
Az élet úgy hozta, hogy negatív hírekkel kell kezdjem az újság-
cikket, hisz idén március közepén kitört az úgynevezett koronaví-
rus járvány, mely alapvetõen határozta meg az ez évi életünket. A
kormány által kihirdetett veszélyhelyzet soha nem látott feladato-
kat, elõírásokat rótt ki a lakosságra. Így próbálták csökkenteni a
megbetegedések és a halálozások számát. Szigorú szabályok lép-
tek életbe az oktatásban, a bolti bevásárlásban, a középületek lá-
togatásában, a munkába járásban, az utazásban és az élet szá-
mos területén. Ami pozitívum viszont elmondható, hogy amikor
nagy volt a baj, megmutatkozott az emberek összefogása, segít-
ségnyújtása. Aki tudott, maszkot varrt, fertõtlenítõszert ajánlott fel,
a Lovasfogadó 1 hónapig 5 ebédet biztosított a rászorulóknak. Igaz
a régi mondás: Bajban ismerszik meg a barát. 

Külön elismerés illeti orvosainkat és az összes gyógyításban
részt vevõnek a helytállását szeretném megköszönni. Az õ áldoza-
tos munkájuk nélkül nehezebb lett volna átvészelni ezt az idõszakot.

A tûzoltóság és a polgárõrség folyamatosan, hónapokon ke-
resztül fertõtlenítette a közterületeket, köszönet érte. A járvány elsõ
hulláma június közepéig tartott, de most újra itt van a nyakunkon,
de errõl majd késõbb! Még mindig negatív hírek: éveken át vissza-
térõ probléma a szabadszállási út mellett lévõ hétvégi házakból
származó hulladék elszállítása, illetve az el nem szállítása. Azon a
4 km-es szakaszon, ahol a házak vannak, 28 db 1100 literes kon-
téner van kihelyezve, hogy az ott lakók megfelelõ térítés ellenében
igénybe vehessék a hulladékok elszállításának lehetõségét, de
csak azt, ami a konténerben van. Persze szinte szisztematikusan
ismétlõdve gyûlik a szemét a konténerek mellett, mely jogosan
váltja ki az emberek haragját! És megy az egymásra mutogatás,
hogy ki is szemetel? A többéves tapasztalat azt mondatja velem,
hogy mindenki, aki arra jár, függetlenül attól, hogy soha nem fize-
tett és nem is fog az elszállításért. Így aztán marad a feladat az ön-
kormányzat nyakán és a költség is. Ami még bosszantó, hogy
ugyanez a gátlástalan szemetelés megtalálható a falut övezõ mel-
lékutak mellett, a tóparton és szinte mindenütt. Traktorszámra talál-
kozom lebillentett építési és háztartási hulladékkal a falu határá-
ban. Tudom, drága a hivatalos sittelszállítás, de még drágább lesz
évek múlva, hogy egy szemétdomb tetején fogunk élni!

Hiányzik ez? Szemetet hagyunk örökségül gyerekeinknek, uno-
káinknak?

Most már jobb hírek következnek:
Az év folyamán sikerült leaszfaltozni a Béke utca végét, a Kossuth

Lajos utca nagy részét, az Újtelepen az Eperfa utcát, a Szõlõ utca fe-
lét, valamint a József Attila utca egy részét mintegy 47 millió forint ér-
tékben. Az elmaradt részeket a jövõ év folyamán szeretnénk befejez-
ni, és ha lesz rá lehetõség, még szeretnénk aszfaltozni más utcákat
is! AKölcsey utcában és a Gaál közben új járdát készítettek az önkor-
mányzat dolgozói, a járdaprogramot is szeretnénk jövõre folytatni.

A temetõben elkészült 2 db új urnafal, folyamatban van egy új
urnás temetési forma kialakítása egy urnaszóró létrehozásával.
Bõvítjük a járdát az urnafalak elõtt, és egy térköves parkoló is elké-
szül még a hónapban. 

A Fõ utcán hamarosan át-
adásra kerül a volt szolgálati la-
kásból kialakított Minibölcsõde
gyönyörûszép modern épülete,
mely új bútorzattal fogja biztosí-
tani 7 kisgyermek elhelyezését.
A felújítás 65 millió forintos pá-
lyázatból valósult meg. Sajnos

VIII. évfolyam 2. szám, 2020. október Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

(Folytatás a következõ oldalon)

Szeretettel üdvözlöm a Szalkszentmártoni Kisbíró Olvasóit!
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Önkormányzati hírek – Konyha

még mindig nem sikerült a végére érni a Fõ utcai és az Újtelepi
óvoda energetikai felújításának, mert a 2017-ben megítélt 39 millió
forint már nem elég. A beruházás mai áron 65 millió forintba kerül.
Próbálunk megoldást találni a hiányzó összeg elõteremtésére,
vagy más formában kell elkezdeni a felújítást. Keressük a megol-
dást! Szintén problémás a játszótéri játékok felújítása, cseréje,
mert a benyújtott pályázatunk nem nyert, és önerõbõl nehéz lesz
pótolni, javítani a közterületi játékokat. Csak szigorú elõírásoknak
megfelelõ cégek végezhetik a munkát, akik persze vastagon meg-
kérik az árát… Egy 10 éves álom válik hamarosan valósággá az-
zal, hogy sikerült a Körtó mederkotrására, területrendezésére, az
elvezetõ csatorna és a zsilip rendbehozatalára pályázati forrást
nyerni. Erre a nagy munkára és természetesen a szükséges enge-
délyek beszerzésére mintegy 80 millió forint áll a rendelkezésünk-
re! Ha az idõ engedi, még az idén elkezdõdnek a munkálatok! 

Végezetül újra a járvány. Nem akartam ilyen keretbe foglalni ezt
az írást, de sajnos az élet ezt hozta. Arra kérek mindenkit, hogy a
nap mint nap hallható ajánlásokat, kéréseket, elõírásokat tartsuk
be, még ha kellemetlenek is, és azt gondoljuk, hogy feleslegesek,
de csak így tudjuk elkerülni, hogy még drasztikusabb szabályokat
vezessenek be! Próbáljunk meg együtt élni az elõírásokkal, elõbb-

utóbb vége lesz ennek is! Tartsunk ki, figyeljünk egymásra, segít-
sük a rászorultakat, lehet, hogy mi is segítségre fogunk szorulni! 

Jó egészséget, eredményes õszi betakarítást kívánok minden
szalkszentmártoninak!

Káposztás Tibor
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)

Kedves Olvasó!
A 2020. év tavasza mindenki számára

furcsa, rendkívüli helyzet elé állította az em-
bereket, a konyhánkra is jelentõs hatással
volt. A COVID-19 vírus miatt március 16-tól
az iskola bezárt, az óvodába is csak né-
hány gyerek járhatott. Az étkeztetéssel kap-
csolatban naponta változtak a rendeletek,
utasítások, melyeket igyekeztünk követni,
betartani, betartatni.

A legtöbb szociális étkezõnk (egy-két ki-
vétellel) részére kiszállítottuk az ebédet, ez-
zel is csökkentettük a személyes kontak-
tust. Minden bejövõ edényt, ebédest egye-
sével fertõtleníteni kell, ez jelentõs munka-
erõt von el a konyhától, a fõzéssel kapcso-
latos munkától.

Március végére a gyerekek ellátása is
igény szerint fokozatosan beindult, ügyelve
a távolságtartásra, a higiéniás elõírások be-
tartására. Az ebédlõ használata, a helybeni
étkeztetés tilos volt, csak elvitelre lehetett
ebédet kérni, õk egyesével jöhettek és vi-
hették el az ebédet.

Szeptember 1-tõl ismét át kellett szer-
vezni a konyhai feladatokat: 

– beindult az iskolai oktatás, a napközi.
Az ebédlõ használatát idõközben engedé-
lyezték, ott történik az ebédeltetés, 60 fõ he-
lyett csak 30 gyereket fogadhatunk egyszer-
re, egy felnõtt folyamatosan ügyel a helyes
kézfertõtlenítésre, a 1,5 m távolságtartásra.

Az iskolai vezetés átütemezte a kicsengeté-
seket, a szünetek idõtartamát, hiszen csak
így tudjuk betartani az egészségügyi elõírá-
sokat és az ebédeltetést korlátos idõn belül.

– az óvodai létszám is jelentõsen meg-
növekedett.

– a dolgozói létszám csökkent, legalább
egy konyhai kisegítõre (közfoglalkoztatott-
ra) még szükség lenne, de egyelõre ez
még nem megoldott.

Agondok és a plusz munka ellenére örü-
lünk, hogy a gyerekek ismét jöhetnek az ét-
kezõbe, néha hangosak és rendetlenek, de
hiányoztak! Bízom benne, hogy ez a hely-
zet rövidesen megoldódik, a veszélyhelyzet
megtanít bennünket figyelni és vigyázni
magunkra és másokra is.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Vízi Zsuzsanna

élelmezésvezetõ

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal – Konyha

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa • Felelõs szerkesztõ: Tiboldi Éva Ágnes  
• E-mail: info@szalkszentmarton.hu • Posta: 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. 
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Néhány kép a hétköznapokról:
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Anyakönyv

Születések

Marton Lilla (2020.02.24.) a.n.: Oláh Veronika

Rafael Armandó Csaba (2020.03.19.) a.n.: Rafael Hermina

Udvardi Denisz Norbert (2020.03.20.) a.n.: Fekete Klaudia

Kovács Eszter (2020.03.21.) a.n.: Csaplár Viktória

Magos Boglárka (2020.03.27.) a.n.: Németh Brigitta Ilona

Demeter Dzsenna (2020.03.31.) a.n.: Demeter Annamária

Dzsenifer Jenifer

Magos Bence Sándor (2020.05.10.) a.n.: Kalmár Bettina

Paulovics István Ében (2020.05.11.) a.n.: Györgye Márta Malvina

Daragó István Levente (2020.06.02.) a.n.: Halma Viktória

Budai Ádám (2020.06.06.) a.n.: Czuczor Ágnes

Hodik Nimród (2020.06.09.) a.n.: Petró Henrietta

Petkov-Kriston Richárd (2020.06.10.) a.n.: Szekeres Andrea Melinda

Márkus Ádám (2020.06.17.) a.n.: Hochstein Michelle Monica

Halász Bianka (2020.06.18.) a.n.: Tajti Beáta

Jenei Balázs (2020.06.20.) a.n.: Hofmeiszter Renáta

Staub Richárd (2020.07.02.) a.n.: Malzseniczki Mária

Jánosi Fanni (2020.07.17.) a.n.: Jakab Beáta

Györgye Oszkár Flórián (2020.08.03.) a.n.: Csorba Beatrix Szilvia

Mintál-Pál Lara (2020.08.03.) a.n.: Pál Laura

Ágoston Mia (2020.08.06.) a.n.: Halász Anita

Szauer Alíz (2020.08.23.) a.n.: László Barbara

Káldi Szofia (2020.09.14.) a.n.: Molnár Amanda

Skrenyó Zoltán Junior (2020.09.24.) a.n.: Rácz Nikolett

Házasságkötések

Sallai Csaba és Õsi Fatima Natália 2020. március 6.

Gyöngyösi János és Dávid Georgina 2020. március 20.

Halász Péter és Tajti Beáta 2020. március 20.

Gyócsi László és Kemenczei Viktória 2020. március 21.

Szauer László és László Barbara 2020. április 9.

Szabó Imre és Hurta Szilvia 2020. április 23.

Varga László és Dakó Márta 2020. április 30.

Lehotka Péter és Pásztor Sára Szabina 2020. május 20.

Szabó Balázs és Kiss Adriána Erzsébet 2020. május 28.

Patkós Károly és Langó Teréz 2020. június 4.

Béni János Dániel és Csordás Éva 2020. június 4.

Gubacsi Ervin Dávid és Zátrok Viktória 2020. június 12.

Mintál Andor és Pál Laura 2020. június 16.

Sebestyén István és Kaszás Veronika 2020. augusztus 8.

Cehmann Róbert és Váradi Réka 2020. augusztus 15.

Blahó Attila István és Czeizberger Krisztina2020. augusztus 21.

Kanalas Róbert Péter és Czingel Anikó 2020. szeptember 11. 

Patkós Zsolt és Szekeres Alexandra 2020. szeptember 12.

Mendi Sándor Norbert és Jakab Piroska Amália 

2020. szeptember 18.

Kanyok Balázs és Kolman Tímea 2020. szeptember 26.

Elhunytak

Korfonti János Lászlóné (1952.03.14.) Elhunyt: 2020.02.13.

László Sándor (1955.11.07.) Elhunyt: 2020.02.25.

Bezerédi Gáborné (1979.03.05.) Elhunyt: 2020.03.02.

Vizi Ferencné (1944.02.26.) Elhunyt: 2020.03.17.

Tóth Mihályné (1939.08.05.) Elhunyt: 2020.03.18.

Pinczel Istvánné (1942.10.02.) Elhunyt: 2020.04.01.

Mihók György (1933.04.14.) Elhunyt: 2020.04.02.

Kalán Ferenc (1938.08.25.) Elhunyt: 2020.04.28.

Borbély Józsefné (1935.04.11.) Elhunyt: 2020.05.08.

Szalai Istvánné (1929.12.14.) Elhunyt: 2020.05.15.

Szabó Lajosné (1952.02.19.) Elhunyt: 2020.05.19.

Szekeres István (1956.09.30.) Elhunyt: 2020.05.26.

Kardos István (1963.10.28.) Elhunyt: 2020.05.27.

Kozó István (1942.06.28.) Elhunyt: 2020.05.28.

Naszvadi József (1945.12.20.) Elhunyt: 2020.05.30.

Kovács Sándorné (1929.12.17.) Elhunyt: 2020.06.01.

Kovács Ferencné (1943.06.17.) Elhunyt: 2020.06.10.

Makádi Miklós (1942.03.22.) Elhunyt: 2020.06.10.

Streit Ferenc (1948.09.21.) Elhunyt: 2020.06.11.

Matics Károlyné (1931.10.23.) Elhunyt: 2020.06.19.

Papp Imre (1967.02.01.) Elhunyt: 2020.06.27.

Naszvadi István (1939.03.29.) Elhunyt: 2020.06.30.

Szappanos Gyula (1955.06.06.) Elhunyt: 2020.07.05.

Horváth Károly (1947.06.19.) Elhunyt: 2020.07.24.

Bajáczi Mátyás László (1960.04.04.) Elhunyt: 2020.08.01.

Lengyel Imréné (1970.02.25.) Elhunyt: 2020.08.08.

Kállai Józsefné (1953.01.13.) Elhunyt: 2020.08.10.

Kiss Pálné (1933.12.09.) Elhunyt: 2020.08.13.

Jakab József (1968.02.12.) Elhunyt: 2020.09.14.

Anyakönyvi hírek
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Bölcsõde

Napsugár Családi Bölcsõdei életképek

A bokrok alatt minden kisgyermek
megtalálta a húsvéti nyuszi

ajándékait

Teraszon egy nyár eleji napsütéses
délelõtt

A gyöngyfûzést mindenki kedveli

Ajándékkal leptük meg az óvodába
induló lányokat

A fiúk hamarosan indulnak a lányok
után az oviba, amikor 3 évesek lesznek

A mondókás tornát a fiúk szívesen
megmutatták az új gyerekeknekEsõs nyári délelõtt a sószoba ad

lehetõséget a csúszdázásra és a só-
homokozásra

Napirendünk része a mesélés, amibe
a gyerekek is bekapcsolódnak

Anyák napjára készültek
az ajándékok

Anyukáknak és
Nagymamáknak

A fiúk is szívesen fodrászkodtak!

Megnyílt a fodrász-szalon, nem csak
a lányok örömére Homokyné Hornyák Anikó
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Óvoda Alapítvány

Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Óvodape-
dagógusok!

Mindenekelõtt jó egészséget szeretnénk
kívánni Mindnyájuknak, és megköszönni se-
gítségüket, együttmûködésüket ebben a ne-
héz „járványos” idõszakban is. A 2020-as
évünket legnagyobb mértékben az egész-
ségünkért történõ aggódás és a COVID-19
vírustól való félelem töltötte ki.

Sajnos minden igyekezetünk és nagy
gonddal megírt pályázatunk bizonytalan-
ságba került. Szalkszentmárton Község
Önkormányzata által civil szervezetek ré-
szére kiírt pályázat ezen körülmények kö-
zött „jegelésre” került. Bízunk benne, hogy
nem merül a feledés homályába, és amint
lehetõség lesz rá, teljesül majd azon kéré-
sünk, hogy két garnitúra közlekedési tábla-
készletet tudjunk vásárolni óvodánk mind-
két telephelyének udvarára ebbõl a pályá-
zatból, melyen 19.930 forint önrész biztosí-
tásával 75.000 forintot pályáztunk meg (a
teljes pályázati összeg: 94.930 forint, me-
lyet az akkori árakon forint pontossággal
számítottunk ki). Rendkívül fontosnak tart-
juk ezen közlekedési táblák beszerzését a
Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda gyerme-
keinek közlekedési szabályokra – KRESZ
szabályokra való nevelése érdekében.

A nehézségek ellenére jó hírrel is tudunk
szolgálni. A Hankook Értékteremtõ Önkén-
tes Program keretében beadott pályáza-
tunk kedvezõ elbírálást nyert 295.907 fo-
rint értékben, melyet teljes összegben a
Hankook Tire Magyarország Kft. már át is
utalt alapítványunk bankszámlájára. Ebbõl
a keretbõl a Hankooknál dolgozó „óvodás”
szülõk tevékeny közremûködésével remél-
hetõleg még a fagyok beállta elõtt el tudunk
készíteni a központi óvoda udvarára egy
biztonságos közlekedésre oktató korszerû

bicikli KRESZ pályát – mert a nevelést
„nem adjuk fel”. – „Együtt sikerülni fog!”

Ezzel a „lendülettel” pályáztuk meg a
Knorr-Bremse Vasúti Jármû Rendszerek
Hungária Kft. által kiírt dolgozói önkéntes
pályázatot 734.900 forint összértékben,
melybõl egy többfunkciós FMA-406 POLIP
típusú készségfejlesztõ mászókát szeret-
nénk vásárolni, az évek folyamán elörege-
dett, elkorhadt, jelenleg használhatatlanná
vált, cserére szoruló emeletes fa csúszda
pótlására és helyére, a meglévõ fakerettel
ellátott ütéscsillapító homokágyra. 

Ez az udvari készségfejlesztõ mászóka
egyben dekoratív külseje miatt vonzó lesz
gyermekeink számára, mely óvodánk dí-
szére is válik. Hasznos oktató és mozgás-
ra, sportolásra késztetõ korszerû eszköz,
mert a több oldalról mászókás kötélhálóval
felszerelt POLIP formájú testet egyszerre
több gyerek is tudja  használni, melynek kü-
lön izgalmas része a kör ablakokkal, sze-
mekkel ellátott terasz. A POLIP test alsó ré-
sze bújócskára, mászókára is lehetõséget
nyújt gyermekeink számára. Bízunk ezen
pályázatunk kedvezõ elbírálásában!

Köszönjük, hogy segítségeikkel és ado-
mányaikkal támogatták óvodásainkat. Kö-
szönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat
(melynek összege a 2019. adóévbõl 84.834
forint lett). Nagy örömünkre szolgált, hogy
ezen összeg birtokában pótolni tudtuk a kis
mászókás fa csúszda elkorhadt létráját,
melyet már fel is szereltünk. Ebbõl az ösz-
szegbõl meg tudtuk vásárolni a rugós mér-
leghinta rugóját is, melyet a régi hintára Pá-
linkás Gyula és Pálinkás Attila szerelt fel tár-
sadalmi munkában. – Köszönjük szépen
óvodás gyermekeink nevében!

A régi rugó eltörött fele eddig még a föld-
ben van a betontuskóban, melynek eltávolí-

tása után ugyanerre a helyre szeretnénk az
új rugóval felszerelt mérleghintát lebetonoz-
ni. Ennek a törött rugós betontuskónak az
eltávolítására és az újrabetonozásra ígére-
tet kaptunk Szalkszentmárton Község Ön-
kormányzatától, melyet elõre is köszönünk! 

Új módszerhez kellett folyamodnunk a ka-
pott ruha, cipõ, játék adományok kezelésé-
ben, mivel a járványveszély miatt lehetetlen-
né vált a jótékonysági vásárok megtartása.
Így a kapott adományokat Bakosné Somogyi
Orsolya óvodavezetõ ajánlásával és segítsé-
gével közösen visszük házhoz, és személye-
sen egybõl átadjuk a rászoruló óvodás gyer-
mekek és nagycsaládjuk részére, amit min-
den esetben nagy örömmel fogadnak.

Köszönjük, hogy számíthatunk egymás-
ra, hogy a Szalkszentmártoni Bóbita Óvo-
dának továbbra is segítségére lehetünk, és
igyekszünk a jelenlegi rendkívül nehéz
helyzetben is az eddigieknél még több örö-
met szerezni gyermekeinknek.

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

Fenyvesi András
a Kuratórium elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány hírei
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Óvoda

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Ismét elszaladt egy nevelési év. 29 nagycsoportos kisgyer-
meket búcsúztattunk, akik szeptembertõl iskolásak lettek. A jár-
ványhelyzetre való tekintettel több, gyermekeket, szülõket, óvo-
dai dolgozókat érintõ intézkedést kellett bevezetnünk. Reggeli
érkezéskor mindenkinek kézfertõtlenítõt kell használnia, vala-
mint mindenki érintésmentes testhõmérséklet-mérés után lép-
het az épületbe. Köszönjük a türelmet és a segítséget! Rend-
szeres, az óvoda egész területét érintõ fertõtlenítõ takarításokat
kell végeznünk. Ehhez a fertõtlenítõ szereket az Önkormány-
zat, az Operatív Törzs, valamint magánszemélyek biztosítják.
Itt szeretném megköszönni a Szalkszentmártoni Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület tagjainak munkáját. Õk a tavaszi idõszakban
minden nap este fertõtlenítést végeztek az óvoda udvarán. 

Idén is 5 csoporttal kezdtük meg mûködésünket. Az 5 cso-
portba 91 gyermek jár. Dolgozóink körében ismét változás tör-
tént. Szekeresné Pinczés Györgyi 40 év óvónõi munkája után
augusztustól nyugdíjba vonult. Kívánunk neki hosszú, boldog
nyugdíjas éveket! Új kolléganõket is köszönthetünk körünkben,
Gergõ Pálmával és Boros Lorettával bõvült nevelõtestületünk. 

I-es épület

Mackó csoport 20 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Kuruczné Horváth Erika 

Pillangó csoport 18 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Dr. Tiringerné Gál Erzsébet

Dajkák: Bálint Andrea és Horváth Mihályné

II-es épület 

Katica csoport: 17 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Boros Loretta Rebeka

Margaréta csoport: 18 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Szabó Sándorné és Toponáry Adrien

Dajkák: Borbély Zoltánné és Cziglerné Szabó Anita

Újtelep 

Nyuszi csoport: 18 fõ
Csoportvezetõ óvónõ: Gergõ Pálma
Dajka: Kovács Lajosné

Munkánkat Vidók Istvánné pedagógiai asszisztens segíti. A
dajkák segítõi az idei tanévben Nagy Eszter, Krepszné Dobos
Éva és Ratkovics Istvánné.

Sajnos a vészhelyzet kihirdetésével óvodánk élete is megválto-
zott. Március 16-tól ügyeleti rendszerben mûködtünk. Mindennap-
jainkban elõtérbe került az internet világa, mely elsõdleges kapcso-
lattartási színtér lett. Minden csoport létrehozta saját facebook cso-
portját, ahová az óvodapedagógusok rendszeresen tettek fel ver-
seket, meséket, dalokat, kézmûves ötleteket, feladatlapokat, online
elérhetõ játékokat, így segítve a szülõket a gyermekekkel való fog-
lalkozásban. A tavaszi idõszakban tervezett színházi elõadások,
játszóházak, kirándulások elmaradtak, társintézményeinkkel – is-
kola, Mûvelõdési Ház, Petõfi Emlékkiállítás – közös programjainkat
is le kellett mondani. Az édesanyákat is csak virtuálisan tudtuk fel-
köszönteni anyák napján. A nagycsoportosok búcsúztatása is
rendhagyó volt. Augusztus végén a szülõkkel közös énekléssel,
körjátékozással köszöntünk el az iskolába induló gyermekektõl.

Ismét nyertünk a Hankook Értékmentõ Önkéntes Program
pályázatán. Idén egy udvari kresz-pályát építünk, amelyben
nagy segítségünkre vannak a szülõk és alapítványunk munka-
társai. Reméljük, mihamarabb birtokba vehetik a gyermekek az
új játékot! Az EFOP 3.9.2 pályázat keretében mesekönyveket,
bicikliket kaptunk. 

Szeptembertõl óvodánkban heti rendszerességgel lehetõ-
sége van a gyermekeknek néptánctanulásra. A táncot néptánc-
pedagógus tanítja. Reméljük, minél több kisgyermek kap ked-
vet a néptáncoláshoz, és a délutáni táncoktatások valamelyi-
kéhez is csatlakoznak! 

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatár-
sai az év eleji szûréseket követõen megkezdték a fejlesztõ és
tehetséggondozó foglalkozásokat. 

A Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány tovább-
ra is aktívan részt vesz óvodánk életében. Folyamatosan adomá-
nyoz ruhákat, játékokat családok részére. Több pályázat megírá-
sában jeleskedtek, hozzájárulva ezzel az óvoda fejlõdéséhez.

Mészáros Istvánné, óvodánk nyugdíjas óvónõje, intézményve-
zetõje idén kapta meg az aranydiplomáját. Sok szeretettel gratu-
lálunk, és jó egészséget kívánunk további nyugdíjas éveihez!

Köszönjük az óvodát támogató személyeknek, intézmé-
nyeknek a segítõ, odaadó munkát!

Bakosné Somogyi Orsolya
intézményvezetõ

A Bóbita Óvoda hírei

Margaréta csoport



2020. szeptember 1-jén megkezdõdhe-
tett a tanítás a Szalkszentmártoni Petõfi
Sándor Általános Iskolában is. Nagyon hi-
ányzott már közösségünknek az iskolai
együttlét!

Nagy próbatételt jelentett a digitális tan-
rend bevezetése, de derekasan helyt állt ta-
nuló, szülõ, pedagógus egyaránt. Köszön-
jük az együttmûködést, egymás segítését.
Nagyon jó újra együtt! 

Megbecsüljük ezt az idõt, hiszen megta-
pasztalhattunk már azt az idõszakot, amikor
egészségünk megõrzésének érdekében ott-
honról kellett tanulni, tanítani, nem lehettünk
közösségben. A karanténban töltött idõ alatt
szép emlékként gondolhattunk vissza a Lé-
lekmozgató napunkra, mely 2020. március
7-én volt. A témanapunkon, mely az EFOP-
3.3.7-17-2017-00036 azonosítószámú –
„EgyüttMÛKÖDÉSBEN” elnevezésû projek-
tünk keretében zajlott, kiváló paralimpikonnal
tölthettek egy délelõttöt tanulóink. Gurisatti
Gyula mesélt az életérõl, és a sportlövésze-
tet kipróbálhatták a résztvevõk. Júniusban, a
ballagáson csak a nyolcadikosok és szû-
kebb családjuk vehettek  részt, a tanévzáró
is osztálykeretben zajló bizonyítványosztás
volt. A nyár folyamán Erzsébet-táborokban
vehettek részt tanulóink, a lovaglás, strando-
lás, kirándulás, kézmûveskedés, drámafog-
lalkozások, modern tánc tanulása, robotika,
daltanulás mellett iskolai tananyagot kiegé-
szítõ foglalkozások zajlottak.

A 2020/21-es tanévben 396 éves fennál-
lását megkezdõ iskolánkat az innovatív
szemlélet, a folyamatos szakmai fejlõdés
jellemzi. 166 tanulóval és 8 osztállyal, 12
tanteremben kezdjük meg ezt a tanévet. Al-
só tagozaton a mindennapos testnevelés
keretében folytatjuk  a néptánc tanítását. A
7-8. évfolyamon karatézni tanulnak diákja-
ink. Az 5. évfolyamtól emelt szintû informati-
ka oktatásban részesülnek a legtehetsége-
sebb tanulók, csoportbontásban. Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a differenciálásra, a kom-
petencia-fejlesztésre. Az „EgyüttMÛKÖ-

DÉSBEN” EFOP-3.3.7-es projektnek kö-
szönhetõen iskolai mûhelymunkákon, té-
manapokon vehetnek részt tanulóink. Kiala-
kítottuk az egyéni mentorálás rendszerét.
Mûvészeti mûhely mûködik iskolánkban.
2020. szeptember 25-én a Magyar Diák-
sport Napja alkalmából Egészségnapot tar-
tottunk, a Magyar Népmese Napján az alsó
tagozatosok foglalkozáson vehettek részt.

A koronavírus második hulláma miatt
védõ intézkedéseket vezettünk be annak

érdekében, hogy ne legyen fertõzött az
intézményünkben. Az új szabályokat az
osztályfõnökök az elsõ tanítási napon
részletesen megbeszélték a gyerekek-
kel. Digitális házirendet alakítottunk ki.

Bízunk abban, hogy az elõttünk álló
tanévet egészségünket megõrizve, sok
tudással gazdagodva, eredményekben
bõvelkedve csinálhatjuk végig.

Törökné Novadovszki Nelli
intézményvezetõ
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Iskola – Fonoda

Egészségnap

Iskola hírei

Lélekmozgató nap

Fonoda
A vírus miatt mi is kényszerpihenõt

tartottunk, mint szinte mindenki az idén
tavasztól õszig. Na de az alkotás maga
nem pihent, mivel azt magányunkban,
otthonunkban is tudjuk csinálni. Persze
rettentõen hiányoztak a szerdai több
órás együttlétek, a közös fonás, az esz-
mecserék, a csacsogások, a vihogások
és a kávézás. De túléltük, nem félünk a

második vagy többedik hullámtól sem! 
Költöztünk, már megint, sokadszorra,

mivel az elõzõ helyünkön a balettos gye-
rekek próbái zajlanak. Most épp a Mûve-
lõdési Ház konyhájában gyurmásszuk a
papírt, ami rettentõen kicsi ennyiõnknek,
vendégeket, nézelõdõket, a fonásba be-
kapcsolódni vágyókat nem tudunk fo-
gadni. Reméljük, megoldódik hamarosan
a szorongásunk, mert a baletthoz már
sajnos nem vagyunk elég hajlékonyak.

Czuczor Teca
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Iskola

Népmese Szalkon
2005-ben a Magyar Olvasótársaság kezdeményezte, hogy Be-

nedek Elek születésnapja, szeptember 30. legyen a Magyar Nép-
mese Napja.  Egyre szélesebb körben ünneplik immár 15 éve ezt
a jeles napot.

Ebben a tanévben iskolánk alsó tagozatosaival csatlakoztunk az
ünnephez. Településünk könyvtára lett helyszíne a rendezvénynek.
Benedek Elek mesés könyveibõl összeállított kiállítás remek hátte-
réül szolgált az élõszavas mesemondásnak.

Ujszászi Erika könyvtáros, népi játszóházvezetõ irányításával
cseppentünk bele Macskacicó történetébe. Aszereplõ gyerekek jel-
mezekbe bújva élhették át a mese eseményeit. A nézõk pedig ak-
tívan segítették, mondókákkal támogatták a vándorló királyfiakat,

megtapasztalva közben a mesei fordulatokat, meseszámokat.
Macskacicó varázslatos átalakulásával pedig a legkisebb királyfi is
megtalálta szíve választottját. A végén hármas lakodalommal, kö-
zös énekléssel együtt ünnepeltünk az öreg királlyal és népes csa-
ládjával.

Fantáziát, testet, lelket megmozgató mesefoglalkozás részesei
lehettünk mindannyian ezen a délelõttön. Belsõ képalkotási folya-
matok indulhattak be, amelyek az érintett témához a személyes át-
élés lehetõségét biztosították valamennyi résztvevõ számára.

Fekete Zsuzsanna

1. osztály

2. osztály

4. osztály

3. osztály
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KÖSZI Egyesület

KÖSZI Egyesület hírei
Az Egyesület fontosnak tartja, hogy ne csak újabb és újabb dol-

gokat alkosson, állítson fel, de a már kihelyezetteket is – lehetõsé-
geihez mérten – karban tartsa. Az idei évben ennek szellemében a
Vecsei úton látható köszöntõ tábla lefestésére került sor, amit Ba-
kos Gyula végzett el. A köszisek ezen tábla és a Hõsök terén lévõ
köszöntõtábla tövét újra virágokkal ültették be, annak érdekében,
hogy a településünkre látogatókat egy rendezett és virágos környe-
zetben pompázó táblával tudjuk köszönteni. A legnehezebb a sza-
badszállási úton lévõ tábla környékének rendezése, de erre is
többször kísérletet tettünk az idén, és talán szépen lassan sikerült
elérni, hogy ott is rendezett környezet alakuljon ki. 

Településünkön két díszes buszmegálló található, az egyiket a
KÖSZI Egyesület, a másikat az Önkormányzat állította fel, mind-
kettõ Bakos Gyula keze munkáját dicséri. Az Egyesület az idén
mindkettõbe egy-egy padot állított fel, melyeket szintén Bakos
Gyula készített, hogy a mûvészeti alkotásnak is tekinthetõ busz-
megállók immáron teljes funkciójukat be tudják tölteni. Még egy-
egy kuka felállítása is tervben van, reméljük, ezt a következõ év-
ben sikerül megvalósítanunk.

A tavalyi évben született meg az ötlet, hogy a templomdombon
a fák közé helyezzünk ki virágládákat. A megvalósítás érdekében
faanyagot vásároltunk, és Zsinkó Emil megkezdte annak megmun-
kálását. A köszisek egyesével lefestették, majd a ládák összeállítá-
sa következett. Végül a nyár folyamán az Önkormányzat segítsé-
gével sikerült a ládákat kihelyezni, majd a köszisek virágokkal ültet-
ték be. Már akkor érezhetõ volt, reméljük mindenki más számára
is, hogy valójában eddig hiányoztak ezek a virágládák arról a
dombról, és ma már teljes szépségükben pompáznak a virágok.
Reméljük, jövõre ismételten be tudjuk õket ültetni, immáron már ta-
vasszal, hogy majd õsz végéig, vagy amíg a fagyok nem jönnek,
ismételten díszítsük településünket.

Ha támogatni szeretné egyesületünk munkáját, akkor azt a kö-
vetkezõképpen teheti meg: 

1. Legyen egyesületi tag! A szerény tagdíj befizetését mindenki-
nek megköszönjük, és ha egyesületben aktív tevékenységet sze-
retne folytatni, arra is lehetõség van. 

2. Legyen pártoló tagunk, mely tagdíj befizetésével jár, tisztsé-
get azonban ebben az esetben nem tölthet be, illetve nem is vá-
laszthatja a tisztségviselõket. 

3. Támogassa Bolhapiacunkat: megunt vagy már feleslegessé
vált holmiját ajánlja fel Egyesületünknek, és mi értékesítjük azt. 

4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át (Kulturált Környe-
zetünkért Szívvel Egyesület, 6086 Szalkszentmárton, Fõ út 27.,
adószámunk: 19552048-1-03). 

5. Ha egyéb pénzbeli támogatással szeretné Egyesületünk
munkáját elõsegíteni, a Takarékbanknál vezetett bankszámlaszá-
munk: 52800045-10400968.

KÖSZI Egyesület
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Mûvelõdési Ház – Múzeum

Örömünkre szolgált, hogy 2020.
október 2-án befogadó intézményként a
Mûvelõdési Házunk adhatott helyet A
MAGYAR ZENÉT NÉPSZERÛSÍTÕ
KONCERTSOROZATNAK. A nemes
feladat célja, hogy népszerûsítsük ha-
zánk zenei kultúráját. A mûsor magába
foglalta a közkedvelt klasszikus zene-
szerzõk mûveit. 

Az est meghívott vendég szólistája
Wolf Kati énekmûvész volt, akit 10 fõs
vonószenekar kísért.

Mészáros Szilvia

Magyar zene csendült fel a Mûvelõdési Házban

Kedves Olvasóink! 
Írhatnék a tavasszal megjelenõ járványról, ami a kulturális intéz-

mények életét is drasztikusan megváltoztatta, hogy az emlékkiállí-
tás március hónap közepétõl június 22-ig nem fogadhatott látoga-
tókat. Írhatnék, de ez már a múlté, és reménykedve hisszük, hogy
ismét egészséges, jókedvû diákok, családok látogatják újra az el-
következendõ idõszakban is a kiállítótereket.

Nem szeretném ezzel untatni a kedves olvasókat, hanem Petõ-
fi Sándor kedvenc ételérõl és a szabadságharc idején fogyasztott
ételekrõl szólnék most pár gondolatot.

A Pilvax Kávéházban ma is õriznek egy 1848-ból származó,
kézzel írott étel és bor árjegyzéket, ami bizonyítja, hogy a hajdani
kávéházban bõséges választékból lehetett szemezgetni. Az italo-
kon kívül kolbászt és virslit is lehetett fogyasztani. Igen, az elsõ virs-
lit Johann Georg Lahner nevû hentes készítette 1805. október 15-
én. Ahúskészítménye a frankfurter nevet kapta, amelyet marha- és
disznóhúsból só és fûszerek hozzáadásával egy masszává kevert
össze. Az így megalkotott krémes jellegû pasztát kézi töltõvel juh-
bélbe töltötte, majd enyhén megfüstölte. A kávéházban reggelire a
kávé mellé kuglófot vagy kalácsot kínáltak. A kávén kívül tejet, cso-
koládét, teát, valamint limonádét, borlevest, mandulatejet és pun-
csot is felszolgáltak, továbbá fûszeres mokkával csábították a kö-
zönséget, ami ánizzsal és vaníliával ízesített kávélikõr volt. A kö-
zönség nagy örömére itt deákkenyeret is kínáltak. Ez egy édes, kü-
lönféle magvakkal és gyümölcsökkel dúsított püspökkenyér, ami
Petõfi kedvence is volt.

Petõfi leveleiben több szó esik éhezésrõl, mint ételrõl. Nap-
lóiban, költeményeiben is inkább borért lelkesedik. Csak nagyí-
tóval találunk gasztronómiai vonatkozású mondatokat. Szeret-
te a túrós tésztát, errõl ír barátjának Kerényi Frigyeshez írt le-
velében.

„Ne szólj be a csuszára! Szeretõmet, a franciákat, a túrós tész-
tát és a rónaságot fülem hallatára ne gyalázza senki.” (Úti levelek
Kerényi Frigyeshez, 1847 Füzesabony) 

Viszont nem szerette a tejfölös-tormás mártást. Errõl az 1845-
ben feljegyzett úti leveleibõl értesülhetünk.

„Ha kritikusok nem volnának: a világon legjobban utálnám a
tejfölös tormamártást, de így azoké az elsõség, s csak máso-
dik helyet foglal a tejfölös torma. Ettõl reszketek, ha valahova
hínak ebédre.”

A kukoricagombócot maga is fõzte közlegénytársai számára,
mint azt Úti jegyzeteiben állította 1845-ben: 

„Fõztem a kukoricagombócokat közlegénytársaim számára…”

Kétféle kukoricagombóc létezett ebben a korban: levesgombóc
és a puliszka. A kukoricadarából gombócot gyúrtak és ezt fõzték
egyszerû rántott levesbe betétnek, vagy a kész kukoricakását, pu-
liszkát hagyták kihûlni, és ebbõl szaggattak gombócokat, hogy az-
tán mákba vagy morzsába forgassák õket. Ezek filléres, de egyál-
talán nem szegényes ételek. 

Kortársaitól, többek között Egressy Bénitõl tudjuk, hogy kedvel-
te az aludttejet, a gulyást, a rostélyost és a paprikás csirkét is. 

Kérjük, látogassanak el honlapunkra: www.petofiszalkon.hu,
ahol további információk, versek, receptek várják. 

Forrás: 
Draveczky Balázs: Történetek terített asztalokról és környékükrõl
Draveczky Balázs: Újabb történetek terített asztalokról és környé-
kükrõl
WIKIpédia

Mészáros Szilvia

Örökbe fogadott tárgyaink!
A Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Emlékkiállítás nevében

ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni Faragó Zoltán
szalkszentmártoni lakos részére a felajánlott tárgyakért. A régi
pénzérmék (közülük a legrégebbi 1782-bõl származik), bankje-
gyek, rézmozsár, hurkatöltõ, mérlegsúlyok a múzeumban
megtekinthetõk.

(a kép illusztráció)

Mészáros Szilvia

Múzeumi percek... Mik lehettek Petõfi kedvenc ételei?
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Könyvtár

A KÖNYVek és más 
lehetõségek TÁRháza
Azt szokták mondani: „A jót könnyû megszokni!” Talán így va-

gyunk a felújított községi könyvtárral is. Pedig az esztétikus, ké-
nyelmes és sok-sok szép új könyvvel rendelkezõ könyvtár attól vá-
lik élõvé, ha rendszeresen látogatják a kedves olvasói. 

A kora tavaszi kényszerszünet után újra nyitva vagyunk; sok
szeretettel és jó programokkal várunk mindenkit. Az általános biz-
tonsági szabályok természetesen az olvasókra is vonatkoznak, de
fertõtlenítõt, maszkot a helyszínen is tudunk adni. 

Továbbra is lehet kölcsönözni könyveket, folyóiratokat, de ha
nincs az állományban, néhány napon belül „beszerezzük” olvasó-
ink kérését a könyvtárközi kölcsönzés segítségével. Igény szerint
KönyvtárMozi keretében vetítést is rendezünk. 

DigitálisJólétiPont is mûködik a könyvtárban, amely plusz lehe-
tõséget biztosít tabletek és személyi számítógépek célirányos
használatára. A fõ cél: segítséget adni a munkába visszakerülés-
hez, és megsegíteni azokat, akiknek bizonytalan vagy hiányos az
informatikai ismerete. Speciális programokkal könnyítjük meg az
álláskeresést, és a letöltött Önéletrajz sablonok kitöltését is segít-
jük, ha igény van rá. 

Aki jobban szeretné a saját könyvállományát gyarapítani, mint-
sem kölcsönözni, azokat számtalan értékes irodalmi mûvel várjuk,
amelyek a régi állományból már nem kerülhettek vissza a polcokra.

A nyár folyamán az Erzsébet-tábor program keretében „Minden
napra egy mese” címmel egyhetes mesetábort szerveztünk az al-
sós napköziseknek. A napi „meseadagot” élõben is meghallgatták
a gyerekek, majd a Magyar népmesék sorozatból rajzfilmen is
megnéztük. A mese jellegének megfelelõen kézmûves- és ügyes-
ségi versenyeket tartottunk, de még lovas kocsin is kirándultunk a
„Három ágú tölgyfa tündéréhez” Homokpusztára. Tudatos környe-
zetvédõkként pedig mûanyag kupakokat és flakonokat hasznosí-
tottunk újra virágültetéssel és saját óra készítésével. 

Szeptember elején Tóth Péter Lóránt versvándor csodálatos Rad-
nóti-estjének lehettünk a részesei. Felejthetetlen élményben volt
része azoknak, akik jelen voltak. 

Amint nyitotta kapuit az óvoda és az iskola, mi is felkészültünk a
gyerekek látogatásaira. Igény szerint akár helyszínt adunk pl. a me-
sefoglalkozásoknak és csoportos megbeszéléseknek, de elõzetes
egyeztetés alapján könyvtárhasználati órákat is szívesen tartunk
az osztályoknak az életkoruknak megfelelõ szinten. 

Ha kell egy jó hely, ahol szívesen látnak, ahol olvasgathatsz, ze-
nét hallgathatsz, információt kérhetsz, vagy a csapatoddal megbe-
szélést tartanál (pl. KÖSZI Egyesület), vagy megnéznéd a levele-
id, vagy a menetrendet, nyitva tartást… – akkor nálunk jó helyen
jársz! Várunk!

Edit néni, a könyvtáros

Ringató

Mesetábor

Áldás együttessel –
ismerkedés a hangszerekkel
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Szalk anno...

Lakodalmak
1. rész

„Lakodalom van a mi utcánkban, férjhez megy a falu leg-
szebb lánya…” – hangzott fel a közismert csárdás a prímás, a
kontrás, a bõgõs és a cimbalmos hangszereinek húrjain. A ci-
gányzenekar ritmusosan húzta, a vendégek, akik majdnem
megtöltötték az udvart, jó hangosan énekeltek hozzá. Türel-
metlenül várták a menyasszonyt, akinek bent a házban már
sokadszorra igazították meg a fátylát. Az öltöztetõ asszonyok
meghatottan szipogtak, kötõjük csücskével törölgették a sze-
mük sarkát.

Budai Terike (vagy említhetnénk bármelyik menyasszonyt a
faluban) tényleg a legszebbnek érezte magát azon az 1948. ja-
nuári napon. Ragyogott a boldogságtól, hiszen végre beteljesült
az álma, hozzámehetett szerelméhez, a jóképû Gacs Sanyihoz.
Büszkén feltartott fején, mívesen feltûzött haján gyönyörûen állt
a mirtuszkoszorú és a fátyol. Sanyi meghatódottan nézte, hi-
szen eddig is csudaszépnek tartotta, így viszont egy angyalt lá-
tott hófehérben. A menyasszony készülõdését amúgy mindig
nagy titokzatosság övezte. A babona szerint, ha a võlegény
meglátta idõnap elõtt a menyasszonyi ruhát, a fejdíszt vagy bár-
melyik kiegészítõt, a házasság szerencsétlen lesz. Így bizony,
akárhogy is furdalta Sanyit a kíváncsiság, nem „reszkírozhatta”
a szerencsétlenséget, ki kellett várni a nagy napot! Pedig meny-
nyire vágyta látni azt, aki számára a mindent jelentette.

De haladjunk csak szépen sorjában. A régi világban sora volt
még az udvarlásnak is. Amikor a fiatalok szemet vetettek egy-
másra, elõször is kikérték a lány szüleinek a véleményét. Ha a
családfõ engedélyezte, akkor eljárhatott hozzájuk a fiú, de csak
szigorúan szombaton este. Persze nem túl korai idõszakban,
mert akkor még az állatokkal meg a ház körüli teendõkkel fog-
lalatoskodtak, de nem is túl késõn, mert az meg már nem volt
illendõ. Ha komolyan gondolta a legény az udvarlást, ilyesmivel
nem hozta hírbe szíve választottját. Amint úgy tûnt, hogy mûkö-
dik a kötelék, lángol a szerelem meg persze egymáshoz valók
a gyerekek, akkor egy vagy két év után már meg is tarthatták a
kézfogót.

A szerelmespár szerényen ünnepelte az eseményt. Persze a
módosabbak kisebb lakodalom méretû vendégsereget is ösz-
szehívtak ilyenkor, de a nagy felhajtás sem a Gacs, sem a Bu-
dai családra nem volt jellemzõ. A két jegyes családon kívül illen-

dõ volt meghívni természetesen a komaságból a keresztszülõ-
ket. Az „ánti világban” nem a szülõk testvéreibõl került ki a ke-
resztszülõ, mint ahogy most divatos, hanem mindig a komaság-
ból. Apámék például tizenketten voltak komák. Igaz, hogy közü-
lük egy tartott a keresztvíz alá, viszont a többit is keresztapu-
nak, feleségüket keresztanyunak illett, a ma élõket illik szólíta-
ni. De térjünk csak vissza a jegyváltásra, szólj rám, ha elkalan-
doznék megint! A jeles alkalom estéjén szépen megterítettek,
és kezdõdött a vacsora. Gyöngyözõ húsleves, disznótoros vagy
valamilyen sültek, finom sütemény volt felterítve. A szerelmese-
ket egymás mellé ültették, majd a legény míves versben meg-
kérte az örömszülõket, hogy hozzá adják-e a lányukat. Termé-
szetesen a válasz igen volt, így a fiatalok felhúzhatták egymás
bal kezére a gyûrût. Anyámék ’56 novemberében tartották az
eljegyzést, és a politikai helyzet miatt nem lehetett sehol ara-
nyat kapni. Apám testvére, a Károly már fent lakott Pesten, õ tu-
dott valahonnan egy vékonyka gyûrût szerezni anyámnak.
Apámnak csak egy aranyozott acél jutott, de a célnak tökélete-
sen megfelelt. A gyûrû mindaddig a bal kézen maradt, míg el
nem érkezett az esküvõ napja. Akkor került át a jobbra. A jegy-
váltást követõ egy évben amúgy nem illett esküvõt tartani, mert
az is erõsen súrolta volna az illendõség határát. Az udvarlás
rendje az eljegyzés után annyiban változott, hogy akkor már he-
tente kétszer, szerdán és szombaton este is mehetett a legény
udvarolni a lányhoz.

Részlet Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek c. könyvébõl

Vendéghívogatás 
(Bálint Lajos, Pandúr István, Bordás Lajos)

1948. 01. 17. Gacs Sándor és Budai Teréz

Húsfõzõk. Balogh Lukács, Horváth Mihály, Szabó István,
Balogh Mihály, Dömõk András, Buránszki Béni, Kulcsár

Mihály, id. G. Szabó Lajos
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Polgárõrség – Tûzoltóság

Idén egyesületünket 101 alkalommal riasztották szeptember 23-
ig. Az idei évben is vonultunk vihar okozta károk felszámolásához,
mûszaki mentésekhez, tûzesetekhez. 

Ez az év egyesületünk számára is más volt, áprilistól közremû-
ködtünk a falu frekventált helyeinek fertõtlenítésében is, napi rend-
szerességgel 2-3 fõvel. 

A 2020-as évtõl egyesületünk felé is rendelkezhettek az adó 1%-
ról. Sikerült ezáltal egy nagyobb bevételhez jutnunk, amit szeretnénk
megköszönni azoknak, akik a mi támogatásunk mellett döntöttek.

Az önkéntes tûzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra idén
601 egyesület nyújtott be pályázatot, köztük mi is. Ennek segítsé-
gével hozzájutottunk számos védõeszközhöz, felszereléshez.

Május 1-jén a kora reggeli órákban érkezett egy riasztás, misze-
rint tûz van a pulykatelepen. Nem tétlenkedve indultunk a helyszín-
re, hogy megkezdhessük a káreset felszámolását. Szerencsére si-
került idõben meggátolni a tûz továbbterjedését. Az eset után a tu-
lajdonos Gera Beáta felvette velünk a kapcsolatot, és támogatás-
képpen vásárolt az egyesületünk részére egy mentõkötelet. Na-
gyon hálásak vagyunk érte.

Május 21-én részt vettünk a kotróhajón keletkezett tûz felszámo-
lásában. Az esethez elsõként a szabadnapos tûzoltó, aki tagja a
Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek is, Székely Zol-
tán (tûzoltó százados, a dunaújvárosi tûzoltó-parancsnokság szolgá-
latparancsnoka) érkezett meg, aki riasztotta a szalki és a kunszent-
miklósi tûzoltókat, majd azonnal megkezdte a hajón tartózkodó em-
berek mentését és a tûz oltását. Székely Zoltánt a Hõsies helytállá-
sáért elismeréssel tüntették ki, szeretnénk itt is gratulálni neki! 

2020. június  4-én részt vettünk a falunkban megrendezett Tria-
noni megemlékezésen.

2020. augusztus 7-én habpartit tartottunk a falu aprajának, me-
lyen nagy számban jelentek meg a gyerekek. Késõbb más telepü-
lések rendezvényeire is meghívást kaptunk. 

Igaz, hogy az idei augusztus 20-ai rendezvényünk elmaradt, de
mi nem feledkeztünk meg arról, hogy az idén jubiláló tûzoltókról
megemlékezzünk. Vasvári Viktor és Horváth Zsolt idén töltik a 20.
évüket az egyesületnél, azóta is rendszeresen számíthatunk a se-
gítségükre.

Elérhetõség, támogatás:
– Éjjel-nappal hívható telefon: Vasvári Viktor +36 70/517-2522 
– E-mail: szalkote@gmail.com
– Adó 1%: 18358315-1-03
– Bankszámlaszám: 11732198-20003892

Tóth Nikolett
önkéntes tûzoltó

Polgárõr hírek
1992 nyarán alakult a Polgárõrség Szalkszentmártonban, tehát

már majdnem három évtizedes múltra tekinthetünk vissza. A kez-
detekrõl sajnos nem nagyon készültek fotók, de a közelmúltról már
tudok mutatni érdekességeket.  

A lovas tagozat is már majdnem tíz éves. A „fogatos” szolgála-
tok legfõképpen a szüreti felvonulás biztosítására korlátozódtak,
pedig nagyon szerettünk volna többször kocsiról vigyázni a falu
biztonságára. Szeretettel gondolunk azokra az idõkre. Mostaná-
ban Siegl Krisztina látja el a tagozat adminisztrációját, õ adja le a
kötelezõ jelentéseket, és legtöbbször õt látjuk lóháton szolgálni.

A megszokott autós szolgálatokon kívül rendszeresen kérnek
bennünket focimeccsek biztosítására. Nagy ritkán elõfordul, hogy
be kell avatkoznunk rendbontást csitítani, viszont mindig annak
örülünk, ha a mérkõzések nyugodt légkörben zajlanak.

Czuczor Teca

Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
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Szentmárton SE

Tisztelt Olvasó!
Ön, aki ezt a néhány sort olvassa, nyilván sokkal jobban tisztá-

ban van ennek értékével, mint jómagam.
Írom ezt azért, mert amikor ez a történet kezdõdött, akkor én

még csak egy egyszerû „gyüttmönt” voltam!!! (Úgy 2014 környé-
ke.) Persze most is „gyüttmönt” vagyok, csak az a különbség, hogy
az elmúlt idõszaknak már hiteles tolmácsolójává váltam.

Nos, ennyi elöljáróban! Most pedig jöjjenek a tények, amik talán
sokukat érdekelnek.

Kedves Olvasó! Van jó néhány dolog, amit a saját szemével is
láthat, ha elsétál Szalkszentmártonban a Zrínyi utca végére. A kép
önmagáért beszél. Gyönyörû, bekerített sporttelep, öltözõkkel, ki-
szolgáló helyiségekkel, edzésre, sportolásra alkalmas területtel…
Na és persze a legújabb szerzeményünkkel, a digitális eredmény-
jelzõvel. Ez a szerkezet ismét összefogásból létesült, amit ezúton is
szeretne megköszönni az egyesület! Köszönjük! Igaz, hogy a frá-
nya technika nem mindig azt az eredményt mutatja, amit a közön-
ség szívesen látna…, na de kedves szurkolók biztosan emlékszik
mindenki a 4-5 évvel ezelõtti állapotokra! Az azóta eltelt idõszakról
csak büszkén beszélhetek. (Lehet, hogy néhány dolgot ismételge-
tek, de kérem nézzék el ezt nekem, ilyen egy büszke ember!)

Továbbra is beszámolhatok arról, hogy részt veszünk a körzeti
Bozsik programban az U9 korosztállyal, egyre biztatóbb eredmé-
nyekkel.

Azt is elmondhatom, hogy a felnõtt csapatunk töretlenül, minden
hétvégén csatába száll az ellenfelekkel.

Az öregfiúk minden héten egyszer „összejönnek”, amikor is nem
csak az edzés kap fõszerepet, hanem egymás véleményét meg-
hallgatva elemzik a hétvégi felnõtt fordulót is.

Csapatainkban közel 100 fõ edz hétrõl hétre a pályáinkon.  Aha-
zai mérkõzésekre rendre 120-200 lelkes nézõ látogat ki. Köszön-
jük nekik, mert nem csak szurkolói jelenlétükkel, hanem anyagilag
is segítik egyesületünket. Ez az év mindenki számára nagyon ne-
héz, és mi is megérezzük ezt, fõleg anyagilag. A költségeink ugyan-

úgy megmaradtak, villanyszámla, locsolás, fûnyírás, üzemanyag,
nevezési díj, sportorvosi díjak, de sajnos a támogatói bevételeink
egy része rendre elmaradt. Ezért is köszönünk minden támogatást,
mert így a saját hozzájárulásainkkal együtt sikerül életben tartani
az egyesületet!

Nem véletlenül hagytam utoljára a következõ néhány mondatot.
Az idei év dédelgetett álma volt, hogy elindítsunk egy U14-es

csapatot a megyei bajnokságban, s ez immáron megvalósult! Õk
ugyanúgy mint a felnõtt csapatunk, hétrõl-hétre különbözõ helyszí-
neken, különbözõ ellenfelekkel mérik össze a tudásukat, nagy lel-
kesedéssel.

Többször említettem már, hogy büszke vagyok, azonban rájuk
az egész egyesület az! Hiszen õk mind egytõl-egyig a mi fiaink,
szalkszentmártoni gyerekek!

Kedves olvasó, legyen ön is büszke gyermekeinkre, hiszen ke-
zükben van a jövõ kulcsa!

Hajrá Szalkszentmárton! Hajrá Szentmárton SE!
Mezei Ferenc, Szentmárton SE alelnöke

A Szentmárton SE hírei
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Sport – Receptmánia

Pár éve rengeteg cukkini termett a
kertemben, így cukkinis receptek után
kezdtem kutatni. Találtam egy ételt, ami-
ben ezt a zöldséget új köntösbe öltöztet-
ve tálalhatjuk a család asztalára. Ami
még elõnye, hogy ma már a cukkini
egész évben beszerezhetõ.

Hozzávalók:
Tésztához: 250 g liszt, 15 dkg vaj, 2

kk só, 80 ml hideg víz. Töltelék: 40 dkg
cukkini, 3 ek. tejföl, 3 tojás, 15 dkg sajt.

Elkészítése: Elmorzsoljuk a liszttel a va-
jat, egy csipet sót teszünk bele és annyi vizet
öntünk hozzá, amennyivel a tésztánk össze-
áll. Sima tésztává gyúrjuk. Hûtõbe tesszük
min. 2 órára, de lehet akár egy éjszakára is. 

A cukkinit nagy lyukú reszelõn lere-
szeljük és besózzuk. Jól kinyomkodjuk.
Egy tálban a tejfölt és a tojásokat alapo-
san összekeverjük. Ízesítjük sóval (2 tk),
borssal, szerecsendióval. Hozzáadjuk a
cukkinit és a reszelt sajtot.

A tésztát gömböcre formázzuk és vé-
konyra kinyújtjuk, hozzámérjük a pitesü-
tõ belsejéhez (alapkör + perem). A lelógó
szélét levágjuk, a megmaradt tésztából
díszítést készíthetünk. A formát nem kell
kivajazni! A tésztát belesimítjuk a tálba,
ráhalmozzuk cukkinis tojást.

Elõmelegített sütõben magas hõfokon
(200 °C) addig sütjük, míg a teteje picit
megpirul (kb. 30 perc).

Mészáros Szilvia

Cukkinis pite

Él egy lány Szalkszentmártonban, aki-
nek a SPORT egész életében fontos szere-
pet töltött be. Általános iskolás korától nyolc
éven keresztül a Fabó Éva Sportuszodá-
ban edzett. Legsikeresebb úszásneme a
mellúszás volt 50-100-200 méteren. 

Dorina újabb területen szerette volna ki-
próbálni magát, így testvére, Decsi Márk
hatására kajakozni kezdett a Dunaferr SE
Kajak-Kenu Szakosztályának tagjaként. Az
edzõje kezdetben Molnár Gergely volt,
majd Vajda Attila (olimpiai bajnok), késõbb
Horváth Attila. 

2020 nyara a kajakba fektetett kemény
munkával telt, két edzõtá-
bor és a heti 12 óra edzés
Dorina számára meghoz-
ta a várt eredményeket. A
páros másik versenyzõje
a nagykanizsai Kálovics
Adél. A versenyekre Sári
Nándor nagykanizsai ed-
zõ készítette fel õket. A
nyári versenyek éremhul-
lással zárultak. 

Augusztus 27-30. kö-
zött Szolnok adott helyet
a kajak-kenusok Ifjúsági
és Serdülõ Magyar Baj-

nokságának, ahol Dorina az alábbi ered-
ményeket érte el. 

K-2 1000 m 2. hely
K-2 500 m 1. hely
K-1 200 m 3. hely
Szegeden szeptember 18-20. között

megrendezésre kerülõ Kajak-Kenus Olim-
piai Reménységek Versenyérõl is fantaszti-
kus eredményekkel tértek haza a lányok.

K-2 1000 m 1. hely
K-2 500 m 2. hely
K-1 200 m 3. hely
A sikeres versenyek nagy változásokat

hoztak. Dorina 2020. október 1-tõl a nagy-

kanizsai Plastex Kanizsa Kajak-
Kenu Klub versenyzõjeként kaja-
kozik. 

A Dunaújvárosi SzC Rudas
Közgazdasági Szakgimnáziuma
és Kollégiuma utolsó éves tanuló-
jaként fog érettségi vizsgát tenni,
ám a tanulást az edzésekkel mint
magántanuló tudja a legeredmé-
nyesebben összehangolni.

További munkádhoz kellõ el-
szántságot és sok sikert kívánok.

Mészáros Szilvia

Decsi Dorina újabb aranya
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Úttörõcsapat

A már ismert vírusos helyzet miatt az Új Szalki Fogadó és a tassi
Pákász étterem által a farsangunkon felajánlott lehetõséggel nem tud-
tunk még élni, de reméljük, nem kell sokat várni rá. A hagyományos
március 14-i fáklyás felvonulás is elmaradt.

A nyári táborozás helyett most régi tábori fotókkal nosztalgiázunk: 

Abláncmajor

Orfû

Csicsói erdészház

Kapos vándortábor

Velence vándor
Kerner Erzsébet 

csapatvezetõ

Úttörõk a barátságos harmadik évezredért
3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat Szalkszentmárton

Zánka                      Táborvezetõség Keszthely
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Védõnõ – Kupakgyûjtés

Gyermekkorban a koronavírus fertõzés ritkán okoz tünetet, sõt tü-
netmentes is lehet. A súlyos probléma viszont az, hogy a gyermekek
ebben az esetben is továbbadhatják a vírust a felnõtteknek, idõs vagy
krónikus betegséggel élõ nagyszüleiknek. Közös felelõsségünk, hogy
a gyermekeinket még enyhe tünetekkel se engedjük közösségbe.  

A betegség tünetei gyermekeknél lényegében hasonlóak mint a
felnõttkorban, csak szerteágazóbbak és jellegtelenebbek. Az orvo-
sok számára kötelezõ járványügyi eljárásrend szerint az alábbi tü-
netek koronavírus-fertõzés gyanúját jelenthetik:

– láz, köhögés, nehézlégzés, szaglásvesztés, ízérzés zavara.
Ezek azonban gyermekeknél csak a bizonyított esetek felében

jelentkeznek, az esetek kb. harmadában hányinger, hányás, has-
menés, kifejezett gyengeség, fejfájás, izomfájdalom lehet a figyel-
meztetõ tünet. 

A betegség teszt nélkül valójában megkülönböztethetetlen más,
az õszi-téli náthás hurutos idõszakban gyermekek között gyakori,
vírusos betegségektõl, egyszerû megfázástól vagy az influenzától. 

Ha a gyermeknél olyan tünetek jelentkeznek, amiket koronaví-
rus is okozhat, nagyon fontos, hogy telefonon vegyék fel a kapcso-
latot a gyermekorvossal.

A gyermek háziorvosa intézkedhet a térítésmentes COVID-19
teszt elvégzésérõl, amennyiben azt szükségesnek tartja. A minta-
vétel a mentõszolgálat hatáskörébe tartozik, a háziorvosi rendelõ-
ben nincs lehetõség a tesztelésre. Járványügyi szempontból jelen-
leg kizárólag az orr- és torokmintából végzett, a vírus örökítõanya-
gának kimutatására alkalmas PCR vizsgálat fogadható el. A minta-

vétel a beteg lakásán történik. A mintavétel gyors, de kicsit kelle-
metlen, erre érdemes gyermekünket felkészíteni.

A kötelezõ státuszvizsgálatok, a védõoltások beadása szigorú-
an meghatározott idõben folytatódik, ezekre is telefonon idõpont-
egyeztetés szükséges. 

A védõoltások nem gyengítik az immunrendszert, nem jelente-
nek fokozott kockázatot a koronavírus fertõzés szempontjából.

Az egészséges csecsemõ és kisgyermek tanácsadásra kérem,
semmiképpen ne jöjjenek beteg gyermekkel.

Nagyon fontos, hogy  a  gyermekorvosi rendelõben és a védõ-
nõi tanácsadóban is csak telefonon elõre egyeztetett idõpontban
lehet megjelenni.

Hogyan segíthetünk közösségbe járó gyermekeinknek?
– Tájékozódjunk, hogy az intézményben milyen higiénés és jár-

ványügyi szabályok vannak érvényben, és készítsük fel gyerme-
künket erre.

– Beszélgessünk gyermekünkkel életkorának megfelelõen, a
kézfertõtlenítés, a helyes maszkhasználat, a szociális távolságtar-
tás fontosságáról, gyakoroljuk a helyes kézmosást.

Nehéz, embert próbáló helyzetet élünk meg most mindannyian,
de minden krízis lehet közösségformáló, pozitív hatású is. Ilyenkor
különösen fontos az egymás szempontjait kölcsönösen figyelembe
vevõ kommunikáció. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Mizseiné Czigler Judit védõnõ
Forrás: A Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Szülõi Fóruma

anyagai alapján

Ha bedobok pár kupakot a gyûjtõ szívecskébe Szalkon, több
gondolat is megfogalmazódik bennem. 

Egyrészt szeretek jót tenni, ha ez nem is mindig sikerül, de ez-
zel a szelektív gyûjtéssel tudom, hogy több jó ügyet szolgálok.  

Egyrészt védem a környezetemet, másrészt segítek Letinek, a
dunaújvárosi beteg kislánynak, hogy elõbb hozzájuthasson az
õssejtkezeléshez.

Másrészt megrendülve emlékszem az alkotójukra, Mikulesz Ist-
vánra, Mixire, akinek 57 évesen, a múlt héten el kellett mennie a
minden élõk útján, az õ hússzíve már nem dobog többé. Munkái,
a három kupakgyûjtõ szív fog emlékeztetni arra a jó emberre, aki
összeszerkesztette nekünk, szalkiaknak. Rakjuk tele kupakokkal
most már ne csak Letiért, hanem Mixi emlékére is!

Czuczor Teca

Koronavírus fertõzés gyermekkorban

Kupakgyûjtõ szívek
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

A tavaszi cikk megjelenése után szinte
azonnal nyakunkba kaptuk a vírust, így
mint mindenkinek, nekünk is felborult a kö-
zösségi életünk. Sajnos a néptánc is az a
mûfaj, amit nem lehet online mûvelni, egy-
két lépést, mozdulatot még meg lehet tanul-
ni otthon, de komplett koreográfiát lehetet-
len. Így maradtak az emlékek, régebbi fellé-
pések felidézései.                                        

Elmaradt a már szokásosnak mondható
Tavaszi fesztiválunk, a húsvéti locsolkodás
(pedig a lányok „nagyon” várták, hogy a
vödrökkel és szódásüvegekkel jól meglo-
csoljuk õket).                        

Szintén elmaradt tavasszal az ajkai mi-
nõsítõ verseny, és a májfát sem tudtuk a
szokásos módon felállítani és körbetáncol-
ni. De az egészségügyi elõírásokat betart-
va és a megfelelõ szóbeli engedély birtoká-
ban az éj leple alatt felállítottuk a „falunak” a
májfát, melyet a csoport lányai, asszonyai
feldíszítettek, és a fiúk, férfiak felállítottak.
Megjegyzem, sötétben nem is volt olyan
egyszerû megoldani a feladatot. ☺

Aztán május közepétõl szépen lassan
újra megkezdõdtek a próbák, elõször a fel-
nõtt csoportnak, majd az Ifi csoportnak és a
Babszemeknek, és végül a Mákszemek is
becsatlakoztak. Az általános iskolában sze-
rencsére meg lehetett tartani az Erzsébet
táborokat, persze szigorú szabályok mel-
lett, de így is 20 gyerek vehetett részt a Fe-
kete Zsuzsi által szervezett „Karantánc”
fantázianevû táborban. A tánc mellett
kézmûveskedtek, kirándultak a gyerekek.
Sajnos a nyár során érthetõ okokból sorra
maradtak el a fellépések, így hiányzott az
adrenalin a csoport életébõl, ami nehezítet-

te a motivációt is mind a gyerekeknél, mind
a felnõtteknél.                                              

Mivel a Falunap is elmaradt augusztus-
ban, nagy izgalommal vártuk és készültünk
a szüreti felvonulásra és bálra, bízva ab-
ban, hogy nem jön közbe semmiféle korlá-
tozás. Számunkra kedvezõen alakultak a
dolgok, így szeptember 19-én nagyon szép,
napos idõben elindult a menet. A felvonu-
lásra szép számmal jöttek fogatok, gumis
kocsik és lovasok, csikósok. A szokásos út-
vonalon vonultunk végig, táncoltunk a Piac-
téren, az Imperiál Sörözõnél és végül a
Cukrászda elõtt. Közben szívélyes vendég-
látásban részesültünk a Béke utcában Er-
dõs Gáborék elõtt, illetve a Vörösmarty ut-
cában Verebes Karcsiék elõtt. Mindenkinek
köszönjük szépen a finom süteményeket,
szendvicseket és italokat. A bálba este 7-tõl
vártuk a vendégeket a Mûvelõdési Házba.
Idén hagytuk érvényesülni a fiatalokat, amit
nem bántunk meg, Szabó Nóri és Erdõs Zi-
ta ötletei és irányítása mellett nagyon szé-
pen és igényesen lett feldíszítve a Mûvelõ-
dési Ház. A bált szokásos módon az Ifi cso-
port tánca nyitotta meg, végre megmutat-
hatták, mit is tanultak az év során. AGyörgy-
falvi táncokat elõadva több ember szemébe
könnyeket csaltak, a vastaps hallatán és a
fiatal táncosaink mosolygós arcát látva meg-
állapítottuk, megérte ennyit várni a fellépés-
re. Abálban Horváth Bálint szolgáltatta a ze-
nét, és a mulatság hajnali 4-ig tartott.

Szeptembertõl elindult az új év az egye-
sület életében: új célok, új táncok. Az eddigi
4 csoport mellett megkezdtük heti 1 alka-
lommal az óvodában is a néptánc oktatását.
A gyerekekkel Kõvágóné Csánki Mónika is-

merteti meg az alapokat, és Õ az, aki az ál-
talános iskolában is oktatja a néptáncot.  

A tavasszal elhalasztott minõsítõt novem-
ber 8-án rendezik meg Ajkán, persze ha nem
jön közbe semmiféle korlátozás. Nagy izga-
lommal várjuk az eseményt, hiszen most már
régóta készülünk erre a megmérettetésre, és
persze az eredmény sem mellékes, de a leg-
fontosabb, hogy ismét öregbítsük a szalk-
szentmártoni néptánc jó hírnevét. Aminõsítõ-
re a Szalki táncokat visszük, mely elnyerte a
végleges formáját, a zenei kíséretet továbbra
is a Kóborzengõ zenekar biztosítja, kiegé-
szülve szalki zenészünkkel, Kaszás Lacival!

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

Zsigmond István 

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
„Karantánc”
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Szederinda Néptánc Egyesület

Férjhez ment az egyik Komámasszony,
Sebetka Magdolna, Magdikánk, aki meg-
tisztelt bennünket azzal, hogy meghívott
minden Komámasszonyt és a családjukat
erre a fontos napra. Nem kis készülõdés
vette kezdetét a Szalkszentmártoni Szeder-
inda Néptánc Egyesület életében. A lakoda-
lom estéjén a gyermek csoportunkat Oláh-
Réthy Napsugár és Szeremley Örkény kép-
viselte, akik szatmári táncukkal csaltak
örömkönnyeket a menyasszony szemébe.
A gyerekek ezzel hálálták meg az ifjú pár-
nak, hogy minden évben segítik saját szer-
vezésükkel a húsvéti locsolkodás és az éj-
szakai májusfaállítás hagyományának meg-
õrzését is. Mi pedig, Komámasszonyok elõ-
vettük rég nem látott kalocsai ruhánkat, tán-
cunkat, és ezzel leptük meg az ünneplõ
vendégsereget. Nagyon nagy élmény volt
mindannyiunk számára. Köszönjük!

Ahogy visszatekintünk az idõben, nem-
rég, október 3-án Szekszárdon képviseltet-
tük magunkat az Örökség Dél-dunántúli
Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptánc
Fesztiválon, ahonnan arany minõsítéssel
tértek haza gyermekeink. Nagyon büszkék
voltunk a szalki gyerekekre, hiszen olyan
gyermektáncosokkal mérhették össze tu-
dásukat, akik a vírus miatt elmaradt Orszá-
gos Néptánc Találkozón léptek volna fel.
Ennek érdekében is, minden szerdán ko-
moly munka folyik a gyermekcsoportjaink-
ban a Mûvelõdési Házban. Megindult szep-
tembertõl a Csipetke csoport 3/4 4-tõl, ahol
az apró óvodások és az õket támogató szü-
leik táncolhatnak Iker Józsefné Györgyi né-
nivel. Az ezt követõ Csiperke csoport lét-
száma már 16 fõre emelkedett, nagyon ígé-
retes a tehetségük, gyönyörûen énekelnek
és táncolnak. A legnagyobbjaink fél 6-tól
táncolnak a Ciberke csoportunkban, ahol
már 6 pár serdülõ ifjú táncol, ami ebben a
korcsoportban már elég ritka, de eredmé-

nyességüket az elõbbiek bizonyítják. Azon-
ban nemcsak tánctudása bõvül a gyere-
keknek, hanem az illemtudásuk, a magyar
néprajz ismeretük, és a hagyományokról is
folyamatosan hallanak, miközben szigor,
tisztelet és a legnagyobb szeretet övezi az
órákat. A balett órák is elindultak, szintén
szerdánként 3/4 4-tõl, ahol apró kis tündé-
reket tanít Rozman Ildikó néni. Mindkét ta-
nárunk egyetemi diplomával végzi munká-
ját, így az év végén a beiratkozók hivatalos
bizonyítványt is kapnak a Tehetség Mûvé-
szeti Tánciskolától. Továbbra is nagy szere-
tettel várjuk a táncolni vágyókat minden
csoportunkba, így keddenként a Komám-
asszonyokhoz is, ahol új koreográfiát tanu-
lunk délután 6 órától. 

Fontos még megemlítenünk, hogy az
egyesület vezetõi a csapatépítésre, az él-
ményadásra is odafigyelnek. Éppen ezért a
nyáron megtartottuk a III. Szederinda Nép-
tánc Tábort, nagy figyelmet fordítva a higié-
nés szabályok betartására. Kézmûvesked-
tünk, bicikliztünk, kincset kerestünk, kirán-
dultunk, fürdõztünk és nem utolsósorban
néptáncoltunk. Ezen felül a nagyobb gyere-
kek Magyarhertelendre is eljutottak nép-
tánctáborba. Itt szeretnénk megköszönni a
vállalkozók, a tanárok, a szülõk és a Ko-
mámasszonyok segítségét is.

Országosan megnehezíti a vírus jelenlé-
te az egyesületek, a közösségek életét, a
tanárok munkáját is. Pedagógusaink online
folytatták a munkájukat a tavaszi karantén
alatt, hogy a gyerekek kevésbé felejtsenek,
maradjanak le ebben a nehéz idõszakban.
Nagy szomorúságunkra több program, ver-
seny is elmaradt, amire sokat készültünk.
Pont ezért igyekszünk nagy hangsúlyt fek-
tetni arra, hogy fenn tartsuk az érdeklõdést,
a csoportösszetartást. 

Az idei Komámasszonybál, a legna-
gyobb szomorúságunkra, de teljes felelõs-

ségünk tudatában elmarad. Terveink sze-
rint 2021. április 2-re tervezzük az elmaradt
bál megrendezését, de elõtte még más ter-
veink vannak erre az évre, ezért reméljük,
mihamarabb találkozunk személyesen is.

Komámasszonyok

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület
„Ma menyasszony, holnap asszony, azután meg komámasszony"



Áldás, békesség! Köszöntjük a kedves Olvasót!

Községünk legmeghatározóbb épülete a református templom.
Megújulása nem csak a reformátusok szívügye. Öröm látni, ahogy
épül, szépül. Közben mindig megoldottuk, sokszor nem kis nehéz-
ségek árán, hogy az istentiszteleteket benne tartsuk, ablak-ajtó
nélkül, így testközelbõl lehettünk részesei a folyamatnak. 

Eddig jó ütemben haladtak a munkálatok. A tetõszerkezetet
megerõsítettük, cserépfedés került az épületre, oldalhajókra, újak
a csúcsdíszek, új a külsõ vakolat, a színezés, a nyílászárók kijavít-
va, újrafestve. 

Terveink szerint a téli idõszakban a benti részfeladatok folytatá-
sára kerülhet sor. Szükséges cserélni a túlzás nélkül muzeálisnak
nevezhetõ villanyhálózatot, további vízszigetelésre is szükség van,
remélhetõleg a belsõ térállvány is megépítésre kerül. 

Tavasszal pedig terveink szerint indulhat a toronyfelújítás és a
templombelsõ felújítása. A torony szerkezetileg teljesen különálló
épület – elõbb épült, mint maga a templom. Akkor még egy eme-
lettel alacsonyabb is volt, a régi órapárkány a mai napig látható a
padlásátjáróban. A felmérések során statikai probléma nem merült
fel, ám kiderült, hogy a süveg állapota szerkezetileg és a borítását
tekintve is elavult. Leemelés után újrakészítjük. A vakolatcserét és
festést követõen kerül az új süveg a helyére, utoljára pedig az új
tûzzománc óralapok, mutatók – jelezve, hogy új idõket élünk, temp-
lomunk méltón hirdeti Isten dicsõségét, hívogat az Úrral való talál-
kozásra, elcsendesedésre, megállásra életünk fontos eseményein.
Új idõk, új lehetõségek – meghallgatott, szívbe fogadott igék, ige-
hirdetések, megújított fogadalmak, megújult életek. 

Köszönetet mondunk Szalkszentmárton Község Önkormányza-
ta folyamatos segítségéért. Köszönetet mondunk az eddigi adomá-
nyokért, továbbra is szükség van az összefogásra – sok kisebb fel-
adat van, amit nekünk kell elvégeznünk. Köszönjük az anyagi fel-
tételek biztosítását Magyarország Kormányának, a személyes párt-
fogást Dr. Naszvadi Györgynek, Soltész Miklósnak. Köszönjük a mû-
emléki és mûszaki ellenõrzést Szombati Gyulának, a munkák mi-
nõségi elkészítését a GNR Kft. vezetõségének, Parti Lajosnak.   

A legfontosabbat a végére hagyva községünk újságjának ha-

sábjain is Istennek adunk hálát az eddig elkészült munkákért, tõle
kérünk lehetõséget, erõt a folytatásért. Egyedül Istené a dicsõség!

A zsoltár igazságát minden munkánkban tapasztaltuk, így is ter-
vezünk: Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építõk.
(Zsolt 127,1) 

Építsd, Urunk! Ámen.
Híreink

Tájékoztatjuk a református egyháztagokat, hogy az egyház-
fenntartói járulék Presbitérium által megállapított és javasolt ösz-
szege 7 000 Ft/fõ/év. A befizetésre lehetõség van a Lelkészi Hiva-
talban személyesen, vagy átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP 11732198-20001388. Az adományokat köszönjük!

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt sírhelyeket
újra kell váltani. A sírhelyek megváltási ideje 25 év. Az urnahelyek
megváltási ideje 10 év. A Temetõ üzemeltetését a Szalkszentmár-
ton Község Önkormányzatával kötött megállapodásnak megfelelõ-
en a Szalkszentmártoni Református Egyházközség végzi. A lejárt
sírhelyek felszámolásáról gondoskodunk. Sírhelyekkel, temetéssel
kapcsolatos ügyek intézésére lehetõség van a Lelkészi Hivatalban,
pénteken 9-11 óráig. Telefonos elérhetõség: 06 30 677 49 81.

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor
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Református egyház

Református gyülekezeti hírek

Vakolatvert templombelsõ

Református gyermek és ifjúsági hét, Fülöpháza
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Képriport

Iskola
Könyvtár

Óvoda

Ovi Alapítvány
Udvari virágültetés

Gyereknapi
tízórai

Erzsébet tábor

PolgárõrségReformátus egyház

Református
napközis

hittantábor

Bölcsõde

Mûvelõdési Ház
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Képriport

Szederinda Néptánc
Egyesület

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

KÖSZI Egyesület

ÚttörõkSzentmárton SE

Tûzoltó Egyesület

Szilvásvárad

Virágosítás

Konyha
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