
Szeretettel köszöntöm a Szalkszentmártoni Kisbíró Kedves Ol-
vasóit!

Ismertetném az õszi szám megjelenése óta eltelt idõszak fonto-
sabb eseményeit és a tervezett fejlesztéseket.

Még szeptember végén bonyolítottuk le az évenkénti szokásos
elektronikus hulladékgyûjtést. Aközségháza udvarára hordták be a
lakosok az elhasznált, kidobásra váró elektronikus berendezése-
ket. Most is rengeteg kacatot kellett elszállíttatni, de ez így jó, mert
ha van hová hozni a feleslegessé vált dolgainkat, akkor nem a fa-
lu határát csúfítják el a kidobott hûtõgépek, televíziók!

Bár volna még javítanivaló a környezettudatos szemléletünkön,
lásd a szabadszállási út környékét!

A belterületi utak karbantartására kiírt pályázaton nyertünk 13,2
millió Ft-ot, melyhez 4,4 millió forint önrész biztosításával fogjuk le-
aszfaltozni a Kossuth utcát a temetõtõl 600 m hosszan. Ehhez jön
még a Magyar Falu program keretében mintegy 12 millió forint,
melybõl a Béke utca lesz leaszfaltozva. A munkák a tavaszi jó idõ
beköszöntével kezdõdnek!

Október 13-án helyhatósági választások voltak. A leadott vok-
sok alapján polgármesternek Káposztás Tibor, képviselõknek:
Gulyásné Horváth Tünde, Kerner Erzsébet, Kovácsné dr. Weisz
Boglárka, Pálinkás Gyuláné, Szabó Árpád és Szabó Gáborné let-
tek megválasztva. Az alakuló ülésen alpolgármesternek Gulyásné
Horváth Tündét választottuk meg.

A Pénzügyi Bizottság elnöke Kovácsné dr. Weisz Boglárka, tag-
jainak Szabó Gáborné, Szabó Árpád és nem képviselõ tagként
Pinczel Mártonné lettek megválasztva.

Az Ügyrendi Bizottság elnöke Pálinkás Gyuláné, tagjai pedig
Kerner Erzsébet és Szabó Árpád lettek.

Mint a felsorolásból látszik, ugyanaz a Képviselõ-testület folytat-
hatja a munkát a választók felhatalmazásával, mint akik eddig is a

községért dolgoztak.
Magam és a Képviselõ-testület nevében köszönöm a
falu bizalmát! Igyekszünk bizonyítani a jövõben is,

hogy méltók vagyunk rá!
Az õszi jó idõt kihasználva folytattuk a járdaépí-

tést a Kossuth utcában a Rákóczi utcáig. Itt a
régi jégverem helyén épült pályázati pénzbõl

egy sportpark, mintegy 15 millió forint ér-
tékben. Mire az újság megjelenik, már az
átadása is megtörténik, és a jó idõ eljöve-
telével birtokba vehetik a sportolni vágyók!

Szintén pályázati pénzbõl alakítjuk át a
Fõ utca 66. szám alatti szolgálati lakást
minibölcsõdévé. Az épület teljes felújítá-
sa, hõszigetelése, tetõ- és nyílászárócse-
réje mellett fûtéskorszerûsítés, valamint a
bölcsõdei eszközpark beszerzése és par-
kolók kialakítása lesz megvalósítva 65
millió forint értékben.

VIII. évfolyam 1. szám, 2020. március Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TTÉTETIK!

(Folytatás a következõ oldalon)

Tisztelt Olvasók!
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Önkormányzati hírek

Az enyhe õszi idõ tette lehetõvé, hogy folytassuk a kátyúzást a
József Attila, az Eperfa és a Zrínyi utcákban. Sokan kritizálják a
kátyúk eltüntetésének ezt a formáját, de jelenleg csak erre van
lehetõségünk. Az igazi megoldás az aszfaltozás, és minden évben
igyekszünk, hogy minél nagyobb összeget tudjunk erre fordítani.

November elején emlékeztünk meg az I. és II. világháború áldo-
zatairól. A vasárnapi istentisztelet után koszorúztuk meg az emlék-
mûvüket a református templom elõtt és a Hõsök terén.

A temetõben a Magyar Falu program keretében fogunk megépí-
teni egy parkolót a ravatalozóhoz vezetõ út mellé. 2 db új urnafal
és egy szórókút megépítése fog még megvalósulni a pályázaton
elnyert 5 millió forintból. 

Elérkezett a Márton-napi templombúcsú ideje is. Akatolikus temp-
lomban ünnepi misén emlékeztek meg falunk névadójáról. A mûve-
lõdési házban kiállítások, az iskolai énekkar mûsora, majd a Holló
együttes korabeli zenéje színesítette a Márton-napi rendezvényeket.
Az est leszálltával egy római kori lovaskatona és a Holló együttes ve-
zetésével tartott lampionos felvonulás zárta az ünnepséget. 

Az idõsek napja alkalmából a mûvelõdési házban színes prog-
rammal, neves fellépõkkel szórakoztattuk községünk nyugdíjasait.
Amûsor végén terített asztal, gyümölcsök, sütemények várták ven-
dégeinket. Avisszajelzésekbõl tudom, hogy nagyon jól érezték ma-
gukat, akik ott voltak, és azon leszünk, hogy a jövõben is hasonló,
jó hangulatú mûsorral tudjunk kedveskedni. Érezzék a szeretetet,
hogy tudják, fontosak számunkra falunk nyugdíjasai!

Kapcsolódó hír, hogy a családok karácsonyi támogatásának ke-
retében mintegy 600 fõ kapott egyénileg 4.000, családonként 8.000
forint támogatást.

Karácsony közeledtével elkészült az Adventi koszorú a szökõ-
kútra, és kigyúltak az ünnepi fények a faluban. Itt szeretném meg-
köszönni Oláh Istvánnak, hogy minden évben feldíszíti a kandelá-
bereket, beköti a díszvilágítást, minden villanyszerelési munkát
gyorsan, precízen elvégez! Köszönet érte!

December 14-én a Falu karácsonya keretében az iskolások, a
pedagógusok kórusa, az igazgatónõ, Törökné Novadovszki Nelli
vezetésével varázsoltak ünnepi hangulatot a nagyszámú közön-
ségnek. Most sem maradhatott el néptáncosaink színvonalas mû-
sora, és természetesen még neves fellépõk is szórakoztatták a ka-
rácsonyozókat.

Nem maradhatott el a szokásos ünnepi vendéglátás sem, sok
finomság, sütemények, tea, forralt bor várt a közönségre. Úgy ér-
zem, minden kedves vendégünk jól érezte magát! 

Még decemberre is maradt a pályázatokból, a Petõfi Múzeum-
ban egy interaktív tábla lett beépítve, amely új formában ad lehetõ-
séget tudásunk bõvítésére Petõfi Sándor életével kapcsolatban. Ez
a fejlesztés 1 millió forintból lett megvalósítva.

A dunavecsei úti buszmegállóra egy napelemes világítótestet
szereltünk fel, így most már ott sem kell botorkálni a buszra várók-
nak. Ez a megoldás volt a legegyszerûbb a világítás biztosítására.
Remélem tartós lesz és még máshol is tudunk így világítást bizto-
sítani, ahol nincs kiépített közvilágítási hálózat!

A dunavecsei úti szolgálati lakásra a Magyar Falu program ke-
retében 4 millió forint értékben tudunk költeni, melybõl az épület
hõszigetelése és fûtéskorszerûsítése lesz megvalósítva.

Fûtéstámogatásra ebben az évben 368 mázsa barnaszenet
tudtunk biztosítani 85 család számára. Azért tértünk át a tûzifáról
a szénre, mert nincs aki a hatalmas, néha mázsán felüli rönköket
balesetmentesen tudná mozgatni, hóban-fagyban összevágni,
lemérni, felpakolni. A folyamatos, hidegben végzett munka után
sokan kerültek betegállományba, sokan estek ki a közmunka
programból.

(folytatás az 1. oldalról)

Tájékoztatás
Szalkszentmárton Község Önkormányzata 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2020. március 25. napján, 
szerdán 18.00 órától

FALUGYÛLÉST
tart.

Témák:

– A 2019. évben elvégzett munkák bemutatása

– A 2020. évi tervek ismertetése

– A Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság közbizton-
sági ügyekkel kapcsolatos beszámolója

– Egyéb ügyek

Helyszín: Mûvelõdési Ház.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Adó 1% 
A NAV regisztrált (felajánlásra jogosult) civil kedvezményezettek
listáján a következõ szalkszentmártoni civil szervezetek szerepelnek
2020-ban: 

Petõfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre   18369511-1-03
Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány 18360354-1-03
Korszerûbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány 18364262-1-03
Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület  19552048-1-03
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület            18220045-1-03
Szalkszentmártoni Polgárõr Egyesület 18363618-1-03
Szalkszentmártoni Nyugdíjasklub 18846285-1-03
Szentmárton Sportegyesület 18849752-1-03
Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület 18846553-1-03
Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18358315-1-03

Kérjük, az adóbevallás elkészítésekor gondoljon a helyi civil szerve-
zetekre, segítse munkájukat az 1% felajánlásával! 

A száraz, néha jó idõs január lehetõvé tette, hogy a József
Attila utca melletti vízállásos részben levágjuk az elszáradt ná-
dast, kitakarítottuk az elkorhadt fáktól a területet. A száraz nádat
és a faágakat eltüzeltük, a vadon növõ cserjéket kikaszáltuk.
Ugyanezt a munkát sikerült elvégezni a Zrínyi utca elején lévõ
vízállásnál is. A faluba bejövõ emberek így egy rendezett terü-
lettel találkoznak akár Tass, akár Szabadszállás felõl érkeznek
hozzánk. Még a tavaszi rügyfakadás elõtt fogjuk kivágatni a fé-
lig kiszáradt, balesetveszélyes nagy nyárfákat a faluban. Ehhez
a munkához emelõkosaras autó szükséges, ahogy az autó rá-
ér, elkezdõdik a fakivágás.

Dióhéjban ennyit szerettem volna közhírré tenni a dolga-
inkról.

Március 15-re, nemzeti ünnepünkre várok mindenkit az
istentisztelet után 11 órára a Mûvelõdési Házba! 

Ünnepi beszédet mond Szigethy Gábor Kossuth-díjas
színháztörténész, egyetemi tanár. Ünnepeljünk együtt!

Káposztás Tibor 
polgármester

(folytatás a 2. oldalról)

Házhoz menõ csomagolási és zöldhulladék
gyûjtés 2020-ban Szalkszentmártonban

Házhoz menõ lomtalanítás
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT
alkalommal (3 m3/ alkalom mennyiségben) házhoz me-
nő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igé-
nyelhető.
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EFOP-1.5.3-16-2017-00072 azonosító számú pályázat

A konstrukció kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetû, aktív
korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idõsek, a helyi közszol-
gáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá
nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás,
közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott
projekt hatóterületén élõ teljes lakosság.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata a projekten dolgozó
kollégákkal 2018. év áprilisától kezdte meg a munkát. A támogatás
összegét mérlegre állítottuk és legjobb belátásunk szerint szervez-
tük a programokat, rendezvényeket a községben.

Nagy hangsúlyt fordítottunk a térséget érintõ munkanélküliség-
re. Interaktív elõadásokat szerveztünk a Kistérségi Egyesített Szo-
ciális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a
Kunszentmiklósi Munkaügyi Központ dolgozóival. Az elõadásokon
a résztvevõk önéletrajzot is készíthettek, beszélgettek az állásin-
terjúk gyakori kérdéseirõl. Családi költségvetés tervezetet is ké-
szítettek, illetve beszéltek a káros szenvedélyekrõl. Az elõadások
anyagait bárki megtekintheti a könyvtár kijelölt számítógépén. Az
elõadások után 2018 októberében és 2019 októberében az 1956-
os forradalom emlékére összesen 112 db diófát ültettünk.

Fontos számunkra az egészségfejlesztés, ezért különbözõ ren-
dezvényekkel népszerûsítettük azt, melynek kapcsán több elõadást
tekinthettek meg a lakosok. Fõbb témáink közé tartozott a különbözõ
betegségek megelõzése, kezelése. Táplálkozási tanácsadással
egybekötött állapotfelmérést szerveztünk. Ezen a rendezvényen kü-
lönbözõ egészséges ételeket kóstolhattak a vendégek, és a végén
állapotfelmérésen is részt vehettek. Míg ezek a programok folytak,
addig 10 hónapon keresztül ingyenes bõrgyógyászati szakellátás is
üzemelt községünkben a projektnek köszönhetõen.

Közösségfejlesztõ programok is színesítették a falu életét, me-
lyekbe minden korosztályt bevontunk. A már meglévõ hagyomá-
nyos programokhoz (pl.: Majális, Augusztus 20., Falukarácsony)
csatoltuk a projekteket. Így összesen 12 elõadómûvészt tudtunk
meghívni a rendezvényeinkre. Többek között Zoltán Erikát, Peter
Srameket, Kaczor Ferit és az Irigy Hónaljmirigy csapatát.

Szalkszentmárton nyugdíjasait kettõ alkalommal sikerült kirán-
dulásra elvinnünk, illetve nyugdíjas délutánokat is szerveztünk szá-
mukra. Ringató foglalkozást szerveztünk a 3 év alatti gyerekek és
szüleik részére. Aerobikoktatás is volt heti két alkalommal. A civil
szervezeteket is bevontuk a projektjeinkbe. A néptánccsoportok
tánctanárainak bérét fizettük a projekt támogatásával. A focicsa-
patnak a tábor étkezését biztosítottuk. Fonoda szakkört támogat-
tuk különbözõ segédeszközökkel. 125 m2-nyi tornaszõnyeget vá-
sároltunk, melyet a mûvelõdési házban lehet használni. Támoga-
tásunkkal a nyár folyamán a helyi általános iskola tanulói 5 napos
Országjáró táborban vehettek részt. Rendezvényeink zavartalan
mûködésére rendezvénysátort is sikerült beszereznünk.

Két nagyobb beszerzést is lebonyolítottunk a projekt keretében.
Az egyik: a település biztonsága
érdekében új térfigyelõ kamerákat
csatlakoztattunk a meglévõ rend-
szerhez. Ebbõl 3 db kamera rend-
számfelismerõ képességgel bír.
Természetesen ezek a falu fõbb
bekötõ útjaihoz kerültek.

Hasonló mértékû beruházásunk
a Mûvelõdési Ház nõi és férfi mos-
dóinak teljes felújítása volt. Megtör-
tént a régi ajtók cseréje, vizesblok-
kok teljes renoválása, és természe-
tesen új burkolatot kaptak a mosdók.

EFOP-3.9.2-16-2017-00007 azonosító számú pályázat

A konstrukció legfõbb célja a területi különbségek és különösen
a településméretbõl adódó társadalmi hátrányok komplex
megközelítéssel történõ, a helyi igényeken alapuló csökkentése a
humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minõségi köz-
szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsõsorban a közneve-
lés, a felsõoktatás, a felnõttoktatás által biztosított informális és
nem formális tanulás területén, a helyi tudástõke gyarapítása
érdekében. 

A konstrukció hozzá kíván járulni az egyes humán közszolgál-
tatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fej-
lesztve az általuk ellátott szolgáltatások minõségét és hatékony-
ságát. A konstrukció javítani kívánja az országosan homogén szol-
gáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott
szolgáltatásokon keresztül –, valamint céljának tekinti a helyi
közösségek számára folyamatosan elérhetõ közszolgáltatások mi-
nõségének és tartalmának fejlesztését a jelentkezõ igények figye-
lembevételével. 

A konstrukció támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a
hátrányos helyzetûek – közneveléshez és felsõoktatáshoz való
hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A

2020. június 30-án lezáruló pályázataink

Zoltán Erika

Irigy Hónaljmirigy

Magna Cum Laude

Mûv. ház mosdó
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Pályázatok 
A pályázatok benyújtása a legtöbb esetben fizetési kötele-

zettséget jelent az önkormányzat számára. Ahhoz, hogy részt
vegyünk egy felhíváson, meg kell felelni a kiírásban támasztott
követelményeknek. A munka során felmerülnek olyan tételek,
amelyek a késõbbi pozitív elbírálást követõen elszámolhatóak
a projekt terhére, de ez minden tevékenységrõl nem mondha-
tó el. Ezért is fontos, hogy megfelelõen elõkészített, jól átgon-
dolt, hatóságok által véleményezett anyagok kerüljenek be-
nyújtásra. Az elbírálás idõtartama változó, sajnos nemcsak hó-
napokban mérhetõ. Talán a tavalyi évben felgyorsult mindez,
hiszen már tudjuk, hogy Szalkszentmárton Község Önkor-
mányzata 2019. évben benyújtott minden pályázata pozitív el-
bírálásban részesült. 

A Magyar Falu program keretében három projekt vár meg-
valósításra:

1. Szolgálati lakás felújítása Szalkszentmártonon

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Szolgálati lakás
(MFP-SZL/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítá-
sa Szalkszentmártonon (3031624511)

MFP azonosító: 1005051799

Szerzõdött támogatás összege: 3.999.999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2020. 08. 31.
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A tervezés során megfogalmazott energiahatékonysági és

környezettudatossági szempontok az épület külsõ szigetelése
és fûtéskorszerûsítése révén valósulnak meg, valamint a köz-
feladatot ellátó hiányszakmát betöltõ pedagógus lakhatási kö-
rülményei javulnak.

A fûtés korszerûsítése február hónapban megvalósult, a kül-
sõ szigetelésre pedig kedvezõbb idõ esetén kerül sor. 

2. Béke utca felújítása Szalkszentmártonon

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulaj-
donú utak felújítása (MFP-ÖTU/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Béke utca felújítása
Szalkszentmártonon (3020050246)

MFP azonosító: 1005051799
Szerzõdött támogatás összege: 12.065.254 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2020. 11. 30.
A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A fejlesztés során Szalkszentmárton egyik leghosszabb, be-

vezetõ utcájának felújítása valósul meg 1800 m2-nyi területen.

köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek
közremûködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztõ
tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtõ jellegének
javítását szolgálják. 

A konstrukció céljának tekinti a kisgyermekkori nevelés hoz-
záférhetõségének és az óvodapedagógusok képzettségi szint-
jének emelését is. Célként jelenik meg a család által betöltött
központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szol-
gálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés,
a személyes fejlõdés és a foglalkoztathatóság szempontjából nél-
külözhetetlen alapkészségek elsajátításának elõsegítését. 

Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon
biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoz-
tatásához, különösen a hátrányos helyzetû gyermekek esetében.

Az óvodás korú gyerekekre és az általános iskolás korú gyere-
kekre fordítottuk a hangsúlyt.

Elsõsorban az óvodás korú gyermekek lelki és testi egészségének
fejlesztése, megõrzése volt a legfõbb cél. Összesen 16 alkalommal
szerveztünk mese elõadást. Kovácsovics Fruzsina énekesnõ minden
hónapban ellátogatott hozzánk és különbözõ dalokat, mondókákat
tanított a gyerekeknek. Lovas oktatást is szerveztünk a gyerekeknek,
de nem csak a szórakozásé volt a fõszerep. Heti rendszerességgel
TSMT tornán is részt vehettek, ahol az egészséges testmozgásé volt
a fõszerep. Egy fejlesztõ pedagógus heti rendszerességgel egyéni és
csoportos órákat tartott, valamint a nagy és középsõ csoportos
gyerekek összesen 30 alkalommal voltak a Dunaújvárosi Élmény-
fürdõben úszásoktatáson. Tartottak az óvodában egészségnapot,
amikor az óvodásaink saját kezûleg készítettek salátákat, gyümölcs-
salátákat is. Izgalmas 2 év volt számukra!

Az általános iskolás gyerekeknek minden nyáron napközis tá-
bort szerveztünk kompetencia fejlesztés keretein belül: Petõfi nyo-
mában tábor, Martinus tábor és Várjáró tábor. A 7. és 8. osztályos
tanulók Kecskemétre utaztak a Továbbtanulási kiállításra. Az isko-
la összes tanulója részt vehetett egy családi napon, ami az öko
tudatosság jegyében telt. A jelenlévõk különbözõ madarak röpteté-
sében és etetésében is részt vehettek. Anagyobb gyerekek pénzü-

gyi ismereteket szerezhettek 3 elõadás-sorozat keretében, mely-
nek végén teszt formájában mérhették fel a tanultakat. Családi nap
keretében 3 koncerten is részt vehettek a gyerekek a szüleikkel
(Kovácsovics Fruzsina énekesnõ, Bóbita zenekar, Magna Cum
Laude koncert).

A projekt egyik kötelezõ eleme volt különbözõ képzések meg-
szervezése. Összesen 84 tanúsítványt és bizonyítványt szereztünk.
Angol alap és haladó képzésen 49 lakos vett részt. Amaradék 35 db
bizonyítványt óvodai dolgozók, hivatali dolgozók és önkormányzati
dolgozók szerezték, ezzel növeltük a szaktudást és szakértelmet is.

Egyik fõ beruházásunk az óvoda udvarán lévõ kerti kiülõ újjáépí-
tése volt. A régi, fõként vasból álló szerkezetet – amit pala borított
– cseréltük le fából készült kerti kiülõre, a jó idõ beköszöntével a
gyerekek birtokba is vehették az alá telepített, fából készült
padokkal és asztalokkal együtt.

A két pályázatból a rendezvényekre, eszközökre és beruházá-
sokra összesen 89.104.197 Ft-ot költöttünk. A pályázat keretét
100%-ban felhasználtuk.

Köszönjük a rendezvényeken való részvételt mindenkinek,
illetve köszönjük minden kollégának, aki dolgozott a projekt meg-
valósításában!

Balázs-Kovács Melinda

Óvodai kerti kiülõ

(Folytatás a következõ oldalon)
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Önkormányzati hírek
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Útpadka nyesés 600 m2, burkolat bontás útcsatlakozásnál 25
m2, AC-11-es jelû aszfalt kopóréteg készítés 5+1 cm vastag-
ságban.

A beruházás várható idõpontja: 2020. április-május. 

3. Szalkszentmártoni temetõ fejlesztése

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Temetõ fejlesztése
(MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Szalkszentmártoni teme-
tõ fejlesztése (3020713341)

MFP azonosító: 1005051799
Szerzõdött támogatás összege: 4.999.995 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt legkésõbbi befejezési dátuma: 2021. 04. 30.
A projekt tartalmának rövid bemutatása: 
A projekt keretében 2 db 24 fülkés urnafal és egy szórókút

kerül beszerzésre, valamint az urnafal köré járda és egy par-
koló kerül kialakításra.

A tervezés során a környezetvédelmi és helytakarékossági
szempontok érvényesültek. A fejlesztés révén az idõsek és
mozgáskorlátozottak számára is könnyebb lesz a temetõ meg-
közelítése. A végsõ búcsú helyszíne rendezett és kulturált lesz.

Az urnafal és a szórókút beszerzése folyamatban van. A
parkoló és a járda kialakítása várhatóan nyáron valósul meg. 

Emlékkiállítás:
Kubinyi Ágoston program 34065-2/2018/MUZEUM – In-

teraktív fejlesztés a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Em-
lékkiállítás kiállítótermében. A beruházás 2019. decembe-
rében fejezõdött be. 

TOP-1.2.1-16-BK2 – „Petõfi tematikus útvonal kialakítása
Bács-Kiskun megyében" címmel konzorciumi megállapodás
kertében került benyújtásra pályázat. Pozitív elbírálás esetén
kettõ kerti kiülõ és egy mozgószínpad kerül beszerzésre 16
millió forint értékben. A Petõfi-ház területén tartott programok
és a tematikus útvonal színvonalát jelentõsen emelni fogja a
beruházás. 

Minibölcsõde – TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023
Minibölcsõde létesítése Szalkszentmártonban címmel tá-

mogatásban részesült az önkormányzat. A Védõnõi Szolgálat
melletti szolgálati lakás átalakításáról a terveket Szombati
Gyula készítette. Munkáját az önkormányzat munkatársain kí-
vül bölcsõdei szakértõ segíti. Alkalmazása pályázati elõírás,
mely azt a célt szolgálja, hogy a legkisebbek fogadására kor-
szerû, barátságos, elõírásoknak megfelelõ épület és udvar áll-
jon rendelkezésre. 

Ha minden a tervek szerint alakul, már márciusban beindul-
nak a 7 kisgyerek fogadására alkalmas minibölcsõde beruházá-
si munkái, mellyel párhuzamosan szerezzük be az eszközöket. 

A nyitáshoz szükséges engedélyeket csak a kiviteli munká-
latokat követõen tudjuk indítani. A projekt tervezett befejezési
határideje: 2020. december 31. 

Sportpark Program
A Nemzeti Szabadidõ – Egészség Sportpark Program révén

egy C típusú sportpark létesült a Kossuth Lajos utcában a régi

játszótér helyén. A 90 m2 alapterületû, tetõvel rendelkezõ épít-
ményben nyolc tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizom
gyakorlatokra és fekvõtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsõ-
zésre, bordásfalon végezhetõ gyakorlatokra és függeszkedés-
re alkalmas eszköz került telepítésre. A célcsoport a felnõtt la-
kosság, de reméljük, a felsõ tagozatos diákok is örömmel láto-
gatják a parkot. 

A 2016-ban benyújtott pályázat amellett, hogy a lakók kikap-
csolódási, sportolási  lehetõségét bõvíti, egy elhanyagolt utca-
részt tett rendezetté.

Útépítés
A BMÖFT/5-19/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek

megfelelõen 13.163.550 Ft támogatásban részesült az önkor-
mányzat, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek programból. A Kossuth Lajos utca 600 méternyi szakaszá-
hoz az önkormányzat 4.387.850 Ft önerõt biztosít. A beruhá-
zást 2020. április-májusra tervezzük. 

Óvoda
A TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00077 önkormányzati épületek

energetikai korszerûsítése pályázatot 2016 nyarán nyújtottuk
be. Jelenleg a mûszaki tartalom átdolgozása valósult meg. A
Mezõ utcai óvoda és a Fõ utcai óvoda egyik épületének ener-
giaellátását a projekt révén napelemekkel és kondenzációs ka-
zánnal szeretnénk megoldani. Természetesen a nyílászárók
cseréje és a szigetelés is a beruházás része. A szerzõdéskö-
tésre 2019 áprilisában került sor. Várhatóan 2020-ban megva-
lósul a beruházás. Az energetikai projektek megvalósítása or-
szágszerte nehéz feladatnak bizonyul. A három évvel ezelõtti
árak már nem tarthatóak, emiatt a saját erõn felül többlettámo-
gatási igénnyel kell élni. 

Körtó: 
TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fej-

lesztések kiírásra pályázat beadásáról döntött a Képviselõ-tes-
tület. A Körtó mederkotrásáról és a körülötte levõ terület rende-
zésérõl a tervek készülnek, a beadás folyamatban van. A projekt
a csapadékvíz-elvezetés problémáira is megoldást jelentene. 

Jenei Edina 
pályázati-igazgatási ügyintézõ

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Konyha – Anyakönyv

A konyha jelenleg 8 dolgozóval üzemel:
2 fõ szakács, 2 fõ konyhalány, 2 fõ köz-

foglalkoztatott konyhai dolgozó, 1 fõ gépko-
csivezetõ és 1 fõ élelmezésvezetõ.

Személyi és tárgyi feltételeink megenge-
dik, hogy az ellátottak létszámát bõvítsük,
ezért szeretettel várjuk a felnõtt lakosság je-
lentkezését. 

2020. március 1-tõl a felnõtt étkezési té-
rítési díj összege 935 Ft/nap. Településünk
közigazgatási területén belül kiszállítást is
kérhetnek, melynek díja 55 Ft/szállító-
edény.

Az ellátottak létszáma jelenleg kb. 320 fõ.
Összetételt tekintve: 
– 83 fõ óvodás (80 fõ háromszori étkezõ

+ 3 fõ csak tízórais),
– 84 fõ iskolás (napi háromszori étkezõ),
– 29 fõ iskolás (napi egyszeri étkezõ),
– 103 fõ szociális ellátott (nyugdíjasok),
– 22 fõ alkalmazott, ill. külsõ étkezõ.
Amindennapi feladatok ellátásán felül min-

dig adódnak megoldásra váró feladatok is:
– a konyhai eszközök amortizálódása,

leginkább a hûtõgépek meghibásodá-
sa, ezen felül a fõzõzsámolyok, fõzõ-
üstök idõnkénti karbantartása,

– a személyzet hiányzása (szabadsá-
gok),

– a nyersanyagok minõsége, behelyet-
tesítése,

– a mindig változó követelmények köve-
tése, betartatása.

A gondokon túl történtek nagyon is pozi-
tív események a 2019-es évben:

1. Majdnem minden dolgozó részt vett
ilyen-olyan képzésen a múlt év során:

– szakács
– diétás szakács
– élelmezésvezetõ
– ECDL 7 modulos tanfolyamokon vet-

tünk részt. 
Reméljük, a megszerzett tudást a mun-

kánk során hasznosítani fogjuk.

2. Szakácsaink 2019-ben ismét részt
vettek az Országos Közétkeztetési Verse-
nyen, sajnos a döntõbe nem jutottunk be,
de meghívást kaptunk a február 6-án meg-
rendezett Sirha Budapest Nemzetközi Élel-
miszeripari és Vendéglátóipari Szakkiállítás
keretein belül megrendezett döntõre, ill. egy
szakmai konferenciára. 

A konferencia programja:
– Terítéken a burgonya
– Fogyasztási kedvet befolyásoló tényezõk
– Gazdálkodás – pénzügy
Mindhárom téma nagyon érdekes volt

számunkra, de kiemelném ezek közül dr.
Kovács Pál Hódmezõvásárhelyi Mûköd-
tetõ és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénz-
ügyi és szolgáltatási igazgatójának elõ-
adását, miszerint:

– minõségi ételt csak minõségi alap-
anyagból lehet elõállítani, ennek ára van

– ezt az árat meg kell fizetni valakinek:
állam, állampolgár, önkormányzatok

– dolgozói elvándorlás megakadályozá-
sa: versenyképes fizetés, felelõsségválla-
lás, szakmai képesítés, dolgozói viselkedés
arányában cafetéria rendszer alkalmazása

– megfelelõ innováció, munkakörülmé-
nyek teremtése

– ha minõségi az étel, kevesebb az élel-
miszer hulladék, melynek elszállítása, újra-
hasznosítása szintén pénzbe kerül.

Köszönöm a figyelmet minden kedves
Olvasónak!

Vizi Zsuzsanna
élelmezésvezetõ

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal – Konyha

Születések
Konta Zoltán István (2019.09.19.) a.n.: Boros Mária Vivien
Molnár Bíborka (2019.10.13.) a.n.: Czifrik Dóra
Éles Krisztián (2019.10.18.) a.n.: Bõr Julianna
Sulcz Vanessza Kinga (2019.10.31.) a.n.: Székely Tímea Kinga
Pesti András (2019.10.27.) a.n.: Marton Tímea
Sallai Natália (2019.12.24.) a.n.: Õsi Fatima Natália
Vincze Réka (2020.01.09.) a.n.: Steinbinder Judit
Sztojka Rajmond Kevin (2020.01.13.) a.n.: Sztojka Diána Regina
Szalai Ákos (2020.01.14.) a.n.: Tabajdi Márta Barbara
György Hédi (2020.01.20.) a.n.: Majsai Szilvia
Ács Zoé Dominika (2020.01.30.) a.n.: Pintér Szabina
Sándor Dorián (2020.02.02.) a.n.: Dömeová Renáta

Házasságkötések
Adorján Péter és Mészáros Bianka 2019. október 19.
Magos Ferenc Zsolt és Németh Brigitta Ilona 2019. november 22.
Horváth István és Dézsi Beatrix  2020. január 13.
Paulovics István és Györgye Márta Malvina 2020. január 18.
Daragó István és Halma Viktória 2020. január 18.
Jávor Csaba és Erdõs Zita 2020. január 20.
Varga István Ferenc és Kovács Debóra 2020. február 12.
Szabó Lajos és Kovács Bernadett 2020. február 20.

Elhunytak
Góczán Sándorné (1951.07.08.) Elhunyt: 2019.09.24.

Ács Bálint (1944.02.14.) Elhunyt: 2019.09.24.

Mizsei Istvánné (1929.12.12.) Elhunyt: 2019.09.26.

Polánszki Istvánné (1931.12.22.) Elhunyt: 2019.10.16.

Sümegi Lajos (1952.06.25.) Elhunyt: 2019.11.26.

Szalai János (1930.07.13.) Elhunyt: 2019.12.06.

Kulcsár Lászlóné (1946.10.07.) Elhunyt: 2019.12.16.

Német István András (1932.12.08.) Elhunyt: 2019.12.18.

Marján Miklós (1937.02.16.) Elhunyt: 2019.12.27.

Táncos László Ferenc (1954.06.28.) Elhunyt: 2020.01.01.

Varga Sándor (1950.11.07.) Elhunyt: 2020.01.08.

Dallos József (1959.03.28.) Elhunyt: 2020.01.09.

Dömõk János (1948.12.25.) Elhunyt: 2020.01.10.

Borbély Pálné (1925.10.19.) Elhunyt: 2020.01.20.

Vincze Sándorné (1942.08.10.) Elhunyt: 2020.01.27.

Szabó Sándor Pálné (1936.01.06.) Elhunyt: 2020.02.04.

Anyakönyvi hírek
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Bölcsõde

Homokiné Hornyák Anikó

Képes összeállítás a bölcsõde életébõl

Lucától és Villõtõl a nyár végén elköszöntünk, óvodások lettek A gyerekek lóversenyt rendeztek

Gabikától is elköszöntünk október végén, amikor óvodás lett

Istike szülinapi bulija vidáman telt

Elbúcsúztattuk a telet farsangi mulatsággal. A betegségbõl
visszaérkezõ gyerekeknek megismételjük a farsangi bált

Télen is fontos tiszta idõben friss levegõn tartózkodni és mókázni

A bölcsis karácsonyt énekszóval, verssel és
apró ajándékokkal tettük ünnepélyessé
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Óvoda Alapítvány

Tisztelt Szülõk, Nagyszülõk, Óvodapedagógusok!
Ezúton szeretnénk megköszönni segítségüket és együttmûkö-

désüket, hogy az elõzõ évek sikerei után a 2019-es évben is nagy-
lelkû segítõink és támogatóink voltak, hogy adományaikkal szere-
tettel és törõdéssel boldogabbá tehessük a Szalkszentmártoni Bó-
bita Óvoda gyermekeinek mindennapjait, és hogy gyermekeink ka-
rácsonyát az eddigieknél is boldogabbá és gazdagabbá tehettük.
Külön köszönetet mondunk az AGROFEED Kft. vezetõségének,
hogy 200.000 forint adománnyal segítették alapítványunk munká-
ját. Köszönjük egy szalkszentmártoni vállalkozónak 50.000 forint
adományát, és köszönjük a Lakosság alapítványunk OTP bank-
számlájára küldött adományát is, mely összegekkel az Óvodape-
dagógusok csoportjaik részére korszerû, készségfejlesztõ játéko-
kat tudtak kiválasztani, és alapítványunk segítségével a karácsony-
fa alá tenni.

Köszönjük, hogy nagylelkû segítségeikkel és adományaikkal tá-
mogatták óvodásainkat. Köszönjük az SZJA 1%-os felajánlásaikat
(melynek összege a 2018. adóévbõl 140.760 forint lett). Köszönjük
a Szalkszentmártoni Önkormányzatnak a civil szervezetek részére
kiírt pályázatán alapítványunk által elnyert 150.000 forintot.

Eddig elért sikereink visszaigazolódtak a 2019-es évben is, így
a kerti rugós hinták átadása után, a csoportszobák régi bútorzatá-
nak lecserélése mellett jutott pénz új készségfejlesztõ játékok be-
szerzésére is.

Külön nagy örömünkre szolgál, hogy a legutóbbi évben is, mint
ahogy már nyolc éve tesszük – a lakosságtól adományként kapott
ruhákból, cipõkbõl, játékokból a rászoruló óvodás gyermekeinket
és családjukat tudtuk segíteni térítésmentes adományainkkal, hogy
boldogabbá tehessük a szeretet ünnepét és mindennapjaikat.

Továbbra is elfogadhatjuk és nagy köszönettel várjuk az SZJA
1%-os felajánlásaikat („Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton”
Alapítvány adószám: 18360354-1-03), melyet teljes mértékben
óvodás gyermekeink részére fogunk felhasználni.

Köszönjük, hogy számíthatunk egymásra, hogy a Szalk-
szentmártoni Bóbita Óvodának továbbra is segítségére lehes-
sünk, és a gyermekeknek az eddigieknél is több örömet sze-
rezhessünk.

Fenyvesi András
„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány

Kuratórium Elnöke

„Korszerûbb Óvodáért Szalkszentmárton” Alapítvány hírei
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Iskola

Nemzeti Tehetség Program 
harmadik alkalommal – ZENGLAND

A „Drambulin” és a „Tem-
perametrum” elnevezésû
programok után a Szalk-
szentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola a 2019-20-
as tanévben is sikeresen pá-
lyázott egy, a Nemzeti Tehet-
ség Program keretében
(NTP-MÛV-19-0053) megva-
lósuló programra. A program-
ra az iskola 1 millió forint visz-
sza nem térítendõ támoga-
tást kapott, és abban 20 te-
hetséges diák vesz részt. A
pályázati kiírás értelmében
komplex mûvészeti program-
ról van szó, melyben  irodal-
mi,  drámajátékos, zenei és
angol nyelvi ismeretek gaz-

dagítják a tanulókat. A foglalkozássorozat ZENGLAND címmel, he-
ti rendszerességgel, összesen 30 órában valósul meg. A program
része egy kirándulás, melynek keretében színházlátogatáson vesz-
nek részt a tehetségígéretek. Ezenkívül egy 3 napos mûvészeti
szaktáborba is eljutnak a diákok, ahol Török László magyar-dráma,

Varga Zsófia angol-német, Törökné Novadovszki Nelli történelem-
ének-zene-etika szakos tanárok foglalkoznak velük, és Fándly
Csaba, a Kaposvári Csiky Gergely Színház színmûvésze közre-
mûködésével szerezhetnek tapasztalatokat a mûvészi kifejezõ
eszközök alkalmazásáról.

Törökné Novadovszki Nelli  
intézményvezetõ

Iskola hírei

Versenyeredmények 
a Szalkszentmártoni 

Petõfi Sándor Általános Iskolában
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Könyvtár

Könyvtári „puzzle”
Minden változik: és mindenki tudja, hogy a tendenciákkal együtt

áramlás kell ahhoz, hogy a lehetõ legtöbbet hozzuk ki az aktuális
helyzetbõl.

Fél évszázaddal ezelõtt egy Szalkszentmárton méretû faluban
az egyszerû embereknek a családi Biblián és Petõfi köteten kívül
alig néhány klasszikus író mûve volt a polcán. 

Ha információra volt szükségük, akkor – jó esetben – a helyi
vagy a legközelebbi városi könyvtárba tudtak menni.

Napjainkra gyökeres változáson ment át a világunk: mindenki
számára egy „kattintással” elérhetõ az információk legkülönfélébb
formája.

Rádió, televízió, okostelefon, laptop, tablet… és persze mind-
ezek kapcsolódnak a „Világhálóra” is! Önkéntelenül is felmerül a
kérdés: ilyen széles spektrum mellett – mégis MIRE JÓ A KÖNYV-
TÁR? Miért érdemes mégis könyvtárba járni?

Könyvtárosként természetesen van válaszom a kérdésre: igen-
is, van „könyvtári evolúció”!  A változásokat a könyvtárak is követik!

Aszalkszentmártoni könyvtár sem csak nevében információs és
közösségi tér. Minden olyan eszköz megtalálható itt, amire egy fel-
használónak szüksége lehet:

• internet-használati lehetõség,
• nyomtatás, fénymásolás, faxolás mód,
• asztali számítógépek – a hagyományos stílus követõinek,
• laptopok és tabletek a Digitális Jólét Pont jóvoltából a „haladóknak”,
• vetítési lehetõség (KönyvtárMozi),
• információt kérhetsz is, ha nincs kedved vagy idõd a keresgé-

léshez, és a könyvtáros szívesen segít,
• szakirodalomból és szépirodalomból is a könyvtárközi köl-

csönzés bõvíti a kínálatot,
• folyóiratok olvasási és kölcsönzési lehetõsége is lehetséges.
Ha pedig közösségi térként szeretnéd használni, akkor sok sze-

retettel várunk a legkülönfélébb foglalkozásokon (mûsoros estek,
vetítések, beszélgetések, úti beszámolók, kézmûves foglalkozá-
sok, könyvtári órák, író-olvasó találkozók keretében).

Mondanivalód lenne? Teret és lehetõséget adunk hozzá, ha az
illik a profilunkba.

Vagy szeretnéd, hogy „legyen úgy, mint régen volt”? – szí-
vesen várunk egy jó kis teadélutánra, egy társasozásra, eset-
leg sakk partira. 

Külön figyelmet fordítunk a „gyermekbarát könyvtár” megvalósí-
tására is. Például Ringató foglalkozások szervezésével, kézmûves
foglalkozásokkal, dramatikus mesefeldolgozásokkal.

Természetesen az iskolai tananyaghoz is segítünk szakirodal-
mat keresni, de ha csak éppen egy jó kis színezõt szeretnének, az-
zal is szolgálhatunk. 

Ha nagyon õszinte akarok lenni, akkor bizony be is kell vallanom
valamit… A könyvtárosoknak is van „gyengéje”: mégpedig a ha-
gyományos könyvek és az olvasás.

Sok-sok szép és új könyvet kapott a könyvtár az utóbbi évek-
ben, amiket ki is lehet kölcsönözni.

A kicsiknek pedig ott van újdonságként a „Papírszínház” lehetõ-
sége is.

Ez is, az is… mindenféle jó dolog van itt, csak be kell térned, tu-
ti itt is maradsz! ☺

Jobban jársz, ha egybõl írsz is a szeretteidnek: „Könyvtárba
mentem, gyere utánam!”

Múlt, jelen, jövõ – pont olyanná lesz, amilyenné közösen tesz-
szük! 

Csak rajtunk múlik, én pedig mindenkit várok a könyvtárban! 
Edit néni, a könyvtáros

Karácsonyi dekoráció

Könyvtári órán

Kézmûves foglalkozás

Bábelõadás
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Mûvelõdési Ház

„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”

(Móra László: Karácsony édes ünnepén)

Akarácsonyi készülõdés, a várakozás ünnepi és reményteli per-
ceiben érkeztek az érdeklõdõk 2019. december 14-én a szalk-
szentmártoni falukarácsonyra. A karácsony a legszebb, legbensõ-
ségesebb ünnepünk, mely lehetõséget nyújt arra, hogy szeretteink
körében békésen, meghitten ünnepeljünk. A karácsonyban van va-
lami rendkívüli, amelyet mindenki valamiképpen megérez, és felké-
szíti szívét, lelkét erre a szép ünnepre. Nem a drága ajándékok je-
lentik a fényt a lelkünkben, hanem amit önzetlenül, szeretettel
adunk. Ilyen nagyszerû ajándékkal kedveskednek már több éve a
Szalkszentmártoni Petõfi Sándor Általános Iskola gyermekei
és pedagógusai. Most is hetekkel az ünnep elõtt nagy önfeláldo-
zással, szeretettel és igyekezettel „csomagolták” az ajándékot, hi-
szen dalos mûsorral készültek a karácsonyi fellépésre. Az énekkar
telt ház elõtt lépett színpadra, ahol karácsonyi dalok csendültek fel. 

Az énekkar mûsora után Ricsi bohóc és zöld ruhás manói, egy jó
hangulatú, interaktív zenés mûsorral érkeztek a gyerekekhez. Meg-
hívott fellépõink: Varga Miklós fiával, Varga Szabolccsal és Peter
Sramek szórakoztatta a résztvevõket. Fantasztikus hangulatot te-
remtettek, a közönség imádta õket. A karácsonyi mûsort a Szalk-
szentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület és a Szalkszent-
mártoni Néptánc Egyesület fellépése zárta. A rendezvényre elláto-
gatókat rétessel, kenyérlángossal, szaloncukorral, forralt borral és
teával vendégelte meg Szalkszentmárton Község Önkormányzata.

Mészáros Szilvia

FALUKARÁCSONY A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
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Mûvelõdési Ház

„Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak, lenni kell oknak,
Legyen céljuk a fáradt karoknak!”

Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul!

Idõsek napja. Október elseje 1991 óta az idõsek világnapjaként
ismert. Egy kicsit késve, de nem elfeledve, ebbõl az alkalomból kö-
szöntjük és ünnepeljük minden év november közepén zenés ren-
dezvényen településünk nyugdíjasait. A hagyomány öt évre nyúlik
vissza. A Mûvelõdési Ház 2015-ben rendezte meg elõször a progra-
mot, ezzel kívánva megemlékezni a Földünkön élõ körülbelül 600
millió, ebbõl a településünkön élõ 600 idõs emberrõl. Szeretjük, tisz-
teljük az idõseket, köszönjük a példamutatást, az emberi értéket, az
életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Kö-
szönjük féltésüket, törõdésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást!

A rendezvényünkre ellátogató közel 130 nyugdíjast Káposztás
Tibor polgármester köszöntötte. A mûsor kezdetén a meghívott
vendégek Papp Kira és Pásztor Alex szavalatát, Damásdi Hanna
népdalcsokrát, valamint Hõs Boglárka és Tóth Laura Kincsõ
zenés elõadását hallgathatták, Fenyvesi Fanni mazsorett botos
táncát láthatták. Mûsorunk meghívott vendége Komonyi Zsuzsi
mûvésznõ volt.

A humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben címû
felhívás részvevõjeként színvonalasabb rendezvényre volt lehetõ-
ség. A jó hangulatú mûsort követõen jó étvággyal fogyasztották a
nyugdíjasok a hidegtálakat.

Mészáros Szilvia

A SZALKSZENTMÁRTONI IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE
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Polgárõrség

Polgárõr hírek
Most mesélhetnék a szolgálatokról, mint mindig. Méltathatnám

a térfigyelõ kamerák hasznosságát, mint mindig. Elmondhatnám,
hogy 2019-ben hányezer órát voltunk távol a családunktól, hogy
Szalkszentmárton közbiztonsági helyzetén javítsunk, vagy hogy a
lovas tagozatunk még a bõkezû Mikulást és a Krampuszt is
megszemélyesítette, mégis azt emelném ki az elmúlt idõszakból,
hogy a KRESZ-parkban felújíttattuk a közlekedési táblákat, hogy
ha majd kitavaszodik, a gyerekek még jobban elsajátíthassák a
hozzájuk kapcsolódó szabályokat. Még egy, illetve három szem-
betûnõ létesítményt is megemlítenék: a nagy sikernek örvendõ
kupakgyûjtõ szíveket. Egy beteg kislány, Kovács Letícia hálásan
köszöni minden gyûjtõnek az áldozatot, hogy személyesen az õ
helyzetén kíván segíteni. 

Czuczor Teca

Krampusz Kriszta

Kresz park

Kupakok

Kupakok

Kupakok



Petõfi Sándor: 
Gyertyám homályosan lobog...

Gyertyám homályosan lobog...
Magam vagyok...
Sétálok föl s alá szobámban...
Szájamban füstölõ pipám van...
Multam jelenési lengenek körûlem...
Sétálok, sétálok, s szemlélem
A füst árnyékát a falon,
És a barátságról gondolkodom.

Szalkszentmárton, 1846. március 10. elõtt

A Felhõk ciklus elégikus hangnemû hatvanhat
versének egyik költeménye ez a nyolcsoros. A tele-
pülésünkön született vers ihlette az Emlékkiállítás
azon interaktív egységét, amely mindenki számára elérhetõ.

Az érintõképernyõs irodalmi kvíz játékos formában támogatja
az információszerzést. A verset hangulatában is megragadó prog-
ram segíti a Látogatót egy-egy területen irodalmi ismereteinek
mélyítésében és számos kompetenciájának erõsítésében.

AKubinyi-program által támogatott kvízjáték Petõfi helyi kötõdésû
irodalmi munkásságát érinti, és tájékoztatást ad a költõvel kapcso-
latos életrajzi témákban. Hívjuk és várjuk a helyi lakosokat, nézzék
meg és próbálják ki játékunkat és éljék át a fenti vers hangulatát. 

Sóbujtó Klára

Közhírré tétetik 15

Tûzoltóság – Emlékkiállítás

Az elmúlt évben tûzoltóink ugyanakkora lelkesedéssel és szor-
galommal vonultak riasztásokra, mint az eddigi években. Átlago-
san 4-6 fõvel vonulnak.

Pataki Péter, Pataki István és Kovács István elvégezték a 35
órás ifjúsági tûzoltó tanfolyamot. Betöltött 18. életévük és egy-két
vizsga után Õk is csatlakozhatnak a szalki tûzoltókhoz, ezzel bõvít-
ve a már meglévõ csapatot.

A tavalyi évben 133 riasztáshoz vonultak, 66 tûzeset, 38 mûsza-
ki mentés és 29 egyéb beavatkozásra volt szükség. Nagy segítség
volt számukra a 2019-es Eszközfejlesztési pályázaton nyert 1 db
védõ csizma, 1 db védõ sisak és 3 db bevetési ruha, mely elenged-
hetetlen a biztonságos beavatkozáshoz.

Szalki tûzoltók nem csak tüzet oltanak, életeket mentenek, ha-
nem igyekeznek más tevékenységekben is segédkezni.

2019. május 15-én a Dunaújvárosi Rendvédelmi Napokon vet-
tek részt az ÖTE tagjai. A nap folyamán felvonultak a környék tûz-
oltóival együtt, majd a Dózsa Mozi elõtt az érdeklõdõk kipróbálhat-
ták, hogy milyen is lehet egy kis idõre tûzoltónak lenni.

Június végén a szalkszentmártoni önkéntes tûzoltók 2 fõvel
részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keletkezett vi-
harkárok felszámolásában. Rengeteg fát távolítottak el, és átmene-
ti polyvázást végeztek el a családi házak tetején.

November 10-én Dunaújvárosban segítettek a fiúk. Újonnan ül-
tetett fákat locsoltak a tûzoltóautó segítségével egy városszépítõ
mozgalom keretein belül.

Jó hír számukra, hogy idén az egyesület bevételét gyarapíthat-
ja az ADÓ 1%!

Fontos számukra, hiszen ezekbõl a bevételekbõl képzéseken
vehetnek részt – ezzel elõsegítve a precízebb és pontosabb bea-
vatkozást – és korszerûsíthetik a már meglévõ eszközeiket, vagy
vásárolhatnak újabbakat a hatékonyabb munkavégzésért. 

Minden segítséget szívesen fogadnak, hiszen ne feledjük, hogy
Õk nem pénzért dolgoznak, viszont tevékenységük sok pénzt vesz
igénybe!

Facebookon is jelen vagyunk. A „Szalkszentmárton ÖTE” oldal
kedvelésével figyelemmel kísérhetõ, ahogy folyamatosan beszá-
molunk az aznap történt eseményekrõl!

ADÓ 1%: 18358315-1-03
BANKSZÁMLASZÁM: 11732198-20003892
Éjjel-nappal hívható ügyeleti számunk: 06-70/517-2522.

Tóth Nikolett
(önkéntes tûzoltó)

Tûzoltó hírek

Petõfi Sándor Emlékkiállítás



A napi tanítás úgy kezdõdött, hogy reg-
gel fél nyolctól nyolcig istentiszteletet tartot-
tak a templomban. Nagyanyámék idejében,
1920 körül öt osztályzatot lehetett kapni, de
éppen fordítva, mint a ma megszokott mó-
don. Az egyes volt a legjobb, az ötös a leg-
rosszabb. Mint a sportban a helyezések. 

Anyáméknál a negyvenes években vi-
szont már nem öt, hanem hét érdemjegy
volt, de a mai rendszerben, vagyis a he-
tes volt a legjobb.

A hat elemi elvégzése után lehetõségük
volt a fiataloknak képezni magukat a
Szalkszentmártoni Gazdasági Továbbkép-

zõ Iskolában. Ez délutáni foglalkozás volt té-
len, és felnõtteket is vártak az iskolapadba.
Az oktatást a tanítók végezték. Még ápoló-
nõket is képeztek a háború alatt. Ennek egy
szép dokumentuma a következõ történet.

Azt látnod kellett volna, amikor Vitéz
nagybányai Horthy István kormányzóhe-
lyettes felesége, gróf Edelsheim-Gyulai Ilo-
na meglátogatta a szalkszentmártoni isko-
lát! Az egész falu a várakozás lázában
égett. Apám emlékezett még a nagy ese-
ményre, 11 éves volt. Mesélte, hogy a láto-
gatás ideje alatt a grófnõ férje a levegõben
körözött a repülõjével. Rá majdnem két hó-
napra halt meg augusztus 20-án repülõsze-
rencsétlenségben. A látogatás célja az volt,
hogy ápolónõket avatott fel, tüntetett ki. A
Nagyiskola sarka és a szemben levõ ház
között diadalívet építettek ágakból, virágok-
ból, szalagokból. Gyönyörû volt, azt mond-
ják, akik emlékeznek. Az alatt hajtatott át
hintóval Ilona. Vele volt kisfia és anyósa is.
Szabó Lajosné sz. Szalai Margit már 10
éves volt ekkor. Kis zászlójával ott integetett
a híres látogatóknak. Ahány magyar ruha
fellelhetõ volt a faluban, abba mind beöltöz-
tek a kisfiúk és a kislányok. A községházán
készletet halmoztak fel ezekbõl, úgy a kisfi-
úknak, mint a kislányoknak. Volt ebben csá-
kó, mente, zsinóros nadrág, csizma, kifé-
nyesített játék kard, párta, piros mellény, fe-
hér rakott szoknya, hímzett blúz és zöld kö-
tényke. Eljött a nagy nap! Akinek nem volt
saját ruhácskája, annak reggel kiosztották
az öltözéket, ebben parádézhattak az
egész ünnepség alatt. Masíroztak és pár
egyszerû vitézes, katonás mondókát elját-
szottak. Délután visszavették a szigorú
leltárba sorolt ruhácskákat. Gudmon Já-
nosné sz. Dömõk Eszter az osztálytársai-
val abban fogadta a vendégeket. A na-
gyobb fiúk már kiérdemelték, hogy dísz-
sorfalat álljanak. A képek hátulján a dá-
tum: 1942. június 23.
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Szalk anno...

Részlet Czuczor Teca: Itt élek, mesÉlek
c. könyvébõl

1942. Ápolónõi tanfolyamot végzõ szalki lányok-asszonyok, 
Dr. Télessy Józsefné orvosnõ tanítványai
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Receptmánia – Fonoda

Bevallom, én magam sem gondoltam,
hogy ennyire finom lesz a végeredmény,
amikor nekiálltam elkészíteni ezeket a
krémeket. Ha könnyed, egészséges reg-
gelit szeretnél, ami passzol mindenféle
kenyérhez (fehér, tönköly, rozs, korpás),
akkor készítsd el Te is magadnak, csalá-
dodnak.

Citromos zöldborsókrém

30 dkg zöldborsó
2 gerezd fokhagyma
2 db babérlevél
só ízlés szerint
2 ek. tökmagolaj
1 ek. vaj
1 db lilahagyma
fél citromból nyert citromlé
bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. A zöldborsót egy edénybe tesszük,
hozzáadjuk a babérlevelet, a megtisztí-
tott fokhagymagerezdeket és kevés sót.
Felöntjük annyi vízzel, hogy pont ellepje,
majd forrástól számított 7-8 perc alatt pu-
hára fõzzük.

2. Ha a borsó elkészült, akkor leszûr-
jük róla a vizet, és eltávolítjuk a babérle-
veleket.

3. A borsóhoz adjuk a citromlevet, ke-
vés borsot és az olívaolajat, majd bot-
mixerrel összeturmixoljuk.

4. A borsópürét friss snidlinggel ízesít-
jük, a megkent kenyereket pedig kevés
tökmagolajjal és durvára darált chilipap-
rikával szervírozzuk.

Pikáns sült zellerkrém

1 közepes db zeller
1 közepes db újhagyma
2 gerezd fokhagyma
1 ek. vaj
0,5 dl tej
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Elkészítés:

1. A zellert meghámozzuk, hasábokra
vágjuk, minimális olajjal lespricceljük, sóz-
zuk, borsozzuk, és sütõben vagy serpe-
nyõben pirítjuk, míg színesedni nem kezd.

2. Ekkor aprítóba tesszük, és a többi
hozzávalóval kissé darabos pürévé ap-
rítjuk.     

Jó étvágyat!               Mészáros Szilvia

Margarin helyett isteni finom krémek!

Fonoda
A szakkörünk a jól megszokott rendben minden szerdán

megtartja az alkalmait a mûvelõdési házban. Készülünk mindig
valami aktualitással: a karácsony, a Valentin nap, a húsvét
vagy az anyák napja mind-mind más jellegû alakzatot, mintát
kíván, hát amennyire tudunk, próbálunk megfelelni ennek.
Bevalljuk az igazságot, még mindig siratjuk Alenánkat, nélküle
azért nem olyan az egész, mint amikor még fogta a kezünket.

Nem is tudunk úgy fejlõdni, mint vele, általa. De a kemény mag
azért nagy örömmel vesz részt a heti pár órás együttléten. A
téli idõszakban inkább a vásárokon volt a hangsúly, mindenfelé
hívtak bennünket, néha egy idõben több helyre is. Még mindig
mosolygunk, ha valaki csodálkozva forgatja az elkészült
kosárkát, hogy ez tényleg nem vesszõbõl készült? Ez a leg-
nagyobb dicséret számunkra. Meg az, ha eszünkbe jut, hogy
ezeket a kis mûalkotásokat elsõsorban azért készítjük, hogy
kevesebb szemetünk legyen. Újrahasznosítunk!  

Czuczor Teca
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Úttörõcsapat

2019. évi munka rövid bemutatása

Bevételeinket a farsang, a tagdíjak, pályázatok és támogatások jelentik.
Ezek segítségével tagjaink, hátrányos helyzetû társaink vehettek részt ked-
vezményesen vagy ingyenesen programjainkon, melyekre azokat is szeretet-
tel vártuk, akik nem tagok. Csapatunk életérõl faliújságokon, szórólapokon, fa-
lunk Kisbírójában tájékoztattunk. A programok szervezésében a facebook se-
gítségét is felhasználtuk.

Együttmûködtünk minden olyan közösséggel, melyek a gyermekek számá-
ra tartalmas és hasznos elfoglaltságot nyújtottak.

Köszönetet mondunk tagjaink nevében mindazoknak, akik segítségével,
támogatásával sokszínû programjaink megvalósulhattak. A segítõ szülõknek,
falunk Önkormányzatának és Képviselõ-testületének, a Szalkszentmártoni
Petõfi Sándor Általános Iskola nevelõinek, dolgozóinak, a Szülõk Közösségé-
nek, a Mûvelõdési Ház dolgozóinak, a Takarékszövetkezetnek, vállalkozók-
nak, a Dunavecse ÁFÉSZ-nek, a Petõfi Múzeumnak és Baráti Körének, a Ma-
gyar Úttörõk Szövetségének, a Grund Klubhálózatnak, a Magyar Pedagógiai
Társaságnak és a Múltunk Öröksége Alapítványnak.

Év elején értékeltük 2018-ban végzett munkánkat, terveztük a 2019. év
programjait.

Jártunk Budapesten cirkuszban. Februárban szülõk, ifik és gyerekek segít-
ségével farsangot szerveztünk és ezúton is köszönjük munkájukat, a sok szép
jelmezt, a felajánlott díjakat. Ez évben annyi változás volt, hogy a jelmezesek-
nek elõzetesen jelentkezni kellett az osztályokban elhelyezett lapok segítsé-
gével február 14-ig.

Fiúk, lányok napján az alsó tagozatos gyerekek olyan idõjátékban vehettek
részt, amely segítségével nagyszülõk, szülõk, saját és leendõ gyermekeik ke-
resztnevét, azoknak becézõ formáit gyûjtötték egy csokorba.

Március 14-én volt a hagyományos fáklyás felvonulás, 15-én koszorúztunk.
Támogattuk a Tavaszi Tarka-barka rendezvényt. A falu majálisára tréfás fel-

adatokkal készültünk. 
Nyáron sem pihentünk. Az Új Szalki Fogadóban finom palacsintát, a Pá-

kászban finom ételeket ettek azok, akik munkájukkal kiérdemelték azt. Érté-
keltük a félév munkáját, a következõ félévet készítettük elõ.

Terveztünk tábort, de a falu kínálata e téren bõséges és sikeres pályáza-
tokkal támogatott volt. Ezzel egy több mint 40 éves hagyomány szakadt
meg… Reméljük, nem végleg!

Augusztus 20-án támogattuk a Falunap programját. Adatokat gyûjtöttünk
aranylakodalmasaink köszöntéséhez. Sok kellemes úttörõs élményrõl mesél-
tek. Kiállítást állítottunk össze a gyûjtött adatokból.

Õsszel koszorút helyeztünk el a Petõfi-ház udvarán emléktáblánknál, majd
október 23-án az emlékmûnél.

Gyûjtöttünk ágynemût a tábor kézmûves foglalkozásaihoz. Részt vettünk
vezetõi tréningen Taksonyban. Szervezésünkben festmény- és gyöngyös ki-
állítást láthattak a Márton-napi programok keretében. Gyöngyfûzõ foglalko-
zást tartottunk. Az õsz színei játékba bekapcsolódott közösségek egy hétig az
adott napra meghirdetett színû öltözetben jöttek iskolába. 11-11-11-11 felhívá-
sunkra (november 11. 11 óra 11 perc) mécsesgyújtással emlékeztünk meg az
elsõ világháborúban szolgált katonákról és hõsi halottakról.

A tél kezdetén ismét elõadáson voltunk a Fõvárosi Nagycirkuszban. Kará-
csonyi üdvözlettel mondtunk köszönetet segítõinknek, támogatóinknak. Isko-
lánk tanulóinak, nevelõinek szerény ajándékkal kedveskedtünk. Értékeltük a
Szép Karácsonyi Házakat. Elkészült 80 kinagyított fotó, melyekkel az úttörõ-
csapat múltjába pillanthatunk majd be.  

Úttörõk a barátságos 
harmadik évezredért

3143. sz. Petõfi Sándor Úttörõcsapat
Szalkszentmárton

2020. évi munkaterv
Tél 

Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl

Folyamatos: támogatók keresése, tagok szervezése
jan.: 2019. évi munkánk értékelése   
2020. évi munkánk tervezése, farsang elõkészítése      
Magyar Pedagógiai Társaság ülése
febr. Múltunk Öröksége Alapítvány ülése
Táborozás elõkészítése, szervezése: Hédervár pozso-
nyi kitekintéssel vagy Taksony…             
febr. 22. Farsang
dec. Úttörõvezetõk tréningje        

Cirkusz és program Budapesten        
Szép karácsonyi házak        
Karácsonyi üdvözlet támogatóinknak

dec. 31. Óévbúcsúztató a Petõfi-szobornál

Tavasz
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl

Kiállítás az elkészült képekbõl
márc. 8. Fiúk-lányok napja
márc. 14. Fáklyás felvonulás  
márc. 15. Koszorúzás  
Tavasz az erdõn – túra, Tábor elõkészítése
ápr. Tavaszi Tarka-barka – Tavaszi virágesõ játék         
Cirkusz és program Budapesten, május elsejei falu-
napi meglepetés, Tavasz virágesõ, Úttörõ közgyûlés,
tréning Taksonyban
Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés

Nyár
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl

jún. Pedagógusnap
Gyermeknapi program a Margit-szigeten
júl. vége, augusztus eleje táborozás. Felnõttek, ifik je-
lentkezését is várjuk!
Csapattörténeti anyagok rendszerezése, feldolgozása
A félév, év munkájának értékelése 
A következõ félév elõkészítése
aug. 20. Falunap

Õsz
Anyaggyûjtés csapatunk történetérõl

szept. Felfedezõ túra a Dunánál
Pákozdi csata emlékére… 
Koszorúzás a Csapat Napján szept. 29. 
Múltunk Öröksége Alapítvány kuratóriumi ülés
okt. Az õsz színei játék 
Emlékezz! október 6….. 
Koszorúzás október 23.
nov. 11-11-11 megemlékezés
Kiállítás és kötetlen beszélgetés csapatunk múltjáról

Szeretnénk, ha minél többen felfedezhetnétek velünk
Budapest és a hozzánk közeli települések titkait. Lát-
hatatlan kiállítás, Csodák palotája, Petõfi nyomában,
színház, mozi, fürdõ, kirándulás, túra… És várjuk a ti
ötleteiteket is!
Szeretnénk, ha a gyöngyfûzés mûvésze segítségével
szép ékszereket készíthetnétek.
A csapat történetírásához várunk visszaemlékezése-
ket, fotókat, videókat…



Neumayer Hanna 2020. febru-
ár 8-án bronzérmet nyert a Pécsen
megrendezésre kerülõ 2020. évi
Történelmi Teremíjász Országos
Bajnokságon. Hanna eddigi hét
örömíjász versenyérõl is szép
eredményekkel tért haza, de az
eddig arany és ezüst érmek mel-
lett az utolsó bajnoki eredményé-
re a legbüszkébb – mondta a
méltán boldog édesanya, Neu-
mayerné Saly Izabella. 

Hanna életében az íjászat hob-
binak indult, egy várlátogatás al-
kalmával találkozott elõször az íjászattal. A foglalkozás és az édes-
apa, Neumayer Zsolt hatására a Dunaföldvári Vallum Íjász Egyesü-
let tagja lett, de érmei nagy részét már a Dunavecsei Íjász Egyesü-
let tagjaként szerezte. Bizakodva várjuk a híreket a következõ sza-
badtéren megrendezésre kerülõ Komáromi Országos Bajnokságról.
További sikeres idõszakot kívánok Hannának.       Mészáros Szilvia
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Úttörõcsapat – Díj – Fogorvos

2020 Fontos tudnivalók! 2020
Tag lehet: mindenki, aki az éves tagdíjat (300 Ft) eljuttatja a csa-

patvezetõnek. Õk nem csak a mi programjainkon, hanem egyes
központi programokon is kedvezményesen, illetve ingyenesen ve-
hetnek részt. 

Támogató lehet: mindenki, aki programjaink elõkészítésében vagy

lebonyolításában segít, vagy anyagi támogatást nyújt, vagy verse-
nyeinket, farsangunkat (február 22., szombat délután 2 óra, Mûve-
lõdési Ház) tombolával, munkával, üdítõvel, süteménnyel vagy
egyéb módon segíti, támogatja. 

Kerner Erzsébet 
(42 éve) csapatvezetõ

Szalki íjász sikerek

A kisbaba életének elsõ ezer napja a fogak fejlõdését is befolyá-
solja: már jóval a fogzás megindulása elõtt, mintegy észrevétlenül,
életre szóló változások zajlanak a szájban.

Már a születés elõtt, a terhesség hatodik hetétõl megkezdõdik
az embrióban a fogcsírák kialakulása, tudtuk meg Petró Henrietta
fogorvostól. Ezek ugyan még csak a tejfogak, de a maradó fogak
csírái is elkezdenek fejlõdni néhány héttel késõbb. Ettõl kezdve sok
minden kihat a fogakra – igaz, mindez sokszor csak késõbb mutat-
kozik meg.

„A fogak fejlõdésének különbözõ stádiumai során más-más fej-
lõdési rendellenesség alakulhat ki – hívja fel a figyelmet a veszé-
lyekre Petró Henrietta. – A fogak végsõ fejlõdési szakaszában ala-
kul ki például a fog dentin- és zománcrétege – ilyenkor dõl el tehát,
hogy a fog anyaga mennyire lesz ellenálló. Ebben a periódusban
az anyának különösen figyelnie kell a megfelelõ táplálkozásra: a
kalciumbevitelre, a D-vitaminra, a fehérjékre.”

A kicsi megszületése után is bõven van mire ügyelni. A kismama
szájhigiéniája döntõen befolyásolja a csecsemõ fogainak egészsé-
gét: a fogszuvasodás bakteriális alapú, ezeket a bacilusokat pedig
túlnyomórészt az anyukák adják át saját kisbabájuknak.

Fél- és egyéves kor között kezdõdik maga a fogzás, ez új fe-
jezetet nyit a család életében. A baba még nem tudja tisztítani
a saját fogait, ezért azokat a szüleiknek kell rendszeresen
megmosniuk.

„Ez igen fontos, mert a kisbabákra jellemzõ az ún. körkörös szu-
vasodás, amely a fog letöréséhez is vezethet – magyarázza a kun-
szentmiklósi fogorvos. – Ezt leginkább az okozza, hogy a csecse-
mõt cukros teával vagy üdítõvel cumiztatják megnyugtatásul, és a
cukros folyadék pang a kisbaba szájában.

Anyatej is okozhat ilyen problémát. A túlzott cumi- és ujjszopás

egyéb veszélyeket is rejt magában, a felsõ metszõfogak elõrenyo-
másával úgynevezett nyitott harapás alakulhat ki.”

Az anya minden igyekezete ellenére elõfordulhat, hogy rossz lesz
a kicsi tejfogának alapanyaga. „Kétségbeesni nem kell, a fluoridpótlás
könnyedén megoldható a kisgyermekeknek szánt fogkrémmel, de
ebben az esetben is mértéket kell tartani. Atúlzott fluoridbevitel ugyan-
is a maradó fogaknál majd zománcvastagodáshoz, más néven fluo-
rózishoz vezethet, ami fehér foltokként jelentkezik a fogakon.

Egyéves kor alatt tehát elég egy félborsónyi gyerekfogkrém is,
késõbb lehet fokozatosan növelni a mennyiséget. Tizenkét éves
kor körül pedig már jöhet akár a felnõtteknek való fogkrém” – java-
solja Petró Henrietta.

A fogorvos a folyamatos ellenõrzés fontosságára is emlékeztet.
A gyulladt tejfog ugyanis negatívan befolyásolhatja a maradó fog
csírájának a fejlõdését, ezért a tejfogakat is kezelni kell. Nem be-
szélve arról, hogy ha a tejfog szuvasodik, akkor a maradó fog is
szuvas szájflórában tör elõ, így jóval több lyukas fogra van esély.

Szilágyi Barnabás

TÁJÉKOZTATÁS FOGORVOS
TARTÓS HELYETTESÍTÉSÉRÕL

Szalkszentmárton Község Önkormányzata tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. április 6. napjától kezdõdõ-
en Dr. Petró Henrietta helyettesítését Dr. Szilágyi László lát-
ja el kunszentmiklósi rendelõjében.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. utca 6.
Telefonszám: +36-76/351-222

Fókuszban a fogzás – beszélgetés Dr. Petró Henriettával
/A cikk megjelent korábban a Ridikül Magazinban/



Közhírré tétetik 20

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Az elõzõ évektõl eltérõen kicsit nyu-
godtabb idõszak volt az õsz és a decem-
ber, viszont januártól fölpörögtek az ese-
mények a csoport életében. A jól sikerült
szüreti felvonulás és bál után a nyugdíja-
sok karácsonyán és a falu karácsonyi
mûsorán táncoltunk, az utóbbin közkívá-
natra elõadtuk a Szalki táncokat.             

Megújult az egyesület vezetõsége is,
leköszönt az elnöki tisztségrõl Dallosné
Zsuzsa, akinek köszönjük eddigi munká-
ját, az új vezetõség a következõ: elnök:
Damásdi Sándor; alelnökök: Marosvári
Mihály, Zsigmond István; vezetõségi ta-
gok: Erdõs Zita, Szabó Nóra. Nagy öröm
számunkra a fiatalok szerepvállalása a
vezetõségben.                                        

Év végén jött a jó hír, hogy ismételten
sikeresen pályáztunk a Csoóri Sándor
programban, így tovább bõvülhet az
egyesületi ruhatárunk is. Február 1-jén
Szalki táncházat tartottunk a mûvelõdési
házban. Szalki dalokat, tánclépéseket
gyakoroltunk, illetve ismertettük meg azok-
kal, akik még nem ismerték õket. Jó han-
gulatot teremtett az Erdélyi Molnár Klára
vezette Kóborzengõ zenekar, mikor pe-
dig kiénekeltük, kitáncoltuk magunkat ak-
kor a forralt bor, forró tea és zsíros kenyér
fogyasztása közben jót beszélgettünk.
Örömmel töltött el bennünket, hogy a kör-
nyezõ településekrõl többen érkeztek az
eseményre és jól érezték magukat.          

A sikeres pályázat mellett jelentkez-
tünk és beléptünk a Muharay Elemér
Népmûvészeti Szövetségbe, melyre a
jövõbeli terveink miatt volt szükség.

Ezen tervek közt szerepelt, hogy az
egyesületet minõsítésre visszük, hiszen
még nagyon régen, Wünsch Laci bácsi
idejében volt utoljára minõsítve szalki
tánccsoport. Ennek a minõsítésnek eljött
az ideje, kicsit talán korábban, mint azt
gondoltuk, de március 28-án Ajkán kerül
megrendezésre a Muharay Szövetség
szervezésében. Az eseményre a Szalki
táncokat visszük, mely lassan elnyeri a
végleges formáját, a zenei kíséretet to-
vábbra is a Kóborzengõ zenekar biztosít-
ja, kiegészülve szalki zenészekkel!          

A további idei terveink alapján április
18-án megrendezésre kerül a tavaszi
fesztiválunk, mely már a negyedik lesz.
Mindenkit szeretettel várunk a mûsorra
és az azt kõvetõ táncházra is.                 

Folytatva a hagyományainkat, húsvét-
kor ismételten locsolkodni indulnak a
táncos fiúk. Bizonyára már nagyon vár-
ják a lányok a vízzel teli vödröket és a
szódásüvegeket. Május elsején részt ve-
szünk a májfa állításában. Készülünk az
augusztusi falunapra, ahol szokásosan
az új koreográfiákat mutatják be csoport-
jaink. A szüreti felvonulás és bál pedig
szeptember 19-én kerül megrendezésre.  

Csoportjainkba továbbra is sok szere-
tettel várunk minden táncolni vágyó kicsit
és nagyot. ☺

Továbbra is mindenkitõl szeretettel fo-
gadjuk az adó 1%-át: 

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesü-
let, adószám: 18220045-1-03

Zsigmond István

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület
„Ha kimegyek a Homoki halomra…”
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Szederinda Néptánc Egyesület

Visszagondolva az elmúlt évre, elmondhatom, hogy talán az ed-
digi legsikeresebb esztendõnkön vagyunk túl. És ezt a megállapí-
tást minden közhelytõl mentesen meg tudom fogalmazni. Itt nem
arra gondolok, amit általában a sikeres szón értünk, bár tulajdon-
képpen nem panaszkodhatunk semmilyen téren, virágzik az egye-
sület. Tehát amiért azt mondhatom, hogy az elmúlt év kiemelkedõ
a többi közül, az az, hogy a gyermekek megszerettek táncolni. Fel-
nõttként evidens, hogy egy táncegyesületbe csak akkor lépünk be,
ha tényleg szeretünk táncolni, de a gyerekeknél más a helyzet. Be-
folyásolja a döntésüket a szüleik akarata, a tanáraik unszolása, ba-
rátaik, iskolatársaik véleménye. Ettõl még szeretnek táncolni, eljár-
nak próbálni, de úgy gondolhatják, hogy semmi különös nincs eb-
ben, ez is csak valamilyen délutáni foglalkozás. De nálunk ez már
megváltozott/változóban van, amit legfõképpen Iker Józsefnének
és Gutmann Leventének köszönhetünk. Természetesen mellettük
nagyon sok mindenkit meg kellene említenünk az egyesület tagjai
közül, a szülõk közül és más tánccsoportokból, akik szívüket-lelkü-
ket beleadják a csoportba és annak fejlõdésébe, de nem lenne
elég hozzá egy oldal, hogy felsoroljam a neveket. 

Györgyi néni és Levente bácsi nem csupán a táncmûvészet egy
profibb szintjét hozta a gyermekcsoportjainkba, hanem minden lel-
kesedésüket, szenvedélyüket és az eddigiektõl teljesen különbözõ
pedagógiai módszereket. Kezdetben nehezebben szokták meg az
új rendszert mind a gyerekek, mind a szülõk, de az elképesztõ fej-
lõdésüket hamar felfedezték, és ez kitartást adott mindenkinek. Ol-
dalakat tudnék írni arról, hogy mennyire kiváló szakemberek és pe-
dagógusok, de lehet nem találnám meg a megfelelõ szavakat,
azonban van egy tökéletes példa, ami szemlélteti a változást. Nyá-
ron a Szederinda Tánctáboron kívül, a nagyobb csoport gyermekei
részt vettek a Tehetség Mûvészeti Iskola táborában is Harkányban.
Ebben a táborban Györgyi néni több csoportjából voltak gyerekek,
akik közösen dolgoztak egy héten át, hogy megismerkedjenek a
szatmári tánc alapjaival. Egy-egy nap több órás kimerítõ táncpróba
volt, amit mindig a strandolással koronáztunk meg, ezért estére
már nagyon ki voltak fáradva a gyerkõcök, azonban egyik este 11
órakor arra lettem figyelmes, hogy a szalki fiúk a folyosón csapá-
sokat gyakorolnak. Számomra ez az érzés leírhatatlan volt, ekkor
döbbentem rá, hogy ezek a gyerekek már szenvedélyesen szeret-
nek táncolni, fontos nekik és próbálnak is a legjobbak lenni. Tulaj-
donképpen ez lenne a magyar néptánc feladata, hogy megismer-

tesse a hagyományokat, a dalokat, a kultúrát a tánc szeretetén ke-
resztül, és ezen az úton indultak el. Kiválóan igazolja ügyességü-
ket a 2019-ben Pakson megrendezett „Ki Mit Tud?”, ahol az egye-
sület Csiperke csoportja arany minõsítést kapott néptánc kategóri-
ában, továbbá népdal kategóriában Gyõri Levente és Fehérvizi Bo-
tond arany minõsítést, Oláh-Réthy Málna ezüst minõsítést, Oláh-
Réthy Napsugár és Takács Loretta bronz minõsítést szerzett a te-
hetségükkel. A továbbiakban újabb versenyek várnak rájuk, szóló
tánc kategóriában.

Ezek alapján kimondhatjuk, hogy tényleg sikeres volt az évünk,
és töretlen lelkesedéssel folytatjuk idén is a munkát. A Komámasz-
szonyokkal Pali bácsi vezetésével egy lehengerlõ új táncot tanu-
lunk, a Ciberke és Csiperke csoportok pedig folytatják az eddig el-
kezdett munkát Györgyi nénivel és Levente bácsival. Továbbá a
Ciberkék közül sokan szombatonként Paksra járnak ének- és tánc-
órára, a Tehetség Táncmûhely utánpótlás csoportjába, így idén
képviselhetik falunkat egy külföldön rendezett fesztiválon, Bulgári-
ában. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a VII.
Komámasszony-bált és különbözõ hagyományõrzõ programokat,
köztük a III. Szederinda Néptánc Tábort is szervezzük. Ezeken kí-
vül idén szeretnénk egy új programot is hozni kicsi falunkba, mely-
nek a részleteit hamarosan közzétesszük, és várjuk továbbra is
szeretettel a hozzánk csatlakozó táncoslábúakat.

Szeremley Anna

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület
Szenvedélyem a néptánc
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Református egyház – Kitüntetés

Körlevél
Kedves Testvérünk!
A Szalkszentmártoni Református Egyházközség Presbitériuma

a református gyülekezet tagságával egyetértésben elhatározta,
hogy a faluképet is meghatározó református templomépület felújí-
tását megkezdi. (Hsz. 8/2016)

E szándék megvalósításához kértük a szalkszentmártoniak,
községünkbõl elszármazottak és minden jószándékú ember
segítségét, ezúton köszönjük meg az eddigi adományokat.
Az összefogás eredményeként 2016-ban lehetõvé vált a temp-
lomfelújítás elsõ fontos és nélkülözhetetlen lépésének megva-
lósítása: elkészíttettük a teljes felújítási dokumentációt 3 405 400
Ft értékben. Ez az összeg azért ilyen magas, mert mûemlék
templomunk esetében akár sikeres pályázáshoz, akár az épü-
leten tervezett bármiféle munkához sokféle engedélyre és
pontos tervekre volt szükség. 

Az építési engedély érvényességének meghosszabbítására
is sor került, azzal, hogy a tervezett építkezést 2019 õszén
hivatalosan is megkezdtük. Isten iránti hálával jelentjük,
hogy a templom utólagos talajvíz elleni szigetelése a lehetõ
leghatékonyabban elkészült. A munkálatokra mindösszesen
9 226 066 Ft összeget fizettünk ki, ehhez kormányzati támo-
gatást kaptunk. 

Az elkezdett építkezést 2020 tavaszán folytatni kívánjuk.
Lehetõséget kaptunk a templomtetõ héjazatának cseréjé-
re, újabb kormányzati támogatás formájában, 44 149 000 Ft
összegben. 

Jelenleg a munkálatok elõkészítése zajlik, kérjük, kísérjék fi-
gyelemmel a megvalósulást. 

A felújítással kapcsolatos adománygyûjtést folytatjuk, bár
érezzük, hogy amink van, kevés céljaink megvalósításához,
de azt is tudjuk, hogy ami rajtunk múlik, meg kell tenni.

Köszönjük az eddigi segítséget, és buzdítjuk a további ada-
kozásra az ige szavaival:

„Tudjuk pedig, hogy aki szûken vet, szûken is arat, és aki
bõven vet, bõven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy elõre el-
döntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl,
mert a jókedvû adakozót szereti az Isten!”

2 Korinthus 9,6- 7

Áldás, békesség!

Szalai István Alföldy-Boruss Dániel
sk. gondok sk. lelkipásztor

– Gyülekezetünk hálaadó istentiszteletet, azt követõen pedig
szeretetvendégséggel egybekötött családos délutánt szervez
2020. április 19-én. Istennek köszönjük meg, hogy a parókia épü-
lete részlegesen megújulhatott. Mindenkit várunk szeretettel!
Töltsük együtt ezt a napot!

– Felhívjuk a reformátusok figyelmét arra, hogy a templom-
felújítás akadályozhatja a templomi istentiszteletek megtartását.
Ennek figyelembevételével tervezzék az esküvõket, keresztelõ-
ket. Akadályoztatás esetén az istentiszteleteket a felszentelt gyüle-
kezeti házunkban tartjuk. Köszönjük a megértést!

– Tájékoztatjuk a református egyháztagokat, hogy az egyház-
fenntartói járulék Presbitérium által megállapított és javasolt

összege 7 000 Ft/fõ/év. A befizetésre lehetõség van a Lelkészi Hi-
vatalban személyesen, vagy átutalással a gyülekezet számlájára:
OTP 11732198-20001388. Az adományokat köszönjük!

– Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt sírhelye-
ket meg kell váltani. Asírhelyek megváltási ideje 25 év. Az urnahe-
lyek megváltási ideje 10 év. A Temetõ üzemeltetését Szalkszent-
márton Község Önkormányzatával kötött megállapodásnak megfe-
lelõen a Szalkszentmártoni Református Egyházközség végzi. A le-
járt sírhelyek felszámolásáról gondoskodik. Sírhelyekkel, temetés-
sel kapcsolatos ügyek intézésére lehetõség van a Lelkészi Hivatal-
ban, pénteken 9-11 óráig. Telefonos elérhetõség: 06 30 677 49 81.

Alföldy-Boruss Dániel 

Református gyülekezeti hírek

Az egész község nevében gratulálok Dr. Szalki Bernáth Attila
rangos kitüntetéséhez. Attila bácsi elkerült a falunkból már fiatal
korában, de õ nem csak nevében, hanem szívében is szalki
maradt. Büszkék vagyunk rá!

Czuczor Teca

Kitüntetés
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Képriport

Mûvelõdési Ház Idõsek napja

Könyvtár

IskolaOvi Alapítvány

Csörgõ Gy. terem-
atlétika verseny –
Kunszentmiklós

Polgárõrség
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Képriport

Szederinda Néptánc
Egyesület

Szalkszentmártoni
Néptánc Egyesület

Fonoda

Iskolai farsang

A képen a helyi általános iskola 5. osztályos tanulóinak
versenye látható, akik Petõfi Sándor János vitéz elbeszélõ

költeménye kapcsán látogattak el hozzánk

Emlékkiállítás

Bölcsõde
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