
Ez a most megjelent rendhagyó tájé-
koztató úgymond a veszélyhelyzet ter-
méke. A falu és az ország lakosságának
az életét alapjaiban változtatta meg a jár-
vány. Megpróbálom nagyvonalakban tá-
jékoztatni a lakosságot az utolsó Kisbíró
megjelenése óta eltelt idõszak fontosabb
eseményeirõl.

Még az õsszel sikerült leaszfaltozni a
Telepen az Eperfa és Szõlõ utcákat, vala-
mint a József Attila utca egy részét. A mun-
kák 21 millió Ft-ba kerültek. A temetõben
parkoló, urnafal és egy urnaszóró építése
is elkezdõdött az önkormányzat dolgozói-
nak a közremûködésével. Szeptemberben
160 iskolás és 92 ovis kezdte meg a tan-
évet. Még a boldog „békeidõk” tették lehe-
tõvé a szokásos szüreti felvonulás megtar-
tását, melyet a néptáncosaink szerveztek
meg, újra nagy sikert aratva. Október 6-án
a Múzeum udvarán emlékeztünk meg az
Aradi vértanúkról az általános iskolások
színvonalas közremûködésével.

Az 51-es út benzinkútnál levõ keresz-
tezõdésében forgalomirányító berende-
zést adtak át, amely a kerékpárosok biz-
tonságos áthaladását hivatott segíteni
úgy, hogy az oszlopokon levõ gomb meg-
nyomásával az 51-es úton Lassításra
felszólító felirat jelenik meg, amíg a ke-
rékpáros áthalad a fõúton. A pedagógus
lakások tetõszerkezetének javítására is
sor került, de a végsõ és jó megoldás a
komplett tetõcsere lesz! Folytattuk a so-
ha véget nem érõ kátyúzásokat a Jókai,
Táncsics, Kölcsey, Hunyadi, Zrínyi és
Béke utcában egészen az 51-es útig.

Október elején rontott ránk a járvány
következõ hulláma. A veszélyhelyzet kihir-
detése után bezártuk a könyvtárat, a mú-
zeumot, felfüggesztettük a találkozókat,
rendezvényeket, beltéri sporteseménye-
ket. November 11-tõl minden rendezvény
megtartása tilos lett. Lakossági felajánlás-
ban, valamint az önkormányzat dolgo-
zóinak közremûködésével védõmaszkok
gyártása kezdõdött, melyeket szétosztot-
tunk a lakosok között. A helyi önkéntes
tûzoltó egyesület megkezdte a közterüle-
tek folyamatos fertõtlenítését a polgárõr-
séggel karöltve. A polgármesteri hivatal-
ban is csak idõpont-egyeztetéssel, a meg-
felelõ maszkhasználat mellett folyt és saj-
nos még ma is így mûködik az ügyintézés.

A piacon állandó polgárõr felügyelet
van a maszkviselés ellenõrzésére. Úgy
gondolom, minden tõlünk telhetõt megtet-
tünk a megfelelõ védekezés érdekében.

A karácsony is kevésbé ünnepélyes
formában zajlott. Az adventi koszorú és a
falu karácsonyfája, valamint a Betlehem
természetesen fel lett állítva, de a szoká-
sos vendéglátás a vírushelyzet miatt el-
maradt. 

Itt szeretném megköszönni Verebes
Károlynak, hogy 20 adag hallét ajánlott
fel a rászorulóknak karácsonyra! Köszö-
net érte!

A református templom felújításával
párhuzamosan kivágásra kerültek a
templomot övezõ fák, melyek belseje tel-
jesen el volt rothadva, és veszélyt jelen-
tettek a templomra és a községházára.

Még januárban lakossági adakozás-

ból és az önkormányzat költségvetésé-
bõl meleg takarókat, tartós élelmiszer-
szállítmányt juttattunk el a horvátországi
földrengés károsultjainak. Köszönet érte
minden szalki embernek, akik részt vet-
tek ebben az önzetlen munkában!

IX. évfolyam 1. szám, 2021. április Az újság fejlapot Fodor Eszter tervezte.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!

A TARTALOMBÓL

Polgármesteri  köszöntõ ........1-2. oldal

Önkormányzati hírek, pályázatok ..3. oldal

Iskolai, bölcsõdei tudnivalók....4-5. oldal

Könyvtári értékelõ ....................6. oldal

Rendõrségi felhívás ..................7. oldal

Civil szervezetek  beszámolói ..............

....................................7., 11., 17. oldal

Jogi hírek ..............................8-9. oldal

Hasznos információk gazdálkodóknak

..........................................10-11. oldal

Állatorvosi tájékoztató ............12. oldal

Református hírek ....................13. oldal

Kultúrmorzsa......................14-16. oldal

Receptmánia ..........................18. oldal

Közérdekû információk ..........19. oldal

Anyakönyvi hírek ....................20. oldal

(Folytatás a következõ oldalon)

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!



Közhírré tétetik 2

Önkormányzati hírek

Kitakarítottuk a Hõsök terénél, valamint a Zrínyi útnál levõ
tavakat az elszáradt nádtól, növényzettõl. Teljesen másként néz-
nek így ki, hogy eltûnt a régi gaz, szemét – csak vigyázni is
kellene rájuk, és nem az egész évi hulladékok gyûjtõhelyéül
használni õket. Felháborító, hogy a falut övezõ mellék- és dû-
lõutakat szintén szemétlerakásra használja a lakosság, építé-
si-bontási anyagokat, valamint háztartási hulladékot hordanak
ki a falu határába, azt elcsúfítva, és az önkormányzatnak mun-
kát adva. Ne tegyük szemétteleppé községünket! Gyerekeink,
unokáink életterét, környezetét tesszük tönkre!

Hatalmas léptékû beruházások kezdõdtek a faluban: 10 éves
álmom valósul meg a Körtó kitakarításával, a tereprendezéssel,
mely a falu egyik meghatározó része lesz, hisz a faluba érkezõ
egy rendezett, szép területtel találkozik így, amelyre jó ránézni!
80 millió Ft-ot költhettünk rá. Szintén vizes hír, hogy elkezdõdik
egy régi terv megvalósítása: a Zrínyi úti és az Alkotmány úti te-
rületek belvízelvezetése, mintegy 250 millió Ft értékben.

A múzeum elõtt egy 25 fm-es parkolót alakítunk ki, hogy
csökkentsük a reggeli, iskolakezdési parkolási kavalkádot. A
START munkaprogram keretében egy térkövezett parkolót ala-
kítanak ki az önkormányzat dolgozói.

Kormányzati határozat született egy „B” típusú tornaterem
építésére is, amely az iskola udvarán fog megvalósulni. Az el-
múlt években ennyi kormányzati és uniós támogatás nem ér-
kezett községünkbe, próbáljuk megbecsülni és használni õket!

A teljesség igénye nélkül talán a felsorolt események voltak
és vannak az elsõ helyen a falu életében. Kérek mindenkit,
hogy tartsa be a veszélyhelyzeti biztonsági elõírásokat, ve-
gyük igénybe a vírus elleni oltást, és vigyázzunk egymásra!

Mindenkinek köszönöm az együttmûködését, segítségét,
amellyel támogatták az önkormányzat egész éves munkáját.

Bízunk benne, egyszer, nemsokára véget ér a járvány és új-
ra találkozhatunk, s normálisan élhetjük mindennapjainkat! Jó
egészséget kívánok minden szalkszentmártoni lakosnak!

Káposztás Tibor
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)

Szalkszentmárton Község idõszakos kiadványa 
• Felelõs szerkesztõ: Borbély Éva  

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

• Nyomda: Press+Print Kft. 2340 Kiskunlacháza, Gábor Á. u. 2/a
Tel.: 06-24-433-433
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Pályázatok

Pályázatok 
Az Európai Unió 2014-2020-as költ-

ségvetési ciklusa hivatalosan lezárult.
Hazánkban a maradványok terhére év
elején még lehetõség volt pályázatok be-
nyújtására, de már az új, 2021–2027-es
költségvetést terhelõ kiírások is várható-
ak nyár elején.

A 2014–2020-as ciklus fejlesztési ered-
ménye településünkön:

– az orvosi rendelõ és az orvosi szolgá-
lati lakás felújítása, orvosi eszközök
beszerzése 80 millió forint értékben; 

– minibölcsõde létesítése 65,6 millió fo-
rint értékben;

– rendezvénysátor beszerzése és zöld-
növényzet telepítése 2,2 millió forint
értékben;

– Szalkszentmárton Község ASP köz-
ponthoz való csatlakozása 6 millió fo-
rint értékben;

– csapadékvíz-elvezetési projekt a Kör-
tón 80 millió forint értékben – (folya-
matban);

– óvodák energetikai korszerûsítése 39
millió forint értékben (folyamatban);

– közösségi pavilon építése, mobil szín-
padfedés vásárlása a Petõfi házba
(folyamatban).

Továbbá erre a programozási ciklusra
február végén került benyújtásra a telepü-
lés keleti területére vonatkozó csapadékvíz-
elvezetési pályázat, mely a Körtónál meg-
kezdett munkálatok II. ütemét tartalmazza
250 millió forint értékben. A döntést az év
közepére várjuk. Ha minden jól megy,
2022-ben egy nagyon komoly beruházás
veheti kezdetét. 

A Települések közösségi tereinek ki-
alakítása megnevezésû Leader projekt-
bõl kettõ darab rendezvénysátort vásá-
rolt az önkormányzat. A vírushelyzet mi-
att jelenleg programok szervezésére
nincs lehetõség, de a két 6x12 méter
hosszú, 3,7 méter gerincmagasságú sá-
tor a jövõben nagy segítség lesz a kö-
zösségi rendezvényeink lebonyolításá-
ban. Bízunk benne, hogy mielõbb lehetõ-
ség lesz a sátrak felállítására, melyek
zordabb idõjárás esetén is lehetõséget
biztosítanak programok tartására. 

A projekt 20 m2-nyi zöldterület telepítést
is tartalmazott, melynek keretében 12 tuja,
valamint 11 zöldnövénnyel beültetett virág-
láda került a mûvelõdési ház udvarára.  

A Körtó projekt a hatóságok értesítését
követõen február végén indult. A Kiskunsá-
gi Nemzeti Park természetvédelmi õre he-
tente gyõzõdik meg arról, hogy a terület je-
lenlegi növény- és állatvilágának a sérülé-

se nélkül tegyük élhetõbbé a természet
kincsei számára a területet.  

Már régóta tudjuk, hogy a 2016-ban be-
adott óvoda energetikai projekt nem való-
sítható meg abból az összegbõl, amit tá-
mogatásként kaptunk. A pályázat beadá-
sától a szerzõdéskötésig több mint másfél
év telt el, miközben az anyag és munkadíj
árak jelentõsen megnövekedtek. 2020-ban
az önkormányzat döntött a szükséges ön-
erõ biztosításáról, azonban a Covid miatt
nem indult el a beruházás. A kivitelezési
szerzõdés februárban lépett hatályba, és
ezzel egyidõben többlettámogatási igényt
nyújtottunk be 5,8 millió forint értékben. 

Amennyiben a Kormány jóváhagyja az
igényt, kb. 20 millió forint önrésszel valósít-
ható meg a megkezdett beruházás, mely a
telepi óvoda estén tetõcserét, nyílászáró-
cserét, fûtéskorszerûsítést (kondenzációs
gázkazán), szigetelést is tartalmaz. 

A központi óvoda egyik épületében nyí-
lászárócsere, szigetelés, fûtéskorszerûsí-
tés (elektromos fûtés és napelem telepí-
tés) révén valósul meg az energetikai kor-
szerûsítés. 

Több önkormányzat a jelentõs önerõ szük-
ségessége miatt visszaadta a projektet és új
mûszaki tartalommal vágott bele újra. Hely-
ben azért született ez a döntés, mert egy új
projekt esetén többmilliós tervezési munka
és kb. másfél év csúszás biztosan várható.
Az idõközben felmerülõ mûszaki problémák
további költségnövekményt okozhatnak. A
mûködési költségek mielõbbi mérséklése, va-
lamint a szén-monoxid kibocsátás mielõbbi
csökkentése is befolyásolta a döntést. 

A Petõfi Emlékház mûemlék, emiatt fel-
újítása, korszerûsítése, bõvítése komoly
mérnöki munkát igényel. Elkészültek és
engedélyeztetés alatt állnak a kerti közös-
ségi pavilon tervei. A projektben konzorciu-
mi tagként veszünk részt, ami kicsit nehe-
zíti az ügyintézést. Nyárra várható, hogy
elõleget folyósítanak, ekkorra tervezhetjük
a beruházást. 

Az uniós forráson felül hazai források-
ból is valósultak meg fejlesztések, van-
nak beadásra váró és folyamatban levõ
munkák is. 

A Magyar Falu program kiírásait tekint-
ve már kettõ esetén került sor útfelújításra,
és most a harmadik felhívás megjelenését
követõen, a központi óvoda környéke köz-
lekedési feltételeinek javítására nyújtunk be
pályázatot. 

Szintén a Magyar Falu program kereté-
ben újult meg egy szolgálati lakás, vala-
mint létesült a temetõbe szóróparcella, ur-
nafal, parkoló és járda. 

Szintén ebbõl a forrásból került telepí-
tésre a Hõsök tere játszóterén egy mászó-

ka és egy fészekhinta. Itt törekedtünk arra,
hogy az új eszközök hosszú távon bizton-
ságosan használhatóak legyenek, így nem
fából, hanem acélból készültek. Sajnos a
11 évvel ezelõtt átadott projekt esetén erre
nem voltak tekintettel. Ennek köszönhetõ,
hogy a most cserélt eszközökön kívül ko-
moly anyagi forrásokat feltételezõ további
fejlesztés szükséges. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
felhívásokat. Most egy korábban veszé-
lyesnek nyilvánított, lezárt 9x9 m2-nyi terü-
let újult meg 3,6 millió forint értékben.  

A harmadik körös Magyar Falu kiírást
tekintve az útépítésen felül a mûvelõdési
ház fûtéskorszerûsítésére, valamint a kö-
zépsõ terem járólapozására igyekszünk tá-
mogatásra alkalmas anyagot összeállítani. 

Az országos fásítási program keretében
15 darab közönséges nyírfa ültetésére volt
lehetõség április 12-én a temetõben. A 2,5
– 3 méter magas csemeték elültetéséhez a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. mun-
katársa nyújtott segítséget. A program cél-
ját kiválóan összefoglalja Lénárd Sándor
gondolata: 

„Otthon van az ember, ahol gyökerei
vannak, halottai az anyaföldben, ahol tege-
zik az embert, ahol nagyapja ültette diófá-
nak a gyümölcsét töri, és fát ültetve unoká-
ira gondol.”

Jenei Edina 
pályázati-igazgatási ügyintézõ
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KESZI – Bölcsõde

KESZI Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat családsegítõ munkatársa, Igri And-
rea vagyok, és szeretném a lakosságot tá-
jékoztatni tevékenységi körünkrõl és elér-
hetõségeinkrõl. A változtatás jogát minden
esetben fenntartjuk! A módosult változáso-
kat minden esetben kiírjuk.

2021. 04. 16. A járványhelyzetre tekintet-
tel a következõ szolgáltatásokat tudjuk biz-
tosítani. Kihangsúlyoznám, nem csak hát-
rányos helyzetû családok vehetik igénybe
szolgáltatásainkat. Szalkszentmárton min-
den lakosa számára gazdasági aktivitástól
függetlenül, szolgáltatásaink telefonos idõ-
pont-egyeztetés után elérhetõek.

Lakosság részére szolgáltatások:
– Segítségnyújtás hivatalos ügyek inté-

zésében:
• Hivatalos nyomtatványok, kérelmek le-

töltése és kitöltése.
• Közmûszolgáltatás, mérõállás bediktá-

lása.
• Bírósági keresetlevél letöltése és kitöl-

téséhez segítséget nyújtunk (pl. szülõi fel-
ügyeleti jog rendezéséhez). Nem jogi segít-
ségnyújtás!!!

Élettársi kapcsolatban született gyerme-
keknél a gyermek jogállásának rendezése
fontos. Mivel gyermekvédelmi támogatás
igénylésének feltétele a bíróság által kiadott
végzés.

• Településen kívül található, egyéb szol-
gáltatások elérhetõségével kapcsolatos tá-
jékoztatás.

• Egyéb szolgálatoknál idõpontkérés
ügyfelek részére.

Cím és telefonos elérhetõségek átadása
(pl. pszichológus, Pedagógiai Szakszolgá-
lat, gyógytornász, ügyvéd… stb.).

• KESZI Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál lakosok által leadott, még hasz-
nálható ruhák és egyéb használati cikkek
szétosztása.

• Segítõbeszélgetés, tanácsadás.
• Alapellátás keretén belüli gondozás.

Elérhetõségeink:
– KESZI Család- és Gyermekjóléti Központ,
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d
E-mail cím: gyejokozpont@gmail.com
Tel.: 06/76 850-255
Kovácsné Miskolczi Hajnalka
ágazatvezetõ

– KESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, 6086 Szalkszentmárton, Petõfi tér 17.
E-mail cím: 
szalkszentmartoncsaládsegito@gmail.com
Tel.: 06/76 539 023 
Szántóné Lehoczki Luca
esetmenedzser
Igri Andrea
családsegítõ munkatárs

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel. Zárt aj-

tók mögött ügyintézési feledatok végzése
történik.

Kedd 8–12 óráig
Szerda 8–12 óráig
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 8–12 óráig

Sürgõs esetben!
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig,

hétvégén 0-24 óráig:
KESZI Család- és Gyermekjóléti Köz-

pont ügyeletes telefonszáma hívható!  
Tel.: 06/20 364-45-40

Igri Andrea
családsegítõ

Lakossági tájékoztatás KESZI Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat tevékenységi körérõl és elérhetõségérõl

2021. január 4-én nyitotta meg kapuit a Szalkszentmártoni Bó-
bita Óvodához tartozó Mini Bölcsõde. Az intézményvezetõ Bakos-
né Somogyi Orsolya, a kisgyermeknevelõ Láposi Klaudia, a dajka
Szappanos Alíz, mindennapi munkánkat Haász Mónika segíti.

A nyitást megelõzõ napokon azzal foglalatoskodtunk, hogy mi-
nél otthonosabbá tegyük az új épületet. Ezt a bútorzat és a játékok
megfelelõ elhelyezésével, valamint a gyermekek életkorának és az
évszaknak megfelelõ dekorációval értük el.

Az elsõ napokon két kisgyermek társaságában töltöttük idõnket,
akik velem érkeztek a Napsugár családi bölcsõdébõl. Az õ beszok-

Mini Bölcsõde



Iskola

tatásuk hamar megtörtént, hiszen én már egy stabil pont voltam
számukra ebben a szokatlan helyzetben. Ezt követõen folyamato-
san történt a gyermekek beszoktatása. Így már hat fõre bõvült a kis
csoportunk létszáma.

Az elsõ két hónapban a csípõs hideg miatt az udvaron csak rö-
vid idõket töltöttünk. Ekkor a gyerekek sétáltak, szaladgáltak és
motorozhattak az erre a célra kialakított pályán.

A csoportszobában is vidáman telnek a napok, ahol a gyerekek-
nek sokféle lehetõségük van a játéktevékenységre. Ilyenek példá-
ul a finommotorikát, a szem-kéz koordinációt fejlesztõ, építõ-konst-
ruáló játéktevékenységek és a szerepjátékok. Az itt használható
alagút és libikókák gyakran kerülnek elõ, valamint játékos tornával
biztosítjuk a gyerekek mozgásigényének kielégítését.

Nagy figyelmet fordítunk az ünnepi szokások megismertetésé-
re. Az ünnepek elõtt énekekkel, mondókákkal és képeskönyvek
segítségével nyújtunk ismereteket a gyermekek számára. A febru-

árban tartott farsangi mulatságra papírból készült álarcot díszítet-
tünk ragasztótechnikával. A gyerekek az egész délelõttöt jelmez-
ben tölthették. A jó hangulat kedvéért zenét is hallgattunk, melyre
örömmel táncoltak.

Lassan beköszöntött a tavasz, s vele együtt megérkezett a vár-
va várt nyuszika is. A gyerekek boldogan gyûjtötték össze kis kosa-
rukba a fûben megbújó tojásokat.

Köszönjük a bizalmat a szülõknek, és köszönetet mondunk
mindazoknak, akik hozzájárultak bölcsõdénk megvalósulásához.
Köszönjük, hogy segítik mindennapjainkat.

Kolléganõimmel minden egyes nap arra törekszünk, hogy nyu-
godt, bensõséges, szeretetteljes légkört biztosítsunk minden gyer-
mek számára, figyelembe véve minden kisgyermek egyéni sajá-
tosságát, fejlettségét, valamint jelenlegi fizikai és érzelmi állapotát.

Láposi Klaudia 
kisgyermek gondozó-nevelõ

A Kiskõrösi Tankerületi Központ felmenõ
rendszerû népdaléneklési versenyére az
EFOP-3.3.7-17-2017-00036 számú „Együtt-
MÛKÖDÉSBEN” – Megújuló tanulástámo-
gatás a köznevelési intézményekben elne-
vezésû projekt keretében elsõként 2018-
ban került sor hagyományteremtõ szándék-
kal. A koronavírus okozta veszélyhelyzet-
ben 2020-ban nem sikerült a versenyt meg-

rendezni, ezért a körülmények kikényszerí-
tették a változtatást, és online térbe helye-
zõdött a verseny. 

ASzalkszentmártoni Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola szervezésében zajló tankerületi
versenyre 2021. február 28-ig lehetett pá-
lyázni videófelvétel beküldésével. A nehéz-
ségek ellenére 13 iskolából 22 pedagógus,
felkészítõ tanár segítségével 315 tanuló

csatlakozott a rendhagyó kezdeményezés-
hez. A zsûri tagjai a Szegedi POK ének-ze-
ne szakos szaktanácsadói voltak: Wamzer
Gabriella (Kecskemét), Gécziné Pethes Ele-
onóra (Baja), Kiszin Miklós (Szeged). Szép
eredményeket értek el iskolánk tanulói.

A 3-4. osztályos korcsoportban:
SZÓLÓ ének kategóriában II. helyezett

lett Damásdi Hanna,
KISCSOPORTOS ének kategóriában III.

helyezett lett Damásdi Hanna és Palásti
Máté. NAGYCSOPORTOS ének kategóri-
ában II. helyezett lett Balla Zsófia, Oláh-
Réthy Málna, Sebetka Hanna, Vasvári Zoé.

OSZTÁLY ének kategóriában II. helye-
zett lett a Szalkszentmártoni Petõfi Sándor
Általános Iskola 3. osztálya. Felkészítõ ta-
náruk Dérné Veresegyházy Erika.

A 7-8. osztályos korcsoportban:
OSZTÁLY ének kategóriában III. helye-

zett lett a iskolánk 8. osztálya. Felkészítõ ta-
náruk: Törökné Novadovszki Nelli.

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVE-
VÕNEK! 

A videók megtekinthetõek iskolánk
Facebook oldalán:

www.facebook.com/szalkiskola
Törökné Novadovszki Nelli

intézményvezetõ

Zeng a lélek, zeng a net!
Online népdaléneklési verseny 2021.
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Könyvtár

Ez év augusztusában már 41. éve lesz, hogy
kezdõ tanár néniként és leendõ könyvtárosként
elköteleztem magam a falu és lakói iránt.

A közel fél évszázad felét iskolai, utolsó 18
évét pedig községi könyvtárosként is töltöt-
tem. Nyugodtam mondhatom ki azt, amit ke-
vesen: a munkám egyúttal a hobbim is volt! 

Errõl fõleg a családom tudna mesélni… 
Sok-sok szép és küzdelmes pillanatot él-

tem át itt, rengeteget tanultam, õszinte és jó-
akaratú segítõkre leltem a programok szerve-
zése során.

Igyekeztem kreatív, sokrétû és a helyi igé-
nyeknek megfelelõ programot szervezni, és
minden könyvtárba ellátogató olvasójelöltet ott
is tartani az érdeklõdésüknek megfelelõ iroda-
lom ajánlásával.

A legnagyobb lehetõséget az a könyvtári
pályázat hozta meg, amelynek segítségével
teljesen megújulhatott a könyvtár berendezé-
se, és az állománya is. Korszerû, digitális
programmal zajlik azóta a kölcsönzés, és az
anyagi támogatás is folyamatos.

A Megyei Könyvtár szakmailag igényes
csapata és annak pályázata tette ezt lehetõvé,
köszönet Nekik ezért!

Idõnként nézegetem a régi képeket, ilyenkor
beindul a fejemben a „mozi” – újra átélem gon-
dolatban azokat a vidám, vagy éppen megható
pillanatokat, amiket a programok adtak.

Külön szépsége a pályának, hogy a kis ovi-
soktól kezdve a megfáradt szépkorúakig, min-
denkivel lehet foglalkozni, megszépíteni egy-
egy napjukat a nekik tetszõ programmal.

Igen, nehéz a „hátizsák”, de ezekkel az iz-
galmas és szép múltbéli emlékekkel van tele,
amiért hálás vagyok a Sorsnak és a kedves
olvasóimnak is.

Szívesen tartottam a könyvtárhasználati
órákat, a délutáni „tanodákat”, a Ringató és

gerinctorna fog-
lalkozások is me-
lengették a lelke-
met.

Sok színvona-
las mese- és iro-
dalmi elõadást
köszönhetünk az
„anyakönyvtár”
szolgáltatásának
is. Bábjátékok, irodalmi estek, kézmûves fog-
lalkozások, internet-használói tanfolyamok,
író-olvasó találkozók, KönyvtárMozi elõadá-
sok, úti beszámolók, kiállítások is voltak. Fe-
lejthetetlen számomra pl. Soltész Rezsõ mû-
vész úr kiállítás-megnyitója, Tóth Péter mese-
vándor irodalmi estjei, Balogh Mihály tanár úr
elõadása a Petõfi családról, és az a pillanat is,
amikor kiderült, hogy nyertünk az országos
Könyvtár szépségversenyen.

Mesemondó, szépolvasó, szavaló verse-
nyek helyszínét is adta a könyvtár, motiválva a
közönséget a beiratkozásra és az olvasásra is.

De itt gyülekeztek péntekenként a „Zöldi-
kék” is, és a délutáni szakkörök, napközi után
is volt egy hely, ahova be lehetett jönni, ahol jó
volt lenni gyermeknek és felnõttnek egyaránt.

Nem sorolom, mert végtelen a sor, a cikk
terjedelme viszont kötött.

Egy biztos: kell ez a hely, és õszintén re-
mélem, hogy az elmúlt közel negyed század
alatt sikerült ideszoktatnom Titeket/Önöket, és
a járványveszély után újra telt ház lesz!

Ahogy egy ember életében is, úgy egy in-
tézmény életében is jót tesz a frissítés, az új
szemlélet, új ötletek megjelenése. Ebben a re-
ményben válok meg a pozíciómtól, és adom
át a helyem fiatal kolléganõmnek. 

Sok jó foglalkozást és tartalmas együttmû-
ködést kívánok sok szeretettel:        Edit néni

Könyvtári
értékelõ

A 2020-as év rengeteg újdonsá-
got hozott Szalkszentmárton Köz-
ség könyvtári életébe, hisz a jár-
ványügyi helyzet átírta a megszo-
kott mindennapokat. A kialakult
korlátozásokat azonban sikerült
rugalmasan kezelni: a régi szolgál-
tatások átszervezésével, azok ki-
bõvítésével lehetõvé vált, hogy az
olvasók igényeit a pandémia  elle-
nére is kielégítsük.

Az „ablak / ajtó – kölcsönzéssel”
(melyet az utcáról megközelítve
tudnak igénybe venni az olvasók a
védelmi intézkedések szigorú be-
tartásával) vagy  a könyvek házhoz
szállításával sikerült elérni, hogy
senki ne maradjon irodalmi alkotás
nélkül. Hiszen ebben a bizonytalan
helyzetben talán még nagyobb
szüksége van az embereknek az
olvasnivalóra, arra a lelki táplálékra,
amit a könyv nyújt.

Programjainkat áthelyeztük az
online térbe, melyet a község hon-
lapján, ill. facebook oldalán igye-
keztünk hirdetni.

A koronavírus elleni védekezés
újabb szakaszához érve segítséget
nyújtottunk és a mai napig nyújtunk
a védõoltás regisztrálásában, hogy
mielõbb újraindíthassuk régi szol-
gáltatásainkat, megszokott módon
találkozhassunk olvasóinkkal.

Mégis – talán azt mondhatjuk,
hogy a könyvtár életében a legfon-
tosabb változás a személyügyben
történt, hiszen Csikosné Bozóki
Edit 18 éves példamutató munkája
után nyugdíjba vonult, átadva he-
lyét és tapasztalatait részemre. Ez-
úton is köszönöm a Tõle kapott se-
gítséget.

Sok szeretettel köszöntöm Szalk-
szentmárton község lakóit, a ked-
ves Olvasókat, a könyvtár jelenlegi
és jövõbeni tagjait. Remélem, ha-
marosan ismét fogadhatunk látoga-
tókat, és mielõbb nyitott ajtókkal vár-
hatjuk olvasóinkat, könyvtárhaszná-
lóinkat. Addig is kövessenek minket
közösségi oldalainkon, ahol aktuális
programjainkról, legfrissebb infor-
mációinkról is tájékozódhatnak.

Borbély Éva
könyvtáros

Kedves Olvasóim, Könyvtárhasználók!
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Rendõrség – Polgárõrség

Tisztelt Lakosok!
A pandémia kapcsán elrendelt rend-

kívüli helyzet idején a csalók is feltûn-
nek, kihasználva mások aggodalmát,
félelmeit a járvány miatt. Ezért különö-
sen óvatosnak kell lenni mindannyiunk-
nak. A Kunszentmiklósi Rendõrkapi-
tányság felhívja a figyelmet: egyesek
magukat hatósági személynek kiadva
telefonálnak, becsöngetnek a lakásokba
arra hivatkozva, hogy ingatlanfertõtlení-
tést végeznek, vagy a koronavírus szû-
résére alkalmas tesztet és maszkot
árulnak. Az ismeretlen „jótevõknek” ne
dõljenek be. Kérjük, kísérjék fokozott fi-
gyelemmel idõs hozzátartozóik, szom-
szédjaik mindennapjait, és folyamatos,
a személyes kontaktust mellõzõ kap-
csolattartás során tájékoztassák õket az
elõforduló veszélyekrõl és a segítségké-

rés lehetõségeirõl. Kérjük, hogy idegent
ne engedjenek be a lakásukba, házuk-
ba. Vigyázzanak magukra és egymásra!
Legyenek bizalmatlanok! 

Amennyiben valaki hivatalos sze-
mélynek adja ki magát, kérjék el az arc-
képes igazolványát, ne engedjenek be
otthonukba akárkit. A legtöbb lopás és
csalás ugyanis abból adódik, hogy az
egyedül élõ nyugdíjasok mindenkiben
feltétel nélkül bíznak. 

A védelmi intézkedések fokozatos la-
zítása kapcsán ismét elindult az alsó ta-
gozatos általános iskolai oktatás. A
rendõrség és a polgárõrség fokozottan
ügyel a közlekedésbiztonságra az okta-
tási intézmények környékén. Ilyenkor a
megnövekvõ forgalom nagyobb odafi-
gyelést igényel minden közlekedõtõl,
gyermektõl és felnõttõl egyaránt. Leg-

fõbb cél, hogy egyetlen gyermekbaleset
se történjen. Ennek érdekében a rend-
õrök elsõsorban a gépjármûvezetõk
szabálykövetõ magatartását ellenõrzik
az iskolák megközelítésénél, de odafi-
gyelnek a biztonsági öv és a gyermek-
ülés szabályos használatára is. 

A települést érintõ szabálysértési és
büntetõeljárások felderítésére, eredmé-
nyes lefolytatására továbbra is nagy
hangsúlyt fektetnek a rendõrkapitány-
ság hivatásosai. Az Önöket ért jogsértés
során forduljanak bizalommal az egyen-
ruhásokhoz! Ne feledjék, a 112-es se-
gélyhívó szám minden nyilvános, veze-
tékes és mobiltelefonról ingyenesen
hívható!

Tisztelettel:
Bezerédi Imre r. alezredes

rendészeti osztályvezetõ

Legutóbbi jelentkezésünk óta alig tör-
tént valami érdemleges a kis falunkban.
Mégis rendszeresen járunk szolgálatba.
A minden esti körülnézésnek nem na-
gyon volt értelme, mivel Szalk lakossága
következetesen betartotta a kijárási tilal-
mat. Piros pont! ☺ Megkezdõdött a tava-
szi forduló a fociban, így a páskomi foci-
pályán, igaz, zárt kapuk mögött, de végre
szurkolhattunk fiainknak. A mérkõzések
megtartásának egyik alapfeltétele, hogy
kellõ számú polgárõr biztosítsa a hely-
színt, a partjelzõk, a bíró és a játékosok
védelmét. Elõfordul, hogy elszabadulnak
az indulatok. Nagy felvonulást igényelt a
református templom sisakjának levétele.
Ott a helyszínt biztosítottuk elég nagy lét-
számmal. Ezenkívül részesei lehettünk

egy olyan eseménynek, ami az ember
életében csak egyszer fordul elõ.

Továbbra is lehetõséget kínálunk a kö-
zépiskolásoknak, hogy az 50 órás közössé-
gi szolgálatukat a Polgárõrségnél töltsék le.
Az együttmûködési megállapodással ren-
delkezõ iskolák tanulóinak igazolni tudjuk a
nálunk leszolgált órákat. Néha nem is tud-
juk, mi lenne velünk nélkülük. Köszönjük
nekik a hasznos munkát!

Továbbá hálásak vagyunk a lakosság tö-
retlen bizalmáért irányunkban. Igyekszünk
minden bejelentéshez a legrövidebb idõ
alatt kiérni, vagy azt a megfelelõ helyre to-
vábbítani.

Terveink közt szerepel a KRESZ park
csinosítása, és fõként annak célzott hasz-
nálata. Nagy népszerûségnek örvendett

mindig a szülõk
körében az a köz-
lekedési gyakorlat,
amit általában va-
sárnap délután
rendeztünk meg.
Rajtunk kívül még
a körzeti megbí-
zottunk is segített
bevezetni õket a helyes közlekedés rejtel-
meibe. Lehetett jönni biciklivel, rollerrel,
görkorival, lökdösõs kisbringával, kinek mi-
je volt. Apró ajándékokkal kedveskedtünk a
gyerekeknek, sõt, még „jogosítványt” is
szerezhettek, ha ügyesen teljesítették a fel-
adatokat. Ezt a hagyományt mindenkép-
pen folytatni szeretnénk.

Most van az adóbevallások ideje, így ez-
úton is szeretnénk felhívni a kedves olvasó
figyelmét, hogy az adó 1% felajánlásával
kérjük, támogassa céljaink megvalósítását!

Szalkszentmártoni Polgárõr Egyesület
Számlaszámunk: 
OTP Bank 11732198-20003335
Adószámunk: 18363618-1-03
Ha pénzzel, adománnyal kívánja támo-

gatni egyesületünk mûködését, azt megte-
heti a számlaszámunkra utalással.

Legfõbb támogatónknak, az Önkor-
mányzatnak külön köszönet jár a számunk-
ra kiutalt támogatásért, amit a szolgálati
Chevrolet fenntartására fordítottunk!

Czuczor Teca

Rendõrségi tájékoztató

Polgárõr Egyesület
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Jogi hírek

A Kormány családvédelmi és otthonte-
remtési programja számtalan új elemmel
gazdagította a gyermekes családok lehetõ-
ségeit, melyet egy cikksorozatban muta-
tunk be Önöknek. Elsõként a leginkább ér-
deklõdésre számot tartó otthonfelújítási
program elemeit tekintjük át. Cikkünkbõl
választ kaphat arra, hogy ki, milyen feltéte-
lek mellett, és mennyi ideig igényelheti a tá-
mogatást, mire érdemes odafigyelni.

I. Az OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGA-
TÁS

Legfeljebb hárommillió forint vissza nem
térítendõ támogatáshoz jutnak azok a ma-
gyar állampolgár – vagy azzal egy tekintet
alá esõ – családok, akik a meglévõ ingat-
lanjukat újítják fel. A támogatásból a költsé-
gek 50 százaléka fedezhetõ, melyet az ál-
lam utólag térít meg. A felújításhoz 3% ka-
matozású kedvezõ hitelt biztosít az ál-
lam. Alapvetõ feltétel, hogy az igénylõ leg-
alább egy gyereket nevel, és legalább egy
év folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik
az igényléskor. Feltétel a köztartozás-men-
tesség. Minden család csak egyszer veheti
igénybe. 2021. január 1-tõl 2022. decem-
ber 31-ig igényelhetõ.

A támogatás igénylésének feltételei
részletesen: 

1. A Támogatást azok a családok ve-
hetik igénybe, akik legalább egy, 25 év-
nél fiatalabb gyermeket nevelnek (vagy
a 25. életévét már betöltött gyermek
megváltozott munkaképességû) vagy
várandós kismama esetén a magzat már
legalább 12 hetes. Az otthonfelújítási tá-
mogatást igénybe veheti a kiskorú roko-
na is, ha a gyermek szüleinek halála mi-
att az igénylõ a kirendelt gyámja. 

A támogatásra az igénylõ valamennyi,
vele azonos lakóhelyen élõ gyermeke után
együttesen jogosult. Ha a gyermeket a tá-
mogatás igénybevétele során a szülõk
vagy a többes gyámul rendelt személyek (a
továbbiakban együtt: szülõ) legalább egyi-
kénél figyelembe vették, akkor egy újabb
igénylés során már nem vehetõ ismételten
figyelembe.

Korábban már támogatással érintett la-
kásra támogatás nem igényelhetõ, kivéve,
ha a korábbi igénylõ az igénylése idõpont-
jában meglévõ tulajdoni hányadát teljes
mértékben elidegenítette; ebben az eset-
ben a korábban már támogatással érintett

lakásra újabb igénylõ részérõl ismételten
igényelhetõ a támogatás, ha az újabb
igénylõ a korábbi igénylõnek nem hozzátar-
tozója.

2. Az igénylõvel szemben további fel-
tétel, hogy magyar állampolgár és a ma-
gyar állampolgárságról szóló törvény
alapján magyar állampolgárnak tekin-
tendõ.

A szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó, a szabad mozgás és a három hó-
napot meghaladó tartózkodás jogát Ma-
gyarország területén gyakorló nagykorú,
cselekvõképes természetes személy, aki a
támogatás iránt kérelmet nyújt be.

3. A támogatott ingatlan tekintetében
feltétel, hogy az igénylõ rendelkezik
olyan magyarországi ingatlannal, mely-
ben legalább 50%-ban tulajdonos (a kis-
korú gyermekének tulajdoni hányada is
figyelembe vehetõ), és az igénylõk (vala-
mint az a gyermek(ek), akire tekintettel a
kedvezményt igénybe kívánják venni)
lakóhelye legalább egy éve a felújítandó
ingatlanban van, vagy 1 éven belül vásá-
rolta az ingatlant, vagy született 1 éven
belül gyermeke. E vonatkozásban a ha-
szonélvezeti jog ugyanakkor elfogadha-
tó, nem befolyásolja az igénylés sike-
rét. Elsõsorban társasházaknál merülhet
fel, hogy nem számolható el a költség, ha
olyan helyiséget újít fel az igénylõ, amely
nem a felújított lakással azonos ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számon található. Az
viszont nem akadály, ha az ingatlan ha-
szonélvezeti joggal terhelt.

Több lakásból álló osztatlan közös tulaj-
donban lévõ ingatlan esetén a feltétel telje-
sülését a támogatással érintett ingatlan-
részre vonatkozóan az igénylõ által benyúj-
tott használati megállapodás vagy bírósági
ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Az elõírt egyéves idõtartamra vonatkozó
feltételt nem kell alkalmazni a magzat és az
egy évnél nem régebben született gyermek
esetén, vagy ha a támogatással érintett la-
kás tulajdonjogának megszerzésére vagy
az igénylõ, illetve kiskorú gyermekei tulaj-
donában lévõ telken felépült lakás ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésére a támogatási
kérelem benyújtását megelõzõ egy éven
belül került sor.

2021 áprilisától fontos változás a lakás-
felújítási támogatással kapcsolatban, hogy

akik a munkájuk miatt szolgálati lakásban
élnek, a saját tulajdonú ingatlan felújítására
akkor is igénybe vehetik a legfeljebb há-
rommillió forintos támogatási összeget. Ez
a változás a módosítás hatálybalépésekor
már folyamatban lévõ igénylésekre is érvé-
nyes.

Amennyiben a szülõk lakóhelye nem
azonos, akkor azon szülõ jogosult a tá-
mogatási összegre, akinél legalább egy
közös gyermek lakóhelye van, ha a má-
sik szülõnél egyetlen közös gyermek-
nek sincs lakóhelye. Mindkét szülõ a tá-
mogatási összeg 50%-át veheti igénybe,
ha külön-külön mindkettejük lakóhelye
megegyezik legalább az egyik gyerme-
kük lakóhelyével. DE: A szülõk egyike az
egész támogatási összeget igényelheti,
ha a másik szülõ teljes bizonyító erejû
magánokiratba foglalt nyilatkozatban le-
mond a támogatás saját nevében törté-
nõ igénylésérõl.

Az elõbb hivatkozott b) pontot nem kell
alkalmazni arra a szülõre, akinek lakóhe-
lyén másik, az elõbb hivatkozottól eltérõ
gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e
gyermek másik szülõjének a lakóhelye
szintén velük azonos, vagy a lakóhelye el-
térõ, de nála egyetlen közös gyermeküknek
sincsen lakóhelye.

4. Az igénylõnek rendelkeznie kell
legalább 1 éves folyamatos biztosítási
jogviszonnyal (egybefüggõen legfeljebb
30 napos megszakítással). A közfoglal-
koztatási jogviszony nem vehetõ figye-
lembe.

A támogatás igénybevételének felté-
tele, hogy legalább az igénylõk egyike a
TAJ száma megadásával teljes bizonyító
erejû magánokiratban nyilatkozzon,
hogy a Tbj. törvény szerint biztosítottnak
minõsül.  Nem kell alkalmazni ezt a ren-
delkezést, ha 

a) az igénylõ végleges határozat alapján
gyermekek otthongondozási díjában vagy
ápolási díjban részesül, vagy

b) az igénylõ saját jogú nyugdíjas, vagy
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött öz-
vegyi nyugdíjban részesülõ személy, aki
nem minõsül a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti
kiegészítõ tevékenységet folytató személy-
nek.

5. Az igénylõnek – együttes igény-
lés esetén mindkét félnek – az állami
adóhatóságnál nincs nyilvántartott
köztartozása

Jogi hírek
Családtámogatási rendszer 2021 – I. Otthonfelújítási támogatás
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Jogi hírek

6. A támogatás összege a számlával
igazolt felújítási költségek 50%-a, de leg-
feljebb 3 000 000 forint.

A támogatás összegében az anyagkölt-
ség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os
arányban szerepelhet.

2021. áprilistól a lakásfelújítási támo-
gatással kapcsolatos szabályok módosul-
tak: bõvül az elszámolható felújítási munká-
latok köre az alábbiakkal:

szellõztetõ rendszer beépítése,
szennyvíztisztító ülepítõ medence létesí-
tése.

7. A felújításhoz kapcsolódó számlák
az igénylõ saját nevére szólnak, és a
munkadíjak vállalkozói szerzõdés alap-
ján kerülnek kifizetésre. A felújításhoz
kapcsolódó munkálatokat nem végez-
heti hozzátartozó, élettárs, vagy olyan
gazdálkodó szervezet, ahol az igénylõ
közeli hozzátartozója dolgozik. A felújí-
táshoz kapcsolódó számlák 60 napnál
nem lehetnek régebbiek, azaz a számlá-
kat a felújítási munkák befejezése utáni
60 napon belül kell benyújtani a Magyar
Államkincstárnak (MÁK), tehát a költsé-
geket utólag térítik meg. Az államkincstár
a kivitelezõvel kötött szerzõdést és a szám-
lák szabályosságát is vizsgálja, ezért fon-
tos, hogy a kivitelezõ megbízható legyen,
és szabályosan mûködjön.

A kivitelezést végzõ vállalkozóval 2021. ja-
nuár 1-je után megkötött szerzõdéssel kell
rendelkeznie az igénylõnek. A felújítási mun-
kákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesí-
tett számlák másolatával igazolni kell, a szám-
láknak vagy az igénylõ, vagy együttes igény-
lés esetén házastársa/élettársa nevére és a
felújított lakás címére kell hogy szóljanak.

A támogatás a lakáson végzett építési
tevékenységek befejezését és a számlák
kifizetését követõen 60 napon belül, de leg-
késõbb 2022. december 31-ig igényelhetõ.
Több számla esetén az igénylési határidõ
számításánál a legutolsó kifizetési idõpon-
tot kell alapul venni.

A támogatás az 5%-os általános for-
galmi adó mértékkel kiállított számla vo-
natkozásában nem vehetõ igénybe.

Napelemes rendszer telepítését vagy
cseréjét igazoló számla esetén az abban
feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó
vállalkozói díj összesítve nem haladhatja
meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

8. Amennyiben a felújítási számlákat
az igénylõ már elszámolta a családi ott-
honteremtési kedvezmény kapcsán,
azokra nem lehet támogatást kérni. Ilyen
esetben tájékoztatásként be kell nyújtani a
hitelintézet által elfogadott költségvetést,
valamint a Családi Otthonteremtési Ked-

vezmény tekintetében elszámolt vagy el-
számolni tervezett számlák másolatát.
Nem fogadható el az olyan számla, ame-
lyet az igénylõ a felújítással érintett lakás
vonatkozásában a 17/2016. (II. 10.) Korm.
rendelet 6. § c) pontja alapján használt la-
kás vásárlásához és korszerûsítéséhez
vagy korszerûsítéséhez és bõvítéséhez
vagy meglévõ lakás korszerûsítéséhez, il-
letve korszerûsítéséhez és bõvítéséhez
igénybe vett családi otthonteremtési ked-
vezmény kapcsán már elszámolt. Az igény-
lõ büntetõjogi felelõssége mellett teljes bi-
zonyító erejû magánokiratba foglaltan nyi-
latkozik arról, hogy a felújítással érintett la-
kásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm.
rendelet 6. § c) pontja szerinti családi ott-
honteremtési kedvezményt igénybe vett-e,
és amennyiben igen, akkor az ahhoz kap-
csolódóan a hitelintézet által elfogadott költ-
ségvetést, valamint a családi otthonterem-
tési kedvezmény tekintetében elszámolt
számlák másolatát a kérelemhez csatolja.

9. Egy lakásfelújítás során ugyanazo-
kat a számlákat el lehet számolni a la-
kástakarék-pénztári (LTP) megtakarítás,
valamint a lakásfelújítási támogatás ter-
hére is. Ennek köszönhetõen több álla-
mi támogatást felhasználva lehet felújí-
tani az ingatlant.

10. Ha nem áll rendelkezésre elegen-
dõ önerõ, 2021. február 1-tõl 3%-os ka-
matozású otthonfelújítási kölcsön is
igénybe vehetõ, mely esetben a támoga-
tás iránti kérelem 2021. március 1-jétõl
nyújtható be. Érdemes az igénylésnél fi-
gyelembe venni, hogy a beruházást egy
év alatt be kell fejezni.

Az otthonfelújítási hitel 2021. február 1.
napjától érhetõ el. A kormány által garantált
kedvezményes Otthonfelújítási kölcsön
konstrukció keretében legfeljebb 6 millió fo-
rint kölcsönt lehet felvenni, maximum 10
éves futamidõvel és 3%-os kamattal. A felté-
teleknek megfelelõ igénylõknek a munkála-
tok befejezését követõen, az utolsó kifizetett
számla kiállításától számított 60 napon belül
kell beadni a teljes elszámolást a Magyar Ál-
lamkincstár felé, annak érdekében, hogy köl-
csönösszegük az állami támogatásként járó,
maximum 3 millió forinttal csökkenjen. 2021
áprilisától további könnyítést jelent a lakás-
felújítási hitel igénylõinek, hogy akár olyan
közeli hozzátartozót is bevonhatnak a hitel-
ügyletbe, aki nem él a felújított ingatlanban.

Látható tehát, hogy az otthonfelújítási tá-
mogatás igénybevétele során kellõ gondos-
sággal és körültekintetéssel kell eljárni, és
már a felújítás megkezdése elõtt érdemes
ellenõrizni, hogy valamennyi feltételnek
megfelelünk-e, ennek hiányában ugyanis

utólag kellemetlen meglepetésként érhet,
ha a várt támogatást mégsem kapjuk meg. 

A felújítási támogatás ugyanakkor nem
zárja ki más családtámogatások igénylését:
az egy-, két- és háromgyermekesek szá-
mára elérhetõ családtámogatások az azok-
nak való megfelelés esetén igénybe vehe-
tõk, ezért mindenféleképpen érdemes tájé-
kozódni, hogy a kitûzött célokkal mely tá-
mogatási forma áll leginkább összhangban,
illetve melyek egyáltalán azok a támogatá-
sok, amelyeket igénybe tudunk venni. Eh-
hez érdemes banki vagy jogi szakember
segítését is igénybe venni, akiktõl teljes kö-
rû tájékoztatást kérhetnek, és akik segítsé-
get tudnak nyújtani az egyes támogatási
formákban való eligazodásban és az igény-
lés folyamatában. Mint láthattuk, nem érde-
mes elnagyolni a vállalkozói szerzõdése-
ket, vagy akár eltekinteni a szerzõdéskö-
téstõl, mert annak hiánya miatt a MÁK nem
folyósít támogatást.

Érdemes tehát már a tervezésnél végig-
gondolni, hogy minek kell szerepelnie a vál-
lalkozói szerzõdésben, illetve milyen tételek
szerepelhetnek majd a számlán. Ne felejt-
sük el, hogy az anyagköltséget és a munka-
díjat 50-50 százalékban támogatja az állam,
ezért lehetõség szerint arra kell törekedni,
hogy a két összeg között ne legyen nagy kü-
lönbség. Ha CSOK igénylés is a tervek kö-
zött szerepel, arra mindenképp figyelni kell,
hogy ugyanazt a költséget nem lehet kétszer
elszámolni. Ugyanakkor a Falusi CSOK és
az Otthonfelújítási támogatás akár egyidejû-
leg is igényelhetõ, amennyiben a felújítási,
korszerûsítési tevékenységek megoszthatók
a két támogatási forma között.

Egyik jogszabály sem zárja ki, hogy mind-
két támogatást igényelhessék egy idõben a
jogosultak, amennyiben a felújítási, korsze-
rûsítési tevékenységek megoszthatók. Va-
gyis lehetõség van arra, hogy az egyik támo-
gatásból például nyílászárócserét hajtsanak
végre, a másikból pedig tetõcserét. Az igény-
lés persze történhet eltérõ idõben is. Aki már
igénybe vette az Otthonfelújítási támogatást,
annak a késõbbiekben lehetõsége van Falu-
si CSOK igénylésére is olyan korszerûsítési
munkálatokra, amelyeket nem az Otthonfel-
újítási támogatással valósított meg. Ebben
az esetben a Falusi CSOK összegét nem
kell csökkenteni a korábbi támogatás össze-
gével. Miután az Otthonfelújítási támogatás
igénybevétele idõben korlátozott, ugyanak-
kor a CSOK esetében ilyen idõbeli korlá-
tozásról nincs tudomásunk, ezért a felújítási
munkálatok tervezésénél ezt a szempontot
is érdemes figyelembe venni.

További információk és részletek elérhe-
tõk a csalad.hu weboldalon.

Készítette:                    dr. Kontra Judit 
ügyvéd
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Falugazdász

Idei évtõl kedvezõbb mûködési és
adózási környezetben folytathatják tevé-
kenységüket az õstermelõk, a családi
gazdaságok és az agrárvállalkozások,
miután a Parlament 174 igen szavazat-
tal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nél-
kül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) által kezdeményezett tör-
vénytervezetet. 

A törvény 2021. január 1-jén lépett ha-
tályba. Idei évtõl három szervezeti forma
mentén alakul a családi gazdaságok sza-
bályozása. Ezek az õstermelõk, az õster-
melõk családi gazdaságai (ÕCSG) és a
családi mezõgazdasági társaságok
(CSMT). Lássuk röviden, miként érinti a
változás ezen formákat!

Õstermelõk

Kibõvül az õstermelõk tevékenységi kö-
re, összhangban a földforgalmi törvényben
meghatározott mezõ-, erdõgazdasági és
kiegészítõ tevékenységekkel. Az ezekbõl
származó bevétel a teljes õstermelõi bevé-
tel 25%-át teheti ki.

Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér
felére, megközelítõleg 1 millió forintra nõ
azon értékhatár, amelyet el nem érõ éves
bevétel esetén a mezõgazdasági õsterme-
lõnek nem kell jövedelmet megállapítania,
azaz nem kell személyi jövedelemadó be-
vallást készítenie. Ezen értékhatáron felül
az õstermelõk kétféle adózás – az átalány-
adózás és a tételes költségelszámolás –
közül választhatnak.

Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió
forintos kvázi adómentes határ az éves mi-
nimálbér ötszörösére, megközelítõleg 10
millió forintra nõ. A következõ lépcsõfok en-
nek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel
számolva körülbelül 20 millió forint – eddig
van lehetõség kedvezményes átalányadó-
zásra. Ennél nagyobb árbevételnél már té-
teles költségelszámolásra kell áttérni. Ked-
vezõ változás, hogy az adómentes sáv át-
lépése esetén csak az afeletti összegre ve-
títve kell megfizetni az adót. Az õstermelõi
tevékenységgel összefüggésben folyósított
támogatások nem minõsülnek bevételnek,
azok adómentessé válnak.

A kistermelõi rendelet hatálya alatt te-
vékenykedõk is részesülhetnek az õster-
melõk számára nyújtott kedvezményekbõl.
Esetükben õstermelõi (nem kiegészítõ)
tevékenységnek minõsül a termékfel-

dolgozás – így nem számít majd bele a
25%-os bevételi korlátba –, ha saját maga
dolgozza fel a saját gazdaságában elõállí-
tott alapanyagot, és az a kistermelõi rende-
letben szabályozott mennyiséget nem ha-
ladja meg.

Õstermelõk családi gazdasága (ÕCSG)

A jelenlegi közös õstermelõi tevékeny-
ség és a családi gazdaság egyesített for-
mája az õstermelõk családi gazdasága,
jövõ évtõl ez a mûködési forma áll rendelke-
zésre a közösen tevékenykedõ hozzátarto-
zók számára. Adózásuk az õstermelõknél
megszabott értéket többszörözi a résztve-
võk számával, a kedvezményes adózás fel-
sõ értékhatára viszont nem haladhatná meg
a 4 személyre számított összeget, tehát je-
lenleg a megközelítõleg 80 millió forintot.

Családi mezõgazdasági társaság
(CSMT)

Új minõsítõ kategória jön létre a társasá-
gi formában mûködõ gazdaságok szá-
mára. A minõsítést azon gazdasági társa-
ság, szövetkezet vagy erdõbirtokossági tár-
sulat kaphatja meg, aminek tagjai egymás-
sal hozzátartozói láncolatban állnak, vala-
mint kizárólag mezõ-, erdõgazdasági és ki-
egészítõ tevékenységet folytatnak. A mi-
nõsítést a NAK megyei igazgatóságain
kell kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára
a termõföld-adásvételeknél és -haszonbér-
leteknél kedvezõ elõvásárlási, illetve elõha-
szonbérleti lehetõség biztosított.

A gazdasági társaságokból – függetle-
nül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minõ-
sítéssel vagy sem – adófizetés kötelezett-
sége nélkül kivehetõ a normatív támo-
gatásként kapott összeg, a saját földért
kapott bérleti díj, és a társaság által leg-
alább 15 évig használt föld vételára vagy
tõketörlesztése. Az ilyen módon mentesí-
tett jövedelem ugyanazon gazdaság ese-
tén adóévenként nem haladhatja meg az
50 millió forintot.

FIGYELEM! Az, aki 2020. december
31-én hatályos õstermelõi igazolvánnyal
rendelkezett (vagy közös igazolványon
tagként szerepelt), illetve családi gazda-
ság tagja volt, „automatikusan” mezõ-
gazdasági õstermelõnek, õstermelõ
családi gazdaság tagjának minõsül, és
átkerült az új õstermelõi családi nyilván-
tartásba. 

Továbbá 2021. január 1-jétõl folyama-
tos jogviszonnyal rendelkezik annak
megszüntetéséig! Õstermelõi adatait
megtekintheti a NÉBIH közhiteles adat-
bázisában:

https://portal.nebih.gov.hu/osterme-
lo-kereso

Az õstermelõk õstermelõi igazolvány
számuk helyett a FELÍR azonosító szá-
mukat (pl.: AA1234567) kell hogy hasz-
nálják, melyet megtalálnak a fentebbi
õstermelõ keresõben személyes adatai-
kat megadva.

Részletesebb tájékoztatók:

Az egyes mûködési formákról és adózá-
sukról bõvebb információ a NAK portálján
érhetõ el. Itt megtalálja:

• összefoglaló tájékoztató videónkat,
külön kiadványunkat,

• továbbá segít a megfelelõ szervezeti
forma kialakításához egy õstermelõi adó-
zási kalkulátor. 

• Gyakran ismételt kérdések között
böngészhet. 

Emellett keressék bizalommal a falu-
gazdászokat, akik közremûködésével
adategyeztetést folytatunk le az érintett
õstermelõkkel, továbbá a korábbi családi
gazdaságok egyéni vállalkozós képvise-
lõivel az egységes kérelmek benyújtása
után!

Gazdálkodóknak!
ELFOGADTA A PARLAMENT AZ ÕSTERMELÕI, CSALÁDI GAZDASÁGI

RENDSZER ÉS AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT
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Falugazdász – Tûzoltó Egyesület

Kérjük, hogy õstermeléssel és csalá-
di gazdasággal kapcsolatos ügyintézés
csak sürgõs és indokolt, elõre egyezte-
tett idõpontban történjen az egységes
kérelmek benyújtása alatt (április 7. –
május 17. között).

Megértésüket köszönjük!
Gonda Viktória

körzetvezetõ falugazdász

EGYSÉGES KÉRELEM BENYÚJTÁS
2021. ÉVBEN IS

2021. április 7-én megnyílt az egysé-
ges kérelem (EK) kitöltési felülete, és le-
hetõvé válik a gazdálkodók kérelmeinek
benyújtása. A támogatási kérelmek be-
nyújtása során a korábbi években meg-
szokott és megismert eljárásokat kell kö-

vetni, jellemzõen technikai korrekciók és
pontosítások történtek a szabályozás-
ban ebben az évben is. Több mint 40
közvetlen támogatási és vidékfejlesz-
tési jogcímen lehet az egységes kére-
lem eljárásrendjének keretében támoga-
tást igényelni, illetve ezekkel kapcsolat-
ban adatszolgáltatási kötelezettséget tel-
jesíteni. A termelõk jelentõs körét érintõ
közvetlen támogatásokon (például alap-
támogatás (SAPS), zöldítés) túl a kap-
csolódó nemzeti támogatások (például
átmeneti nemzeti anyatehén tartás tá-
mogatása), valamint a vidékfejlesztési
program intézkedései (például agrár-kör-
nyezetgazdálkodás, erdészeti jogcímek)
esetében kell a felületet használni.

Szankciómentes benyújtási határidõ
az idei évben: 2021. május 17.

A kérelem benyújtásban továbbra is
segítséget nyújtanak a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara falugazdászai. Kér-
jük, a gördülékeny ügyintézés érdeké-
ben telefonon egyeztessen az illetékes
falugazdászával!
Szalkszentmártonon:
Huszár Tamás falugazdász
06-70/529-6828, huszar.tamas@nak.hu

A tavalyi évben 126 alkalommal riasz-
tották egyesületünket.

Vihar okozta károk felszámolásában,
mûszaki mentésekben nyújtottunk segítsé-
get, illetve számos tûzesetet számoltunk fel.

2021. január elején elkezdtük a szer-
tárunk felújítását, ami a Kavics-Ker Kft.,
illetve az Önkormányzat által, a civil
szervezetek számára biztosított támoga-
tásból valósult meg.

A szertár falait újragletteltük és festet-
tük, valamit a mennyezet hungarocell
borítást kapott. A Kavics-Ker Kft. felaján-
lásából megépült az új polcrendszer,
amin felszereléseinket tároljuk.

Az idei évben is folytatjuk falunk frek-
ventált helyeinek fertõtlenítését.

Március végén „rajzversenyt” hirdet-
tünk, amiben a szalki gyerekek vehették
ki részüket. Téma a Húsvét és a Tûzoltó-
ság volt. Összesen 41 rajzot kaptunk,
amiért cserében minden gyerek csoma-
got kapott, amit a járványügyi szabályok

betartásával személyesen vittünk el a
tûzoltóautóval.

Április 9-én éjszaka meglopták egye-
sületünket. Aznap reggel értesítettek
bennünket, hogy a hivatal udvarában ál-
ló tûzoltóautónknak nyitva van az ajtaja,
feltörték. A tolvajok elvitték belõle a 2 db
akkumulátort, illetve leszaggatták a há-
tulján lévõ ponyvát. Körülbelül 140.000
Ft-os kár keletkezett, a feljelentés meg-
történt. Sokan jelentkeztek, hogy segíte-
nének pótolni az akkumulátort.

Köszönjük azoknak, akik a tavalyi év-
ben valamilyen formában támogatták
egyesületünket!

Kérjük támogassa adója 1%-ával a
szalki tûzoltókat!

Elérhetõség:
Éjjel-nappal hívható telefon: 
+36 70/517-2522
E-mail: szalkote@gmail.com

Adó 1%: 18358315-1-03
Bankszámlaszám: 11732198-20003892

Lengyelné 
Tóth Nikolett

Szalkszentmártoni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
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Állatorvos

A kullancsok az állatok és az ember
egészségét károsító legfontosabb ízeltlá-
búak közé tartoznak, mert számos kóroko-
zót terjesztenek, vérveszteséget, egyes fa-
jok idegrendszeri tüneteket okoznak. Ma-
gyarországon az Ixodes ricinus és a
Dermacentor reticulatus fajok a legjelentõ-
sebbek.

A kifejlett kullancsok 2-6 mm hosszúak,
de vérszívás után a nõstények a borsónyi,
babnyi nagyságot is elérhetik. A hímek és a
nõstények is egyaránt szívnak vért. Téve-
dés, hogy kullancscsípést csak erdõs, fás
vidékeken szerezhetünk be. A kullancsok
fûszálakon és bokrokon várakoznak az ar-
ra járó állatokra, amik testükkel lesodorják
õket, majd megtapadnak a szõrszálaik
közt. Lábaikkal megkapaszkodnak, és szí-
vószájszervüket a test vékony bõrrel fedett
részeibe mélyesztve rögzítik magukat. Egy
kullancs vérszívása 4-10 napig is eltarthat.
Ezt követõen a megtermékenyített nõstény
kullancs a talajra hullik, lerakja akár több
ezer petéjét, és elpusztul. 

Általános tévhit, hogy a kullancsok csak
tavasztól õszig aktívak. Való igaz, hogy a
kullancsok szaporodásának leginkább a
meleg, nedves közeg kedvez, ezáltal a leírt
idõszakban vannak jelen a legnagyobb
számban környezetünkben. 0 ºC alatt, illet-
ve a tûzõ napon többségük elpusztul, vi-
szont magasabb hõmérsékletû zugokban
nagyon sokuk túlélheti akár az extrém idõ-
járási körülményeket is, így egész évben
elõfordulhatnak.

A kullancsok kórokozókat terjeszthetnek
nyálukkal már néhány órás vérszívás után.
A befurakodott kullancsot ezért ajánlott mi-
nél hamarabb eltávolítani. A legalkalma-
sabb eszköz ehhez a kullancskiszedõ csi-
pesz vagy kullancskiszedõ kanál. Inkább
maradjon bent a bõr alatt a kullancs feje a
gyors kihúzás miatt, minthogy a kutya fertõ-
zõdjék. A beszakadt kullancsfejet a szerve-
zet általában egy kisebb gyulladásos reak-
ció után önmagától kilöki.

Nem jó, ha a kiszedés közben meg-
nyomjuk a kullancs hasát, amely tartalma a
sebbe ömlik, így bekövetkezhet a fertõzés.
Illetve az elterjedt „népi” módszerek (a kul-
lancs bekenése olajjal, ecettel, zsírral vagy
a még bõrben lévõ kullancs „megpörkölé-
se” öngyújtóval… stb.) sem megfelelõek, a
rovar légzõnyílásainak eltömésével csak
azt érjük el, hogy a fulladozó kullancs fertõ-
zõ anyagait még hatékonyabban visszaök-
lendezi a kutyába, macskába.

A kullancs kiszedését követõen minden-
képpen indokolt kedvencünket fokozottan
figyelni, akár állatorvosnak megmutatni,

még akkor is, ha magunk semmi kórosat
nem tapasztalunk, mert sokszor mire a
markáns tünetek kialakulnak, már késõ.

A kutyára egyik legveszélyesebb beteg-
séget a Babesia Canis nevû egysejtû vö-
rösvértest-élõsködõ okozza, melyet köz-
nyelven gyakran csak „kullancsfertõzés-
ként” neveznek. Az emberre nem veszé-
lyes, de a kutya akár napok alatt belepusz-
tulhat a betegségbe, ha nem jut idõben állat-
orvoshoz. Jellegzetes tünetei a nagyfokú el-
esettség, étvágytalanság, magas láz, sötét-
barna színû vagy véres vizelet. A mikrobát
elpusztító injekciós készítmény 1 hónapos
megelõzésre is alkalmas, ám a gyakori, in-
jekciós beadással járó fájdalom és az eset-
leges mellékhatások miatt a gyógyszer ilyen
célra történõ alkalmazását nem ajánljuk.

A másik, kevésbé gyakori kullancs által
terjesztett betegség a Lyme-kór, melyet a
Borrelia burgdorferi nevû baktérium okoz.
Elhúzódó, több szervrendszert károsító be-
tegséggel jár, az ember is fogékony rá! A
kullancs által terjesztett kórokozók kizáró-
lag kullancscsípés útján juthatnak be a
szervezetbe, tehát kutyáról kutyára nem
terjednek. Nem minden kullancs fertõzött
ezekkel a mikrobákkal, de mindre potenciá-
lis fertõzési forrásként kell tekintenünk!

A macskákra veszélyt jelentõ kullancsok
által terjesztett betegség a haemobar-
tonellosis. Abetegséget kiváltó kórokozó a
babesiához hasonlóan a vörösvérsejteken
élõsködik, ezen megtapadva szaporodik,
ennek következtében a vörösvértestek
szétesnek. Tünetei a gyengeség, étvágyta-
lanság, kiszáradás, súlyvesztés, sárgaság. 

A kullancs és az általa terjesztett beteg-
ségek elkerülésére legjobb, ha magával a
kullanccsal történõ fertõzõdést elõzzük
meg. Nagyon sokféle készítmény érhetõ el
állatorvosi rendelõkben nyakra cseppent-
hetõ (ún. spot-on) készítmények, nyakör-
vek, spray-k, tabletták formájában.

A fellelhetõ készítményeknél mindig
gyõzõdjünk meg róla, hogy kullancs ellen is
hatékony, és az állat korának, testméreté-
nek megfelelõ. Figyelemmel kell lennünk
az állat fajára is, kizárólag kutyára engedé-
lyezett szert macskára ne alkalmazzunk,
mert az életveszélyes lehet. A kizárólag illó-
olajat tartalmazó szerekkel szemben nem
jók a tapasztalatok. Ha nem vagyunk bizto-
sak, kérjünk tanácsot állatorvosunktól, hogy
mit tart a legmegfelelõbbnek.

Sokan gondolják, hogy a kullancs elleni
szerek valamiféle „védõburkot” képeznek
az állat körül, de ezek a készítmények nem
így mûködnek. Egyrészt léteznek ún. kon-
takt mérgek, melyekhez az kell, hogy a kul-

lancs közvetlenül érintkezzen a ható-
anyaggal, amely megfelelõ mennyiségben
rákenõdve elpusztítja. Ehhez tehát a kul-
lancsnak egy ideig az állaton kell tartóz-
kodnia. A hatóanyagok másik csoportja
esetében a kullancs vérszívása során ve-
szi fel a szervezetben jelenlevõ, számára
végzetes szert. 

Ha bolha-kullancs-nyakörv mellett dön-
tünk, a nyak körméretének megfelelõ nagy-
ságút válasszunk, viszonylag szorosan he-
lyezzük fel, és hatásideje alatt folyamato-
san legyen az állat nyakán, hatását csak
így fejti ki folyamatosan.

A spray-vel a szem és a fül kivételével
az állat egész testét be kell permetezni. In-
kább fiatal korban, kis testméretnél ajánlott,
nagyobb testû állatokon használata bonyo-
lult és gazdaságtalan.

A spot-on készítményeket a szõr közé,
a bõrre kell juttatni, innen felszívódik, és
használati utasításon szereplõ ideig biztosít
hatékony védelmet. 

A kullancs elleni védekezés legújabb ge-
nerációját a tabletták képviselik, az ízesí-
tett gyógyszert a kutyák szívesen elfo-
gyasztják. Egy hónapig vagy 3 hónapig fej-
tik ki védõhatásukat.

Lényeges, hogy csak állatgyógyászati
cég által forgalmazott, megbízható forrás-
ból származó, jó minõségû kullancsellenes
szereket alkalmazzanak kutyájuk, macská-
juk egészségének védelme érdekében, és
figyeljenek oda azok hatásidejére.

dr. Péterfi Nóra 
állatorvos

Tassi Állatorvosi Rendelõ és Patika

Kullancs házikedvenceinkben
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Fonoda – Református egyház

Fonoda 
Szakkör

Nagy szomorúsággal írom ezt a cik-
ket, mivel az összejöveteleinket õsz
óta, amikor is bezárt a törzshelyünk, a
Mûvelõdési Ház, egyáltalán nem tud-
tuk megtartani. Hiányoznak ezek az al-
kalmak, hiszen itt cserélünk eszmét,
mutogatjuk egymásnak a kész kosara-
inkat, jól elbeszélgetünk, kávézunk.
Ilyesmi lehetett a régi idõkben a klasz-
szikus fonó hangulata. Most sajnos
nem volt kiállítás sem, elmaradtak a
vásárok is, az otthoni alkotás meg
eléggé magányos, nem olyan, mint
amikor együtt vagyunk. Reményke-
dünk, hogy hamarosan újra összeülhe-
tünk, és a megszokott vidámsággal
fonhatunk. Így legyen! ☺

Czuczor Teca

Ugye mindenkit érdekel, hogy a falu-
központ meghatározó épülete, a refor-
mátus templom mikor lesz végre kész?
Belül is dolgoznak rajta, vagy csak kívül?
Visszakerül a toronysisak? Lesznek újra
fák körülötte? Mi a terv a kerítéssel? Mi-
kor lesz ünnepség? 

Minden kérdésünkre választ kapunk,
ígérem, de haladjunk sorjában. Érdekes,
a daruzás után a toronygombban nem
találtunk semmit. A kicsiben, az Önkor-
mányzat felé, amin a zászló van, csak
egy madárfészek volt, ja, meg darazsak.
Amikor a toronysisakot leemeltük, kissé
aggódtunk, de bíztunk a ráckevei mes-
terben, Ócsai Sándorban, hogy tudja, mit
csinál, hiszen nem az elsõ vállalása.
Szépen ment minden – ahogy a felújítás
során eddig mindig, azért egy kis csaló-
dás volt bennünk: hát nem üzentek elõ-
deink? Nem volt mit mondaniuk? A mes-
ter azt mondta: az is üzenet, ha nincs
üzenet…

Ha Isten éltet, mi üzenünk majd. Ké-
szül az új toronysisak, az elsõ forma irán-
ti tisztelettel, nemes, idõtálló rézborítás-
sal. Lesz új toronygomb is, a régit lövé-
sek tarkították, hogy katonák vagy csíny-
tevõk próbálkozása, már a feledés homá-
lyába merül. Már gondolkodunk, de nem
könnyû a feladat, hiszen a világunk soha
nem látott tempóban változik, a 100 évvel
ezelõttihez képest timelapse módban fog
eltelni az ezután következõ 100 év. Te-
gyünk az idõkapszulába pendrive-ot,
fényképekkel, dokumentumokkal, vagy
tegyük bele azt a billogot, amit a Parókia
padlásán találtunk az 1920-as években itt
szolgáló Baky Ferenc lelkipásztor idejé-
bõl? Nehéz eldönteni, akárhogy is lesz, a
késõi utódok csodálkozni fognak.

Igei üzenetet bizonyosan írunk majd –
ki tudja, az utókor mit tart majd fontos-
nak? Meglehet, mi fogjuk figyelmeztetni
õket, hogy térjenek vissza az Ige üzene-
téhez. Talán az lenne a legjobb, ha meg-
vallanánk, mi mit gondolunk 2021-ben
üdvösségrõl, megváltásról, újjászületés-
rõl, bûnbocsánatról, Péter bizonyságté-
telével: Uram, kihez mennénk? Örök élet
beszéde van nálad! János 6, 68.

Szóval nem volt üzenet – csalódtunk.
Közben rádöbbentünk, hogy a templom
épülete csupaszon, leverve üzen korok-
ról, idõkrõl, elõdökrõl. Máshogy, mint
gondoltuk, de üzen. Csak azoknak, aki-
ket érdekel, akik valóban kíváncsiak. Hol
volt csigalépcsõ? Kik vésték fel elõször a
nevüket a falra, amikor ’kiáltak’ – elbal-
lagtak: a Pandur, a Balog, a Szalay, a
Balla vagy a Matits? Hol volt a templom
falu felõli bejárati ajtaja? Mikor festették
a mennyezetet elõször kékre? Hány éve-
sek voltak a régi sisak talpgerendái? Ho-
vá tûntek az ón sípok az orgonából? 

És ha pontos válaszokat nem is ka-
punk, többet értünk a régi idõkbõl. A
templom megújul, Isten dicsõségét hir-
detheti még sokáig. 

Hálát adunk jövõt építõ Istenünknek. Kö-
szönjük az adományokat, a felújításra esé-
lyünk sem lett volna a 2016-os engedélye-
ztetett tervek nélkül! Igaz a mondás: Segíts
magadon, Isten is megsegít. Végül, de nem
utolsósorban köszönettel tartozunk Ma-
gyarország Kormányának a támogatásért. 

Alföldy-Boruss Dániel
lelkipásztor

Kedves Szalkszentmártoni
Lakosok!
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Úttörõcsapat

Múltidézõ
Úttörõcsapatunk 2006-ban látott vendégül 16 német gyermeket és kísérõiket falunkban. Olyan élményekkel távozhattak falunkból a

berlini, lakótelepi gyermekek tõlünk, amelyekre szívesen emlékezhetnek majd. Ezek az emlékek számunkra is, akik vendégül láttuk õket,
feledhetetlenek maradnak…

Köszönet mindenkinek. Mindezt néhány képpel szeretném szemléltetni.

Legközelebb innen folytatom!
Kerner Erzsébet

Erdõs Gáborék is vendéglátók voltak

Szabó Árpád és kedvenc madarai

Vajon hol láthatták ezt vendégeink felfedezõ utuk során?

És a méhészetrõl se feledkezzünk el!

Teca most is remekelt Benkovicsék vendégszeretõ portáján is sok meglepetés
várta a városi vendégeket
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Szalk anno...

Háborúk, békék
Az elsõ világháború nagy égésérõl nem

sok képi emlék maradt. A harcok emléke
amúgy sem igazán az a téma, ami téged, a
mai olvasót elcsábít, magával ragad. Talán
csak kíváncsiak vagyunk, töprengünk, hogy
mi lett volna, ha… Ez a sorozat megpróbál
visszarepíteni abba a 70 avagy 100 év táv-
latába, hogy a fotókon szereplõ emberek
sorsa úgy elevenedjen meg, mintha ma is
élnének. Átérezni a kalandos élményeket
vagy a szenvedélyes érzéseket. Ismeretlen
emberek néznek ránk a képeken, akik vala-
hol mégis ismerõsök. A mi elõdeink. 

Szóval, amikor véget értek a harcok, be-
teg, kimerült katonák tartottak nemritkán
gyalogszerrel hazafelé. Haza a szörnyûsé-
gekbõl, a pusztításból, a pokolból, az értel-
metlenségbõl. Párom anyai dédnagyapja,
Dömõk Lajos így tért haza hála Istennek
egészségesen. Egyszerû fotót csináltatott,
gyönyörû keretbe rakatta, így adta át hû fe-
leségének, J. Mészáros Erzsikének, ez em-
lékeztette õket mindig a keserû távollét éve-
ire. Anyósom nagy szeretettel mutatta a fo-
tót a féltve õrzött családi albumban. 

Molnár István a császári és királyi 38.
gyalogezredben szolgált. 1915 áprilisában
vonult be, majd a következõ évben az orosz
frontra került. 17 hónap harc után a román,
majd az olasz frontra ment, ahol megsebe-
sült. Négy kitüntetést is kapott szolgálatáért.

Feleségül vette a kedves B. Szabó Borit,
boldogságos házasságukból született Bori-
ka, Marika, Juliska és Pisti. 

Egy másik fotó bal alsó sarkában mankó-
val Czuczor Mihály nagyapám látható. Ez
az egyetlen kép róla. Szerb területen, Apatin
falu mellett megsérült a lába, ezért került ha-
dikórházba. Az úgy történt, hogy a lóval von-
tatott ütegeknél volt hajtó. Költözött a had-

test egyik állásról a másikra, amikor is az
egyik emelkedõnél megugrottak a lovak, fel-
borult az ágyú, rá a nagypapa lábára. Meg-
gyógyult, szerencsésen hazatért, hiszen
várta õt a felesége, Pandúr Mari, lánya, Esz-
ti, négy fia, Mihály, Lajos, Béni és Vince. Ez-
után még további három gyerekük is szüle-
tett, Juliska, Károly és az apám, Laci. Igazi
nagycsalád lettek. Papa 1965-ben hunyt el.

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

1914. Dömõk Lajos 1914. id. Molnár István

1914. Czuczor Mihály
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Petõfi – Szalki Szederinda Néptánc Egyesület

Petõfi Sándor gyakran volt szerelmes!
Ehhez sokszor elegendõ volt egy szép
lány megismerése is. Ezekrõl a történé-
sekrõl gyakran maga a költõ számol be,
méghozzá lírai formában, szenvedélyé-
nek alanyaihoz sok-sok verset írt. Petõfi
felnõtté válásával a szerelmi gondolatai
is egyre érettebbé váltak, míg azok be
nem teljesedtek a Szendrey Júliával való
kapcsolatában, házasságában, gyerme-
kének születésében.

Petõfi 1844-ben ismerkedett meg
Csapó Etelkével, aki Vahot Imre unoka-
húga, Vahot Sándorné testvérhúga volt.
Petõfi Vahotéknál többször találkozott a
tizenöt esztendõs szép szõke leánnyal,
de az ábrándozásnál nem nagyon jutott
tovább.

Etelke 1845. január 7-én váratlanul
meghalt, ekkor vált elõtte tudatossá sze-
relme, és fájdalmát költemények egész

sorában, összesen 34 versben fejezte ki.
Az Etelke utáni gyászon túljutva ismét
kacérkodott a szerelemmel. 

Petõfi 1845 nyarán Erdélyi Ferenc re-
formátus lelkész meghívására többször
is járt Gödöllõn. Itt ismerkedett meg au-
gusztus 10. körül Mednyánszky Bertával,
egy elõkelõ birtokos szép leányával, aki
érdeklõdött iránta és szívesen társalgott
vele. A költõnek szerelemre vágyó lelke
a lánykában ideálját látta. Kétszeri-há-
romszori találkozás is elég volt Petõfinek,
hogy szerelembe essen, és verseket ír-
jon Bertához. Összesen 39-et, amelyek
a ’Szerelem gyöngyei’ c. kötetben 1845
októberében pesti, gödöllõi és szalk-
szentmártoni kelettel meg is jelentek.

Petõfi gödöllõi vendégeskedését kö-
vetõen visszautazott Pestre, és levélben
kérte meg Berta kezét annak édesapjá-
tól. A válasz is levélben érkezett: „Szí-

nésznek, poétának nem adom a lá-
nyom”. A kikosarazott költõ a megjelent
kötetbõl küldött egy példányt Bertának,
azzal a nemzetiszín szalaggal átkötött vi-
rágcsokorral együtt, amelyet egyik sétá-
juk alatt Bertától kapott. 

Forrás: ado.hu

Fa leszek, ha…

Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

Szalkszentmárton, 1845. aug. 20. –
szept. 8 között

Mészáros Szilvia

Kedves Szalkiak!
Egy éve tavasszal, mikor megjelent ez a különös járvány az éle-

tünkben, csak nevettünk. Azt gondoltuk, a pánik túlzott, esetleg va-
lamiféle összeesküvés-elmélet alapján kreált vírust valaki különfé-
le érdekek mentén felfújja. 

Az eltelt idõszak viszont rácáfolt erre az elgondolásra és a saját
bõrünkön kellett megtapasztalnunk, hogy igenis valós problémával
állunk szemben. A téli és a tavaszi zárlatot egyesületünk és ezen
belül tánccsoportjaink is megsínylették. Az a bizonyos kötelék, ösz-
szetartás, amely ezt a mûfajt jellemzi, sajnos nagyon sérülékeny és
az igazi közösségi létet veszélyezteti. Gyermekeink, akik amúgy is
hajlamosak lustálkodni és a mozgás helyett gyakran választani a
gépet, nehezen mozdíthatók ki annak bûvkörébõl!

Közös felelõsségünk és gyermekeink érdeke, hogy szeretettel,
de határozottan ettõl térítsük el õket! Szerencsére Iker Józsefné
Györgyi néni néptánctanárunk, aki munkáját nagyon komolyan ve-
szi, a gyermekekhez rengeteg türelemmel és szeretettel fordul, so-
kat fáradozik azon, hogy ez meg is történjen. Jó pedagógusi ké-

pességeit a digitális oktatás alatt is érezhetjük. A gyerekeknek min-
den héten feladatot ad: legyen az zenehallgatás, lépésgyakorlás
vagy ritmusfejlesztés.

A tavaszi idõszakban sem felejtkezett meg a hagyományainkról,
itt értve a farsangi mulatságokat és a húsvéti ünnepkört. 

Egyesületünk minden nehézség ellenére is bizakodó, és készül
rendezvényekre, nyári táborokra, fellépésekre. Azt tapasztaljuk,
hogy a fiataloknak szükségük van közösségi élményekre, barátok-
ra és sok mozgásra, amely életüket meghatározza és végigkíséri.

Ha szeretné gyermekét biztos helyen, jó csapatban tudni, akkor
hozza el néptáncóránkra, majd ha újra lehetõség lesz rá! Mi már
tudjuk ennyi idõ után, hogy a néptánc boldoggá tesz és felszabadít.

Szeretnénk arra kérni, hogy adója 1+1 %-át ne hagyja elveszni,
hanem támogassa nyári táborainkat, fellépéseinket!

Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk bizakodva a szép
újrakezdésben!

Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület
adószám: 18846553-1-03 

Köszönjük szépen!
Szeremley Örkény

Petõfi szerelmi költészete
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Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Az egyesület a jól sikerült szüreti bál
után bizakodva tekintett elõre és valóban a
szeptemberi és októberi próbák egyre gör-
dülékenyebben zajlottak, és nagy örömünk-
re mindhárom utánpótlás csoportunkban
(Mákszem, Babszem, Ifi) szép számmal je-
lentek meg új táncos lábú gyerekek. Öröm-
mel néztük a próba elején mosolygós, majd
a próba végén pirospozsgás, de még min-
dig mosolygós arcukat, aztán jött a novem-
ber közepe és mint mindenhol, nálunk is
megállt az élet. Alkalmazkodva a helyzet-
hez, és mivel akkor még nem is sejtettük,
meddig tart ez az állapot, gyorsan belevág-
tunk a színpad felújításába. Egyeztetve Ká-
posztás Tibor polgármester úrral és Mészá-
ros Szilviával, a mûvelõdési ház vezetõjé-
vel, nekiláttunk a munkálatoknak. Szétszed-
tük a színpadot, így fel tudtuk mérni, hogy
pontosan mennyi anyagra és milyen mun-
kálatokra lesz szükség. A munkák nagy ré-
szét az egyesület férfi és fiú tagjai végezték,

de a szakmunkák elvégzését szakemberre
bíztuk. Az eredeti színpad pallói meg lettek
gyalulva, erre rétegelt lemez került, és vé-
gül balett szõnyeg lett ráragasztva, amiben
nagy segítségünkre sietett Székely Tibi, az
utolsó simításokat, a takarítást pedig már a
táncos asszonyaink végezték el. Sajnos a
színpadot azóta sem tudtuk felavatni, de re-
méljük, erre már nem kell sokat várnunk.

Közben kiderült, hogy egy régen beadott
Leaderes pályázatban is támogatást nyert
el az egyesület, így ebbõl a forrásból vise-
leteket, csizmákat és technikai eszközöket
tudunk beszerezni.

Továbbra is több pályázaton dolgozunk,
hogy hosszú távon is biztosítani tudjuk tán-
cosaink számára a megfelelõ szakmai
munkát és a táncokhoz az eszközöket és
viseleteket.

Terveink között szerepel a tavaszi feszti-
válunk megrendezése, természetesen nyá-
ri vagy õszi idõpontban, nyári táncos tábor

gyerekek részére és a már szokásosnak
mondható szüreti felvonulás és bál meg-
rendezése. Már több helyrõl kaptunk meg-
hívást országos eseményen való részvétel-
re, illetve remélhetõleg idén eljutunk a
Muharay szövetség által szervezett minõsí-
tésre is.  

Azt nem tudjuk, hogy mikortól tudunk
próbákat szervezni, de örömmel és re-
ménnyel tölt el bennünket, hogy a gyereke-
ink folyamatosan érdeklõdnek, hogy mikor
jöhetnek végre táncolni.   

Természetesen, ha elindul az országban
az „élet” és már mi is tudunk próbálni, akkor
csoportjainkba továbbra is sok szeretettel vá-
runk minden táncolni vágyó kicsit és nagyot.

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

adószám: 18220045-1-03
Zsigmond István

Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület

Csodaszívek!
Azt mondják, mindenki egyenlõnek születik...! Valóban, ha a „mondást” úgy vizsgáljuk, hogy mindenkinek van körülbelül

azonos ideje az anyaméhben. Azon a csodálatos helyen, ami nyugalmat, biztonságot ad, és felkészít a „kinti” létre!
Azonban történnek olyan rajtunk kívül álló dolgok akár bent, akár már kívül, amit sajnos nem tudunk befolyásolni! Ekkor
van szükség a segítségre! Elsõsorban az édesanyától, és persze minden önzetlen „csodaszívtõl”!

Ebbe a dologba csöppentünk bele mi szalkszentmártoniak, és elindítottunk egy kezdeményezést, amellyel segíthetünk.
Kitaláltuk, hogy legyen nálunk is kupakgyûjtõ hely. Az ötlet megszületése után lelkes emberek közremûködésével meg is
születtek a mi kis szívecskéink, amelyek hivatottak a település három pontján összegyûjteni a mûanyag kupakokat! A
címzett pedig, akinek jelenleg „a szívünket adjuk”, egy kisleány és édesanyja Dunaújvárosban. Toroszky Zoltán barátom
hathatós közremûködésével kerül a legjobb helyre a segítség, az anyuka Kovács Viktória és az õ pici gyermeke: Lettike
részére! (A gyermek születés közben kialakult agyvérzése miatt a mai napig tartósan fogyatékos.) Remélem/reméljük, hogy
a kupakokkal és a „csodaszíveinkkel” megkönnyítjük az õ kis életüket! Kívánom, hogy akár a mi településünkön vagy
bárhol a világban egyre több csodaszívû ember szülessen.

Köszönettel: Mezei Ferenc és a pici Letti „angyalkái”!
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Receptmánia – Adó 1%

Különleges ebédre vágytam, és tud-
tam, hogy halból szeretném elkészíteni.
Rövid keresgélés után pinteresten talál-
tam az ötletadó receptet, amit módosítás
után el is készítettem.

Hozzávalók:
3 db tõkehal
só, bors
30 dkg brokkoli (fagyasztott is megfelel)
2 gerezd fokhagyma
1 ek. olaj
0,5 dl majonéz
1 ek. mustár
1/2 kk. bors

fûszeres tejföl mázhoz:
2 ek. 20%-os tejföl
1 gerezd fokhagyma
1/2 kk. só, bors
ezzel kenjük be sütés után a husikat

50 dkg elõhûtött vagy fagyasztott leveles
tészta
1 tojás a lekenéshez

A tõkehalat sózzuk, borsozzuk.
Egy tapadásmentes serpenyõt hevít-

sünk fel, egy kanál olajon a tõkehal mind-
két oldalát 2 percig elõsütjük, majd a sütõ
fejezi be a mûveletet. Sütést követõen be-
kenjük a forró halszeletek egyik oldalát a
tejfölös mázzal. Hagyjuk kissé lehûlni.

A brokkolit sós vízben fõzzük meg,
egy szûrõ segítségével csepegtessük le,
majd villával törjük össze.

Tegyük egy tálba a brokkolit, dobjuk rá
a reszelt fokhagymát, sózzuk, borsoz-
zuk, majd keverjük el annyi majonézzel,
mustárral, hogy kenhetõ, de sûrû masz-
szát kapjunk. Ezt is tegyük félre és hagy-
juk kihûlni.

A tésztát nyújtsuk 3 milliméteresre, ha
elõhûtöttet használunk, akkor csak terít-
sük ki egy enyhén lisztezett deszkára.
Arra figyeljünk, hogy jó hideg legyen a
tészta!

Vágjuk megfelelõ méretû téglalapok-
ra, 3 simán kijön belõle.

Kenjük meg a közepét a lehûtött brok-

kolival, fektessük rá a tejföllel lekent tõ-
kehalat.

A tészta széleit kenjük le a felvert to-
jással, ez lesz majd a ragasztó.

A tõkehalat csomagoljuk bele. A tész-
ta széleit alaposan nyomkodjuk össze.

A kimaradt tésztából szúrjunk ki ne-
künk tetszõ formákat (szív, virág), és dí-
szítsük vele a batyukat. Ha nincs ked-
vünk díszíteni az sem baj, attól még fi-
nom lesz.

Az elkészült csomagokat kenjük le a
maradék felvert tojással, majd szurkáljuk
meg villával, hogy a sülés közben kelet-
kezett gõz tudjon távozni.

200 fokra elõmelegített hõlégkeveré-
ses sütõben süssük aranysárgára.

A burgonyát tisztítsuk meg, majd koc-
kázzuk fel. Sós vízben fõzzük meg.

A megfõzött burgonyát szûrjük le és
borítsuk a megmaradt brokkolira.

A lilahagymát karikázzuk fel és díszít-
sük a brokkolis krumplinkat.

Mészáros Szilvia

Adó 1%
A NAV regisztrált (felajánlásra jogosult) civil kedvezményezettek listáján a következõ szalkszentmártoni civil szervezetek

szerepeltek 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 szervezetekre, segítse munkájukat az 1% felajánlásával!

Tõkehal Wellington, brokkolis-lilahagymás
burgonyával
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Közérdekû információk – Hírmorzsák

Megújult az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület
szertára

Keleti Ágnest kö-
szöntöttük 100. szüle-
tésnapja alkalmából. A
település ajándékát dr.
Salacz László ország-
gyûlési képviselõ se-
gítségével juttattuk el a
szalkszentmártoni kö-
tõdésû olimpiai bajnok
tornásznõnek. A teljes
cikk megtekinthetõ a
www.bacshir.hu/szalk/
keleti-agnes oldalon.

Januárban adománygyûjtést szerveztünk a horvátországi
földrengés károsultjainak:

Felnõtt háziorvos rendelés
Háziorvos neve: dr. Hornyák Edit

dr. Harmos István
Orvosi rendelõ címe:
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 62.
Telefonszáma: 06 (76) 358-831
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8:00–12:00  (dr. Hornyák Edit)
Kedd: 12:00–15:00 (dr. Hornyák Edit)
Szerda: 8:00–12:00 (dr. Harmos István)
Csütörtök:8:00–12:00 (dr. Hornyák Edit)
Péntek: 8:00–11:00 (dr. Hornyák Edit)

Gyermek háziorvos rendelés
Háziorvos neve:
Dr. Balázs Gizella 
gyermekorvos
Orvosi rendelõ címe:
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 56.
Telefonszáma: 06 (30) 292-16-18
Rendelési idõn kívül, készenléti idõben
7-15 óra között a 06 (30) 292-1618 szám
hívható

Rendelési idõ:
Hétfõ: 12:00–14:00 óráig
Kedd: 13:00–15:00 óráig
Szerda: 11:00–13:00 óráig 

(védõnõi tanácsadás)
Csütörtök: 12:00–14:00 óráig
Péntek: 12:00–14:00 óráig

Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet
Címe: Dunavecse, Vasút u. 8.
Telefon: 06 (78) 437-037
Hétfõtõl-péntekig: 15 órától reggel 7-ig
Szombat-vasárnap: hétfõ reggel 7-ig

Fogorvosi rendelés
Háziorvos neve:
dr. Petró Henrietta
Orvosi rendelõ címe:
6086 Szalkszentmárton, Fõ út 62.
Telefonszáma: 06 (76) 850-246
Rendelési idõ:
Hétfõ: 8–13 óra között
Kedd: 13–18 óra között

Szerda: 8–13 óra között 
Csütörtök: 13–18 óra között 
Péntek: 8–11:30 óra iskolafogászat
A járványhelyzetre tekintettel kérjük, hogy
minden esetben telefonáljon, mielõtt a
rendelõbe érkezne! (figyelemmel kell
lennünk arra, hogy a váró helyiségben
egy idõben mennyien tartózkodnak) 

Gyógyszertár
Viola Patika
Gyógyszerész: Dr. Németh Sándor
Gyógyszertár címe:
Szalkszentmárton, Fõ út 53.
Telefon: 06 (76) 358-079
Nyitva tartás:
Hétfõtõl-csütörtökig: 8–12 óráig, 12:40–
17 óráig
Péntek: 8–16 óráig

Dunaújvárosi ügyeletes gyógyszertárak:
https://patikavilag.hu/duna%C3%BAjv%
C3%A1ros

Közérdekû információk

Hírmorzsák
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Anyakönyv – Köszöntések

Születések

Sümegi Lili (2020.10.09.) a.n.: Horváth Krisztina

Patkós Panna (2020.10.30.) a.n.: Langó Teréz

Szapek Dávid (2020.11.04.) a.n.: Somogyi Beáta

Molnár Árpád Kilián (2020.12.18.) a.n.: Szentes Szandra

Kanyok Hanna (2020.12.18.) a.n.: Kolman Tímea

Fésüs Zsombor Mihály (2020.12.21.) a.n.: Sári Elvira

Mészáros Kíra (2021.01.02.) a.n.: Kardos Nathalie

Sebestyén Simon (2021.01.17.) a.n.: Kaszás Veronika

Somogyi Blanka Edit (2021.01.23.) a.n.: Kósa Edit

Lengyel Mira Gréta (2021.01.25.) a.n.: Tóth Nikolett

Németh Bence Mihály (2021.02.15.) a.n.: Jakab Teréz

Jakab Ráhel (2021.02.27.) a.n.: Varga Krisztina

Varga János Gábor (2021.04.02.) a.n.: Saly Virág Julianna

Házasságkötések

Lengyel András és Tóth Nikolett 2020. október 31.

Somogyi Gyula és Kósa Edit 2020. december 5.

Pálinkás Ferenc és Gyurecska Nóra 2021. január 16.

Durvay Zsolt és Kovács Szilvia 2021. január 23.

Vorgics András és Halma Valéria 2021. január 23.

Patai Dávid és Rávai Renáta 2021. február 24.

Mendi Imre Roland és Fekete Alexandra 2021. március 6.

Horváth Dávid Csaba és Kanizsai Annabella 2021. március 27. 

Elhunytak

Klein Antal (1956.12.13.) Elhunyt: 2020.09.09.

Sebetka János (1951.09.12.) Elhunyt: 2020.09.15.

Szabó Sándorné (1938.04.05.) Elhunyt: 2020.10.12.

Vizi Gábor (1942.03.24.) Elhunyt: 2020.10.19.

Halma Ferenc János (1938.05.29.) Elhunyt: 2020.10.23.

Majsai Sándorné (1948.08.29.) Elhunyt: 2020.11.08.

Dömõk Jánosné (1953.12.02.) Elhunyt: 2020.12.10.

Krepsz Mihályné (1938.11.14.) Elhunyt: 2020.12.18.

Cseh Gábor (1958.03.19.) Elhunyt: 2020.12.16.

Kolman Sándorné (1929.09.27.) Elhunyt: 2020.12.18.

Ágoston Gábor (1952.04.28.) Elhunyt: 2020.12.22.

Tóth László (1940.08.13.) Elhunyt: 2020.12.26.

Szilágyi Károlyné (1939.09.29.) Elhunyt: 2021.01.17.

Valkai Istvánné (1945.11.18.) Elhunyt: 2021.02.01.

Jaksa József Tamás (1980.03.26.) Elhunyt: 2021.02.17.

Farkas László (1971.07.31.) Elhunyt: 2021.02.28.

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük a falu legidõsebb lakóját: 

Szabó Józsefné Terike nénit 
(született 1921. 12. 25.)

Kislány lett az év elsõ babája Szalkszentmár-
tonban. Mészáros Kíra 2021. január 02-án

látta meg a napvilágot!

Ezúton kívánunk nekik jó egészséget!
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