések 20%-ának megfelelõ, de maxi-
mum 12 000 Ft összegû támogatás kerül
jóváírásra).

Fõszabály szerint az a család jogo-
sult, ahol az egy fõre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 135%-át
(2021-ben: 38 475 Ft-ot), és a vagyonuk
értéke nem haladja meg a törvényben
meghatározott értéket. Emelt jövedelmi
értékhatár (2021-ben: 41 325 Ft) irány-
adó, ha a gyermeket gondozó szülõ, illet-
ve más törvényes képviselõ egyedülálló,
vagy a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, vagy a gyermek el-
múlt 18 éves és még tanul.

A kérelmet a szülõ, más törvényes
képviselõ vagy a nagykorú jogosult lakcí-
me – a bejelentett lakóhely vagy tartózko-
dási hely (ahol életvitelszerûen tartózko-
dik) – szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalánál kell
vagy a kormányablakokban is elõterjeszt-
hetõ az erre rendszeresített nyomtatvá-
nyon. A kérelemhez csatolni kell a feltéte-
leket megalapozó iratokat (pl. a család jö-
vedelmét igazoló iratokat, nagykorú gyer-
mek esetén a tanulói/hallgatói jogviszony
fennállását igazoló iratot stb.).

A rendszeres kedvezményre való jo-
gosultság a kérelem benyújtásának nap-
jától 1 évig áll fent. A kedvezmény iránti
újabb kérelem a korábbi jogosultság idõ-
tartama alatt, annak megszûnését meg-
elõzõ három hónapban is benyújtható.
Ebben az esetben az új jogosultságot a
korábbi jogosultság megszûnését követõ
naptól kell megállapítani. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság a határozatban foglalt idõtar-
tam leteltével automatikusan megszûnik.

1.5. Gyermekgondozási díj (GYED)
1.6. Gyermekápolási táppénz
1.7. Anyasági támogatás
1.8. Családi pótlék
1.9. Nagyszülõi GYED
1.10. Gyermekek Otthongondozási

Díja (GYOD)
1.11. GYED extra

1.12. Családi adó- és járulékkedvezmény
1.13. Négygyermekes anyák szemé-

lyi jövedelemadó-mentessége

2. Gyermekekre tekintettel igény-
bevehetõ állami TÁMOGATÁSOK

Babaváró támogatás (hitel)
Jelzáloghitel elengedés
Családi Otthonteremtési Kedvezmény

(CSOK) + CSOK Hitel + Falusi CSOK

3. Otthonteremtési program kerete-
in belül 2021. január 01. napjától to-
vábbi kedvezmények, illetve támoga-
tások vehetõk igénybe:

CSOK igénybevétele esetén a vásá-
rolt lakás illetékmentes

(A CSOK-kal vásárolt ingatlanok után
nem kell megfizetni a visszterhes vagyon-
átruházási illetéket, mely egyéb esetben
az ingatlan vételárának 4 százaléka len-
ne. Egy 50 millió forintos ingatlan esetén
a fizetendõ illeték kétmillió forint lenne.)

CSOK igénybevétele esetén az új la-
káshoz 0% áfa kapcsolódik (áfa-vissza-
igénylés)

(Új ingatlan vásárlása esetén vissza-
igényelhetõ az 5 százalék lakásáfa, ha a
vásárlás CSOK segítségével történik. A
kedvezmény 2021. január 1. után meg-
vásárolt ingatlanokra vonatkozik. A ked-
vezmény akkor vehetõ igénybe, ha a la-
kás alapterülete nem haladja meg a 150
négyzetmétert, lakóházaknál 300 négy-
zetméter a határ.)

Új lakásokra vonatkozó áfa kedvez-
mény (5%)

(Az áfacsökkentés a CSOK igénylés-
tõl függetlenül mindenkire vonatkozik, aki
új építésû ingatlant vásárol, tehát az 5
százalékos áfához nem kötelezõ CSOK-
ot felvenni.)

Többgenerációs Otthontámogatás 
Otthonfelújítási támogatás

Általános szabály, hogy az elõre vál-
lalt gyermekek után járó támogatásokat
(vállalt gyermekre felvett CSOK, babavá-
ró hitel) csak házaspárok vehetik
igénybe, a többit azonban egyedülál-
lók és elváltak is felvehetik.

A fenti ellátások és támogatások rész-
letes bemutatása meghaladja jelen cikk
terjedelmét, ezért a most jelzett ellátások
bemutatására a lap késõbbi számaiban
kerül sor.

dr. Kontra Judit
ügyvéd 
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Gazdaköri hírek

Amennyiben 2021. évben az egységes kérelemben beje-
lentett területei alapján a kárenyhítési kockázatkezelési
rendszer tagja, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A kárenyhítési hozzájárulás határidõre történõ beérkezése
az egyik alapfeltétele a kárenyhítõ juttatás igénybevételére vo-
natkozó jogosultság megszerzésének. 

A fizetési kötelezettség részleteirõl a Magyar Állam-
kincstár 2021. július 31-éig határozatban tájékoztatta az
ügyfeleket elsõdlegesen elektronikus úton, ezért kérjük az
érintett gazdálkodókat, hogy fokozottan kísérjék figyelem-
mel az ügyfélkapus tárhelyükre érkezõ döntéseket, illetve
szükség esetén érdeklõdjenek falugazdászuknál.

A korábbi évekhez képest lényeges változás, hogy a 2011.
évi CLXVIII. törvény módosítása értelmében a kárenyhítési
hozzájárulás mértéke emelkedett:

• ültetvénymûvelésre szolgáló termõföld: 4500 Ft/hektár
• szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termõföld:

4500 Ft/hektár
• egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termõ-

föld: 1 500 Ft/hektár a termelõ befizetési kötelezettsége. 

A kárenyhítési hozzájárulás határidõben történõ befizeté-
sének kizárólag a Kincstár 10032000-01220191-51900001
számú Mezõgazdasági támogatások szakmai költségvetési
fejezeti alszámláján tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg
tekinthetõ. 

A befizetõ felelõssége, hogy az átutalásról a határidõt meg-
elõzõen, az átutalás idõszükségletét is figyelembe véve a he-
lyes számlaszám megjelölésével intézkedjen. 

Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes ki-
töltésérõl sem, hiszen a beérkezõ összeg beazonosítása csak
ez alapján lehetséges. Fontos tehát az ügyfél-azonosító szám
(MVH regisztrációs szám), vagy az adóazonosító jel, vagy
adószám megadása!

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése KÖTELEZÕ, te-
hát a határidõre meg nem fizetett összeg adók módjára be-
hajtandó köztartozásnak minõsül, ezért amennyiben a hoz-
zájárulás összegét a Kincstár a fenti határidõt követõen vonja
le a gazdálkodó késõbbi kifizetésébõl, úgy a termelõ már nem
lesz jogosult kárenyhítõ juttatás igénybevételére.

Kérdés esetén keresse bizalommal falugazdászát!

A parlagfûvel fertõzött területek felderítése 2021. évben is
kiemelt hatósági feladatként jelentkezik. A rendkívül káros és
agresszív gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasz-
nálja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentõs ter-
méskiesést okozhat. Magyarországon a parlagfû továbbra is a
legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amely a lakosság
jelentõs részének egészségét, életminõségét rontja. A par-
lagfû elleni eredményes védekezés tehát közös érdekünk!

A mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlati-
lag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfû megje-
lenik, beleértve a mezõgazdasági növényekkel hasznosított
külterületi szántóföldeket, rét-legelõket, ültetvényeket, erdõ-
telepítéseket, útmenti és közterületeket, belterületi kiskerte-
ket, játszótereket, parkokat, építési területeket.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb,
ugyanakkor környezetkímélõ védekezési mód a gyomlálás,
míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs idõben 3-4
alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás
lehet célravezetõ. A vonatkozó elõírásoknak megfelelõen al-
kalmazható növényvédõszeres gyomirtás is. A tartós ered-
mény érdekében kiemelten fontos a virágbimbó kialaku-
lásának folyamatos megakadályozása, amely jogszabály
által elõírt kötelezettség.

Fontos kiemelni, hogy 2019-tõl a földtulajdonosoknak/föld-
használóknak ezen kötelezettsége már nemcsak július 1-tõl áll
fenn, hanem az egész vegetációs idõszak alatt. Az idei évtõl
jelentõs változás továbbá, hogy a közérdekû védekezés elren-
delésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is
sor kerülhet, a kultúrnövény tõszámára tekintet nélkül, a par-
lagfû 30%-ot meghaladó mértékû felületi borítottsága esetén.

A helyszíni hatósági ellenõrzéseket külterületen a terü-
letileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal

földhivatali osztályai), belterületen az illetékes jegyzõ végzi. A
helyszíni ellenõrzésrõl a földhasználó elõzetes értesítése
mellõzhetõ.

Amennyiben a földhasználó a parlagfû elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan
az ellenõrzés idõpontjában legalább virágbimbós fejlett-
ségi állapotú parlagfûvel fertõzött, az illetékes növény- és
talajvédelmi hatóság közérdekû védekezést rendel el. A
közérdekû védekezést az eljárásra jogosult hatóság által
megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A köz-
érdekû védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett
területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégez-
heti. Amennyiben az ügyfél idõközben eleget tesz a parlagfû-
mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a
közérdekû védekezést elrendelõ hatóság számára. A véde-
kezési kötelezettség utólagos teljesítése azonban nem
mentesít a bírság megfizetése alól!

A kötelezõen alkalmazandó növényvédelmi bírság ki-
szabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság mértékét a par-
lagfûvel fertõzött terület mérete és a parlagfûvel való felületi
borítottság mértéke határozza meg, amely 15.000–5.000.000
forintig terjedhet. Ezen túlmenõen a földhasználó köteles
viselni az eljárás során felmerült költségeket is.

A parlagfûvel fertõzött területek minél hatékonyabb felszá-
molása, a bírságolások elkerülése, valamint egy egészsége-
sebb, élhetõbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy
fokozott figyelmet fordítsanak a fentiek betartására!

Tisztelettel és köszönettel:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Agrárügyi Fõosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

TÁJÉKOZTATÁS
parlagfû elleni védekezési kötelezettségrõl
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Gazdaköri hírek – Háziorvos

Ez a kötelezettség csak azokra vo-
natkozik, akik korábban „közös õsterme-
lõi igazolvánnyal” gazdálkodtak. Õk 2021.
január 1-tõl ÕCSG-nek (õstermelõk csa-
ládi gazdaságának) minõsülnek.

A jogszabály elõírta, hogy nekik idén
június 30-ig kellett volna benyújtaniuk az
ÕCSG szerzõdésüket a NAK irányába.

Ez a határidõ most meghosszabbításra
került a veszélyhelyzet lejártáig.

Szerzõdésminták, kérelem dokumen-
tumok az alábbi internetes felületen
megtalálhatóak: nak.hu (->hatósági ügyek
-> Az õstermelõk családi gazdaságának
nyilvántartásba vétele->Letölthetõ nyom-
tatványok családi gazdaságokkal kap-

csolatos ügyintézéshez). Adategyezte-
téssel kapcsolatban keressék bizalom-
mal a falugazdász kollégákat. Szemé-
lyes ügyintézéshez elõzetes idõpont-
egyeztetés szükséges!

Huszár Tamás 
falugazdász

06-70/529-6828, huszar.tamas@nak.hu

Mibõl is ered a név? Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2. A coronavirusok családjába tartozik, a vírus a
denevérekben él. Sokáig úgy gondoltuk, hogy az állati vírusok
emberre nem terjednek, de ez a hypothesis megdõlt. A
Zoonosisoknak nevezett betegségek állatról emberre terjed-
nek közvetlenül vagy köztes vektor segítségével. Ilyen pl. a lis-
teriosis, salmonellosis, leptospira, Q láz, lépfene, különbözõ
prionbetegségek, ebola és most a coronavírus, aminek egyes
feltételezések szerint a köztes állata a tobzoska. 

Beszéljünk magáról a vírusról: Elektronmikroszkóppal néz-
ve gömb alakú, kis tüskék lógnak rajta, ezekbõl izolálták az ún.
tüskefehérjéket. Ezek a „tüskék” kötõdnek azután az emberi
sejtekhez és hozzák létre a betegségeket. 

A vírus replikcios rátája, azaz RO, azt jelenti, hogy 1 beteg
hány új egyedet képes megbetegíteni. Míg az eredeti vírus RO
értéke 1,4-3,9 volt, addig a Delta variáns RO értéke 6,6, azaz
1 vírust ürítõ beteg 6,6 új egyedet képes megfertõzni. A ter-
jedést különféle módszerekkel lehet csökkenteni, pl. maszkvi-
selés, gyakori kézmosás, távolságtartás. 

Mutáció: A vírus is repelikálódik (szaporodik). Osztódáskor
létrejönnek hibás egyedek, ezek normális esetben elpusztul-
nak. Ha mégis képes az osztódásra, létrejönnek az új egye-
dek, ezek a mutáns vírusok. Ez történhet az immungyenge
szervezetben. Ezért fontos, hogy az idõsek, krónikus beteg-
ségben szenvedõk legyenek az elsõk között beoltva. 

Milyen mutánsok vannak jelenleg a világban: 
Kaliforniai, angol, belga, brazíliai, dél-afrikai, indiai. Az indiai

mutáns vírust elõször 2020 decemberében izolálták. 
Beszéljünk egy kicsit a Delta variánsról: 
2020-ban észlelték elõször Indiában, csúcsát 2020 májusá-

ban érte el. Sokkal fertõzõbb, mint az eredeti vírus. Elterjedt az
egész világon. Ez a variáció sokkal gyorsabban propagálódik,
mint a többi (alfa, béta, gamma) mutáció. 

Erõsebben kötõdik a tüdõhöz, gyengébb immunválaszt vált
ki. Mik a tünetei: fejfájás, láz, orrdugulás, torokfájás, izomfájda-
lom, hasmenés, fáradtság, hidegrázás, étvágytalanság. A
szagérzés elvesztése nem jellemzõ rá. Inkább hasonlít egy sú-
lyosabb megfázáshoz. Az RO számról már beszéltünk. 

A delta variáns a megfigyelések szerint jobban terjed a fia-
tal felnõttek és a gyermekek körében, azaz 45 éves kor alatt. 

Milyen védõoltás hatásos? 
A Pfizer és az AstraZeneca igen hatásos, ha az egyed meg-

kapta mindkét oltását. Azok számára, akik még most szeretnék
beoltatni magukat, a Pfizer és a Moderna 3-4 hetes interval-
lumban kapják a 2. oltást, 94%-ban hatásosak a felmérések és
a kutatások szerint. 

Az AstraZenacának is kiemelkedõ a hatásossága, de ala-
csonyabb,  mint az RNS vakcináknak. 

A Janssen még kutatási fázisban van a delta variánst illetõ-
en. Egyes kutatások szerint az egyszeri dózis nem biztos,
hogy elégséges lesz. 

Egy kis tudomány, milyen védõoltások léteznek:
1. Elölt kórokozók, pl. gyermekbénulás, grippe.
2. Gyengített kórokozók, pl. rubeola, varicella.
Ezt immunbetegek, daganatos betegek, gyenge immun-

rendszerrel bíró betegek nem kaphatják.
3. Vektor vakcinák, pl. ebola.
4. Részecske vakcinák, pl. tetanus, szamárköhögés.
5. Genetikai részecske RNS, DNS bejuttatása, pl. Moderna, Pfizer.
Ez a kis genetikai (RNS) részecske parancsot ad, hogy az

emberi szervezet gyártsa le a korokozó fehérjét, majd ez ellen
a fehérje ellen lép fel az immunrendszer. Ez a legújabb mód-
szer, amit a magyar származású Karikó Katalin fejlesztett ki. 

Szalkszentmártoni sajátosságok: 
Praxisunk kb. másfél éve oltja a község lakosságát Pfizer,

Moderna, Sinopharm, AstraZeneca oltásokkal. A mai napig kb.
900-1000 közötti fõt sikerült immunizálnunk, azaz kicsit keve-
sebb, mint a praxis felét. Jelenleg 174 nem regisztrált, nem ol-
tott 60 éven felüli betegünk van, önkormányzatunk ezeknek a
pácienseknek levelet küldött, hogy kérik-e a védõoltást. Akik
kérik, bejönnek a rendelõbe és itt történik a regisztráció. 

Továbbá zajlik a 3. körös oltások beadása is. Ez kérhetõ a
2. oltás után minimum 4 hónappal. Akik átestek a betegségen,
azok is kérhetik a 3. oltást 4 hónappal a betegség lezajlása
után. Azok a páciensek, akik a 2. körös oltást az oltópontokon
kapták meg, szíveskedjenek ott jelentkezni. Továbbra is vállal-
juk a mozgássérültek vagy idõsek 3. körös oltását a rendelõben. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyar Orvosi Kamara állás-
pontja szerint zárt térben továbbra is ajánlott a maszk viselése,
távolságtartás, tömegek kerülése, kézfertõtlenítés. 

Dr. Hornyák Edit
háziorvos

Források: Wikipédia, OEK, Pálinkás Gyuláné, Skrenyó Zoltánné
körzeti nõvérek

Legfrissebb Covid információk
SARS-Covid-2

ÕSTERMELÕK, FIGYELEM!!
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ÕCSG SZERZÕDÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉT!
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Szalk anno...

A második világháborúról már töb-
bet tudnak a mai idõsek mesélni.
Nagyapám, ifjabbik Pamuk Bálint és
néhány komája a Kiskunhalasi Kerék-
páros Hadosztályhoz kerültek, ahol 6
hónapos kiképzésen estek át. Egyik le-
velében írja, hogy a Gyuri és a Jóska
(Dömõk György, Kovács József) ott
vannak vele.

Czuczor Béni nagybátyám Krivoj
Rogban, a Dnyeper folyó mellett telje-
sített szolgálatot utászként. Kihajtották
õket egy területre, ahol olyan bonyolult
rendszerû aknásítást találtak, hogy ha
megbolygatják, a biztos halál várt vol-
na rájuk. Parancsmegtagadásért had-
bíróság elé állították és kivégezték
õket. Halála elõtt testvérének, Lajos-
nak egy gyöngybetûkkel írt levelet kül-
dött. Már nem õ adta fel, hanem aki
megtalálta. Ebben elbúcsúzott, majd
kérte, hogy a pár hónapja elvett fiatal
feleségét, Petra Zsófiát vegye pártfo-
gásba, vagy ha lehet feleségül. 38
napra rá született meg kislánya,
Zsófika.

Részletek Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl
Bakaruhában 2. rész

Czuczor Béni
Czuczor Zsófia és ifj. Dömõk György

koszorúspár

1932. Kerékpáros Hadosztály Kiskunhalas
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Vadászkürt

Most kivételesen nem a Polgármeste-
ri Hivatal által mûködtetett „iskola kony-
háról” szeretnék írni, hanem egy a  köz-
ségünk nevéhez köthetõ nonprofit szer-
vezetrõl, a Kiskunsági Vadászkürt Egye-
sületrõl.

Az egyesület 2012-ben alakult, akkor
még nem bejegyzett társaságként. Tulaj-
donképpen néhány lelkes vadászni sze-
retõ és a vadat tisztelõ fiatal vadász hoz-
ta létre, azzal a céllal, hogy a hagyomá-
nyokat tisztelve, az
elejtett vadnak még
nagyobb tiszteletet
adva, megtanuljanak
„kürtölni”. A néhány
fiatalból álló lelkes
csapat keresett egy
zenetanárt, a kiskõ-
rösi zeneiskola fúvós
hangszert oktató ta-
nárát, Gmoser Ist-
vánt.

2014-ben a Sze-
geden megrendezett
minõsítésen a hiá-
nyos hangszer (par-
forsz kürt) ellenére is
már „B” minõsítést
szereztek.

2016-ban Nagy Mik-
lós vezetésével, Ka-
szás László segítségével, 12 zenét ked-
velõ fiatallal már hivatalosan is bejegy-
zett egyesület lett a Kiskunsági Vadász-
kürt Egyesület.

Mûvészeti vezetõ: Gmoser István ta-
nár úr.

2017-ben a lelkes gyakorlás és né-
hány új fúvós hangszer beszerzése
eredményeképpen megszerezték a ka-
tegória legmagasabb elismerését, az „A”
minõsítést.

A csapat tagjai Bács-Kiskun megye
szinte minden részérõl – Szalkszentmár-

tonról, Kerekegyházáról, Kiskõrösrõl –
verbuválódtak össze. Mindenki a munká-
ja, családja mellett végzi e kimagasló
kulturális tevékenységet. Rendszeresen
gyakorolnak, készülnek az újabbnál
újabb fellépésekre, rendezvényekre, ver-
senyekre.

Nagyon sok felkérést kapnak: vadá-
szatokra, vadász esküvõkre, vadászbá-
lokra, civil rendezvényekre, ahova na-
gyon szívesen el is mennek, mert cél-

juk a tisztelet és a hagyomány ápolása.
Nagyon büszkék arra, hogy az utóbbi

években rendszeresen hívják õket fel-
lépni az ország legnagyobb vadászati és
horgászati kiállítására, a FEHOVA-ra, va-
lamint a vajdasági Magyarkanizsán meg-
rendezésre kerülõ Vajdasági-Magyar
Vadásznapok-ra.

Komoly eredményeket értek el a szin-
tén évek óta megrendezésre kerülõ
Nemzeti Vadászkürt versenyeken. Az
eddig elért legmagasabb eredményük:
az országos 3. helyezés.

Jelenleg is készülnek a szeptember-
ben kezdõdõ Vadászati Világkiállításra
és a 7. Nemzeti Vadászkürt Versenyre.

Repertoárjuk a vadszignálok mellett a
vadász indulók és ezekre a hangszerek-
re írt komolyzenei darabok. 

A fellépésekhez és a versenyekhez
nagyon sok sikert kívánok!

A Kiskunsági Vadászkürt Egyesület
tagjai:

elnök: 
Nagy Miklós,
mûvészeti vezetõ: 
Gmoser István, 
alelnök: 
Héjja Krisztián,
gazdasági felelõs:
Nagy Norbert,
Horváth Lajos,
Zakar András,
Raffai Zsolt, Pa-
lásti Gergõ, Nagy
Balázs, Kiss Gyõ-
zõ, Juhász Áron,
Pápista István,
Varga Árpád,
Hohn Szilvesz-
ter, Valenda Fe-
renc.

Az egyesület
munkáját segíti:

Nagyné Benkovics Ildikó és Kaszás
László.

2021-tõl a kulturális egyesület jogosult
a személyi jövedelemadó 1%-ának foga-
dására is.

Adószám: 18757130-1-03
Befejezésként néhány képet szeret-

nék megmutatni, melyen láthatóak a csa-
pattagok a fellépõruhájukban és a hang-
szereik. És ami szemmel nem látható, in-
kább érzékelhetõ: a tisztelet, a fegyelme-
zettség és az összetartás/összetartozás.

Vizi Zsuzsanna

Kedves Olvasók!
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Polgárõrség – Fonoda

29 éve mûködõ polgárõrségünk leg-
hosszabbra sikerült õrzésérõl szeretnénk
beszámolni. Felkérést kaptunk a refor-
mátus templomunk generálkivitelezõjétõl,
hogy a toronysisak rézborításának folya-
matát személyes jelenlétünkkel erõsítsük
a kamerák munkáján felül. A réz nagyon
drága fém, csábító a színesfém-felvásár-
lók számára. Elérhetõ közelségben egy
vékony kerítéssel körülvéve láthattuk he-
teken keresztül, ahogy épül a sisak. So-
kan nézegették, fotózták napközben, mi
meg sötétedéstõl pirkadatig vigyáztunk a
testi épségére. Több mint egy hónapon
keresztül tartott a fém felhelyezése, ez-
alatt becsülettel õriztük estérõl estére,
közel háromszáz órát töltve a közvetlen
közelében. Emlékezetes szolgálat volt
ez! Köszönjük minden polgárõrünknek és
az ötven órás közösségi szolgálatos fia-
taljainknak az áldozatos munkáját!

Czuczor Teca

Szalkszentmártoni Polgárõrség

Fonoda szakkör
Végre alkothatunk, összejöhetünk újra! Sõt, nem is csak mi,

a szakkör tagjai találkozhattunk újra, hanem különféle alkotótá-
borokba is hivatalosak voltunk. Taníthattuk a gyerekeket a ko-
sárfonás csínjára-bínjára, sõt, az alkotásból a tanár nénik sem
maradhattak ki, ügyesen megoldották a kenyeres kosárka fo-
nását.

De ahhoz, hogy két röpke délután a tanítványok ezt véghez
vihessék, a fonodások nagyon sokat készültek. Megtekerték azt
a megszámlálhatatlan mennyiségû papírcsövet, kivágták a kar-
ton aljakat, a függõleges pálcákat beleragasztották kettõ közé,
majd a sablonként használt jégkrémes dobozokra rácsipeszez-
ték az így elkészített félkész mûveket. A gyerekek a kosárka ol-
dalát fonták meg, majd befejezték, lefestették és szalagokkal,
papírvirágokkal díszítették, így vihették haza a tábor végén.

Némelyik mû annyira remekre sikerült, hogy akár a szakkör-
ben is szívesen látnánk alkotóikat.

Szüleiktõl csak úgy áradt felénk a
sok dicséret, nem is gondolták, hogy
csemetéjük ennyire kreatív. Na látjátok,
már ezért megéri csinálni, meg a kicsik-
kel foglalkozni!

Czuczor Teca
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Tûzoltó Egyesület

Az idei évben 73 riasztásra vonultak a fi-
úk. Ezek közül voltak mûszaki mentések,
tûzesetek, és volt, hogy vihar okozta káro-
kat kellett felszámolniuk.

Bizonyára már mindenki tudja, hogy
április elején anyagi veszteség érte
egyesületünket. Az eset után nem kellett
túl sokáig várnunk, hogy elkapják a tette-
seket. A nyomozók eredményes munká-
jának köszönhetõen az elkövetõk meg-

kapták a büntetésüket. Ez idõ alatt szá-
mos felajánlást kaptunk, mind anyagi,
mind tárgyi segítség is érkezett, például
kaptunk a MesterBau 2002 Kft.-tõl egy
Husquarna AB SWEDEN típusú láncfû-
részt, amit Bajusz Tibor személyesen
adott át az egyesület tagjainak, illetve
Gyõrfi Lászlótól kaptunk egy éjjellátó ka-
merarendszert. Ezenkívül még rengeteg
támogatás érkezett, amit hálásan köszö-
nünk mindenkinek. 

Lelkes László 12 éves kora óta rendület-
lenül szolgálja a szalki tûzoltó egyesületet,
ez idõ alatt rengeteget tett falunk és a kör-
nyezõ települések védelme érdekében. A
rengeteg kitüntetése mellett idén májusban
megkapta a lehetõ legnagyobb elismerést.
Gróf Széchenyi Ödön-díjat adományoz-
tak Laci bácsinak, ami az önkéntes tûzoltók
körében adható legmagasabb díj.

Július 30-án újra megrendezésre került a

habparty. Atavalyihoz hasonlóan idén is nagy
sikere volt. Kicsik és nagyok együtt élvezték
a habot és az azt követõ hûsítõ vízpermetet
is. Reméljük, jövõre is találkozhatunk!

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

Elérhetõség, támogatási lehetõség:
~ Éjjel-nappal hívható telefon: 

+36 70/ 517-2522
~ E-mail: szalkote@gmail.com
~ Adó 1%: 18358315-1-03
~ Bankszámlaszám: 

11732198-20003892
Lengyelné Tóth Nikolett

Gróf Széchenyi Ödön-díjjal tüntették ki Lelkes Lászlót, Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületünk elnökét. A kitüntetés az önkéntes tûzol-
tók körében a legmagasabb elismerésnek számít.

Lelkes Lászlót mindenki ismeri falunkban. Pályafutását tizenkét
éves korában úttörõ tûzoltóként kezdte, majd felnõttként, édesapja
példáját követve lett a helyi önkéntes tûzoltóság oszlopos tagja.

– Szakmai pályafutásom tizenhét éves koromban indult, ekkor
szereztem meg a kismotorosfecskendõ-kezelõi tanfolyamot Kecs-
keméten. Önkéntes tûzoltóként a megye valamennyi versenyén
megfordultam, tovább gyarapítva tudásom. Édesapám halála
után, 1975-ben elvégeztem a parancsnoktiszti tanfolyamot Kalo-
csán, majd egy évre rá választottak meg tûzoltó parancsnoknak.
Ebben az idõben a szalkszentmártoni Petõfi TSZ támogatta a tûz-
oltóságot – emlékezett vissza a kezdetekre Lelkes László.

– Parancsnoki pályafutásomat 1992 januárjától fõállású tûzoltó-
ként folytattam. Bár nagyon szerettem hivatásom, fájó szívvel kö-
szöntem el a munkahelytõl. Munka azonban itt is akadt bõven, el-
sõként szertárunkat újítottuk meg. A napi feladataim mellett mindig
nagy hangsúlyt fektettem a szakmai ismeretek fejlesztésére, bõví-
tésére, valamint utánpótlás kinevelésére.
Húsz éven keresztül másodmagammal
teljesítettem állandó szolgálatot a telepü-
lésen. Az egyesület tagjainak száma fo-
kozatosan gyarapodott, ma már közel öt-
ven fõt számlál. Kezem alatt kilenc polgá-
ri szolgálatos katona tanulhatta ki a tûzol-
tás minden csínját-bínját, közülük öten a
mai napig vonulós tûzoltók – fogalmazott
Lelkes László.

2010-ben nyugdíjba ment, választott
hivatásával azonban máig nem szakított:
vonulós tûzoltóként teljesít szolgálatot,
három éve pedig elvállalta a Szalk-
szentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let elnöki tisztjét.

– A posztot korábban Káposztás Tibor polgármester töltötte be,
ám a törvényi változás miatt át kellett adnia a stafétát. A tagság vá-
lasztása személyemre esett. Vonakodásomat látva válaszút elé ál-
lítottak, vagy elvállalom az elnöki tisztet, vagy úszom a Dunában.
Nem volt tehát mit tennem, igent mondtam a felkérésre. Emellett a
helyi polgárõrség munkájából is kiveszem a részem, alapító tagja
voltam a kilencvenes évek elején alakult civil szervezetnek – me-

sélte mosolyogva a nyugdíjas tûzoltó.
Lelkes László munkáját pályafutása

alatt számos kitüntetéssel honorálták. A
legrangosabb közülük a Szalkszentmár-
ton Díszpolgára cím, melyet 2018-ban
vehetett át. A másik pedig a Gróf Szé-
chenyi Ödön-díj, ami az önkéntes tûzol-
tók körében a legmagasabb. A kitüntetõ
címet olyan személyek kaphatják meg,
akik hosszú éveken keresztül sokat tet-
tek egyesületük és a köz érdekében.

Nyugdíjasként is kiveszi a részét a
munkából.

Köszönjük kimagasló szolgálati mun-
káját! Büszkék vagyunk Rá!

Forrás: Petõfi Népe

Tûzoltó Egyesület

Rangos elismerés
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Õrült hajók versenye

Õrült hajósok
Hallottatok már az Õrült hajók versenyé-

rõl? Van Szalkszentmártonban egy baráti
társaság, mely évrõl évre egyre õrültebb,
egyre gyorsabb hajóval száll vízre a Dunán.

A vicces vetélkedõ legfõbb szabálya,
hogy a 3-6 fõs csapatok csak a saját maguk
által épített úszó alkalmatossággal verse-
nyezhetnek, mely nem lehet környezet-
szennyezõ, gyors kell legyen és el kell bírja
a legénységet. A vidám felépítményeknek,
jelmezeknek csak a képzelet szab határt.

Nem tudunk arról, hogy a Duna magyar-
országi szakaszán bárhol máshol rendez-
nének még hasonló, színvonalas versenyt,
mely ma már nem csak a hajókról szól.
Koncertek, gyermekprogramok is várják az
érdeklõdõket a hartai Duna-parton.

Az elmúlt 5 szezonban a mieink abszo-
lút gyorsasági kategória gyõztesek, 2 éve
pedig a legõrültebbek is.

A több ezres közönség nagy örömmel
fogadta idén a 16 indulót. A szalkszentmár-
toni egység a „Kincs, ami nincs” címû film
által ihletett Pongo-Pongo hajóval hozta el
a fõdíjat és a leggyorsabbaknak járó külön-
díjat is.

Decsi Zsolt és Halász Sándor mellett a
legénység évrõl évre változott: Tóth Dávid,
Béki József, Hájas Sándor, Gröb Gábor,
Fülöp Norbert, majd az utóbbi években Ko-
vács István és Kovács Károly azok, akik ki-
merülésig, lábremegésig hajtják magukat
és az õrült hajót.

A fiúk az elmúlt évek élményeirõl így
meséltek: 

„2012-ben jött az ötlet elõször, hogy in-
duljunk a tassi Duna-parton rendezett Õrült
hajók versenyén.

Elsõ hajónk szendvicspanelbõl épült,
melyhez összedarabolt kerékpárokból
készítettünk hajtást. Már akkor, 9 évvel
ezelõtt is büszkén képviseltük Szalk-
szentmártont „Csan-csónak” nevû ha-
jónkkal. Késõbb aztán nem csak Tasson,
hanem Dunaegyházán, majd 2014 óta
Hartán is harcolunk a gyõzelemért. Kata-

marán hajótestet építettünk, megerõsí-
tettük a hajtást. Több száz órát töltöttünk
már hegesztéssel, szereléssel.

A 2013 évi Zûr-hajót átalakítottuk: indul-
tunk a versenyen Cápával (2014), Csont-
darálóval (2015), Dunagéppel (2016), sõt
Sex Machines (2017) nevû hajóval is, de a
legnagyobb õrület 2019-ben ért el bennün-
ket, amikor Hupikék Törpikéknek öltöztünk.
A hajótestet, a hajtást a legjobb tudásunk
szerint a maximumra fejlesztettük. Mi let-

tünk a leggyorsabbak, a legõrültebbek, Tör-
papa (Kovács István) és Törpilla (Kovács
Károly) pedig a közönségkedvencek!

Nagy örömünkre idén sem tudtak le-
gyõzni minket, így a hajózással, verseny-
zéssel kapcsolatos tudásunkat az Adriai-
tengeren fejleszthetjük tovább, hiszen a fõ-
díj egy 8 napos vitorlázás.

Gyertek Szalkiak, jövõ augusztusban
szurkoljatok, versenyezzetek Ti is!”

Borbély Éva
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Állatorvos

Csak az önkormányzatok évente közel 30.000 kóbor kutyát fog-
nak be. A kutyák hatalmas szaporodási potenciállal rendelkeznek,
két nem ivartalanított eb és szaporulatai 6 év alatt 67 000 kutyát is
eredményezhetnek. A kóborállat-állományok kezelése komoly kihí-
vást jelent. A megelõzés, azaz az ivartalanítás a probléma kezelé-
sének leghatékonyabb és egyetlen, biztosan sikeres módszere. Ez
a nem kívánt szaporulat megelõzésének leghumánusabb és világ-
szerte alkalmazott módja.

Az ivartalanításnak számtalan elõnye és néhány hátránya is
van, ám általánosságban összegezve az elõnyök jóval meghalad-
ják a hátrányokat. Az ivartalanított állatok és gazdáik élete várható-
an kevesebb kellemetlenséggel jár, mint nem ivartalanított társaiké. 

A szaporodás ösztönös kényszere miatt kialakuló elkószálás, a
rivalizálás során szerzett sérülések, azokkal összefüggõ betegsé-
gek, a nem kívánt szaporulat mind-mind elkerülhetõk az ivartalaní-
tással. 

A rutinmûtéttel számos ivarszervi megbetegedés kialakulását
elõzhetjük meg. Az ivartalanítás minimálisra csökkenti az emlõda-
ganatok elõfordulási esélyét, ami a szuka kutyák leggyakoribb,
macskák harmadik leggyakoribb daganattípusa, ami az esetek
50%-ában rosszindulatú. 

Ivartalanítással gyakorlatilag nullára csökken az életveszélyes
méhgyulladás kialakulásának esélye, amely a nem ivartalanított
szuka kutyák gyakori megbetegedése. 

Szintén megszûnik a heredaganatok lehetõsége, ami a kan ku-
tyák második leggyakoribb daganattípusa.

A kan kutyák ún. jóindulatú prosztata hiperpláziája szintén nem
jelentkezik ivartalanítottakban, míg nem ivartalanított kanokban 6
év felett kb. 70%. 

Fentiek mellett az ún. gátsérv és a végbél körüli daganatok is
szinte kizárólag nem ivartalanított kan kutyákban fordulnak elõ. 

A hátrányok között említhetõ, hogy ivartalanított szuka kutyák-
ban 5-20%-ban vizelettartási probléma (inkontinencia) jelentkez-
het, ami gyógyszeres kezeléssel kontrollálható.

Az elhízással kapcsolatba hozható betegségek (pl.: cukorbeteg-
ség, macska alsó húgyúti szindróma, elülsõ keresztezõdõ szalag
szakadás és porckorongsérv) gyakorisága magasabb ivartalanított

állatokban, mivel õk könnyebben beépítik a táplálékból felvett
energiát. Emiatt ivartalanítás után különös figyelmet kell fordí-
tani a testsúly kontrollra, ivartalanított állatok számára készült,
alacsonyabb energiatartalmú tápra érdemes váltani.

Összességében látható, hogy azon betegségek köre, me-
lyek gyakorisága nem ivartalanított állatokban magas, gyakran
életet veszélyeztetõ, megfelelõ kezelés nélkül halálos kórké-
pek. Ezzel szemben az ivartalanításhoz társuló problémák re-
latív könnyen orvosolhatók.

Tekintsük át röviden az ivartalanítással összefüggésben leg-
gyakrabban felmerülõ kifogásokat és tévhiteket. Sok tulajdo-
nos a mûtét kockázatosságától és fájdalmasságától tart, de az
ivartalanítás ma már rutin-beavatkozásnak számít. A modern
állatorvosi gyakorlatban használt altatószerek biztonságosak,
és az ivartalanításon átesett állatok a mûtét után pár órával tel-
jesen magukhoz térnek, az állat fájdalomcsillapításban része-
sül. Az ellés okozta fájdalom és stressz összességében jóval
nagyobb megterhelés az állat szervezete számára, mint a
megelõzõ beavatkozás. A mûtét utáni komplikációk ritkák, és
megfelelõ sebvédelemmel az ivartalanítás utáni 8-10 nap eltel-
tével a mûtéti terület rendszerint begyógyul.

Néhány gazdi szeretné megvárni az állat elsõ ivarzását, ám
a szakmai ajánlás szerint az ivartalanítást célszerû minél elõbb
elvégezni, mivel az egyes ivarszervi betegségek az idõ elõreha-
ladtával egyre nagyobb valószínûséggel jelentkezhetnek.

Számos tulajdonos az állat elhízásától, személyiségük meg-
változásától fél, de az állatok elhízása a nem megfelelõ táplá-
lás és a mozgáshiány következménye. Az ivartalanított állatok
energiaigénye alacsonyabb, a mozgásigényük és személyi-
ségük azonban változatlan.

Sok kutyatartó azzal védekezik, hogy majd figyel az állatra,
annak nem lesz alkalma párzani. A tüzelõ állat azonban meg-
leli a módját, hogy párt találjon magának. Ez a veszély kutyák
esetében évente kétszer, több héten át áll fenn, a macskákat
pedig egész évben elzárva kellene tartani. A legéberebb gazdi
sem képes folyamatosan õrködni felettük.

Gyakori tévhit, hogy a kutyának vagy macskának szüksége van
egy ellésre ivartalanítás elõtt. Az állatok számára nem okoz pszi-
chés problémákat, ha nem születnek utódaik. Az ellés fájdalommal
és stresszel jár, legrosszabb esetben akár az anyaállat életébe is
kerülhet. A párzás pusztán a nemi hormonok hatásának következ-
ménye. A mûtét viszont akkor is elvégezhetõ, ha már megtörtént a
baj és vemhesült az állat. Az ivartalanított állat kiegyensúlyozot-
tabb, és élete során nem kell számolni azokkal a betegségekkel,
amelyek a mûtét elmaradása esetén kialakulhatnak.

Sok kutya- és macskatulajdonos drágának találja az ivarta-
lanítás árát, azonban az ivartalanítás egyszeri költség, amellyel
örökre megszabadulunk számtalan problémától. Az ivartalaní-
tási mûtét költsége hozzátartozik a felelõs állattartó vállalandó
kiadásaihoz. A Magyar Állatorvosi Kamara és egyes állatvédõ
szervezetek szervezésében minden évben lehetõség nyílik
kedvezményes ivartalanítás igénybevételére is. Az idei évben
Szalkszentmárton Község Önkormányzata a Magyar Falu
Program Felelõs Állattartás Elõsegítése alprogram keretében
pályázatot nyújtott be, amely pozitív elbírálása után a lakosok
számára a tulajdonukban lévõ kutyák, macskák ivartalanítása
ingyenesen elérhetõ, a felmerülõ költségek átvállalása révén.

dr. Péterfi Nóra
praxisvezetõ szakállatorvos

Tassi Állatorvosi Rendelõ és Patika

Kutyák és macskák ivartalanítása

Élettartam 1-7 évvel
Szökõsség, autóbalesetek
Gátsérv
Prosztata hiperplázia
Heredaganatok
Méhgyulladás
Emlõdaganatok

Elhízás
Elhízáshoz kötött 
betegségek
Szukák vizelet 
inkontinencia



Eseménydúsnak nem nevezhetjük az egyesület elmúlt idõ-
szakát, de már annak is nagyon örültünk, hogy május elejétõl
elkezdõdhettek a próbák. Kellett egy kis idõ, mire visszarázó-
dott minden csoport a próbák rendjébe, de a közösség hiánya
és a tánc szeretete gyorsította a folyamatot. Mivel már május-
ban láttuk, hogy nem igazán lesznek fellépések, ezért az au-
gusztus 20-i Szent István Napra fókuszáltunk. Szerettük volna,
ha a csoportok új koreográfiái elkészülnek, ami nehéz feladat-
nak ígérkezett, és nem is sikerült maradéktalanul. A gyerekek
„egyszerûbb” táncai elkészültek, de az ifi és felnõtt csoport tán-
cai végül nem lettek készek színpadra.

A nyár folyamán lako-
dalomra készült a felnõtt
csoport, hiszen két tán-
cosunk, Erdõs Zita és
Jávor Csabi örök hûsé-
get fogadtak egymás-
nak. A mulatság mellett
nagy öröm volt szá-
munkra, hogy az ifjú pár
kérésére elõadhattuk a
násznépnek a Szatmári
táncunkat, a 2021-es év-
ben ez volt az elsõ fellé-
pésünk.

Ismételten volt Tán-
cos Erzsébet tábor az
általános iskolában,
amit már évek óta Feke-
te Zsuzsi szervez. Idén is tökéletes pályázatot adott be, ezáltal
több mint 30 gyerek vett részt az 5 napos táborban. A tánc mel-
lett kézmûves foglalkozás, játékos vetélkedõ és kirándulás volt
a gyerekek programja. 

Sok embernek ismerõs a Wünsch név, hiszen évekig volt az
egyesület koreográfusa Laci bácsi. A régi tanítványok és mel-
lettük sok fiatal évek óta találkozik a Wünsch nosztalgiatábor-
ban, melynek idén Madocsa volt a házigazdája. Ha tavaly nem
maradt volna el, akkor Szalkszentmárton lett volna a rendezõ,
így egy évet kell várni a rendezéssel. Nagy öröm, hogy fiatal
táncosaink is részt vettek a táborban.

Elérkeztünk augusztus 20-hoz, és nagyon vártuk az ese-
ményt, hiszen mindig nagy öröm számunkra a saját közönsé-

günk elõtt fellépni. A csoportokat a Kóborzengõ zenekar kísér-
te, hogy a táncok még hitelesebbek és hangulatosabbak le-
gyenek. A kis Mákszemek a népi játékokkal és táncokkal még
megilletõdve léptek színpadra, de a Babszemek a Kalocsai
táncot már magabiztosan adták elõ. A felnõtt csoport a Szat-
mári táncot már rutinból vitte színpadra, de az Ifi csoportunk a
Györgyfalvi táncok elõadásával magasra tette a lécet és a kö-
zönség vastapssal értékelte a látottakat, ennél a csoportnál lát-
szik a hosszú évek munkájának gyümölcse. A fellépés végén
elõadtunk egy részletet a Szalki táncokból, melyet mindig nagy
örömmel mutatunk meg, a közönség is hálás volt az ismerõs

dalokért és hangulatos
elõadásért. A „Juhász-
legény, szögény juhász-
legény”-t a közönség-
bõl többen együtt éne-
kelték velünk.

Az õsz folyamán a
Szappanos Lukács Nép-
dalkör meghívására tán-
colni fogunk a Szent-
miklósi Napokon szep-
tember 11-én.

A szüreti felvonulást
és bált szeptember 25-
én rendezzük meg,
melyre mindenkit sze-
retettel várunk! A felvo-
nulás 14-kor indul a pi-

actérrõl, és a szokásos útvonalon és helyszíneken haladunk
és táncolunk, a felvonulást bárki megtekintheti. A bál este 7-kor
kezdõdik a mûvelõdési házban, de fontos megjegyezni, hogy a
hatályos jogszabályok értelmében csak védettségi igazolvány-
nyal lehet részt venni a bálban. 

Október 2-án Kecskeméten lesz a Csoóri fesztivál, mely or-
szágos rendezvény, és a megyei székhelyeken kerül megren-
dezésre azon csoportok, egyesületek részvételével, akik ré-
szesültek a Csoóri pályázati támogatásokból, így természete-
sen mi is részt veszünk az eseményen.

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

Zsigmond István
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Szederinda Néptánc Egyesület

Élünk és virulunk 
A Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület élete

sem volt könnyû a vírus miatt az elmúlt idõszakban, hiszen a le-
zárások, a korlátozások nem segítették elõ a munkánkat. A Te-
hetség Mûvészeti Iskola egy ideig hivatalosan folytathatta még a
próbáit, azonban helyünk nem volt, mert a Mûvelõdési Házba
már nem mehettünk be. Egy országos problémával szembesül-
tünk, több egyesület sem tudott felállni a pandémia okozta korlá-
tozások után. A gyermekek elszoktak a rendszerességtõl, a digi-
tális világ vonzóbb lett a számukra, a közösségi élet szépségeit
elfelejtették. Ennek ellenére a nyitás után nagy erõvel kezdõdött
el újra a néptáncoktatás. De ehhez kellettek azok a szülõk is, akik
támogattak bennünket abban, hogy amit elkezdtünk, az ne vesz-
szen kárba, a gyerekek igazi értékeket tanuljanak tovább, mo-
zogjanak, fejlõdjenek és folytassák, amibe belekezdtek. Végül jú-
niusban, ahogy minden iskolában, a beiratkozott diákok bizonyít-
ványai kiosztásra kerültek, megfelelõ ünnepi keretek között.

Pedagógusunk, Iker Józsefné Györgyi néni néptáncórái nem-
csak a lépésekrõl, az énekrõl szólnak, hanem más fontos dol-
gokról is. Például a fiúk-lányok az udvariasságot, a tiszteletet is
megtanulják, emellett a néprajzi tudásuk is folyamatosan bõvül.
A felkéréseknek eleget téve pedig jobban megismerhetik az or-
szág néhány ismerõs vagy esetleg ismeretlen pontjait is. Június
26-án Székesfehérváron a Tûzzel-Vassal Fesztiválon szerepel-
hettek mind a Csiperke, mind a Ciberke csoportunk tagjai. Júli-
usban 32 gyerek táborozott itthon, ezután pedig a Tehetség Mû-
vészeti Iskola és az egyesület támogatásával Fonyódra mehet-
tek a táncos lábúak. Napi több órás zenekari próbákon vehettek
részt, kirándultak és fürdõztek a Balatonban. Augusztusban pe-
dig meghívást kaptunk a Székesfehérvári Királyi Napokra, ahol
végigsétáltak, -táncoltak a városon. Az évet augusztus 20-án itt-
hon zártuk, ahol mindhárom csoportunk csodálatos mûsort adott
elõ. Szeptemberben Szabadszálláson, Kiskunfélegyházán,
Szekszárdon fogjuk Szalkszentmártont képviselni.

Szeretnénk megköszönni a szülõk támogatását, mert nagyon
nagy szerepük van nemcsak a gyerekek, hanem az egyesület éle-
tében is. Köszönjük! De a sikerekhez, a minõségi munkához Iker
Józsefné (diplomás néptáncpedagógus) szakértelmén kívül még
két nagyszerû pedagógus: Iker Kamilláé és Görög Balázsé is kell,
akik fiatalos lendületükkel kapcsolódtak be a közös munkába.

Továbbra is várjuk azokat a gyerekeket, akik tehetségesek,
akik tanulni akarnak, akik szeretik a mozgást, a közösséget,
legfõképpen a néptáncot. 

Érdeklõdni a 06-30/163-3707, 06-30/912-40-20 számon, il-
letve a szederinda2014@gmail.com-on lehet.

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület



Közhírré tétetik 28

Református egyház

Megérkeztünk a templomfelújítás cél-
egyenesébe! Ez azt jelenti, hogy a nehe-
zén már túljutottunk, de azt is, hogy várnak
ránk még feladatok, fontos apróságok, és
persze az egész építkezés láthatatlan ré-
sze: az elszámolások. Közben már lehet
tervezni: õsszel miénk újra a templom! 

Azért templom nélkül is zajlik a gyüle-
kezeti élet. Azaz nem csak az építkezés-
rõl szól az életünk. Táborainkban sok
gyermek, fiatal hallhatott Isten szereteté-
rõl, megváltásról, kegyelemrõl – itt a gyü-
lekezeti ház udvarán még júniusban,
majd pedig a 10. fülöpházi táborunkban
a szeretett Pap-tanyán. Visszagondol-
tunk, értékeltünk – hiszen egy évtized
alatt sok minden történt – talán a leg-
szembetûnõbb változás, hogy többen a
már felnõttkorba lépett segítõk, szolgá-
lók közül az elsõ táborokban még kis-
gyermekként vettek részt. És hányan tá-
boroztak velünk!  A tanya egyik falára ki-
függesztettük a kilenc tábor csoportké-
pét, összegyûjtöttük az összes énekün-
ket egy énekes füzetbe – tizedszerre is
feltöltöttük a medencét, ettük a palacsin-
tát, rúgtuk a labdát – és tizedszerre is
hálát adtunk az Úr jelenlétéért, áldásai-
ért, dicsértük õt énekszóval, hallgattuk
az igei tanításokat. Ezúton is köszönjük
a segítõk munkáját, köszönjük a felaján-
lásokat – és külön hálásak vagyunk Klá-

ri néni kitartó, kreatív, precíz táborszer-
vezõ, lebonyolító szolgálatáért!

Végül visszatérve a templomhoz, só-
hajtozunk, nem kis dolog ez a felújítás!
Történelmi idõket élünk, hátborzongató
volt ebbe belegondolni, amikor a helyére
került a vadonatúj, gyönyörû templomsü-
veg. A toronygombba üzenetet helyez-
tünk el az utókor számára, azzal a hittel
és reménységgel, hogy Istennek terve
van az itt élõkkel, hogy százévek múltán
is lesz falu, lesznek magyarok, lesznek
hitvalló, templombajáró reformátusok.
És van egy kevésbé látványos része a
felújításnak, amirõl mégis fontos említést
tennem – az orgonánk is készül szép
csendesen. Az orgona, ami már 150 éve
a kántorok titokzatos eszköze – és ré-
szei, az elfáradt fújtató, ahol az ifjak ki-
próbálhatták erejüket, kitartásukat; a sí-
pok rengetege, törötten, kartonpótlások-
kal; a fáig árkosan kopott billentyûzet –
újra régi szépségében fog megszólalni,
hirdetve a mindenható Isten dicsõségét:
Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zenge-
ni neved dicséretét! 

Várunk mindenkit szeretettel megújult
templomunkba, addig is a gyülekezeti
házba a vasárnapi istentiszteletekre!

Áldás, békesség!
Alföldy-Boruss Dániel

lelkipásztor

Kedves Szalkszentmártoniak!
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Katolikus egyház

Papi jelmondatommal szeretném kö-
szönteni a Kedves Olvasókat, mint a te-
lepülés új plébánosa. Nem könnyû pár
sorban bemutatkozni, úgy, hogy minden
fontosat lejegyezzek és ne egyszerû ön-
életrajzot gépeljek be. 

Bese Gergõ vagyok, Gödöllõ – Mária-
besnyõ szülötte. Kétgyermekes, ökume-
nikus családban nõttem fel, édesapám
korai halála után édesanyám és bátyám
védõszárnyai alatt. 

Csupán elsõ osztályos voltam, amikor
a Máriabesnyõi Kegytemplom ministrán-
sa lettem, a kapucinus szerzetesek párt-
fogása alatt. Iskolai tanulmányaim legna-
gyobb részét a Gödöllõi Premontrei
Szent Norbert Gimnázium falai között
töltöttem el, nyolcosztályos képzésük-
ben. Nagy paptanári példaképek álltak
elõttem: Fényi Ottó atya, László atya,
Péter atya. Nagyon sokat köszönhetek
nekik, és remélem, egyházmegyés pap-
ként is öregbíthetem a 900 éves pre-
montrei rend nevét. 

Az érettségit követõen az ELTE –
TTK-ra nyertem felvételt, földrajz szakra,
majd egy évvel késõbb a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Fõiskola hittanári
képzés növendéke is lettem. 

Diplomáim átvételét követõen Csömö-
rön helyezkedtem el, mint földrajz – né-
met tanár. Az iskolában végzett nevelõi
munkát nagyon szeretem, úgy érzem, a
katedra életem fontos része. Ezért is vé-
geztem el munka mellett az Apor Vilmos
Katolikus Fõiskola német nemzetiségi
tanító mûveltségterületet, hogy szakmai-
lag is megfeleljek az elvárásoknak. 

A tanári és közéleti karrierem szépen
épült, ám Istennek más álma volt velem.
Sokáig süket fülekre talált meghívása,
majd egy Medugorjei zarándoklaton már
nem csak a fülemet, hanem a szívemet
is megnyitottam elõtte. Mindent hátra-
hagyva elindultam a szõlõjébe. 

Persze az út sok meglepetést, aka-
dályt tartogatott. Így kerültem távol szü-
lõföldemtõl, a Galga-mentétõl az isme-
retlen Duna-Tisza közébe. Kispapként
szolgálhattam Kiskunhalason, majd Kis-
kunfélegyházán, ahol 2012 decemberé-
ben diakónussá is szenteltek. 2013 júni-
usában Kecskeméten szenteltek pappá,
és elsõ kápláni megbízásom Kiskunfél-
egyházára szólt. 

2014 nyarán azonban változás követ-
kezett be az életemben. Várszegi Asztrik
pannonhalmi fõapát úr meghívott közös-
ségükbe, mint egyházmegyés papot,
hogy nevelõi, tanári küldetésemet kama-

toztassam az általuk fenntartott iskolák-
ban. Hat év mozgalmas pap-tanári misz-
szió következett. Igazgató-helyettes vol-
tam Balatonfüreden, természettudomány-
és hittantanár pedig Budaörsön, Pannon-
halmán. Hetente több száz kilométer uta-
zás és közel 30 óra tanítás megterhelõ
volt, de nagyon hálás vagyok érte. 2020
augusztusában tértem vissza az Egyház-
megyébe, és lettem Jánoshalma káplán-
ja. Érsek Úr bizalmából pedig 2021. au-
gusztus 1-tõl Dunavecse – Szalkszent-
márton és Tass plébánosa lehetek.

Nagy izgalommal és persze álmokkal,
tervekkel vágok neki ennek az új kaland-
nak, feladatnak. Mint megszállott peda-
gógus szeretnék tanítani minden iskolá-
ban, ami a körzetemben található. Örül-
nék, ha ifjúsági közösségeket, család-
csoportokat tudnék indítani, és a hitélet
megerõsödése mellett a közösség fon-
tosságának felismerésére tudnám ráve-
zetni a rám bízottakat. A lelki templomok
építésén túl fontos az épített örökség vé-
delme, megõrzése. A templom és a plé-
bánia felújítása nem halogatható tovább
Szalkszentmártonon és Tasson, el kell
kezdeni rendbe hozni, amit a fiatal gene-
rációktól kaptunk kölcsön. 

Kedves Szalkszentmártoniak!
Nyitott szívvel és örömmel érkeztem

Önök közé! Remélem, lesz lehetõségünk
személyesen is találkozni, akár szentmi-
sén, vagy olyan közösségi programokon,
melyek lehetõvé teszik a jobb megismer-
kedés lehetõségét. Továbbra is vasárnap
10 órakor van a szentmisénk, hétköznap
pedig kedden 15:30-tól irodai ügyeletet,
17 órától pedig szentmisét mutatok be.
Találkozzunk és építkezzünk közösen!

Bese Gergõ
plébános

„Legyen nekem a Te Igéd szerint! Lk. 1,38”

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa 
• Felelõs szerkesztõ: Borbély Éva  

• E-mail: info@szalkszentmarton.hu 
• Posta: 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 

• Nyomda: Press+Print Kft. 2340 Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2/a. Tel.: 06-30-207-0619
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Úttörõcsapat – Emberi Jogok Alapítvány

Június 5-én Taksonyban
tartotta megemlékezését a
Magyar Pedagógiai Társa-
ság a 75 éves úttörõmoz-
galomról.

Vagyunk még néhányan,
akiket nem nyomaszt a tá-
bortüzes nemzetiszínû õrsi
zászlóból alakult jelkép em-
léke, el tudunk számolni –
akár a 12 pont szerint – hû-
ségeinkrõl, tetteinkrõl, segí-
tõkészségünkrõl, akár bá-
torságunkról is. E jegyben
ünnepeltük a 75. születés-
napot Taksonyban.

Visszaemlékeztünk, fát ül-
tettünk, majd tábortûzzel,
énekszóval zárult a találkozó.

Kerner Erzsébet

Takács Veronikáék a találkozó emlékére a következõt 
készítették

Úttörõtörténeti kiállításon is jártunk

1946. június 2. az úttörõmozgalom születésnapja

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de
ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egész-
ségkárosodás, gyógyszerfüggõség), hívja ingyenes jogsegély-
szolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu, weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384, e-mail: info@cchr.hu,
web: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

HIPERAKTIVITÁS
Alapítványunk kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak,
figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai sze-
rek számos mellékhatást és függõséget okozhatnak a gyerekeknél.
Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési zavar” mi-
att pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek ál-
lapota semmit sem változott, vagy rosszabbodott emiatt, ke-
resse fel szervezetünket.
Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiad-
ványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen bo-
csát az érintettek és a hiperaktív gyermekekkel foglalkozó
személyek részére.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Bp. Pf. 182. Tel: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!

Volt úttörõk és úttörõvezetõk



Közhírré tétetik 31

Országos verseny

2021. május 29-én 11. alkalommal rendezték meg az Or-
szágos Grillázs és Mézeskalács Majálist Lajosmizsén. A
rendezvényt a Magyar Grillázsszövetség elnöke, Rimóczi
László nyitotta meg, aki a városban Rimócz-Art néven Cso-
koládé és Grillázsszalont üzemeltet. Az elismert szakember
sokat tesz azért, hogy a grillázskészítés ismét értékes he-
lyet foglaljon el a magyar konyhamûvészetben. 

Az idei versenyt talán
még nagyobb várakozás
elõzte meg, mint a korábbi-
akat, mert a pandémia mi-
att 2020-ban nem tudták
megmérettetni magukat a
szakma kiválóságai. 2019-
ben a mézeskalács kategó-
ria gyõztese a szalkszent-
mártoni Papp Zsuzsanna
lett térbeli 3D-s mézeska-
lács munkájával. A 33 ne-
vezõ vadász és horgász
kategóriában alkotta meg
versenymunkáját, és izga-
tottan várták az értékelést.
A vándorserleg egy évre is-
mét Szalkszentmártonba
került, Papp Zsuzsanna a
kategória abszolút gyõzte-
se lett ismét. 

Zsuzsi a fõvárosból költö-
zött a településre. Munkale-
hetõség hiányában volt ide-
je, és mivel mindig szeretett
alkotni, a családtagjait lepte
meg szebbnél szebb desz-
szertekkel. A barátok folya-
matosan dicsérték kézügyes-
ségét, az õ bíztatásukra sütött elõször mézeskalácsot 2014.
január végén. Ekkor kezdõdött el különleges kapcsolata az
édes csemegével. Folyamatosan készültek a szebbnél szebb
ajándékok a közeli hozzátartozók számára. A fejlõdést an-
nak köszönheti, hogy soha nem elégedett meg az elkészült
darabbal, mindig még szebbet szeretett volna formálni.
Sokszor éjszakába nyúlóan dolgozott már saját vállalkozá-
sában. A megszokott és bevált tésztához csakis minõségi
alapanyagokat használ fel. A mézet helyi termelõtõl szerzi
be, a többi alapanyagot a megszokott helyrõl vásárolja. A
mézes tészta összeállításánál nagy hangsúlyt helyez az
elõkészítõ munkára. A lisztet és a porcukrot szitálja, és min-
den alapanyagot a bevált hõmérsékleten használ fel. Édes-
anyja, Zsuzsi mama gyakran besegít a száraz összetevõk
elõkészítésébe. És ami egyszer bevált, azon nem változtat.
Több száz kiszúró forma segíti a munkáját, de természete-
sen saját elképzelés alapján is süt különféle alakzatokat. A
tészta sütését követõen indulhat a még idõigényesebb dí-
szítés. A tojásfehérje és porcukor keverékébõl készült ha-

gyományos írókán felül számtalan cukrászati alapanyagot
épít alkotásaiba. Színezõ, szórócukor, darált, szemcsés elõ-
re alakított mézeskalács, modell cukor.  

Kezdetben a helyi rendezvények adtak lehetõséget a
portékák megismertetésére, ami annyira jól sikerült, hogy
Mézeskalácsos Zsuzsiként ismerik a településen élõk. Kép-

zéseken nem vett részt, min-
dent autodidakta módon ta-
nult. Nagy segítségére volt a
világháló. Sokszor éjszakákon
át bújta a videókat, cikkeket. A
rendelések szép számmal ér-
keznek, fõként a jeles alkal-
makhoz kapcsolódóan. Eskü-
või ültetõkártyák, köszönõ
ajándékok, pedagógus ajándé-
kok, ballagó diákoknak szánt
meglepetések, húsvéti, kará-
csonyi asztaldíszek kerülnek ki
a kezei közül. 

Természetesen adódtak ne-
hezebb idõszakok is. 2020-
ban, amikor szinte az egész
ország bezárt, maszkokat varrt.

A továbbiakban szeretné a
megkezdett utat folytatni, célja,
hogy jövõre harmadik alkalom-
mal is elhozza vándorserleget.
Új, kihívást jelentõ terület szá-
mára a tanítás. A megszerzett
tudás és tapasztalat továbbítá-
sát odaadással és szeretettel
végzi.  

Zsuzsi úgy gondolja, azért
került a településre, hogy a mézeskaláccsal egymásra talál-
janak. A nyüzsgõ nagyváros nem vezette õt erre az útra. Itt
elvonulhat és alkothat, mindezt szívvel-lélekkel, teljes nyu-
galomban teheti. Hisz abban, hogy minden mûvészember a
saját belsõ világát igyekszik megformálni, és talán ezt a
mostani versenymunkával sikerült a legjobban kifejeznie. A
látvány valóban elragadó és mesebeli. A vadász-horgász
téma adta magával az erdõ megformálásának lehetõségét.
A vízesés, az erdei és vízi állatok, a fák, bokrok, cserjék el-
repítenek bennünket a Wass Albert által írt Angyalok Tisztá-
sára. Szinte hallani a tündérek kacagását, érezni Csönd Bá-
csi jelenlétét és a kincseket, amit az erdõ rejt: a jóságot, a
szeretetet és a békességet…

Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt. Kívánjuk, hogy
még évtizedeken át csodálhassuk a Zsuzsi-féle mézes cso-
dákat!

Jenei Edina

Országos verseny elsõ díját hozta el Papp Zsuzsanna
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Kiküldött tudósítónk

A Magyar Pedagógiai Társaság az ország legrégebbi s ta-
lán a legnépesebb szakmai-civil szervezete a nevelésügyben.
130 esztendeje jeles tudós férfiak alapították, mert úgy látták,
hogy a nevelés szabályszerûségeirõl szóló új és új tudomá-
nyos eredményeket hatékonyabban kell megosztani a pedagó-
gia mindennapi munkásaival. 

E feladatvállalás jegyében mûködik ma is a Társaság, tagjai
közt vannak kisgyermeknevelõk, óvodapedagógusok, tanítók,
tanárok, felnõttoktatók (andragógusok), zenetanárok, gyógy-
pedagógusok, kutatók, egyetemi oktatók, ifjúsági vezetõk stb.
A társasági élet keretei lehetõséget adnak, hogy különbözõ
szakmák és különbözõ generációk tapasztalatokat cserélje-

nek. Felolvasó üléseken, kon-
ferenciákon, számítógép elõtt
online, folyóiratok hasábjain.

Ezt a célt szolgálja immár
csaknem két évtizede az ún.
Staféta-tábor. E vakáció ele-
jén hosszú hétvégére szerve-
zett programon a staféta-bot
a tudás. Mindenkinek van át-
adni- és átvennivalója. Ez a
mûvelõdési forma jellemezte
a korábbi, különbözõ helyszí-
neken megszervezett találko-
zókat.

2021-ben Taksony volt a
bázisa a tábornak. A beszél-
getések, játékos foglalkozá-
sok témái közt a 130 eszten-

dõ tanulságai mellett szó esett az „online és a jelenléti tanu-
lás” lehetõségeirõl és szükségességérõl, az iskolai esély-
egyenlõség akadályainak leküzdésérõl, a XXI. századi drámai
fejlemények (klímaváltozás, járványok, globalizáció, szegény-
ség) pedagógiai következményeirõl, a „jó tervezésrõl”.

A tábor lakói örömmel fogadták a meghívást: egy este ellá-
togatni a közeli Szalkszentmártonba. Megismerni a közösségi
életérõl jeles alföldi települést, a Petõfi-hagyományokat, az új-
jáépülõ templomot, a messze földön is híres fagylaltozót, a ha-
gyományõrzés, az úttörõélet emlékeit. S ne feledjük el: meg-
kóstolni a kemencében sült lángost is.

Séta a faluban, honismereti tájékozódás, újabb barátságok,
régi dalok – ez jellemezte az esti kirándulást. A táborlakók ne-
vében köszönjük a szíves vendéglátást, a finom helyi borokat,
a kitüntetett figyelmet. Visszatérünk még.

Dr. Trencsényi László egyetemi tanár
A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke

Kiküldött tudósítónk jelenti...

Készül a
lángos,

rangos ide-
genvezetõt
kapott a kis

csapat,
Czuczor
Teca is 

segített a
vendéglá-
tásban.
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Hírmorzsa

Tegyél te is valamit környezetedért címmel madárodú építõ
versenyt hirdetett a Szalkszentmárton Községi Labdarúgó Sport-
egyesület. A kész madárházak a Körtó fáira lettek felszerelve.
A versenyt W.W.F. Magyarországgal karöltve támogatta.

Használt sütõolaj begyûjtési 
program indult – 

körforgásban a környezetért

Napjainkban a lakosság is egyre
környezettudatosabb, egyre inkább
növekvõ igény mutatkozik a használt
háztartási olaj szelektív gyûjtésére.
Ennek elhelyezésére 2 db gyûjtõ kon-
téner áll rendelkezésre településünkön.

A gyûjtõkbõl elszállított hulladék
után a szolgáltató támogatást nyújt

Szalkszentmárton Község Önkormányzata, a Szalkszentmár-
toni Bóbita Óvoda és a Mini Bölcsõde részére.

Oltóbusz érkezett településünkre.
A nyár folyamán Honvédségi oltóbusz érkezett hozzánk,

melynek segítségével a kistelepüléseken élõk kaphatták meg
íly módon koronavírus elleni védõoltásukat.

Településünket is bemutató humoros videó készült Szalk-
szentmártonról. A Rádiókabaré mûvésze, Szikra László forga-
tott falunkban.

Kontra Zsóka a májusban Lajosmizsén megrendezett  XI.
Grillázs és Mézeskalács Fesztiválon gyermek kategóriában
ezüstérmet szerzett. A saját rajz alapján készült alkotást látva
biztosak vagyunk abban, hogy még számtalan gyönyörû
remekmû kerül ki kezei közül.

Hírmorzsa
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Anyakönyv

Születések
Horváth Máté 2021.04.13. a.n.: Dézsi Beatrix
Horváth Kamilla Zsuzsanna 2021.04.29. a.n.: Kanizsai Annabella
Sümegi Attila Zalán 2021.05.03. a.n.: Fehér Viktória
Treuer Hanna Jázmin 2021.06.04. a.n.: Patai Ágnes
Horváth Zejnep Blanka 2021.06.15. a.n.: Horváth Alexandra
Dávid Nimród 2021.06.16. a.n.: Romvári Beatrix
Góman Csaba Brájen 2021.06.20. a.n.: Jakab Anasztázia

Házasságkötések
Horváth Csenge és Kanizsai Tamás 2021.04.09.
Bezerédi Hajnalka és Stumfold Tibor 2021.05.07.
Keserû Bernadett és Tóth Dávid István 2021.06.19.
Budai Bettina és Polák Attila 2021.06.19.
Dobos Mónika és Matics Károly 2021.07.03.
Csorba Beatrix Szilvia és Györgye Oszkár 2021.07.17.
Csurai Fruzsina és Cehmann Zsolt 2021.07.17.
Vincze Dorottya és Benkovics Dániel 2021.08.06.

Elhunytak
Menyhárt Lajos 1957.03.06. Elhunyt: 2021.03.04.
Decsi Istvánné 1936.06.22. Elhunyt: 2021.03.08.
Baka József Miklós 1954.09.03. Elhunyt: 2021.03.15.
Hajnal János 1959.03.06. Elhunyt: 2021.03.18.
Sümegi Istvánné 1936.10.03. Elhunyt: 2021.03.20.
Dömök István 1946.07.10. Elhunyt: 2021.03.23.
Dömök Pál 1951.10.03. Elhunyt: 2021.03.23.
Mihók Lajos 1950.11.27. Elhunyt: 2021.04.09.
Märtz Károly 1967.06.08. Elhunyt: 2021.04.09.
Vajda Károly Mihály 1941.08.28. Elhunyt: 2021.04.24.
Fehér Benjaminné 1950.08.23. Elhunyt: 2021.04.28.
Szakos Imre 1949.06.02. Elhunyt: 2021.05.04.
Krepsz Pálné 1946.06.12. Elhunyt: 2021.05.10.
Tóth Gáborné 1927.02.17. Elhunyt: 2021.05.14.
Biró György 1947.08.22. Elhunyt: 2021.05.16.
Kincses István Károlyné 1938.10.10. Elhunyt: 2021.05.18.
Végh Jánosné 1944.02.20. Elhunyt: 2021.05.28.
Jenei Lászlóné 1932.01.18. Elhunyt: 2021.06.04.
Tóth Gábor 1926.09.17. Elhunyt: 2021.06.12.
Patkós Károly 1936.09.23. Elhunyt: 2021.06.16.
Király Pál 1946.01.05. Elhunyt: 2021.06.16.
Jáger Ferencné 1931.09.07. Elhunyt: 2021.06.26.

Anyakönyvi hírek

Szalkszentmárton legkisebb lakói
Szeretettel köszöntjük Szalkszentmárton új lakóit, kívánunk nekik a falu minden lakója nevében boldog, egészséges,

hosszú életet. (A gyermekek fotója a szülõk beleegyezésével jelent meg.)

Horváth Zejnep
Blanka

„Zejnep harmadik
gyermekünk, 

nyugodt,
mosolygós, jó

étvágyú kislány.
Egy igazi kis

hercegnõ.

„Varga János
Gábor:

2021. 04. 02-án
születtem, 

nagyon szeretek
anyával, apával
játszani és most

már rosszalkodni is”

Treuer Hanna
Jázmin

„Hanna második
gyermekünk, anya,
apa szeme fénye,
igazi kis tündér,

vidám,
mosolygós.”

Sümegi Attila
Zalán

„Zalán elsõ 
gyermekünk, 

huncut mosolyával
mindenkit levesz a

lábáról, a mi kis
csodánk.”

Horváth Kamilla Zsuzsanna
„Kamilla második gyermekünk, vidám,

mosolygós, kedves kislány.”

Horváth Máté: „Máté
második gyermekünk,
Õ a legnagyobb hõs
a világon, nála na-

gyobb harcost nem
ismerek, és Õ mindig

gyõzni fog.
Csodálatos szemei
és a mosolya min-
denkit elvarázsol.
Máté megmutatja
számunkra, hogy

küzdeni érdemes, de
feladni soha.”

Dávid Nimród:
„Nimród harmadik

gyermekünk,
nagyon szeret

anya, apa karjaiban
lenni, de a leg-

boldogabb akkor,
amikor anyatejet

kap, ez a kép ebéd
után készült."

„Goman Csaba
Brájen

vagyok, 
2021. 06. 20-án

születtem,
szeretek játszani

anyával és 
apával.”

„Stumfold Gergõ
2021. 08. 11-én
született 3250

grammal és 52 cm-
rel, testvérével,
Grétával nagyon

szeretik egymást. "
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