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Véssél be, ó, két szót szívedbe,
Csak két szót jegyezz meg, kis fiam:
E két szó él a magyar szívekbe’
Mint a Himnusz, a Honfi Dal. Ez legyen hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Szívedben e két szó dobogjon,
Ajkad zászlaján ez lobogjon,
Hogy esztelen, elvakult hordák
Szép hazádat feldarabolták!
S legyen vádló imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Tudd meg, hogy e két szó mit jelent:
Nagy, történelmi ezredévet,
A kifosztott, kirabolt jelent,
Hol a magyar süketen réved S legyen legszebb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

És gondoljál mindig reája,
Mint keresztény - a keresztfára.
De ököllel, s fogcsikorgatva:
A gyászos trianoni napra!
S legyen leghőbb imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Hírmondó
És hirdesd bátran, dacos ajkkal,
Hogy szívedben csak két szó sarkall,
Hogy feledni te nem tudsz soha,
Hogy éget a bosszú láng-bora.
S legyen bátor imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!
S ha jön a leszámolás napja,
Veszett tigrissé válj e napra!
S omló véred hullása árán,
Keresztül millió hullák várán
Szerezzél diadalt hazádnak
S igazságot Magyarországnak!

Jelenti, hogy: a Tátra másé
Árpád útja, Verecke völgye,
Ahol élt ama hős Csák Máté, S másé ma Erdély minden tölgye.
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!
Tudd meg, hogy másé Dévény földje,
Kolozsvár, Kassa, Pozsony, Arad,
Másé a Bánát szent göröngye:
A folyó, a völgy és a bércfalak...
S legyen hát hő imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!

Meghívó!
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2007. május 24-ei testületi ülésen történt
A képviselő-testület május 24-én tartotta soron
következő ülését. A napirendek között szerepelt a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által
megalapítani tervezett közös fenntartással működő
12 évfolyamos egységes középiskola részére a helyi közoktatással kapcsolatos intézményfenntartói
jogok átadásáról szóló előterjesztés, az óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálása, a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, az
Általános Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása, régészeti feltárás folytatása,
„Öreg iskola” sorsa, ifjúsági szervezet alakulása,
Művelődési Ház bővítése. Az ülésen minden képviselő jelen volt.
Az ülés megnyitása után a polgármester elmondta, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás által létrehozni (megalapítani) tervezett
egységes középiskolával kapcsolatos szakértői
tanulmányt véleményezésre eljuttatta mindazon
szervezeteknek, amelyek előzetes bevonását a
testületi döntésbe a Közoktatási törvény előírja
(alkalmazotti közösségek, az iskolaszék, a szülői
szervezetek, a közalkalmazotti tanácsok, diákönkormányzat). A beérkezett véleményeket a képviselőtagok megkapták. Képviselő-testületünk
számára ezúttal annak a kérdésnek eldöntése volt
a feladat, hogy önkormányzatunk a többcélú társulás által létrehozandó közoktatási intézményhez
csatlakozni kíván-e, a helyi óvoda és általános
iskola fenntartói jogát, és a feladat ellátásához
szükséges intézményi vagyon használatának jogát
átengedve a Többcélú Társulásnak. A csatlakozás
következtében számottevően nőnének az önkormányzat anyagi forrásai és bővülnének pályázati
lehetőségei, ám az intézmények jelenlegi önállósága a fenntartói jog átengedésével csökkenne. A
fenntartói jogokat a Többcélú Társulás döntéshozó
szerve, a Társulási Tanács gyakorolná. Ennek működéséről a Többcélú Társulási Megállapodás rendelkezik az önkormányzatok többcélú társulásról
szóló törvény alapján. A Megállapodásban az alapításkor a törvényben lehetőségként biztosított egy
tag egy szavazat elvet választottuk, a döntéshozatalnál azonban már az is elvárás, hogy az „igen”
szavazatot leadó települési polgármesterek által
képviselt lakosságszám meghaladja a kistérségi
lakosságszám felét. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a megyeszékhely Kecskemét képviselőjének
beleegyezése nélkül a többi 17 település semmit
nem tehet, hiszen a kistérségi összes lakosságszám
178 ezer fő, ebből Kecskemét 108 ezer lakosa áll
szemben a 70 ezerrel. Legutóbbi ülésén Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése módosította
korábbi határozatát, így a Társulásba csak a Lestár
Péter és a II. Rákóczi Ferenc iskolákat „viszi be”. A
városházi ülésen azzal érvelt, hogy ha már mindenképpen társulni kell, akkor a teljes egyenjogúság
mellett falu társuljon a faluval. Végső elköteleződést még nem sok település részéről ismer. Az
elmúlt napokban-hetekben itt helyben is, kisebbnagyobb létszámú fórumokon minden jelentősebb
oktatási kérdés megvitatásra került. Történtek
települési szintű egyeztetések is a szomszéd településekkel, a tiszakécskei mikrotérségi társulással,
sőt Ladánybenén is volt egy konzultáció, ahol a
falvak képviselői vettek részt. Ha igennel válaszol
a képviselő-testület erre a kérdésre, akkor a mérföldkövei látszanak annak a folyamatnak, melyek
bennünket a Többcélú Társuláshoz vezetnek, ha a
kérdésre a válasz nem, akkor két lehetőség áll előttünk: az önálló intézményi fenntartás, avagy más
településsel vagy településekkel az intézmények

közös működtetésének lehetősége. A hozzászóló
képviselőtagok mindegyike a Többcélú Társuláshoz való csatlakozás ellen szólt, mert mint az
ülést megelőző közoktatási fórumon elhangzott,
annak a településnek, amelynek nincsenek önálló
oktatási intézményei, nincs jövője sem, hiszen ha a
gyermekeket más településre kell iskolába járatni,
akkor előbb-utóbb a család is odaköltözik. Javasolták, hogy ha mindenáron társulni kell, akkor inkább
a másik változatban, a környező településekkel
való társulásban gondolkodjon az önkormányzat,
de a döntést ez esetben se hamarkodja el. Jó lenne
meggyőződni arról, hogy hogyan is működik ez,
mert társulás után visszalépni már sokkal nehezebb
lesz. A képviselő-testület egyhangúlag elutasította a
Többcélú Társuláshoz történő csatlakozást, egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a környező településekkel történő egyeztetésre a települési társulás
létrehozására vonatkozóan.
A második napirendi pont keretében került
sor az óvodavezetői állásra beérkezett pályázatok
elbírálására. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy az óvodavezetői állásra 4 pályázat
érkezett. Ezeket a képviselők megkapták az óvodai
szülői közösség és az alkalmazottak közösségének írásos véleményével együtt. Az ülésre meghívót kaptak a pályázók is, és lehetőséget kaptak
a személyes bemutatkozásra, pályázataik szóbeli
kiegészítésére, amivel valamennyien éltek is. A
határozathozatalhoz minősített többség, vagyis 6
érvényes szavazat szükséges. A testület előzőleg
állást foglalt abban, hogy a szavazócédulára először mind a 4 pályázó neve fölkerül, majd az ezt
követő esetleges második fordulóban a legtöbb
szavazatot kapott két pályázó neve szerepeljen, a
fordulók számát pedig nem korlátozták. Eredményes szavazás esetében a nyertes pályázót a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései szerint, az abban foglalt bértábla, és a pályázati
felhívásban jelzett vezetői pótlék alapul vételével
megállapított illetménnyel 5 évre nevezné ki a
testület. Ezután került sor a titkos szavazásra. Az
első forduló eredményesnek bizonyult, a nyertes
pályázó 7 szavazattal Görbe Ervinné, a jelenlegi
megbízott óvodavezető lett.
A következőkben a polgármester arról tájékoztatott, hogy a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet
két évente felül kell vizsgálni, és az elvégzett intézkedésekről beszámolni. A felülvizsgálattal a Tervet
készítő MKM Consulting Zrt. szakértő céget bízta
meg. A dokumentum legfontosabb részét, a további teendőket is tartalmazó cselekvési programot a
képviselőtagok megkapták. Nagy horderejű intézkedések nincsenek az anyagban. A Ceglédi Hulladékgazdálkodási Konzorciummal kapcsolatban
időpontok is látszanak már, hogy miféle indulással
lehet kalkulálni. A szelektív hulladékgyűjtés várható
indításának időpontjaként már az elmúlt év ősze is
véglegesnek tűnt, de nem lett belőle semmi. A régi
szilárdhulladék-telepnek a rekultivációs terve elkészült, ez is a konzorciumon keresztül valósulna meg.
Úgy gondolja, hogy biztonsággal hagyatkozhat az
önkormányzat erre a társulásra. A hozzászóló képviselőtagok felvetették a komposztálás fontosságát,
bár félő, hogy a komposztálóba bekerülne oda nem
való szemét is. Tudatosítani és propagálni kellene a
lakosság körében, hogy nem minden szemét, és ezt
vegyék komolyan. A szelektív hulladékgyűjtést kevésbé érdemes népszerűsíteni (ebben megoszlottak a
vélemények), mert nem igazán működik az országban sem, de a világ más részein sem. A válogatókat
nem véletlenül építik. Ez csak plusz beruházás lenne

az önkormányzatnak. Felvetődött az összegyűjtött,
markolóval összetolt síkfóliák további sorsa is.
Ígéretet kaptak a képviselők arra, hogy elszállítása
megtörténik, csak az a baj, hogy nagyon földes, és
így a vállalkozó számára veszteséges. Jó ez a módszer, de sokkal nagyobb gondot kell fordítani a fólia
összegyűjtésekor, hogy föld ne kerüljön közé. A hulladékgazdálkodási rendszer furcsaságaként hangzott
el, hogy a hulladékká vált csomagolóanyag legalább
50 %-át – a törvény szerint - hasznosítani kell, de
főként eleve kevesebb csomagolóanyagot kellene
gyártani. Kérés volt a nagy kukák rendszeres, minden héten történő kiürítése. A képviselőtagok a felülvizsgálatban foglaltakat egyhangúlag jóváhagyták az elhangzott észrevételekkel.
Következő napirendi pont a Rendezési Terv
módosítása. A polgármester elmondta, hogy a
vége felé közeledik a 2005. óta tartó folyamat. A
mostani ülésen az időközben beérkezett lakossági
kezdeményezésekről kell dönteni, illetve a helyi
építési szabályzatra vonatkozó módosítási javaslatot kell értékelni, amely majd átvezetésre kerül az
anyagon. Rendeletalkotásra a következő testületi
ülésen kerül majd sor. Szilberhorn Erzsébet tervező elmondta, hogy azért került két anyag a képviselő-testület elé, mert az utóbbi kiegészítés tulajdonképpen az államigazgatási szervek véleményének
átvezetéséről szól. A mai testületi ülés után zárható
le az egyeztetés jegyzőkönyve. Ezt követően még
egyszer megkapja minden véleményező szerv, és
utána következik a főépítészi jóváhagyás.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Balogh
Levente, az Ásványvíz Kft. vezetője megvásárolta
a szentkirályi 08/7 hrsz-ú területet, és kéri annak
belterületbe vonását. A képviselő-testület a kérelmet elfogadta. Tájékoztatott arról is, hogy Oravecz
Mihály és társai részéről érkezett egy kérelem,
miszerint a Kéri Kft. telephelye és a Rákóczi utca
déli részének a lakóház sora közötti védőzöld terület lakóövezetté történő átminősítéséhez járuljon
hozzá a képviselő-testület. A hozzászóló képviselőtagok elmondták, hogy arra a területre építkezni
nem lehet a Kéri Kft. tevékenységével kapcsolatos
elviselhetetlen zajszint miatt. Javasolták, hogy a
tulajdonosok erdősítsék be. A fentiek miatt a képviselő-testület a kérelmet elutasította. Ezután elfogadta a helyi építési szabályzat módosítását is a
fenti terület belterületbe vonásával és még néhány
elhangzott módosító javaslat beépítésével.
Ezt követően a polgármester ismertette az általános iskola beadványát, mely arról szól, hogy
minden évben komoly gondot okoz a tanulók megfelelő tankönyvvel való ellátása. A nagy létszámú
tankönyvtámogatásban részesülők, és az állami támogatás mind nagyobb mértékű csökkenése miatt
számos hasznos tankönyvről kell lemondani. Az
ingyen tankönyvek visszakérése problémával jár,
mivel nem mindenki hozza vissza, sokan szeretnék megtartani. A visszaadott könyvek sok esetben
olyan állapotban vannak, hogy nem tudják újra felhasználni, ezeknek a raktározása is gondot okoz.
Felmerült annak a gondolata, hogy akik szeretnék
a tankönyveket megtartani, egy jelképes összegért
megvásárolhatnák, és az ebből befolyt összeget új
tankönyvek vásárlására tudnák fordítani. Egy használt tankönyvcsomagért 700-1000 forintnyi összeget kérnének, amit a „Szentkirályért” Közalapítvány számlájára fizetnék be. Véleménye szerint ez
az iskola belső ügye, melyet a szülőkkel egyeztetve
saját hatáskörben próbáljanak elintézni. Lényeg az,
hogy a gyerekeket el tudják látni tankönyvvel.
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A régészeti feltárással kapcsolatban elmondta,
hogy készül a költségvetés, de mindenféleképpen
jó volna elérni, hogy egy összefüggő területrészt be
lehessen keríteni. Ehhez szükséges még egy darab
területnek a feltárása, és akkor lenne elmondható,
hogy a temető bővítésnek az önkormányzat eleget
tett. Mivel költségvetés nincs, így erre a témára a
következő testületi ülésen ismét vissza kell térni.
Ezután Kutasi Ferenc településfejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket a Művelődési Ház galéria
hasznosítására vonatkozó ajánlatról. Ifj. Bőti József azzal az elképzeléssel kereste meg, hogy létre
kívánnak hozni egy ifjúsági egyesületet „Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület” néven, melynek
székhelyéül az említett helyiséget szeretnék igénybe venni. Az egyesület jogi személy, tevékenységi körét a 14-26 év közötti fiatalok között fejti ki.
Célja a magyar kultúra ápolása, közösség megteremtése, a település lakosságának megtartása,
kulturális programok segítése, az ifjúság aktivizálása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, és ápolása,
gyermek- és ifjúságvédelem, stb. Az egyesületnek
önálló ügyintéző és képviseleti szerve van. A működéshez szükséges vagyonnal, önálló költségvetéssel rendelkezik, amit a tagok tagdíj befizetései,
és egyéb bevételek fedeznek. Az önkormányzattól
névhasználati engedélyt, székhelynyilatkozatot,
és kizárólagos használati jogot kérnek a galériára.
A képviselőtagok örömmel fogadták a kezdeményezést, hozzájárultak a névhasználati engedély
és a székhelynyilatkozat kiadásához, azonban a
helyiség kizárólagos használati jogának kérdése
egyeztetést igényel, mivel azt az épületrészt egyéb
célokra is használják.
Tájékoztatott arról is, hogy a Beltex Kft. helyi
képviselője azzal kereste meg, hogy a Kft. felszámolja szentkirályi telephelyét és a tulajdonában
lévő ingatlant (ún. „Öreg Iskola”) értékesíteni kívánja. Az ingatlan fekvése, múltja és a jövőbeni
hasznosítása okán megfontolandó, hogy az önkormányzat vételi lehetőséget kérjen a tulajdonostól.
Ebben az esetben 2007. szeptember 30-ig nem
propagálják az értékesítést. Az ingatlan értékbecslő által megállapított becsült nettó értéke olyan
magas, hogy azt az önkormányzat csak pályázaton
nyert pénzből tudná megvásárolni és hasznosítani.
Augusztus elejére várható olyan pályázat, amely
keretében nemcsak megvásárolni, hanem bővíteni,
átalakítani is lehet. A hasznosításra vonatkozóan
egy lehetőségként munkahely kialakítását említette. A képviselők részéről javaslatként hangzott el
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az épület hasznosítására vonatkozóan erdei iskola
létesítése, skanzen megépítése.
A polgármester javasolta vételi opció kérését
a tulajdonostól 2007. szeptember 30-ig. Ezen időpontig igyekeznek olyan pályázati forrást találni,
melyből realizálhatóvá válik az ingatlan tulajdonjogának megszerzése. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
Ezt követően a polgármester arról tájékoztatott, hogy a Timi-Ker. Bt. képviselője a volt
Gazdabolt helyén eszpresszó fennmaradási és továbbépítési engedélyezése ügyében parkolóhely
kialakításához útkezelői hozzájárulást kért a járda
és az úttest közötti közterület és a 34/2 hrsz-ú utca
vonatkozásában. A közterületre vonatkozóan a
hozzájárulást az önkormányzat megadta, azonban
a 34/2 hrsz-ú utca vonatkozásában nem, mivel az
zsákutca, és azon átmenő forgalom nem bonyolítható. Tovább rontja a helyzetet, hogy a tárgyi ingatlannal átellenben járda, annak belső vonalában
pedig villanyvezeték csökkenti az utca szélességét.
A helyzet tisztázására a Magyar Közút Kht. Megyei
Igazgatóságától helyszíni szemlét kért. A szemle
során az alábbi javaslat született: az ingatlan kerítésének elbontása után lehetővé válik a parkolás az
önkormányzati terület felhasználásával. A közúttal
párhuzamos szikkasztó árok kimélyítésével megakadályozható lenne a közvetlen gépjármű-kihajtás az országos közútra. A Közúti Igazgatóságnak
az ellen nincs kifogása, hogy ezen a sávon keresztül lehessen bejutni a parkolóba, csak külön lejáró
ne legyen kialakítva. Ez közterület, bárki használhatja, csak a használatra alkalmassá tétele jelenti a
problémát az önkormányzat részéről.
Zana Antal képviselőtag felháborítónak tartja
az ottani helyzetet. Már a Gazdabolt tulajdonosának építkezéséhez sem szabad lett volna hozzájárulnia az önkormányzatnak, és ehhez az építkezéshez sem. Embertelen körülmények vannak, és
azoknak, akik már évtizedek óta ott laknak mindezt
el kell viselni. Most pizzéria lesz, később ki tudja,
hogy mi lesz belőle, esetleg még az ott lakók éjszakai nyugalmát is zavarhatják.
Szabó Mária jegyző tájékoztatott, hogy jelenleg a bontási és továbbépítési engedély iránti kérelme is el van utasítva, így a képviselő-testület a
döntéshozatalt elnapolta.
A Kunság Volán Zrt. megküldte az autóbusz
menetrend változásáról szóló tájékoztatót, melyben az autóbuszjárataik számának csökkentését
tervezik az utóbbi időben bekövetkezett utasszám

Ülésezett az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa
Az idei közgyűlésre is Straszburgban
került sor május 30. és június 2. között.
A Kongresszus Helyi Kamarájának
napirendjén „A településközi együttműködés intézményi keretei” címmel egy ajánlás-tervezet is szerepelt. A hazai gyakorlat
szerint leginkább a kistérségi társulásokra
vonatkozó javaslat a tagállamok Kormányainak a megfelelő jogszabályi keretek
megalkotását ajánlja. Ezen belül az e téren még „útkereső” tagállamokat hívja fel
az önkormányzatok összefogásának erősítésére a nemzetközi tapasztalat alapján,
szorgalmazza a helyi képviselők képzését

az együttműködés előnyeinek tudatosításával, a privatizáció költség-haszon analízisét hangsúlyozza még a közszolgáltatások magánosításáról hozott döntés előtt,
és elvárja a kisebbségben maradó képviselő-testületek részvételének garantálását
a létrejövő településközi szervezetekben.
Szorgalmazza a helyes vezetői technikák
alkalmazását, és az együttműködés során
eljáró testületek döntéshozatali mechanizmusa átláthatóságának fokozását.
Törvényi felhatalmazáshoz köti feladat telepítését az együttműködő önkormányzatok szervezetére, kikötve a velük
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csökkenése miatt. A tájékoztatót a képviselőtagok
is megkapták, és sérelmezték a járatok csökkentését.
Napirendre került a Művelődési Ház bővítése, amely a Könyvtárnak a meghosszabbítását
jelentené. A Könyvtár belső fala le lenne bontva
és valószínű, hogy galéria rész is ki lenne alakítva. Egyelőre konkrétumok nincsenek, a tervezési
díj 288 ezer forint. Jó volna olyan közösségi beruházást támogató pályázatot találni, ami itt a további funkcióbővítést szolgálná. Egy légtér volna
az egész, nem változna a funkciója a helyiségnek.
Elsősorban számítástechnikai bővítést jelentene. A
tervet amiatt kell elkészíteni, hogy a költségvetést
lehessen látni a bővítésre, és a berendezésre vonatkozóan.Ezzel kapcsolatban Kutasi Ferenc elmondta, hogy egyik oka a bővítésnek, hogy lassan kezd
a hely szűk lenni. A másik ok, hogy mostanában a
legtöbb pályázati forrásban arra van lehetőség, hogy
komplex szolgáltató tereket nyissanak. Minden településen szeretnének olyan helyet, amely a lakosság
számára fontos szolgáltatásokat elérhetővé tenné.
Ilyenek az irodai szolgáltatások, fénymásolás, fax,
internet, de akár üzleti szolgáltatás is lehet, pl. ügyvéd vagy biztosítási ügynök tudjon ott fogadóórát
tartani. Az őstermelők el tudják intézni a szükséges
adatközlési kötelezettségeiket. Ugyanúgy lehetne
néhány számítógéppel akár képzéseket is megvalósítani, de nem csak számítógépes képzéseket,
hanem távoktatás lévén bármi belefér, ami a technikai felszereléssel biztosítható. A szakmai hátterét
a Megyei Könyvtár dolgozná ki, az önkormányzat
adná a helyet, és ő kapná meg azt a szolgáltatást,
amit itt meg tudnának valósítani. Várhatóan augusztus elején írják ki a pályázatot. A képviselő-testület
egyetértett a művelődési ház bővítésével, és a terv
megrendelésével.
Kutasi Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a nyárlőrinci önkormányzat képviselője kereste
meg a földutak karbantartásával kapcsolatban, nevezetesen közösen kellene lépni ebben az ügyben,
mivel ők is hasonló helyzetben vannak. Saját gépet fenntartani, üzemeltetni nagyon nagy költség.
A bérmunka tűnik célravezetőnek. Egy előadáson
hallotta ugyanakkor, hogy az egyik önkormányzat vontatható gréderrel oldja meg ezt a gondot. A
vállalkozóktól csak az erőgépes vontatást rendelik
meg, így viszonylag olcsó a beruházás, fenntartása sem igényel nagy összeget, nem kell rá embert
alkalmazni. Megfontolandónak tartaná megnézni
ennek a működését.

való előzetes konzultációt, ám hasonló
előfeltételek mellett lehetővé teszi egy
önkormányzat kötelezését is egy közösen
működtetett testülethez való csatlakozásra, ha annak alapjául törvényben rögzített
feltételek mellett az adott települési közösség érdekeit meghaladó fontosabb indok szolgál. A Kormányok mellett a helyi
testületeket is megcélozza néhány elvárás.
Például, hogy az önkormányzatok tegyenek
lépéseket a helyi közösség tagjainak minél
aktívabb részvétele érdekében a településközi együttműködések és testületek megalakítása, illetve feloszlása során, hasonlóan az ezek működésére kifejtett hatékony
állampolgári részvételt szorgalmazza úgy
az ellátásért felelős önkormányzati, mint
magán érdekeltségű szervezetek testületei
esetében.
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A szövegtartalom végleges kialakításához a magyar delegáció tagjaként Szabó
Gellért is hozzájárult. Az eredeti szöveg a
tagállamok számára általánosságban írta
elő a helyi közösség szerepének erősítését
a döntéshozó közös testületek felállítását,
vagy azok feloszlását illetően. A magyar
módosító javaslat ennek kiegészítését indítványozta: a partnerség és a helyi értékek figyelembe vételét Európa kulturális
és tájképi sokszínűségének védelme érdekében, különösen a falusi-vidéki területrészeken. Szóbeli indokolásában Szabó
Gellért kifejtette, hogy a módosító javaslat

Szentkirályi Hírmondó			
a közös érdeken alapuló és a résztvevők
kölcsönös előnyét biztosító településkapcsolatok létrejöttét célozza, falvak és
városok gyümölcsöző együttélésében. A
helyi önkormányzatok európai kartájára
és az Európai Tájképvédelmi Egyezményre hivatkozva célja a kisebb közösségek
súlyának növelése, annak lehetőség szerinti bebiztosítása, hogy a falusi-vidéki
település-szerkezet és a tájképi gazdagság áldozatává ne váljon a profit-vezérelt
szemléletnek, és az önkormányzati közellátási felelősség szigorúan gazdaságossági
szempontok szerinti megközelítésének.
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A kiegészítő indítványt a napirend
orosz nemzetiségű előadójának támogatása mellett – vita után – meggyőző többséggel fogadta el a Kamara ülése.
A Miniszterek Tanácsát arra kéri, hogy
az ajánlásban foglaltakat a 2005. februári „Budapest Agenda” megvalósulásának
kongresszusi hozzájárulásaként tekintse
továbbítva azt a tagállamokhoz és a végrehajtó, illetve szakértői szervezetekhez,
végül felkéri a Parlamenti Közgyűlést,
hogy az ajánlás tartalmát építse be az önkormányzati testületeket érintő saját tevékenységi körébe.

A magyarság gazdálkodása az Árpádok korában
Állattenyésztés

A középkori Magyar Királyság területén átutazó idegeneknek az állatállomány
bősége és az emberek szorgalma tűnt fel.
A dúsan termő legelőkön és ugarokon az
állatok végeláthatatlan tömege kóborolt.
Főleg a lovakat tenyésztették őseink, hiszen ez az állatfaj megőrizte különleges
szerepét a társadalom minden rétegében.
A ló nemcsak a lovas katonát és az előkelőket szolgálta, hanem a szegényebb sorsúakat is. Bár nem kizárólagosan a lovat
használták a mezőgazdaságban. A szállítást is lovakkal bonyolították általában.
A ló a következő évszázadokban is jelentős szerepet játszott a magyar emberek
életében és a harcosok küzdelmeiben.
1200 után kezdett elterjedni hazánkban az impozáns, nagy terhet is elbíró harci mén. Az előkelők és a lovagok újfajta
harcmodorának szükségszerű szimbóluma lett a nemes telivér.
A paraszti életben a XII. század elejére már a szarvasmarha, a setés és a juh lett
a háziállat, az emberek környezetében.
Ezen felül főleg tyúkot és libát tenyésztettek és fogyasztottak. Az előkelő réteg
a marhákat szabadon tartotta, mint régebben a lovakat. A csordákra szolgarendű
pásztorok vigyáztak. A szilaj pásztorkodásnak ez a formája – kissé átalakulva –az
Alföld egyes vidékein – így környékünkön is – még a XX. században is létezett.
A parasztok, akiknek nem voltak végtelen
nagyságú legelőik, nyáron a falu határában legeltették állataikat, a téli időszakban pedig karámban őrizték a jószágokat.
A sertéstartás legelterjedtebb formája az
erdei makkoltatás volt, és főleg az Alföldön honosodott meg.
Az állattartás mellett a közép- és újkorban megőrizte jelentőségét a halászat.
A folyók és tavak gazdagok voltak halban.
A vadászat nemcsak úri passzió volt. Más
országokkal ellentétben hazánk területén

a parasztok is szabadon űzhették a vadakat egészen a középkor legvégéig. Erdőterület volt bőven a vadak számára. A kezdetekben bőven akadt medve és bölény
is. Sőt, egy leírások őstulokról is említést
tesznek. Az erdők bőséget két jellegzetes
termelési ágnak is kedvezett még: a méhészkedésnek és a prémvadászatnak.

A földművelés

A termékeny magyar föld minden korban magas színvonalú ellátást biztosított
az itt lakóknak. Dúsan termő talajon zavartalanul tudtak termelni meghonosodott
növényeket az emberek. Éhínség nem
sújtotta a tömegeket. A búza volt az egyik
legfontosabb gabonanövényük. A bőséges
termés miatt általában olcsó volt. A tartott
jószágok és baromfinevelés miatt jelentős volt a húsfogyasztás. A XII. századra
leginkább a földművelés lett a fontos gazdasági ág. A lakosság a középkor végéig
bőven fogyasztott a táplálkozás során fehérjét. A magyarok a honfoglalás után a
föld megművelését az itt élő szlávoktól
tanulták el.
A kezdetleges földművelést követően
a kerti gyümölcs- és szőlőtermesztés is
tért hódított. A két legfontosabb tápláléknövény továbbra is a búza és az árpa maradt. A rozs kevésbé volt fontos. A köles
és a zab főleg takarmányként került felhasználásra. A szőlőt inkább a bor készítése miatt művelték. A XII. század közepétől jelentősnek mondható bort, főleg a
szerémségiek állították elő. A török korig
hazánk legismertebb és legkeresettebb
fajtája ez volt. Csak az újkorban terjedt el
igazán a tokaji.
A XIII. századig főleg a talajváltásos
földművelést végezték elődeink. Ennek
lényege az volt, hogy időnként cserélték a
megművelt területeket. Majd pihentették
néhány évig. Közben a falu határában egy
másik birtokot vettek művelés alá. A szántáshoz a Nyugat-Európában bevált apró

termetű ökröt vették igába. Rendszerint ezekből
6-8-at kellett egy
eke elé befogni.
A szláv típusú
könnyű faeke elé
rendszerint csak
két ökröt fogtak.
Az aratást sarlóval végezték.
Csak az újkorban terjedt el a
XX. században is Magyar harcos öltöhasználatos kasza, zéke a X. században.
melyet akkoriban
a széna levágására használtak.
Az őrlés legfőbb eszköze valószínűleg
a kézi malom lehetett, de a XI. századtól
már kezdték alkalmazni a vízimalmokat
is.
A települések sűrűsége is a talajműveléssel magyarázható. A talajváltás módszerével együtt járt, hogy maga a falu is
az új szántóföld közelébe költözött. Az
újabb földterületre költözés sok esetben
gondot okozott az egyháznak is. Ugyanis
a meglévő templomot nem tudták telepíteni. Ezért több alkalommal intézkedett az
egyházi zsinat a visszaköltözésre.
A XI-XII. századi falvak viszonylag
népesek voltak. Ezekben a falvakban általában 30-40 család élt. Sok esetben víz
közelében települtek le a lakosok. A házhelyek elég távol estek egymástól, körülöttük udvar, ól, istálló és egyéb gazdasági
épületek helyezkedtek el. A házak sokáig
nádból, fából, ritkán kőből készültek. Az
ásatások bizonyítják, hogy eleink földbe
mélyített, földpadlós, többnyire egy vagy
kétsejtű kunyhókban éltek. Nyáron és ősszel sátrakban laktak.
Felhasznált irodalom: Engel Pál: Szent
István birodalma. Budapest, 2001.
lovag Kenyeres Dénes
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Garabonciás diák
Kárpát-medencei Kurdisztán?
Bizony, él egy többmilliós nép Ázsiában, melynek nincs országa. Nincs és nem
is volt országuk. E nép több állam területén él egy laza tömbben, Törökország,
Irán, Irak, Szíria, Afganisztán hegyes-kopár határvidékein. Szeretne e nép önálló
államot, persze, hogy szeretne, ám sem a
nemzetközi közösség (ENSZ), sem ezen
államok nem mutatnak semmiféle hajlandóságot arra, hogy e népnek önálló országot hasítsanak ki. E nép a perzsa eredetű,
ők a muzulmán vallású kurdok. Vannak
vagy két-három milliónyian ám. Pontos
számukat nem tudni, hiszen pl. Törökország azt is vitatja, hogy lennének kurdok.
Egyébként Budapesten is él több kurd
nemzetiségű személy. Az önálló Kurdisztán tehát csak lelkekben, vágyakban él.
Jó néhány elvakult és felületes tudású
európai politikus és néhány túlbuzgó cseh
és román politikus mintegy 90 éves azon
ügyködött, hogy a Kárpát-medencében
élő magyarság olyan helyzetbe kerüljön,
mint a kurdok: ne legyen önálló államuk.
Az egész Magyarországot a XX. században mégsem oszthatták fel, ezért csak
kétharmadát osztották fel a környező államok között: ez volt az 1920-as trianoni
békeszerződés. Talán abban reménykedtek, hogy a nyersanyagaitól, erőforrásaitól megfosztott, népességének nagyobb
részét elvesztő csonkaország életképtelen
lesz, s később azt is szétszedhetik. Nos,
nem így történt, a két háború között e
csonkaország talpra állt. Maradtak ugyan
megoldatlan sorskérdések, de talpra állt
gazdaságilag, lelkileg, szellemileg. Sőt,
a magyar kultúrának, tudománynak egyik
legfényesebb korszaka a két háború közötti időszak.
Ennek is köszönhető, hogy a magyar
állam jelenleg is fennáll, létezik. Most
nem is külső hatalmak kívánják szétszedni maradék országunkat, inkább jelenlegi
kormányzatunk - s szellemi elődei – igyekeznek kihúzni a termőföldet a magyar
gazdálkodók, s mindannyiunk lába alól,
azon mesterkedve, hogyan adhassanak el
jó pénzért minél több termőföldet gazdag
külföldiek számára. Holott a termőföld
nem áru, nem olyan vagyontárgy, mint
egy iparcikk, egy gép, egy lakás, vagy
akár egy üzem. A föld nem egyszerűen adható-vehető jószág, mert mennyisége véges, nem többszörözhető, nem növelhető.
Országunk földjének tulajdonjoga a talpköve államiságunknak, és önkormányzatiságunknak. Mert micsoda önkormányzat
létezhet ott, ahol egy település földterüle-

tének többsége külföldiek kezében van?
Sokat kell utaznunk a Somogy megyei
szép Bárdudvarnok községig, ám minden
magyarnak ismernie kell. Ott a kilencvenes években a nemtörődöm hivatalnokok
a község belterületi földjeit is eladták egy
pénzes osztráknak. Ő vissza nem adja, a
hivatalok, hatóságok pedig nem tudják,
vagy nem akarják visszacsinálni. Most
aztán az önkormányzat nem tud semmit
sem építeni, ha a polgármester kiteszi a
lábát a községházából, már az osztráknak
a földjére lép. Könyörögniük kellett az
osztráknak, hogy legalább egy emlékművet állíthassanak hősi halottaiknak, egy-két
négyzetméteren. Nem vérlázító? De a Balaton-felvidék szép kis falvai között is van
több, ahol a belterületi telkek jó része németek, hollandok tulajdonában van. Az igaz,
hogy a lakóépületeket többnyire felújítják,
rendbe teszik, ám csak néhány hetet, talán
egy-két hónapot töltenek itt nyáron. Így hát
azok a porták kiesnek a magyar életből, a
magyar munkából, ott már nem nőnek föl
csillagszemű kisgyermekek, nem terem ott
még egy tő petrezselyem sem. Hiába hoz a
helyi önkormányzat bármilyen szabályt, a
németet, hollandot az nem érdekli, a portáján azt tesz, amit akar. Többnyire azt sem
tudni, hol is van a németországi, hollandiai
lakóhelyük.
Az ugyan igaz, hogy a külföldi tulajdonos sem megenni, sem a hátán elhordani nem tudja a magyar termőföldet, csakhogy az a nép, amely elveszíti a földjének
tulajdonjogát, hontalanná válik, elűzhető
lesz, mint a palesztínok. Minden magyar
embernek meg kellene tanulnia Wass Albert mondását: „Az ember változik, de a
föld megmarad. Egy nemzet sorsa sem a
csillagokban van megírva, hanem a telekkönyvekben.”
Egyébként a termőföldjeink külföldi
kézre juttatását nem rosszarcú banditák,
vagy kigyúrt-kopasz verőlegények végzik, hanem halkszavú, öltönyös, aktatáskás, jól fésült fickók végzik, de ettől még
ez az igazi botrány.
És bizony, Trianon előzményei között
is említenünk kell azt, hogy az 1800-as
évek során nagy ütemben vásárolták fel az
erdélyi magyar földeket, birtokokat a románok. Volt román bank, amely kedvező
kölcsönöket adott románoknak a magyar
birtokok megvásárlásához. A bizakodó,
összefogó románság aztán létszámában
is csöndesen gyarapodott. Trianon után
mondották is: „Erdély [megszerzése] a
román anyák diadala.” Más kérdés, hogy
aztán nemhogy a régi román területek

életminőségét emelték fel Erdély szintjére, hanem Erdélyt igyekeznek lezülleszteni az óromániabeli szintre. No, persze a
lelkiismeretük sem tiszta Trianon miatt,
félnek a visszaköveteléstől, és úgy vannak
vele, egy lenyomorított, kifosztott, összekoszolt Erdélyt nem fognak a magyarok
visszakövetelni. S így vannak a szlovákok
is, mert hát mi másért nem fejlesztenék a
határon menti, zömében magyarok lakta
térségeket?
Mert ha az 1990 utáni kormányaink nem kívánnak területi kérdéseket,
határkérdéseket fölvetni, s a magyarok
esetében a nemzetközi közösség, Európa
sem kíván hallani a határok megváltoztatásáról - mi lehet a válasz Trianonra?
Nem más, mint egy erős Magyarország
megteremtése, amely gazdaságilag gyarapodó, biztos lábakon álló; lélekszámában nem fogyatkozó; lelkében szilárd és
bizakodó, reménykedő. Egy ilyen ország
lehetne az, amelyre a megszállt magyar
területeken élő magyarok fölnézhetnének, amely fölemelné intő-védő karját, ha
bárhol magyart bántanak. Egy ilyen helyzetben lenne lehetőség arra, hogy magyar
állampolgárok vásároljanak tömegesen
erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki
földterületeket, birtokokat, üzemeket, ha
már ezen megszálló államok kiszorítják
az ottani magyarokat a magánosításból.
S az így megszerzett, magyar kézen lévő
földeken, üzemekben dolgozhatnának az
ottani, őshonos magyar véreink.
Egy erős Magyarország lenne képes
megtartani saját termőföldjeit, üzemeit, gyárait. Képes lenne szembenézni a
fenyegető veszélyekkel is: aszályok és
árvizek, klímakatasztrófa, gazdasági menekültek áradata, a kábítószerek terjedése,
az ivóvíz fogyása stb.
Emellett, tudni kell azt is, hogy a jelenlegi kényelmes, elbizakodott városias
életmód roppant kiszolgáltatott, sebezhető. Csak egy hetes áramszünet szétpattinthatja, mint egy buborékot. Áram hiányában nem működik semmi, nem hűtenek a
hűtők, s máris az élelmiszerek nagy része
megromlik. Áram nélkül nincs fűtés-hűtés. A jövő leginkább élhető helyszíne a
falu lesz. A jövő legfontosabb kérdése a
tiszta élelmiszerek, ivóvíz megléte! Hamarosan jöhet még kor, amelyben az lesz
a leggazdagabb, aki meg tudja termelni az
ennivalóját, s össze tudja szedni a tűzifáját. Nem ártana erre készülni, szentkirályiak.
Békesség veletek! A kő marad.
-- bor --
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Katolikus élet
Dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek szentbeszéde
Mindszenty Zarándoklat, 2007. május 5.
I. rész

Mindszenty bíborosról először is azt szeretném elmondani, hogy mélységesen szerette
édesanyját, és mélységesen tisztelt minden édesanyát. 1940-ben zalaegerszegi apát-plébános
korában már harmadik kiadásban jelent meg
„Az édesanya” című, több mint 400 oldalas
könyve, amely egy nagyon szép stílusban megírt,
komoly irodalmi alkotás és egyúttal vallomás az
ő nő-tiszteletéről és anya-szeretetéről.
Hadd idézzek néhány sort ebből a műből:
„Az anyaság kérdése… nem veszített fontosságából semmit; ellenkezőleg, óriásivá nőtt. … A
mai probléma-rengetegben a nőkérdés mezején
a legjelentősebb az anyaság kérdése. …. nagyot
fordult a világ is; távol és közel nagy fényhullást
látunk. De amíg egyetlen édesanya a régi, amíg
a saját édesanyánk eszmény marad: megvan az
alap az anya-tiszteletre.”
Eddig az idézet. Hadd tegyem hozzá: 1940
óta a fényhullás csak folytatódik, a kérdés ma
még égetőbb és aktuálisabb, mint bármikor. Ha
valaha szükség volt áldozatos lelkű, életet, családot, hazát és egyházat szolgáló édesanyákra,
akkor ma különösen is szükség van rájuk.
A mögöttünk hagyott három-négy generáció alatt a keresztény édesanya eszményt három
nagy támadás érte.
a) Az első támadás a nemzeti szocializmustól érkezett, amely a fajimádat és fajgyűlölet
eszméivel szennyezte be az anyaságot. Ismerjük
Hitler mondását: „Asszonynak szülni kötelesség, lánynak dicsőség.” Ez a mondás természetesen csak a germán faj asszonyaira-leányaira
vonatkozott. A többire a sterilizálás vagy a fizikai megsemmisítés várt. Mondanom sem kell,
hogy ez a felfogás már csak azért is ellentétben
áll a keresztény nő- és anya-eszménnyel, mert ez
az élet továbbadásában nem csak „fajszaporító”
biológiai funkciót lát, hanem a szerelemnek és
a szeretetnek beteljesítését, a szeretet Istenének
szolgálatát.
b) A második támadást a materialista
humanizmus intézte az anyaság ellen. Ez a
lelki-szellemi szempontokat félretéve az élet
továbbadását is csak gazdasági szempontból
szemlélte: „Minek annyi gyerek, fölnevelésük
rengeteg pénzébe kerül a népgazdaságnak…A
családanya eszményét helyettesítsük be a dolgozó nő kultuszával, aki gyermeknevelés helyett
dolgozik, pénzt keres, és munkájával építi a szocializmust…”
Ekkor engedélyezték az abortuszt, és ekkor

kezdték el népszerűsíteni a fogamzásgátló eszközöket is. Ez az abortusz törvény rövid távon
rengeteg megtakarítást eredményezett az államháztartásnak, arra azonban senki sem gondolt,
hogy hosszú távon milyen károkat okoznak a
társadalom szerkezetének és milyen negatív következményei lesznek a lakosság egészségére és
az ország gazdasági pénzügyi helyzetére is.
(Az viszont igaz, hogy ezt a törvényt akkor
nem nevezték „reform-intézkedésnek…”)
És akkor még nem beszéltünk az abortusz
lélek- és erkölcs-romboló hatásáról. Amikor a
magzattól megvonjuk az élethez való jogot, elindulunk azon az úton, amely az anyai méltóság
meggyalázásához és egyúttal a gyermek alapvető
jogainak megsértéséhez vezet.
Nem tudom, észrevették-e, hogy az állam
által fenntartott, ún. „királyi” tévécsatornákon
tavaly már nem volt anyák-napi műsor, és úgy
néz ki, hogy idén (azaz holnap) sem lesz. Miközben külön csatornájuk van a szingliknek, a
nálunk (Veszprémben) fogható csatornák közül
egyedül a DUNA Televízió maradt, amely műsoridőt szán az anyáknak.
Magyarországon ma a védett állatok magzatjainak és a védett növények csíráinak több
joguk van, mint az emberi magzatoknak. Ha valaki azokat elpusztítja, büntetésben részesül; aki
ezeket abortálja pénzt keres vele. Aki a védett
állatokat sterilizálja, börtönbe kerülhet, aki az
emberrel teszi ugyanezt, jogilag „tisztességesen
és törvényesen” járhat el.
Nekem a mai magyar abortusz-politikáról
Radnóti keserű sorai jutnak eszembe:
„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt,
nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s
tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.
Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt.”
(Töredék)
c) Az anyaság elleni harmadik támadást a
vadliberális embereszmény intézte. Ez túlhangsúlyozza az egyén autonómiáját, illetve az ún.
önmegvalósításhoz való jogát. Ennek a téveszmének a mélyén az igazi szabadság ismeretének
a hiánya rejlik, semmit se tudva a lélek belső
szabadságáról. A vadliberális gondolkodók nem
látják azt, hogy a merőben külső szabadság túladagolása milyen óriási veszélyekkel jár. Úgy
járhatunk vele, mint az életmentő gyógyszerrel, amely túladagolva halált okoz. Meg vagyok
győződve róla, hogy Magyarország ma „szabad-

ságmérgezésben” szenved, és éppen ezért életveszélyben van.
Ha egy testben minden sejt csak önmagával
van elfoglalva, csak önmagát akarja „felépíteni”,
szétesik maga a test. – Ha egy társadalomban
mindenki csak önmagát akarja „megvalósítani”
– tekintet nélkül a társadalom egészére – a társadalomnak el kell pusztulnia, magával rántva a
pusztulásba az önmegvalósító egyéneket is.
A vadliberális szemlélet túlhangsúlyozza a
nő autonómiáját, önmegvalósítási jogát. Ennek
a felfogásnak eszményképe már nem a családjának élő, a gyermekeiért önmagát is feláldozni
kész édesanya, hanem a szingli. A szingli büszke
arra, hogy mindenkitől független, nincs elkötelezve senkinek. Mivel ő (két-három diplomával
a zsebében) nem szorul rá senkire, nem érzi
szükségét annak sem, hogy ő segítsen másokon,
hogy odaajándékozza magát másoknak. Én rájuk vonatkoztatom Vörösmarty sorait: „Asszony
vagy, a leggyarlóbb, semmi más! Nemednek nincsen tiszteltebb neve: Gyöngéd, hol annak lenni
árulás, Szivetlen, ahol égned kellene.” (Az úri
hölgyhöz)
De én most nem hozzájuk szólok, hanem
azokhoz az édesanyákhoz, akik (Benjámin
László szavaival) „ifjúságunk fölé magasodtak,
megviselten és méltóságosan, akár a százados
fák”, akikben az igaz emberség és a női méltóság
megtestesült és még ma is megtestesül. Szerény
anyák-napi ajándékként hadd olvassam fel nekik
azokat a sorokat, amelyekkel Mindszenty bíboros emlékezett édesanyjára, felidézve azt a pillanatot, amikor az amerikai nagykövetségen hírül
vette édesanyja halálát:
„Nagyon nagyon szegény – s annál is szegényebb lettem.. Nemcsak ünnepeimből, egész
életemből hiányozni fog már: leesett a mi családunk koronája…. Az én anyám zord idők csillaga volt, és szomorúságomban néha már csak az
ő fénye vígasztalt. Most elment a csillag. Elhívta
őt az örökkévalóság nagyobb fénye.” (Emlékirataim) - folytatjuk Hírek a Plébánia életéből: Keresztény gyermeknap: Idén június 10-én, vasárnap délután,
14:30-kor rendezzük meg a hagyományos gyermeknapot, ezúttal ökumenikus jelleggel. Várjuk
szeretettel településünk mindkét felekezetének
apróságait.
Kalendárium: 2007. június 15. – július 16.
Június 15.: Jézus Szt. Szíve
Június 17.: Jézus Szíve Búcsú Lakiteleken.
Június 24.: Keresztelő Szent János születése
Június 27.: Szent László király
Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
Július 2.: Sarlós Boldogasszony
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
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REFOrMÁTUS ÉLET
Élet-példák

Jeles tanítónk, költőnk, Szilágyi Ferenc
imígyen formálta egyik kis versét, epigrammáját: Széljegyzet egy Thököly-levélre
amelyben száműzetésében fölajánlja a pápának, hogy katolizál, s a reformáció üldözője
lesz, ha a Szentszék elintézi hazatérését és
kiegyezését a bécsi udvarral.
Így volt ez mindég – majd’ mindég: adta,
cserélte a gyarló érdek a hitet és a hazát „a haza
érdekiben”; noha hitből áll fel az ország s porrá
omlik, ahol polyva a hit maga is. Támad azért
hős, gályákon, a hitben erős, hű s próbák vészei közt ő viszi révbe a hont; a hitehű lélek
törhet csak a Végzetek ellen a Kocsi Csergők
és a konok álmú Csomák visznek a csúcsig;
csontjukban kőszirt a kemény hit melyen
szent Templom: fölmagasulhat a hon!
Megrendítő, komoly, de erőt adó versezet ez. De nézzünk rá alaposabban. Thököly
Imre (1657-1705) kuruc felkelő és felsőmagyarországi fejedelem ismert személy, éppen
350 éve született. Ismerjük a „konok álmú
Csomát” is, azaz Kőrösi Csoma Sándort is
(1784-1842), aki a magyarság őshazáját keresve jutott el Tibetbe, Indiába, ahol is éppen 165 éve hunyt el. De kit is takar a Kocsi
Csergő név?
Nem más ő, mint a 360 éve született
Kocsi Csergő Bálint református lelkipásztor,
tanár, aki 1647-ben született, s 1698-ban
hunyt el. Pápa városában tevékenykedett,
mikor 1674-ben Pozsonyban egy rendkívüli
bíróság elé állították, s egy összesküvésben
való állítólagos részvétele miatt gályarabságra
ítélték. Osztrák császári katonák Nápolyba
hurcolták, sok más hasonló sorsú protestáns
lelkésszel együtt, ott töltötték le a gályarabságot, amely kíméletlen fizikai munkát, megterhelést jelentett. 1676-ban az életben maradt
26 magyar lelkészt a református de Ruyter
holland tengernagy váltotta ki a gályarabságból. Kocsi Csergő Bálint hazatérése után latinul megírta emlékiratát, melyet később egy
későbbi református lelkész, az erdélyi Bod
Péter (1712-1769, ő pedig 295 éve született)
fordított magyarra, Kősziklán épült ház ostroma címmel.
S ha már évfordulós atyáinkat idéztük,
említsünk még egy gályarab lelkipásztort,
Séllyei M. Istvánt (1627-1692), aki 380

éve született és 315 éve hunyt el. 1669-től
dunántúli református püspök. 1674-ben a
pozsonyi vésztörvényszék maga elé idézte, s
mert nem volt hajlandó megtagadni a református hitét, őt is gályarabságra ítélték, s majd
őt is de Ruyter holland tengernagy váltotta
ki. 1677-ben tért haza, s haláláig Pápán lelkészkedett.
Ez az időszak, 1671-1680 között a magyar reformátusságunk gyászévtizede, mikor
is a megerősödött katolikus ellenreformáció
hatására a bécsi, osztrák császári udvar leszámolni kívánt a magyar protestáns, református, evangélikus lelkészekkel. Egy rendkívüli
pozsonyi bíróságot állítottak fel, ahová több
tucat dunántúli és felvidéki lelkészt idéztek
be, s hitehagyásra hívták fel őket. Volt ott
kínzás, fenyegetés, jutalom és pénz kilátásba
helyezése… Voltak néhányan, akik a kínzások miatt, vagy a júdáspénz miatt megtántorodtak, s írásban megtagadták a hitüket. Ám
a többség nem rettent meg, s el sem gyengült.
Őket ítélték gályarabságra. Nápolyba, ahol
ennek végrehajtása történt, gyalogmenetben
hajtották e lelkészeket, embertelen kínok
közepette. Sokan út közben, vagy a rabság
során elhunytak, de huszonhatan életben
maradtak. Sőt hősiesen vallották ott is református keresztyén hitüket. Olyannyira, hogy
az odajáró, s rajtuk gúnyolódó, velük vitatkozó jezsuitákat, katolikusokat végül a nápolyi
bíboros eltiltotta ettől a „szórakozástól”, írja
Kocsi Csergő Bálint, mert ezek a szenvedő
lelkészek többeket eltántorítottak a katolikus hittől, meggyőztek többeket a reformáció
igazságáról.
Elmélkedjünk hát e gályarab lelkészek
példájáról. Látható, nem törte őket a kín, s
habár életük forgott veszélyben, református
keresztyén hitüket nem tagadták meg, s pénzért sem adták el. Életük-személyük valós,
nem kitaláció, nem fantáziaszülemény. Élő,
valós példái tehát ők Pünkösdnek, a Szentlélek kiáradásának, a Lélek erejének. Tudjuk,
Jézus tanítványai a keresztrefeszítés után még
a föltámadás és Jézus mennybemenetele után
is csendben meghúzták magukat, s majd csak
az első Pünkösd, A Szentlélek faragott belőlük hitvalló apostolokat, kik többségükben
életüket is föláldozták.
Nem kitaláció, nem mese tehát ez a történet sem, hiszen hitelesítő igazolásként itt

vannak a gálarab prédikátoraink, szinte karnyújtásnyi közelségben az időben.
S tudjuk azt is, hogy a gyászévtized ellenére sem, az egész történelmünkön végighúzódó reformátusüldözés ellenére sem pusztult ki Magyarországról egyházunk.
De mi a helyzet ma? Ma életünk nem forog veszélyben, ma nem fenyeget bennünket
börtön, gálya, pallos csupán hitünk miatt. De
sokszor elég egy-egy vásár, elég egy kis eső,
szél; elég a sok televíziócsatorna, a vasárnap
is nyitva tartó bevásárlóközpontok – s máris
hajlamosak vagyunk hátat fordítani templomunknak.
Valóban a kényelem, az elpuhultság ront
meg kultúrákat, nemzeteket, egyházakat?
Úgy tűnik, igen. Gondolhatunk az ókori
Római Birodalomra, amely a végére kiüresedett, már nem tudtak kieszelni újabb kéjeket, újabb élvezeteket, nem volt cél, nem volt
közösség, nem volt összetartozás-tudat. A
mai keresztyénnek nevezett Európa elhízott,
csak a kényelemmel törődik. Nem figyel arra,
hogy Nyugat-Európában sorra emelkednek
a muzulmán mecsetek, épülnek a muszlim
vallási iskolák. Csakhogy késő lesz észbe
kapni akkor, ha majd a tevékeny muzulmánok, mondjuk teljesen demokratikus önkormányzati választásokon átveszik a hatalmat
valamelyik nyugat-európai városban, mert a
pohos európaiak lusták lesznek eltolni a testüket a választóhelyiségbe. Akkor aztán az a
„demokratikus” muszlim képviselő-testület
nem a még megmaradt keresztyénség érdekeit fogja szolgálni, hanem a saját érdekeiket.
Az ottani keresztyének pedig vagy elvándorolnak, vagy újra katakombákba kényszerülnek, s jöhetnek az életüket is feláldozó
keresztyéni hitvallók.
Adja Isten, hogy ne ily módon kényszerüljünk hitvallókká válni! Kérjük a Szentlélek erejét, hogy az elpuhult kényelmességet
elkerülhessük, hogy életünknek ne a vásárlásfogyasztás-ürítés hármassága adjon keretet;
hanem befogadhassuk a Szentlelket, megtapasztalhassuk Krisztus mindenütt jelenvalóságát, s fölfedezhessük őt a rászorulókban, a
segítségre szorulókban, a gyülekezeteinkben!
S forgassunk elménkben Kocsi Csergő Bálint
és Séllyei M. István példáját, amíg magyar
szóra magyar szó felel.
Kenyeres Tibor
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„Iskolába megyünk holnap, ma van búcsú napja”
Ez a mottó fogadta a kedves vendégeket az óvodások búcsúnapján, 2007. május 31-én délután 3 órakor, melyet évek
óta a Kultúrházban rendezünk. Az évzáró műsor a középsősök dalos játék összeállításával kezdődött, melyet a dalokhoz illő táncos ruhákban, kalapokkal, fejdíszekkel mutattak
be. Ezt követte a nagycsoportosok „Négy vándor” című előadása, amelyhez közösen évszaktündéreket készítettek.
A műsort a tanév során tanult versekkel, dalokkal tűzdelték meg. Végezetül a 24 nagycsoportos ballagót a középsősök búcsúztatták el, kis tarisznyákat akasztva a vál-

lukra. A két csoport közös
énekével zárult a műsor,
majd finom uzsonna várta
a szereplőket az óvodában.
Mindenkinek kellemes
és hasznos időtöltést kívánunk a nyárra!
Nagycsoportos
óvónők

KERTÜNK MADARAI
A fekete rigó

Az utóbbi években kedves kis madarakkal lehet találkozni házunk körül,
kertünkben. Nem kell nagy madárszakértőnek lenni, hogy megállapítsuk, rigóféle
került a szemünk elé. Valaha hegyvidéki
erdők lakója volt, majd a síkvidéki erdőkben is otthonra talált. Ember-tűrő képességét támasztja alá, hogy meghódította a
zajos nagyvárosokat is. Leírásától szinte
el lehet tekinteni, hiszen annyira közismert. Ha nem is látjuk, fuvolázó énekéről
biztosan felismerjük. Igen erőteljesen és
szépen énekel. Egyes énekei „kotta tiszta”
hangokból állnak. Beethoven egyik zeneművének első tizenkét hangja feketerigó-

tól származik. Az erdőkben őr szerepet is
betölt. Minden, számára ellenséges állatra hevesen támad, és jellegzetes vészjósló
hanggal figyelmezteti a többi élőlényt a
veszélyre. Megfigyelték, hogyha kedvenc
csemegéjére akad, riasztó hangot hallat,
fajtársait így tartva távol a felfedezett élelemforrástól.
Költőhelyben nem válogat. Sűrű
bokrok, ablakpárkányok, talajon növények köze, virágcserepek, mind ideális
fészkelő hely, akár az ember közvetlen
közelében is. Fészkét rendszerint földdel
béleli. Évente többször költ. A tojó már az
új fészken kotlik, míg a hím az előző fé-

szekalj fiókáit eteti. A fiatal madarak igen
korán elhagyják a fészket, és az ágakon,
vagy a talajon várják szülőik „szólítását”
az élelem érkeztére. Tápláléka elsősorban
rovarokból áll, melyeket a talajon kutatva, rendszerint avar alatt szednek össze.
Komikus látvány egy jól megtermett harmatgilisztával vívott, húzd meg ereszd
meg küzdelem, amely a létért folyik, nem
egyszer a giliszta javára. Madarunk belekóstol az érett gyümölcsökbe is, azonban
érezhető kárt nem okoz. Szaporaságának
ellenére túlszaporodásától nem kell tartani, hiszen igen sok húsevő emlős és madár csemegéje elsősorban a röpképtelen
fiatal madár. Ne bántsuk kedves énekes
madarunkat.
V.F.
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Pillanatképek az iskola évfordulós ünnepségérõl
Június 2-án ünnepelte a Szentkirályi Általános Iskola a
szentkirályi pusztai oktatás 150 éves évfordulóját. Ezen a napon vehette át aranydiplomáját Pászti Andrásné, Kis-Prumik
Ambrusné és Kis-Prumik Ambrus tanítók. Egész nap színpadi
produkciók, játékok, iskolatörténeti kiállítás, sport várta az érdeklődőket. Sokan osztálytalálkozót szerveztek, és olyanok is
találkozhattak újra, akik 30-40 éve elballagtak már.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult e szép nap sikeréhez. A rendezvény támogatói: Szentkirályért Közalapítvány,
Bencsik Jenő, Deák Béla, Béni Sándor, Benkovics Tibor, Kéri
József, Kovács Menyhért, Szentkirályi Ásványvíz Kft, Prikkel Antal, Vörös Dezső, Szentkirályi Óvoda dolgozói , iskolai
SZMK, iskola dolgozói.

Idézetek a rendezvény emlékkönyvéből:

„Köszönöm, hogy megrendezték ezt az ünnepséget, öröm
felidézni a Jász úti iskolában eltöltött 8 évet. …”
„Örülünk, hogy találkozhattunk. Köszönjük a pedagógusoknak, hogy megadták ezt a lehetőséget….”
„Örömmel vettünk részt ezen a szép megemlékezésen,
büszkék vagyunk egykori iskolánkra, és gratulálunk a szervezőknek…”
„A falu a jövő életformája. Nem elmenni kell tehát innen,
hanem méginkább itt kell lenni, be kell tölteni településünket!
Erre neveljen hát az iskola, hogy újabb 50-100-150 év múlva is
lehessen itt bizakodó, lelkes ünneplő közösség!....”
„A Szentkirályi Iskola 150 éve bizonyítja az iskola megtartó erejét, úgy hogy ezen az ünnepségen is láthattuk. Köszönöm, hogy itt lehettem…”

Aranydiplomások

A néző közönség

Táncosok a színpadon

Lapozgatás az emlékek között

Napközis tábor

Idén is lesz a könyvtár szervezésében napközis tábor július 23-tól július 28-ig. A programok
reggel 9 órától, délután 17 óráig tartanak majd. Részvételi díj: 5.000 Ft/fő. Ez magába foglalja a meleg ebédet, belépőjegyeket, ajándékokat, útiköltséget. Tízórait mindenki magának
hoz, uzsonna közösen hozott alapanyagból. Jelentkezési határidő: június 15. Jelentkezni lehet
Szutor Sándornénál.
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Ó-ió-ció-áció-kációakáció-vakáció!

Másféle időszak kezdődik, másféle elsősorban a gyerekeknek,
de másodsorban a gyerekekkel együtt élő felnőttek szempontjából.
Mit tanácsolhatunk? Ne tanultassuk a gyerekeket! Közben tudnunk kell, a nyár spontán élményeiben, kirándulásban, táborozásban, hajózásban, evezésben, tűzrakásban, biciklitúrában – s nem
sorolom tovább – sokkal, de sokkal többet tanulhat, mint ugyanennyi iskolai órában! Nem, ne tanultassuk a gyereket akkor se, ha
„megbukott”! Ne keserítsük meg a nyár elejét szemrehányásokkal
– örüljünk (örüljünk együtt), hogy túl vagyunk az iskolán, a mindennapos szorongásokon és kudarcokon. Na, de a gyerek megbukott, javítóvizsgát kell tennie. És ha azon is megbukik? (amit 10
hónap alatt nem tanult meg, kérdezem, nyári melegben, pihenés
helyett, 2 hónap alatt pótolható? Sosem hittem benne.) Ha a pótvizsgán is megbukik, semmi baj, ha ó nem érzi annak az elvesztett
évet, hiszen el kell szakadnia esetleg szeretett osztálytársaitól, barátaitól. Legyünk reálisak, azért fog készülni a gyerek majd augusztusban, a nyár végén. Két hét alatt sokat el lehet végezni, ha
nem nyomaszt a szemrehányások légköre, ha nem idegesítenek a
folytonos bíztatással, hogy „de most aztán meg kell mutatnod…”
Nem, ne törjünk a „jó jegyre”, ne mondogassuk, hogy „te többet
tudnál, csak lusta vagy”, stb. Ha van ambíciónk, az a gyerekkel

A „Szentkirályért” Közalapítvány
2006. évi pénzügyi beszámolója és
közhasznúsági jelentése
1.) Számviteli beszámoló MÉRLEG
Eszközök és Források összesen			
44.176
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		
52.514
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
(ebből 1 % 360 e Ft)				
50.382
5. Egyéb bevétel					
2.132
C. Összes bevétel (A+B) 				
52.514
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
57.687
Egyéb ráfordítások 				
57.501
Pénzügyi műveletek ráfordításai
		
186
F. Összes ráfordítás (D+E) 				
57.687
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C–F) 		
0
H. Adófizetési kötelezettség 			
0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 		
0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 		
-5.173
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 			
0
B. A szervezet által nyújtott támogatások 		
55.146
2.) Költségvetési támogatás felhasználása. A Kuratórium a
2006. évben költségvetési támogatásként az szja 1 %-ának adózók által történő rendelkezéséből kapott 360.332.- forintot az
ösztöndíjpályázat részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet
49.349.364.- Ft pénzeszköz
Bevételek				
adomány			
50.021.216.- Ft
kamat				
2.132.150.- Ft
szja 1 százalékából		
360.332.- Ft
Összesen:				
101.863.062.- Ft

2007. június

közösen csak annyi legyen, hogy átcsusszanjon! Ez elég! Ha pedig nem a bukás körül kell nyűglődnünk, akkor az újabb tanács:
ne gyakoroljunk! Se nyíltan, se rejtve („írj a nagymamának levelet!”). Az, hogy hogyan kell egy levelet korrektül megcímezni, az
a gyereknek – sok más gyakorlati tudnivalóval együtt – az iskolában kellene megtanulnia! De olvasson olyasmit, amit ő akar, amit
élvezettel olvas. Mire figyeljünk? Hát például arra, amit a Harry
Potter zseniális írónője mond: a Harry Potter köteteit leghamarabb
abban az életkorban szabadna csak olvasni, amilyen korú Harry a
kötetben. (Persze, ha felnőtt olvassa fel, ez ezen valamicskét javít;
a mi gondolatainkon, érzelmeinken, jelenlétünkön átszűrve kicsit
hamarabb is feldolgozhatóvá válhatnak a fontos történetek. – De
eszünkbe ne jusson Potter-filmhez beültetni vagy odaültetni meg
nem felelő életkorú gyerekeinket, sőt: jobb volna, ha a filmet csak
az nézné meg, aki a könyvet már olvasta…). A felolvasás egyébként is jó program a szünidőre. És nemcsak a szünidőre: tíz-tizenkét
éves korig nagyszerű volna, ha megtartanánk a minden esti felolvasás szokását, még akkor is, ha a gyerek egyébként már magának
is olvas. Reméljük, semmiféle házi feladatot nem kapott szünetre
a gyerek. Hogy hogyan kell pihennünk, és a napokat mégis tagolnunk a szünetben, hogy hogyan küzdjünk meg a képernyők
túlzott csábításainak? Ajánlok összefogni szomszédokkal, rokonokkal, osztálytárs-családokkal. Így remek program alakulhat ki.
S ne feledjünk feladatokat adni a ház körül… érezni a segítség
fontosságát! Jó pihenést, feltöltődést kívánok!
Pásztor tanító néni

Kiadások
cél szerinti juttatás			
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)		
működési költség				
banki költség				
Összesen:				

56.580.042.- Ft
820.000.- Ft
100.900.- Ft
186.371.- Ft
57.687.313.- Ft

Záró pénzkészlet 2006. december 31-én 44.175.749.- Ft pénzeszköz. A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyonnal nem
rendelkezik.
4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról. A Közalapítvány
alapító okirat szerinti fő tevékenységére (Szentkirály községi önkormányzat közútjainak fenntartására) fordított kiadása
1.433.520.- Ft. Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály községi önkormányzat közfeladataihoz az alábbi támogatásokkal
járult hozzá:
egészségmegőrzés, gyógyító tevékenység céljára 1.849.022.szociális tevékenységre			
1.804.000.nevelés-oktatás céljára			
24.188.876.kulturális tevékenységre			
4.295.774.műemlékvédelemre			
1.109.450.sporttevékenységre (tornacsarnok fenntartása)
5.000.000.környezetvédelemre			
8.325.880.közforgalmú utak fejlesztésére, fenntartására
8.573.520.Összesen:				
56.580.042.5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege: 360.332.- Ft (szja 1 %-ból). Elkülönített állami pénzalaptól,
kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól vagy
azok társulásától, az egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől támogatást a közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban (munkabér, tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem részesültek.
Folytatás a következő számban.

2007. június				

Szentkirályi Hírmondó			

Étkek, tippek, fortélyok
Gyümölcsös tiramisutorta

Hozzávalók 16 szelethez: 250 g eper, 1 nagy doboz
őszibarackbefőtt, 1 tasak/6 lap zselatin (10 g), 4
tojássárgája, 200 g porcukor, 500 g mascarpone,
1 kk. őrölt fahéj, 3 dl tejszín, 300 g babapiskóta
(kb. 36 db), 2 ek. Instant kávégranulátum, ½ dl
rum, 2 ek. kakaópor.
A eperszemeket megmossuk, felitatjuk róluk a
nedvességet, csumájukat kitörjük, majd nagyságuktól függően
félbe-negyedbe vágjuk. A barackbefőttet leszűrjük, alaposan lecsepegtetjük, levéből 1 dl-t félreteszünk. ½ dl hideg vízben felpuhítjuk a zselatint. A tojássárgájákat és a porcukrot meleg vízfürdőben csak addig keverjük-habosítjuk, amíg a cukor teljesen elolvad,
aztán jéghideg vízbe állítva kihűtjük. A mascarponét habosra keverjük, majd kanalanként hozzáadjuk a tojáskrémet és a fahéjat.
A zselatint a félretett befőttlével, mérsékelt tűzön éppen csak felolvasztjuk. Belekeverünk 1 és még 1 kis merőkanál krémet, majd
gyors mozdulatokkal a krém egészéhez keverjük, végül lazánóvatosan beledolgozzuk a kemény habbá vert tejszínt. Egy 26 cm
átmérőjű, kapcsos tortaforma alját és oldalát kibéleljük sütőpapírral. 1 dl hideg vízben feloldjuk a kávégranulátumot és hozzáadjuk
a rumot. Sorra-egyenként megmártjuk benne a babapiskóták felét,
kibéleljük velük a tortaforma alját. Tetejükre simítjuk a krém 1/3át majd magházukkal lefelé belenyomkodjuk a felezett barackokat, a forma oldalára pedig, vágott felükkel kifelé, rátapasztjuk az
eperszemeket (a maradékot a barackok közé szórjuk). A gyümölcs
tetejére simítjuk a maradék krém felét, majd az előző sorra merőlegesen még egy sor rumos kávéba mártogatott babapiskóta következik, végül a maradék krém, amelyet kissé „kócosra” igazítunk,
mert a szabálytalan felületen jobban mutat majd a kakaó. 12 órára
behűtjük (legjobb, ha előző nap készítjük el). Tálaláskor lehúzzuk
a tortáról a karikát és a papírt, majd 2 tortalapáttal alányúlva óvatosan tálra emeljük. Vastagon megszórjuk kakaóval, végül néhány
szem eperrel és eper-/citromfű-/mentalevéllel díszítjük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

A tűzoltóság tájékoztatója

A tűzoltóság tájékoztatója az aratás és a hozzá kapcsolódó
mezőgazdasági munkák tűzvédelmi szabályairól:
1. A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút mentén kell először elvégezni. 2. A learatott terményt, szalmát a
közúttól legalább 25 méter távolságra szabad elhelyezni. Az
aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. 3. Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és
munkagépek vezető fülkéiben sem szabad. 4. A mezőn összerakott kazal, szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a következő védőtávolságot kell megtartani: - A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 200 métert, - C-E
tűzveszélyességi osztályba tartozó építményektől legalább 100
métert, - közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 métert, - nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől legalább
20 métert. 5. A mezőn (határban) összerakott szálas takarmány-,
szalma-, rostnövény- stb. kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni. 6. Az üzemelő erő- és munkagép
kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a
kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni,
és a rárakódott éghető anyagoktól szükség esetén megtisztítani. 7. Az esetlegesen kialakuló tűz mobiltelefonról a 105 hívószámon jelezhető ( a tűzeset pontos helye, címe, mi ég, milyen
terjedelemben, mit veszélyeztet a tűz, a jelző személy neve és
telefonszáma).
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Május időjárása

„A jó május mindent helyre hoz” - tartja a népi bölcsesség.
Az igyekezet nem maradt el az elmúlt hónapban. Sok volt a
javítani való. A bőséges csapadék javított a kalászosok terméskilátásán. Ugyanakkor gondot is okozott a gyomok kelésének
későbbre tolódásával. A sokszor tikkasztó nyári hőség rekordokat döntögetett. Ember és állat igyekezett árnyékot adó helyre
menekülni. Nem volt ritka a 30-35 C fokos léghőmérséklet, minek következtében gyakran alakultak ki heves záporok, zivatarok, jégesővel. Érdekes, hogy az áprilisi számban említett keleti
szél fő iránya továbbra is megmaradt. Lehet értékelni az év első
négy hónapjának időjárását, ami rendhagyó volt. Eléggé összezavarodott a természet. A hőségnek tudható, hogy a korai gyümölcsök, a meggy, a cseresznye akár két héttel is korábban ért
be. A cseresznyelégy „foga” alól a korai meggy kiérik. Ez évben
súlyosan károsították ezt a meggyfajtát is. Az eper nagyon meg
sínylette a magas hőmérsékletet, minőségi árut alig „adott”.
Emberemlékezet óta az eperfa a hónap végén már kínálta
érett „gyümölcseit” /Tudja-e a Kedves olvasó, hogy miért hívták régen dajkafának a szinte minden udvaron megtalálható,
szép lombú eperfát?/ Kissé némára sikeredett ez a tavasz, mármint a vadmadarak énekét illetően. Kevesebb volt a pacsirtadal,
keveset énekeltek a réti madarak. Az utóbbi években örvendetesen elszaporodott örvös galamb állományból szinte nem is
lehetett látni egy példányt sem. Ez mondható el többnyire az
erdőkbe visszaszoruló, téglavörös színű gerléről is. Fülemülecsattogást sem igen lehetett hallani. A sort lehet folytatni a gébicsekkel, vagy a sárgarigóval. Az ürömben egy kis öröm, hogy
elmaradtak a korai meggyet és a cseresznyét dézsmáló seregély
hadak is. A fenti események teljes magyarázatához Európa szintű ismeretre lenne szükség. Néhány vélt magyarázat: A délebbi
országok ínyenceinek asztalán ért véget a vándorút, ez kevésbé
hihető. Ami viszont feltételezhető, de nem valószínű, hogy a
madárinfluenza szedte áldozatait. Ennek viszont nagyobb híre
lett volna. Elfogadható magyarázattal szolgál az, hogy a kedvező enyhe tavaszon a nem kimondottan helyhez ragaszkodó vándormadarak északabbra vonultak költeni. Az ornitologusokra
vár a végleges magyarázat. Csapadék viszonyok: 4-én 4,3 mm,
5-én 19,3 mm, 6-án 5,2 mm, 8-án 8,2 mm, 9-én 0,5 mm, 15-én
8,5 mm, 18-án 1,9 mm, 19-én 2,3 mm, 22-én 0,3 mm, 23-án 2,3
mm, 27-én 29,6 mm, 28-án 6,6 mm, 29-én 0,3 mm, 30-án 0,2
mm. Összesen 89,5 mm. A sokévi átlag: 54 mm.
Vecsei

Anyakönyvi hírek
Született: Berényi Barbara anyja neve: Kasza Krisztina
2007.05.01., Kenyeres Nóra anyja neve: Falusi Teodóra
2007.05.13.
Elhunyt: Énekes Sándor élt 70 évet.

A könyvtár nyári szüneti nyitva tartása:

Júniusban és júliusban minden kedden és csütörtökön 8 órától
11 óráig lesz nyitva a könyvtár. Augusztusban végig zárva! Június
19. (kedd): 8:00 – 11:00. Június 21. (csütörtök): 8:00-11:00. Június 26. (kedd): 8:00 – 11:00. Június 28. (csütörtök): 8:00-11:00.
Július 3. (kedd): 8:00 – 11:00. Július 5. (csütörtök): 8:00-11:00.
Július 10. (kedd): 8:00 – 11:00. Július 12. (csütörtök): 8:00-11:00.
Július 17. (kedd): 8:00 – 11:00. Július 19. (csütörtök): 8:00-11:00.
Július 24. (kedd): 8:00 – 11:00. Július 26. (csütörtök): 8:00-11:00

Hirdetések
* Az Aranykert Szövetkezet felnőtteket és
15. életévét betöltött diákokat keres idénymunkára 2007. július 1-től augusztus 30-ig, szentkirályi
telephelyre. Feltételek: munkavállalói könyv,
orvosi igazolás. Jelentkezni László Benjaminnál
lehet, személyesen. Telefon: 20/9569-453
* Termőföldet és tanyát keresek megvételre.
Telefon: 30/488-9260
* Termőföldet, szántót, kaszálót hosszú távra bérelnék, illetve vásárolnék, legmagasabb napi
áron. É: Bencsik Jenő 20/9424-219
* Telek eladó Szentkirály, Ady Endre u. 44.
szám alatt, építési engedéllyel, építőanyagokkal.
Érdeklődni: 20/3136-492
* Közművesített telek eladó a Templom utcában (kész házzal szemben). É: 30/270-5533
* Szentkirályon 3 szobás családi ház, melléképületekkel eladó! Érdeklődni: 445-150, vagy
20/220-9908-as telefonszámon
* A Szentkirályi Új Tavasz Kft megkezdte
a 2007. évi termékértékesítési szerződések kötését árpa, búza, tritikálé, repce, napraforgó, kukorica és szemes cirok termesztésére. Kedvező
finanszírozási feltételekkel tudunk vetőmagot,
növényvédőszert és műtrágyát biztosítani. A termények átvétele a szentkirályi szárítóüzemben
történik. É: Bencsik Jenőnél, a 76/445-089, vagy
a 20/9424-219.
* Multinacionális pénzügyi csoport helyi
képviselőt keres fő- vagy melléktevékenységben, az alábbi feladatok végzésére: piacelemzés,
értékesítés, hitelközvetítés, kapcsolattartás. Érdeklődni: 20/399-0472

Az ÁNTSZ felhívása

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság
emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven belül
emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt,
vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. A vizsgálat vizitdíj mentes
és ingyenes. Háziorvosi beutalóra nincs
szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőállomáson lehet kérni. A szentkirályi nők
legközelebb 2007. június 14-re kapnak
meghívót. A vizsgálat helye: Kecskemét,
Nyíri út 38. II. em. Telefon: 76/504-819;
482-115 Akinek a meghívó levélben
jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni, a megadott
telefonszámon új időpontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó
eséllyel gyógyítható! Éljen a felkínált
lehetőséggel!

Vicc! Vicc! Vicc!
- Fogorvos a páciensnek: Megkérem, hogy üvöltsön párat, mintha nagyon fájna!
- De doki, hiszen ez nem is olyan rémes!
- Tudom, de teli a váróterem és meg szeretném nézni a délutáni foci meccset.
- Két hajléktalan beszélget: Te hol laksz?
- Én sehol. És te?
- A szomszédod vagyok.
- Ül egymás mellett egy optimista és egy pesszimista magyar. Megszólal a pesszimista: Ennél már nem lehet rosszabb…
- Mire az optimista: Dehogy nem!!!

HASZONTALAN GONDOLATOK

- A kutya az ember legjobb barátja lenne, ha tudna kölcsön adni.
- Senki nem lehet annyira pesszimista, hogy ne lásson meg valami jót a másik
bajában.
- A világ legnagyobb felfedezéseit olyan emberek tették, akik túl buták voltak
ahhoz, hogy tudják, az adott dolog lehetetlen.

MUNKAADÓK FIGYELMÉBE!

Megjelent az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati felhívása „A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése”
célú támogatási program megvalósítására. A pályázat célja: a) a működő kisvállalkozások: - gazdasági versenyképességének javítása, termelési kapacitásaik modernizációja, a környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érdekében a műszaki és
technológiai fejlesztése, - a menedzsment képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztése, - foglalkoztatási kapacitásának növelése, b) A munkanélküliek
alkalmazásával a települések (ezen belül kiemelten a kistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének (ezen belül kiemelten a romák) növelése, és gazdasági felzárkóztatásának elősegítése. Pályázatot nyújthatnak be a következő mikro és kisvállalkozások: - gazdasági társaság, vagy, - egyéb (KSH 129) szövetkezet, vagy - egyéni
vállalkozó. A további pályázati feltételek, a pályázat teljes terjedelme megtalálható
www.ofa.hu (Pályázati felhívások/aktuális pályázati felhívások/VF/2007) A pályázatot 4 példányban kell elkészíteni, amelyből egy példányt véleményezésre - a pályázati határidő lejárta (2007.06.30) előtt - a program megvalósítása szerint illetékes
regionális munkaügyi központnak kell benyújtani.
DAR Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltség
Terjéki Zsuzsanna kirendeltségvezető

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes körû
APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Õstermelõk,
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.

Az iroda nyitva tartása: Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya,
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.
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