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Az idén először került megrendezésre a Hősök terén a
Nemzeti Vágta május 31-én, és június 1-én. A rendezvény
re befizető szponzor a Szentkirályi Ásványvíz Kft volt.
A nevezők lehetőséget kaptak a Vágta Korzón felállított
sátorban cégüket bemutatni, vagy a bemutatkozást felaján
lani az önkormányzatnak. Településünk a szponzorral a
közös bemutatkozást választotta. Valószínű, hogy nincs az
országnak olyan szeglete, ahol ne ismernék a Szentkirályi
Ásványvizet. Ez kiderült abból, hogy a korzón hömpölygő
sokadalom legtöbb része névtáblánk láttán akaratlanul is
kiejtette a Szentkirály nevet. /Ennyiszer életemben nem
hallottam./ Azt, hogy a becses ital településhez kötődik,
már kevesebben tudták.
A vízből ízelítőt is kaptak látogatóink hűtött formában,
egy-egy pohárral. Kiderült, hogy a "szentkirályi"-nak nem
Fogy az ásványvíz!

Kiállításunk egy részlete

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola

ballagási és tanévzáró ünnepségét
2008. június 14-én, szombaton
9 órakor tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!

kell reklám, a víz maga a reklám. Értéke a korzón azonos
volt a poharas sörével, pesti viszonylatban átszámolva. A
Gyurján-kertészet egynyári virágai, a Gál és társa száraz
virág kompozíciói csodálatot váltottak ki. A Méhecske Bt
mézzel mutatkozott be. (Kapós lett volna egy árusítással
összekötve!) Községünk "Horgászmester" hal-csali üze
mének termékeit a háziasszonyok gusztálták. Az ízléses
csomagolás finom csemegét sejtetett. Csodának számítot
tak a szántóföldi növények magvai. A Mapol Kft (Gavallér
Lajosné) fás szárú dísznövényeit sokan képzelték a kertjük
be. A "Pruit Kft" vízinövényei igazi tóparti hangulatot vará
zsoltak a városi betontengerre. Köszönjük a kiállítóknak,
hogy községünket más oldalról is megismerhette a nagykö
zönség, és külön is hála a Szentkirályi Ásványvíz Kft-nek a
lehetőségért.
V. F.
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2008. május 8-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület május 8-án tartotta
soron következő ülését. A napirendek között
szerepelt a szennyvízberuházáshoz szüksé
ges területek megszerzése, közalkalmazotti
létszám és tevékenységi kör bővítése, telepü
lésfejlesztési pályázatok benyújtása, költség
vetési rendelet módosítása, köztisztviselők
2008. évi munkateljesítmény követelményei
nek alapját képező célok meghatározása.
Az ülésen 7 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szenny
vízberuházás tervezése folyamatban van. A
kivitelezéshez szükséges területeket jelen
leg magántulajdonosok birtokolják (Terjéki
Mihály és Jánosy Jenő), akikkel egyezte
tést folytatott a területek megszerzéséről.
Mindkét esetben elfogadták a területükért
önkormányzati csereingatlan felajánlását.
Tény, hogy a megszerezni kívánt földin
gatlanok mindkét esetben jóval kisebbek a
cserére felkínált önkormányzati ingatlanok
nál, ám annak mérlegelése is fontos, hogy
önkormányzatunk így a legegyszerűbben és
leggyorsabban tudja megszerezni a szüksé
ges földterületeket, nem vesz igénybe pénz
eszközt, illetve az önkormányzati vagyon
értéke nem csökken (eddig nem haszno
sított területek kerülnek hasznosításra, a
területmérték különbözete pedig betudható
a kedvezőbb fekvésből származó értékbeli
előnynek). A pénzügyi bizottság a fentieket
előzetesen megtárgyalta és Jánosy Jenő ese
tében a területcsere helyett a 0259/16 hrsz-ú
ingatlan megvásárlását javasolta az értékkü
lönbözet nagysága miatt 800.000.- Ft vétel
áron. Az ingatlantulajdonos az ülésen jelen
volt, és az adás-vételre vonatkozó javaslatot
elfogadta. Terjéki Mihály esetében javasolta
a képviselő-testület felé a területcsere elfoga
dását a 0259/17 hrsz-ú ingatlanért cserébe a
0228/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlant, mely az egykori nyárfás szenny
vízszikkasztó telep területe.
A képviselő-testület a pénzügyi bizott
ság javaslatát egyhangúlag jóváhagyta.
A következőkben a polgármester arról
tájékoztatott, hogy az előző testületi ülé
sen született döntés értelmében a földgyalu
(gréder) megvásárlása megtörtént. A hasz
nálatával kapcsolatban tisztázni szükséges,
hogy lehetőség szerint állandó szakavatott
kezelő működtesse, elsődleges cél a községi
földutak jó használati állapotának kialakí
tása, majd annak folyamatos fenntartása,
hótolási feladatok végzése, az önkormány
zat által le nem kötött szabad kapacitás hasz
nosítása. Az első alapelvvel kapcsolatban

felmerül a kezelő személy alkalmankénti
megbízása, vagy részmunkaidős foglalkozta
tása, illetőleg teljes munkaidős alkalmazása.
Az első két változatnak előnye a kedve
zőbb költségigény, hátránya viszont, hogy
az illető személy munkáltatójával szükséges
egyeztetni a munkavégzésről. A teljes mun
kaidőben történő foglalkoztatásnak nagyobb
a költségszükséglete, ám vitathatatlan elő
nye, hogy a munkáltatói jog önkormány
zatunknál van, így csak belső egyeztetés
szükséges a munkarend meghatározására.
Ezzel kapcsolatban fontos rögzíteni, hogy
elsődlegesen a település érdekében felme
rülő munkavégzés céljával bővítsünk létszá
mot: a szabad kapacitás hasznosítása akár
helybeli, akár másutt végzett szolgáltatással
semmiképpen ne menjen az önkormányzati
igény kielégítésének rovására. A parkgondo
zás feladatellátására folyamatosan alkalmaz
az önkormányzat - időszakonként nem is
egy - közhasznú/közcélú dolgozót. A gréder
kezelője tehát ebben a munkakörben lehetne
állandó segítsége a parkgondozónak. Fontos
nak tartja annak kimondását is, hogy a gréderest nem a földútjaink egyszeri rendbetéte
lére alkalmaznánk, ami néhány hónap alatt
elérhető, hanem felvétele esetén folyamatos
munkáltatását vállaljuk. A gépkezelő szemé
lyére vonatkozóan utalás az előterjesztésben
nem volt, de kezdetektől fogva Rada László
volt bevonva ebbe a vásárlásba, mint helybe
li, és aki szakértője ennek a gépnek.
Az ülésen jelen lévő Rada László
elmondta, hogy a részmunkaidős foglalkoz
tatást nem tudja vállalni, számára az minden
képpen hátrányos lenne, de a teljes munka
időben történő foglalkoztatást az ismertetett
anyagi és egyéb feltételek mellett vállalja.
Ezután a képviselő-testület hozzájárult az
önkormányzat közalkalmazotti létszámának
1 fővel történő bővítéséhez 2008. június
1-től kezdődően, valamint a Polgármesteri
Hivatal tevékenységi körének bővítéséhez.
Ezt követően Kutasi Ferenc település
fejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket a tele
pülésfejlesztési pályázatok benyújtásáról.
Elmondta, hogy a Dél-alföldi Régió idén is
pályázatot hirdet belterületi közutak burko
lat felújítására, melynek keretében az Alkot
mány utca burkolatát szeretnék felújítani. A
támogatás mértéke 58 %. A teljes költség
9.446.440.- Ft, a kért támogatás 5.490.000.Ft, a szükséges önrész 3.976.440.- Ft.
A képviselő-testület egyetértett a pályá
zat benyújtásával, és a szükséges önerő idei
költségvetésből történő biztosításával.
Régiós pályázat került kiírásra területi

kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fej
lesztésekre. Ebből a forrásból a közlekedés
biztonságot fejlesztené az önkormányzat,
nevezetesen a gyalogátkelőhely jelzőlámpá
jától meghatározott távolságra radardetek
torok lennének telepítve, melyek mérik és
kijelzik a gépjárművek sebességét. A megen
gedett sebességet jelentősen túllépők előtt a
jelzőlámpa pirosra váltana, így a tapasztala
tok szerint ténylegesen csökkenthető a gyors
hajtók száma. A 2 db radaros sebességmérő
és kijelző, valamint a szükséges tervezés
és a forgalomirányító berendezés átprogra
mozása mindösszesen 2.850 ezer forintba
kerülne, melyből a szükséges önrész 860
ezer forint.
A képviselő-testület egyetértett a pályá
zat benyújtásával, és a szükséges önerő
biztosításával.
A már ismert decentralizált önkormány
zati fejlesztésekre kiírt régiós pályázat kere
tén belül lehetőség kínálkozik az Egész
ségház fűtéskorszerűsítésének elvégzésére.
Ennek keretén belül lehetővé válna a kazán,
valamint a radiátorok korszerű, energiata
karékos berendezésekre történő cseréje. A
korszerűsítés teljes költsége 1.372.780.- Ft,
melyből az önrész mértéke 572.780.- Ft.
A képviselő-testület egyetértett a pályá
zat benyújtásával, és a szükséges önerő
biztosításával.
A képviselő-testület korábbi ülésén is
volt már szó a tanyagondnoki Niva cseréjé
ről. A pályázati kiírás időközben módosult,
mely szerint a beszerzendő gépjármű leg
alább 8+1 személyes, egyterű, legalább 100
LE teljesítményű, hátul nyíló ajtósnak kell
lennie. A támogatás összege max. 40.000
euró. A támogatás mértéke ugyan 100 %os, de a pályázati adatlapon csak nettó
összeget lehet szerepeltetni. Mivel az önkor
mányzat az áfa-t nem tudja visszaigényelni,
így valószínű, hogy a pályázathoz 20 %
önerő biztosítása szükséges. Darányi József
képviselőtag aggodalmát fejezte ki a nagy
értékű autó tanyagondnoki autóként törté
nő használata miatt. Véleménye szerint az
ebédszállítás nem tesz jót neki, mert ahhoz,
hogy mindenki időben megkapja az ebédet,
ahhoz hajtani kell. Nem biztos, hogy azt a
tempót a földúton bármilyen autó is bírja.
Kutasi Ferenc válaszában elmondta, hogy
megfelelő szervezéssel az új autó elsősorban
személyszállításra lenne használva, és nem
földútra. Felmerült még a korábban vásárolt
Citroen kisbusz cseréjének lehetősége is
valamivel nagyobb méretűre.
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Ezután a képviselő-testület a polgármes
ter javaslatára egyetértett a pályázat benyúj
tásával, és amennyiben szükséges a pályázat
hoz önerő biztosításával.
Az ötödik napirendi pont keretében a
képviselő-testület módosította az önkor
mányzat idei költségvetési rendeletét, mely
a gréder vásárlás és a pályázatok benyújtásá
hoz szükséges önerő biztosítása miatt vált
indokolttá.
A képviselőtagok megkapták az önkor
mányzati tulajdonú földek bérletére vonat
kozó előterjesztést. Ezzel kapcsolatban a
polgármester elmondta, hogy az önkormány
zat vagyonrendeletében foglaltak alapján az
önkormányzati földingatlanok bérleti díja
15 kg búza aranykoronánként tőzsdei áron
számítva, de legalább 50 fillér/m2. A gond
az, hogy a búzaár a korábbi évekhez viszo
nyítva most kiemelkedően magas. Az 50
filléres minimum ár és a 15 kg búza ára
között nagy a különbség. A képviselő-testü
let nem látott okot az eltérésre, így továbbra
is a tárgy év március 1-i tőzsdei árfolyamok
átlaga alapján számított 15 kg búza árát kell
alapul venni a bérleti díj meghatározásánál.
Ezután dr. Lipka Klaudia jegyző tájékoz
tatta a jelenlévőket, hogy a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény módosítása beve
zette a köztisztviselők munkateljesítménye
értékelésének rendszerét. A Polgármesteri

Hivatal köztisztviselői teljesítmény követel
ményeinek alapját az önkormányzat meg
valósítandó kiemelt céljai határozzák meg.
A kiemelt célokat a képviselő-testület az
alábbiakban határozta meg:
A községpolitikai célok megvalósításának
elősegítése.
A szakszerű és hatékony ügyintézés a hivata
li eljárások során, az ügyfélközpontúság és
a szolgáltató jelleg erősítése.
A köztisztviselői törvényben kötelezően
előírt továbbképzéseken, képzéseken való
részvétel, a szakmai fejlődés és igényes
ség jegyében az előírt vizsgakötelezettségek
eredményes teljesítése mellett.
A többcélú társulás valamint a mikrotérségi
társulások munkájában való hatékony közre
működés a kapcsolatos adminisztráció nyo
mon követése.
A szociális és családtámogatási rendszer
állandó változásából adódó teendők zök
kenőmentes lebonyolítása fő figyelemmel
a rászorultak, vagyis az igénybevevői kör
tájékoztatására.
Az adóigazgatási feladatok szakszerű és
folyamatos ellátása fő figyelemmel a befi
zetési kötelezettségek teljesítésére, a hátra
lékok behajtásából adódó feladatok eredmé
nyes és hatékony kezelésére.
Az önkormányzati gazdálkodással összefüg
gő helyi szabályozások folyamatos aktu
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alizálása, a jogszabályváltozásokkal való
harmonizálása. Az átszervezett feladatellá
táshoz a feltételek biztosítása.
A népszavazás(ok) szervezési és technikai
lebonyolítása a vonatkozó jogszabályok
ismeretének felújítása mellett.
Ezt követően a polgármester ismertette
a csángó magyar oktatással kapcsolatos
felhívást, mely Bányai Gábortól, a Bács-Kis
kun Megyei Közgyűlés Elnökétől érkezett.
Lényege, hogy alapfokú oktatásban 40 ezer
forint/fő/év, középfokú oktatásban 150 ezer
forint/fő/év egy csángó, magyarul tanuló
gyermeknek az oktatási költsége. A Megyei
Önkormányzat 200 ezer forinttal támogatja
ezt a programot. Minden településnek írt
az elnök, arra kérve az önkormányzatokat,
hogy lehetőségeikhez mérten ők is támogas
sák ezt a kezdeményezést.
A képviselőtagok hozzájárultak egy fő alap
fokú oktatásban részesülő gyermek támoga
tásához
Ifj. Prikkel Antal árajánlatot juttatott
el, mely szerint a futballpályára vállalná
két szabványméretű (5x2 m-es) kapu elké
szítését, festését, összeszerelését 80 ezer
forintért. Gyakorlatilag ezzel válna teljessé
a pálya.
A képviselő-testület hozzájárult a kapuk
elkészítéséhez az árajánlatban foglaltak sze
rint.

PÁ LY Á ZAT

a polgármesteri hivatalban pénzügyi-személyzeti ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó főbb feladatok:
Kapcsolt munkakörben pénztárosi felada
tok és a személyügyek teljes körű ellátása
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormány
zat intézményei tekintetében; segélyek,
tiszteletdíjak kifizetése, nyilvántartása;
tartozások, elszámolásra kiadott pénzek
nyilvántartása; Magyar Államkincstár felé
nyújtandó adatszolgáltatások teljesítése;
nyilvántartások vezetése, SZJA adóbeval
lással kapcsolatos feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok részletes leírását
a hatályos jogszabályok és az SZMSZ
alapján készített munkakörleírás-tervezet
tartalmazza.
Pályázati feltételek:
* középiskolai végzettség és közgazdasá
gi szakképzettség vagy pénzügyi-szám
viteli szakképesítés; középiskolai vég
zettség és az OKJ szerint: gazdasági
elemző- és szakstatisztikai ügyintéző,

banki ügyintéző, számítógép-kezelő és
számítástechnikai szoftverüzemeltetői
szakképesítés.
* büntetlen előélet
* cselekvőképesség
* magyar állampolgárság

rozása a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Tv. alapján, II. besorolási
osztályban történik.

Előnyt jelent:
* középfokú munkaügyi, társadalombizto
sítási, személyügyi, személyzeti szakké
pesítés.

A pályázati anyagot 2008. június 16-ig az
alábbi postacímre lehet beadni: Polgármes
teri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth L.
u. 13.
Bővebb felvilágosítás dr. Lipka Klaudia
jegyzőnél kérhető a 76/597-013 telefon
számon.

A pályázathoz mellékelni kell:
* képesítést tanúsító okiratok másolatát
* szakmai tevékenységet, a területen szer
zett tapasztalatot is bemutató részletes
önéletrajzot

A pályázatokról a benyújtásra előírt határ
időt követő 10 napon belül - a polgármes
ter egyetértésével - a jegyző dönt.
A munkakör a pályázat elbírálását követő
en azonnal betölthető.

A kinevezés feltétele három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.

A kinevezés határozatlan időre, 4 hónapos
próbaidő kikötésével történik.
A pályázat kiírója a pályázat eredményte
lenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatá
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Háromszáz éve halt meg Esze Tamás
A XVII. század végén, a törökök kiűzé
sét követően talán még nagyobb nyo
mor és kizsákmányolás köszöntött
hazánk lakosságára, mint volt a török
iga alatt.
A megszálló császári hadak ellátása,
a kamarai tisztviselők állandó köve
telései napirenden voltak minden csa
ládnál. Abban az évszázadban török,
tatár, majd a felszabadító háborúk
pusztításai is mély nyomokat hagytak
az egész országban.
A következő évszázad elején a job
bágyok és egyéb nincstelen rétegek
már nem bírták tovább a nélkülözést
és a leírhatatlan nyomort, valamint az
embertelen megaláztatást. Felkeltek
a zsarnokság ellen. A nincstelenek
különböző bandákba verődve bujdos
tak az erdőkben és nádasokban. A föl
dönfutó, vagyontalan parasztok közül
kerültek ki a vezetőik.

Esze Tamás a felkelők vezetői
között
Esze Tamás 1666-ban született Tarpán.
Ő is Rákóczi Ferenc jobbágya volt.
Só-kereskedéssel is foglalkozott. Mint
kereskedő, állandóan úton volt, Szi
gettől Tokajig. A Tiszaháton ismerte
az ottani nincsteleneket. Ismeretséget
kötött Kis Alberttel. Igazságérzetet
talán fejlettebb volt az átlagembernél.
Már 1695-ben parasztfelkelést akart
szervezni. Részt vett a hegyaljai felke
lés előkészítésében, melyet 1697-ben
levertek. Azokban az években az elége
detlenség egyre nőtt szerte az ország
ban. A nép már nem tudta tovább
tűrni az elnyomást. A bujdosók tábora
egyre nőtt a Tiszaháton. Az elégedetle
nek Rákóczit igyekeztek megnyerni a
kirobbanó felkelés vezetőjének.
1703 elején Esze Tamás és Kis Albert
parasztvezérek kiutaztak Lengyelor
szágba, a bujdosó Rákóczi Ferenc
herceghez. Tájékoztatták a főurat a
magyarországi nehéz és elviselhetet
len állapotokról. Kérték, vállalja el
a felkelés vezetői posztját. Álljon az
elégedetlenkedők élére, vezesse őket
az elnyomók elleni harcban.
Rákóczi Ferenc megértette hazája sor
sát és az elnyomás mértékét, ezért
úgy határozott, elvállalja a vezéri sze

repet. Rákóczi zászlókat készíttetett,
pátenst adott ki a szabadságharc meg
indítása céljából. Ezeket átadta Esze
Tamáséknak, de kérte őket, még ne
tegyenek semmit. Várják be az ő érke
zését. Azonban a felkelők nem tudták
kivárni Rákóczi érkezését. A Tiszahá
ton gyülekező felkelők 1703. június
7-én Dolhánál harcba keveredtek a
Károlyi Sándor vezette császári hadak
kal. A felkelő sereg csúfos vereséget
szenvedett, és szétfutott a közeli erdők
be, nádasokba.
Közben Rákóczi is megindult sere
gével és a felfogadott zsoldosaival a
határ irányába.
Esze Tamás fogadta a Vereckei-szorosnál június 16-án Rákóczit és kísé
retét.
Rákóczi Ferenc ezzel megindította a
szabadságharcot a Habsburg elnyomás
ellen. Megkezdte a mezei és regu
láris hadseregének szervezését. Esze
Tamást kinevezte ezredeskapitánnyá
és egy gyalogos ezred vezetését bízta
rá.

Esze Tamás, a kuruc
ezredparancsnok
A parasztkatonákból álló ezredét nehe
zen tudta megregulázni. Tisztjei vona
kodva hajtották végre a katonai sza
bályzatokra épülő utasításokat, mindig
gond volt a fegyelemmel is.
Esze Tamás engedelmes és hű főtisztje
volt a fejedelemnek. Esze ezredével
később részt vett Káló, Szatmár és
Tokaj ostromában. Állandóan gond
ja volt regimentjében a fegyelemmel
a katonák hazaszökése miatt. Nyári
időszakban a mezei munkák miatt
a kurucok elszöktek, hogy odahaza
dolgozhassanak a család mellett. De
az ellenség elől is megszöktek néhá
nyan.
Az 1705-ben zajló zsibói csatában
harcoló Esze-ezred súlyos vereségeket
szenvedett. Ezért kivonták a hadműve
leti területről, és megkezdték személyi
és anyagi feltöltését. Ez hónapokat
vett igénybe. Közben jelentéseket,
felterjesztéseket és kérvényeket írt a
fejdelemnek ezrede ügyében, Szívén
viselte katonái gondját és helyzetét.
Rákóczi Ferenc fejedelem 1707 áprili

sában Esze Tamást a tábornoki karba
emelte, ugyanis kinevezte brigadéros
sá. Csapatainak feltöltése után Erdély
be vezényelték, majd a Vág folyó
mentén harcolt a seregével a labancok
ellen.

Esze Tamás nemesi címet
kapott
Rákóczi méltányolta Esze Tamás bri
gadéros addigi hűségét és katonai tevé
kenységét.
1708. március 24-én kelt okiratával
Esze Tamásnak és egész családjának
nemességet adományozott. Nemes
címerpajzsában egy kuruc vitéz látha
tó. Ez a magas elismerés még több
munkára sarkallta. Folytatta seregében
a kuruc katonák toborzását. Sajnos
azonban a sors már nem adott neki sok
időt tervei megvalósítására.

Esze Tamás halála
Nyitrán állomásozott Rákóczi paran
csára ezredével. Három egység tartóz
kodott akkor a nyitrai táborban. Lóczi
András, Esze Tamás gyalogezredei és
Balog István lovas regimentje.
Pünkösd vasárnap, 1708. május 27-én
egy sátorban tábori misén voltak a
kurucok.
A katolikus katonák a várból lejövet
ingerkedni kezdtek a református haj
dúkkal. Előbb szóváltás, majd óriási
verekedés támadt a különböző vallású
katonák között. Előkerültek a kardok
és puskák is. Esze Tamás felismer
te a bajt. Közibük keveredve próbál
ta meg lecsillapítani a verekedőket.
Közben felsőbb parancsra ágyúval a
tömegbe lőttek. Esze Tamás is halálos
lövést szenvedett. Szolgálatai jutalmá
ul Rákóczi Ferenc fejedelem Tarpa
városának utóbb hajdúkiváltságot ado
mányozott. Esze Tamás brigadéros éle
te utolsó percéig szolgálta Rákóczit
és a magyar szabadságot. Halálának
300. évfordulóján emlékezzünk rá tisz
telettel és kegyelettel. Kiérdemelte az
utókor figyelmét és háláját.
Felhasznált irodalom:
- Köpeczi Béla: Esze Tamás. Buda
pest. 1952.
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GARABONCIÁS DIÁK
Mindënt vissza!

Bizony, ezt a régi jelszót most
nem fizikai, földrajzi értelmében
használjuk, mert arra most nincs
megfelelő idő és alkalom, hanem
lelki, szellemi értelemben tettük
előre. Olyan értelemben, hogy a háttérbe szorult és háttérbe szorított,
vagy éppen tagadott kulturális, szellemi, lelki értékeinket, önbecsülésünket bátran visszavehetjük, sőt vissza
is kell vennünk a feledés porából.
Ilyen például a „félig zárt e”
hangnak nevezett hang, melyet ë
bötűvel jelölünk, s amely a magyar
ábécé tizenötödik magánhangzója.
Ez a félig zárt e hang nem új dolog,
sőt igen régóta, természetességben
megvan a magyar nyelvben. Sajnos,
azonban a beszédben való használata
elsorvadt az utóbbi évtizedekben,
különösen a televízióban, rádióban;
s nem is beszélve az írásban való
jelöléséről.
Igényes
vagy
szépmagyar
nyelvhasználatunkban azonban ott
a helye! Szokás mondogatni, hogy
nyelvünkben az „e” hangzó túlsúlyban van, sok helyütt szerepel.
Csakhogy ez amiatt állt elő, mert
kiszorult a nyelvhasználatból a félig
zárt ë, s csak a szokványos, ún.
nyílt e hang, és bötű maradt. A félig
zárt ë hang és írásjel jogaiba való
visszahelyezése még színesebbé teszi
nyelvünket!
Vegyük hát szemügyre alaposabban a félig zárt ë hangot. „Az ë
szűkebb ajakréssel, féli zárt állkapocs-nyitásszöggel képzett, rövid,
palatális (= elől, a kemény szájpadláson képzett) hang. A nyelvhát elülső
része kissé feldomborodik, és pereme érinti a szájpadlást. A nyelv
hegye az alsó fogsor hátsó oldalához
támaszkodik. A nyelvcsap (uvula)
elzárja az orrüreghez vezető utat. Az
ë-t tulajdonképpen a rövid ö hang
helyén, ugyanolyan nyelvállással,
de ajakkerekítés nélkül képezzük.”
– idézi a tudományos nyelvészeti
leírást Mészáros András.
A félig zárt ë hang igen régi jel-

enség a nyelvünkben. A legrégebbi
középkori nyelvemlékeinket tartalmazó kódexek is jelölték már ezt a
hangot. E hangra a kétpontos e betűt
elsőként Kalmár György 1700-as
években élt Veszprém megyei nyelvtudós alkalmazta egy Pozsonyban
1770-ben megjelent könyvében.
Az 1800-as években vitáztak is a
nyelvészek eme hangról, s jelöléséről.
A huszadik században Kodály
Zoltán következetesen küzdött érte,
énekkönyvsorozatában és énekes
zeneműveiben használta is a kétpontos e betűt.
Az ezerkilencszázhatvanas években egy nyelvész hetven százalékra
becsülte az ë-zők arányát hazánkban.
Főként a Dunától nyugatra és északra,
a Duna-Tisza közén a Hernád folyóig,
a Tiszántúlon Debrecentől délre, valamint Kalotaszeg környékén és a
Székelyföld nagy részén használták,
használják a köznyelvi félig zárt ë
hangot. Mészáros András, aki ë-ző
kiejtési szótárt alkotott, az ë-zőkhöz
sorolja az alföldi ö-ző (és nem őző!) terület beszélőit is, akik jórészt
ugyanazon szavakban, s toldalékokban ejtik az ö-t, ahol a többiek a
félig zárt ë-t. Csakhát ma már öző nyelvjárásban is kevesen tudnak
szépen beszélni.
Az elméleti területről térjünk át a gyakorlat mezejére. Az
ë-zés alkalmazásával könnyűszerrel
érzékeltethető, - mint a NyugatDunántúlon, - hogy ez a vidék hëgyes,
az olló pedig hegyes.
Következzék egy-két közismert
szöveg, ë-ző nyelvhasználatban.
Mi Atyánk, aki a mënnyekben
vagy, szënteltessék mëg a të neved,
jöjjön el a të országod; lëgyen mëg a
të akaratod, mint a mënnyben, úgy a
földön is. A mindënnapi kënyerünket
add mëg nekünk ma; és bocsásd mëg
vétkeinket, miképpen mi is mëgbocsátunk az ellenünk vétkëzőknek;
és në vígy minket kísértésbe; de
szabadíts mëg a gonosztól, mert tiéd
az ország, a hatalom és a dicsőség,
mindörökké. Ámen.

Mëgkötöm lovamat szomorú
fűzfához, Mëgkötöm szívemet
gyönge violámhoz. Lovamat eloldom, mikor a hold fëlkel, De tőled
violám, csak a halál old el.
Felhasználtuk Mászáros András:
Igényes (ë-ző) kiejtési kisszótár című
könyvét (Gondos Kiadó, 1999. 2.
kiadás.), köszönettel.
* * *
Ami
a
történelemés
földrajzkönyvekből
kimaradt:
(Azoknak, akiknek nem jó a langyos
sör és hideg virsli.)
A történelmi Magyarország 1910ben még együtt volt területének
legészakibb helysége a Polica hegy
lábánál Felsőzubrica kisközség volt,
Árva vármegye trsztenai járásában; a
legnyugatibb Görhegy kisközség Vas
vármegye muraszombati járásában,
a legdélibb Tiszóca falu KrassóSzörény vármegye orsovai járásban;
míg a legkeletibb Sósmező, korábban
Bereck kiváltságos mezővároshoz
tartozó külterület Háromszék vármegye kézdi járásában.
Egyidejűleg Horvát-Szlavón társországokban legészakibb fekvésű
volt Radovec adóközség KrizovljanCestina község részeként Varazdin
varazdini járásában; legnyugatibb
Drazice adóközség Modrus-Rijeka
vármegye susaki járásában, Jelenje
község részeként; legdélibb Palanka
adóközség Lika-Krbava vármegye gracaci járásában, Zimanja
polgárközség részekéntPribudiccsal együtt; míg legkeletibb Zemun
Törvényhatósági jogú város.
Végeredményben a Magyar
Államban északon Felsőzubrica; nyugaton – a Magyarország elkülönített
részét képező – Fiume törvényhatósági joggal felruházott kikötőváros [ma
Trieszt]; délen Palanka-Pribudic;
míg keleten Sósmező volt az égtájak
szerinti legszélsőbb helység. (Gyalay
Mihály: Magyar igazgatástörténeti
helységnévlexikonából).
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
A csendrõl

Egy szemlélõdõ szerzetest felkeresett egy
ember, és megkérdezte tõle:
- Áruld el, hogy ebben az örökös csend
ben, amely az életedet elkíséri, mit tudsz
tanulni?
A szerzetes éppen a kútnál állt, és vizet
húzott fel magának. Így szólt a vendég
hez:
- Nézz le a kútba, és mondd el, hogy
látsz-e ott valamit.
Az lenézett a kútba, de szólt, hogy nem
lát semmit sem.
A szerzetes egy rövid ideig meg sem
mozdult, hanem csak nyugodtan állt, és
újból megkérdezte az érdeklõdõtõl:
- Hát most látsz-e valamit?
A vendég elégedetten válaszolt:
- Most a vízben a tükörképemet látom.
A szerzetes ekkor válaszolt az eredetileg
feltett kérdésre:
- Látod, mikor leengedtem a vödröt a
vízbe, az megmozdult. Most azonban a
víz nyugodt állapotban van. Ez a nagy
csendnek is a titka: az ember csak abban
láthatja meg saját magát.
A csend rengeteg ajándékkal járhat,
de nem könnyû manapság megteremteni
magunk körül. Hisz környezetünk hang
jai, zajai, eseményei mellett belsõnk
túlterhelt állapota is akadályoz minket
a lelki és fizikai nyugalom létrehozásá
ban. Egy egyszerû játék erejéig kipróbál
hatjuk, hogy hányféle hanggal kerülünk
kapcsolatba egy egészen rövid idõ alatt.
Csukjuk be a szemünket, és egy percig
figyeljünk a zajokra, neszekre. Folyama
tosan számoljuk, mi minden hallatszott
ez idõ alatt. Meglepõ eredményt kapha
tunk. Minimum 10-20 hanggal fogunk
találkozni. Ebbõl jó néhány a természet
bõl származhat, ezek kevésbé zavaróak,
viszont jó pár mesterséges, sõt nem
egyet épp mi okozunk. Tehát talán nem
is létezik csend körülöttünk tudatos elha
tározás és elhatárolódás nélkül.
Ha csendet akarunk teremteni, elõ
ször a külsõ csendet hozzuk létre: ki kell
kapcsolnunk a telefont, a tévét, a rádiót,
a gépeket, az órákat stb. Akár ki is kell
szakadnunk a megszokott környezetünk
bõl (pl. erdõ, tópart, kápolna).

Majd a következõ lépésben megpró
báljuk a magunk belsõ csendjét kialakíta
ni, hogy aztán a csend 3. típusának át tud
juk magunkat adni. Ez a legnehezebb,
hiszen arról szól, hogy olyan csendet
kell teremtenünk, amelyben már Istent
is meg tudjuk hallani.
Elõször talán nem is lesz sok mon
danivalónk Istenhez, és talán nem is
hallunk majd válaszokat a kérdéseinkre.
De ha türelmesen keressük, szólítjuk Õt,
Isten egy új, más formában jelenik meg
elõttünk. A szót nem lehet a csenden
kívül meghallani. A csendbõl felmerü
lõ szónak ereje, íze, színe, mélysége,
tapasztalata lesz! Máshogy érinti meg
az embert. Ha nincs csendem, akkor
a másik szava nem tud belépni, mert
nincs tere. Megfigyelhetjük ezt az embe
ri beszélgetések kapcsán is: amíg mi
beszélünk, más nem jut szóhoz.
A csendben jóval könnyebben ráta
lálhatunk Istenre. És Isten mellett önma
gunkra is. A hallgatásban elõtörhetnek
belsõnk hangjai, amelyeket eddig elfoj
tottunk, vagy hagytuk, hogy a külvilág
zajai elfojtsanak. Eddig talán nem is vet
tük észre, vagy nem akartuk észre venni
õket, mert sokszor ijesztõnek tûntek. De
ezek visznek el a helyes önismeretbe.
Ha ezeket nem ismerjük, akkor illúziók
ban élünk, melyek nem Istenhez vezet
nek. Szembesülnünk kell félelmeinkkel,
gyengeségeinkkel, indulatainkkal - és
kérdéseket kell feltennünk magunknak,
hogy miért is vannak ezek bennünk.
Az önismeretnek ára van, de csak
ekkor tudjuk felismerni azt, hogy Isten
irgalmas és szeret minket minden hibánk
kal, gyengeségünkkel együtt. És csak
ekkor tudunk igent mondani mások hibá
ira is. Az ember ugyanis nem az ember
felõl ismerhetõ meg igazából (itt vezet
zsákutcába a pszichológia), hanem Isten
által ismerhetjük meg a másikat. Isten
hogyan lát engem? Gyönyörûsége van
bennem, hisz az Õ képmása vagyok!
Ismeri életem és viselkedésem miértjeit.
Tehát az ember mértéke az Isten kell,
hogy legyen.
AHOGY SZERETEM ISTENT,
ÚGY SZERETEM AZ EMBEREKET,

ÉS AHOGY SZERETEM AZ EMBERE
KET, ÚGY SZERETEM ISTENT!
Hogy ne legyen kényelmetlen a
csend, ahhoz sok idõt kell egymással
eltölteni - akár Istennel, akár pl. a pár
kapcsolatban, házasságban. Talán sok
szor hallottuk már, hogy a mély kapcso
latban élõk hallgatás közben többet tud
nak mondani egymásnak, mint a szavak
segítségével.
Az imaéletünk is hasonló: itt is min
denképpen kell a csend, és idõt kell szán
nunk ennek a felüdítõ és tiszta csendnek
a létrehozására, hogy Isten hangja is
teret tudjon nyerni bennünk.

Ady Endre: AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.

Hírek a Plébánia életébõl:
•

Keresztény gyermeknap: Idén júni
us 8-án, vasárnap délután rendezzük
meg a hagyományos gyermeknapot,
ezúttal is ökumenikus jelleggel. Vár
juk szeretettel településünk mindkét
felekezetének apróságait kedves szü
leikkel együtt.

Kalendárium: 2008. júni
us 15. - július 16.
•
•
•
•
•
•

Június 24.: Keresztelõ Szent János, a
Medjugorjei jelenés évfordulója
Június 27.: Szent László király
Június 28.: Papszentelés Kalocsán
Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apos
tolok
Július 2.: Sarlós Boldogasszony
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasz
szony
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Táncévzáró
Június 1-jén került megrendezésre a Táncévzáró. 130 tán
cos készült arra, hogy bemutathassák, mit tanultak az elmúlt
évben. A Szentkirályi Tánccsoporton belül 10 csoport tevé
kenykedik óvodáskortól a felnőttkorig. A fiatalok összesen 19
koreográfiát táncoltak nagy lelkesedéssel, az igen szépszámú
és hálás közönségnek. A műsorban szerepelt klasszikus tánc,
modern- és showtánc is. A programot vendégfellépők is szí
nesítették. A kocséri óvoda szülői bajor táncot, a nyárlőrinci
lányok pedig hastáncot mutattak be.
Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas és jókedvű
előadásmódért!
A közönségnek pedig köszönjük az érdeklődést, a sok
tapsot és biztatást!
Takácsné Kis Márta
csoportvezető

Góliátos sikerek
Minden tanévben megrendezésre kerü
lő Góliát-McDonald's FC körzeti tornáján
nagyon jó eredményeket értek el csapata
ink.
Első korcsoportos fiúknál két csapatot
is indítottunk, és a második számú csapat
is csupán az "egyestől" kikapva végzett a
dobogó 2. helyén. Természetesen, a hagyo
mányoknak megfelelően, most is a jobbik

helyezés után hirdettünk eredményt, így
mindenki aranyéremmel tért haza. A máso
dik korcsoportos fiúktól elvárható volt a
győzelem, de a két részre osztott társaság
egyik fele sem nyújtott az első két meccsen
semmi emlékezeteset. Szerencsére a végé
re elkapták a fonalat. Az utolsó, mindent
eldöntő találkozó első 5 percét nagyon
megnyomva 3 gólos előnyt sikerült szerez
nünk, aztán már csak arra kellett figyelni,
hogy ez az előny meg is maradjon.

A lányoknak csak egy mérkőzést kellett
lejátszani. A meleg alaposan rányomta a
bélyegét a játékra. Az első félidőben kevés
mozgással nem nagyon tudtunk helyzetbe
kerülni. Bezzeg a második játékrészben!
Öt perc alatt 7(!!!) gólt rámoltak be a
lányok az ellenfél hálójába! Így fölényes
győzelmet arattak. Ezzel az eredménnyel
mindhárom csapat kivívta a jogot arra,
hogy részt vegyenek a budapesti Tanévzá
ró Fesztiválon június 14-én és 15-én!

I. korcsoportos fiúk

II. korcsoportos fiúk

Gólerős lánycsapat
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Célba rúgó verseny

védőnő beszélt az anyatej jelentőségéről a
gyermek fejlődésében. Az előadásokat rövid
beszélgetés követte.
Ezután a nagyteremben a kismamák
hagyományos anyák napi köszöntőjére került
sor a 2. osztályosok közreműködésével. Az
édesanyák a vendéglátás mellett virágot is
kaptak a köszöntő mellé.
Szutor Sándorné

A "McDonald's Nemzetközi Játékos Kísé
rő Program" keretében meghirdetett GóliátMcDonald's FC Célba rúgó Verseny, Orszá
gos Döntőjére 2008. május 15-én került sor
a budapesti Zápor Általános Iskola és Gimná
zium udvarán.
Iskolánk tanulója Nyúl László körzeti
győztesként jogot szerzett arra, hogy részt
vegyen a döntőn, ahol nagyon szépen szere
pelve az ország 4. legjobb célba rúgójának
bizonyult. Jutalomként, 10 társával együtt
egy magyar válogatott mérkőzésen lehet játé
kos kísérő.

Nyúl László és Szutor Sándor

Felolvasó est

Május 9-én éjszaka Felolvasó est volt a
könyvtárban, melynek keretében a gyerekek
végig olvasták Nógrádi Gábor PetePite című
könyvét. 18 órára érkeztek a gyerekek, akik
az egyes fejezetek között kézműveskedtek,
kártyáztak, sétáltak a faluban, éjszakai bújócs
kát és egyéb játékokat is játszottak. A felol
vasásban segítségünkre volt Katzné Zsuzsa
néni és Ircsi néni is. A könyvvel hajnali 4 óra
körül végeztünk, ami után néhányan aludtak,
de a többiek reggelig folytatták a játékot.
Időnként kicsit fáradtan, de jó hangulat
ban telt el az éjszaka.
Szutor Sándorné

2008. június

is szereztek egy régi világról.
Elárulom, mi pedagógusok sem fogytunk
ki az ötletekből, hanem már új terveket szövö
gettünk a következő tanévre.
Köszönjük, hogy a "tanyai nap" sikeréhez
hozzájárultak: Béni Sándor, Pápai Ferenc,
Szabó Lászlóné Gizike néni, Bimbóné Pápai
Ildikó, Nyúl Edina, Zana Tamás.
A Tanyanapokhoz kapcsolódóan a könyv
tárban könyvkiállítás volt Tanyák címmel,
a Katona József Könyvtár állományából,
illetve egy kis filmet is megnézhettek az
érdeklődők melyben Fábián Gyula mondta el
gondolatait a tanyasi életről.
Katzné Almási Zsuzsanna

Táltospróba

Favágók

Ki mit tud?

2008. május 10.-én a sajátos nevelési
igényű tanulók részére megrendezett BácsKiskun-Megyei "Ki mit tud?"-on vettünk
részt iskolánk nyolc tanulójával Dunavecsén,
ahol színjátszás kategóriában ezüst minősí
tést sikerült szereznünk. A nyolc fiú Tankó
Sirató Károly verseiből adott elő egy össze
állítást.
A fellépő gyerekek: Czingel Zoltán,
Fodor Mátyás 3. osztályos, Fodor Gergely 4.
osztályos, Marsa Viktor, Szabó Mátyás 5. osz
tályos, Berta Péter, Dudás Norbert, Horváth
Dávid 7. osztályos tanulók.
Felkészítő nevelők: Katzné Almási Zsu
zsa és Bendzsa Tamás
Bendzsa Tamás

Születés Hete

Május 8-án, csütörtökön délelőtt kisma
mák és gyermekeik látogattak el a könyv
tárba a Születés Hete program keretében.
Először Dr. Greminger Márta gyermekorvos
tartott előadást számukra a korai kötődésről,
melyet filmvetítés egészített ki. Majd Sza
bó Béláné IBCLC laktációs szaktanácsadó,

Születés heti résztvevők

Felolvasó est elcsigázott hallgatói

Régi foglalatosságok - mai
gyerekeknek

Igazán nem lehet azt, mondani, hogy
május 13-án bárki is haszontalanul töltötte
az időt az iskolában, vagy netán unatkozott
voltba. Az iskolai "tanyai napon" készült a
sajt, sült a bábafoga, a kinti napsütés pedig
kiválóan alkalmas volt egy kis kukorica
morzsolásra, fafűrészelésre, talicskázásra és
lovaskocsikázásra.
A gyerekek eközben még feladatokat is
megoldottak, íme ízelítőül néhány kérdés,
melyekre választ kellett adni.
- Mi az asztag?
- Hány tojást kell a kotlós alá rakni?
- Hány hónapig vemhes a ló?
- Mi a korc?
Délután 5 órakor Táncházzal zárult a
"tanyai nap".
A talpalávalót a Cinkés együttes húzta,
melynek egyik tagja Bendzsa Tamás, isko
lánk gyógypedagógus tanára.
A táncokat Nádudvariné Breznyánszki
Edina és Farkas László tanította be.
Reméljük, tanulóink nemcsak jól érezték
magukat ezen a napon, hanem új ismereteket

Táncházi pillanatkép
A Katona József Könyvtár által szerve
zett Táltospróbára 4 csapat nevezett az iskolá
ból, a megyéből pedig összesen 52. A végén
csak 2 csapatunk oldotta meg valamenynyi
feladatot, melyek Benedek Elek meséihez
kapcsolódtak. A két csapat közül a 3. osz
tályosok Szélrózsa nevű csapata bejutott a
legjobban teljesítő 8 csapat közé, és így meg
hívást kaptak a Kacsalábon forgó palotába,
ahol a szervezők vidám játékokkal várták
őket. A csapat tagjai: Molnár Zoltán, Péntek
Laura, Szabó Lili és Vörös Viktória. Gratulá
lunk nekik a szép teljesítményhez!
Szutor Sándorné

Szélrózsák
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REFORMÁTUS ÉLET

Lelkészbeiktatás

Balázs Hajnalka
A Szentkirályi Református Egyházközsé
günkben jó húszegynéhány év elteltével ismét
lelkészbeiktatásra készültünk e tavaszon.
(Azóta helyettes lelkészként, segédlelkészként
szolgáltak itt prédikátorok, esetükben nincs
beiktatás.) A lelkészbeiktatás nem más, mint
az önálló lelkészi tisztségre megválasztott
lelkipásztornak az egyházközségi tisztségébe
való ünnepélyes és hivatalos behelyezése,
melyet az egyházmegye vezetője, az esperes
végez. Egyházközségünk közgyűlése 2007ben Balázs Hajnalka lelkipásztort választotta
meg gyülekezeti lelkésszé.
Tekintsük át ennek kapcsán az egyház
községek mibenlétére irányuló főbb szabályo
zást, s a teológiai megközelítést. Református
egyházunknak 1882-ig nem volt egyetemes
(országos) egyházalkotmánya, mert az 1791es budai református zsinat által elfogadott
egyházalkotmányt a király nem hagyta jóvá,
így az akkori szabályok értelmében nem lép
hetett hatályba, s megmaradt az egyházkerü
letek messzemenő önállósága. Az 1881. évi
debreceni zsinat már megalkothatta az egysé
ges magyar református egyházat, lerakva a
máig érvényes alapelveket, mint: a testületi

Hegedűs Béla áldása
kormányzás, a lelkészi-világi kiegyenlítés, s
a többségi rendszer. E zsinaton azonban nem
elméleti újítást végeztek, hanem a régi szabá
lyokat, jogszokásokat, rendtartásokat igazítot
ták egy rendszerré.
Az 1881. évi egyházalkotmány eképpen
rendelkezett: Az evangélium szerint reformált
magyarországi keresztyén egyház, mely orszá
gos törvényeinkben helvét hitvallású evangéli
kusnak neveztetik, magában foglalja mindazon
reformált vallású egyházközségeket, melyek a
magyar koronához tartozó országok és tarto
mányok területén léteznek. A magyarországi
ev. ref... egyház zsinat-presbiteri rendszer sze
rint igazgatja és kormányozza magát. Az egy
házközségek, egyházmegyék és egyházkerüle
tek alkotják a magyarországi reformált egyház
egyetemét. Az egyházközségek anya-, társ-,
leány- és fiók-egyházközségek. Anyaegyház
községek azok, amelyek saját templomukat s
az önálló rendes lelkészi hivatalt kebelükben
állandóan fenntartják.
A trianoni Magyarország helyzetéhez és
az újabb teológiai elvekhez igazodó újabb
egyházalkotmányt 1933-ban fogadott el a zsi
nat, amely már az egyház teológiai alapjait is

megfogalmazta, az egyházközségeknél pedig
háttérbe szorította a közgyűlést és előtérbe
helyezte a presbitérium szerepét. Egyházunk
ekkortól viseli a Magyarországi Református
Egyház hivatalos elnevezést.
A MRE alkotmányáról és kormányzatáról
szóló - jelenleg hatályos - 1994. évi II. tör
vény az egyházközségekről így rendelkezik:
a MRE, Jézus Krisztus egyetemes anyaszent
egyházának része, a Magyarország területén
lévő református egyházközségekből épül fel.
Az egyházközség az egyház tagjainak megha
tározott területen élő és az egyházi törvény sze
rint szervezett gyülekezete. Az egyházközség
anya-, társ-, leány-, vagy missziói egyházköz
ség. Az anyaegyházközség a feladatait lelki
pásztori állás fenntartásával önállóan teljesíti;
presbitériuma, önálló anyakönyvvezetése és
pénzgazdálkodása van.
Íme, egyházunkról és a református egyház
községről szóló legalapvetőbb szabályok ezek.
Egyházközségeink régóta önállóak, jelenleg
jogi személyiséggel bírnak a világi jogszabály
ok szerint is, így érthető, hogy lelkészeiket
maguk választják, már évszázadok óta.
(Folytatás a következő oldalon)
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Lelkészek bevonulása
Balázs Hajnalka, Varga László,
Hegedűs Béla
Vasárnap, Medárd napján a délutáni zápo
rok megálltak Szentkirály határában, nyilván
azért, hogy az Úristen kitekinthessen a felhők
között pusztatemplomunkra, ahol is a helyi
és a közel s távolról érkezett jó hívekkel
megtelt templomba méltóságteljesen vonult
be egyházmegyénk lelkészi kara. Az ünnepi
lelkészbeiktató istentiszteleten elsőként Varga
László lelkipásztor, a Dunamelléki Reformá
tus Egyházkerület püspökhelyettese hirdetett
igét. Választott igéje az volt, amellyel 2006.
november 16.-án lelkésszé szentelte Balázs
Hajnalkát, mégpedig Józsué könyvéből (1:
8.-9.) "El ne távozzék e törvénynek könyve a
te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel-nap
pal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél,
a mint meg van írva abban, mert akkor leszel
jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj; mert
veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben,
amerre jársz."
Az igehirdetést követően Hegedűs Béla
tiszakécskei lelkipásztor, a Bács-Kiskunsági
Református Egyházmegye esperese hivatalo
san beiktatta Balázs Hajnalkát az Egyház
községünk lelkipásztori tisztségébe; az áldás
mellett átadva neki a templom kulcsát és
az egyházközség pecsétjét. Ezután huszonkét
palástos lelkipásztor áldotta meg egy-egy igé
vel Tiszteletes asszonyunkat, közöttük Pálóczi
Károly is, ki korábban már szolgált Szentki
rályon.
Majd Balázs Hajnalka igehirdetése emelte
tovább a lelkünket, választott igéje a Zsoltárok
könyvéből szólt (37:5.): "Hagyd az Úrra uta
dat, bízzál benne, majd ő munkálkodik."
A ceremónia ezután átalakult egyházközsé
gi közgyűléssé, melyet Hörcsök Imre egyház
megyei gondnok nyitott meg, s köszöntötte
ékes-szíves szavakkal tiszteletes asszonyun
kat, szólva a parókus lelkipásztor feladatai
ról, gondjairól, örömeiről. A közgyűlésnek
egyetlen napirendi pontja vala: a köszönté
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Darányi József és Dr. Kenyeres Tibor köszöntése a gyülekezet nevében
sek. Ezek sorában hangzott el Varga László
egyházkerületi püspökhelyettes köszöntője,
Darányi József egyházközségi főgondnok és
e sorok írójának köszöntése, kik egyben az
egyházközség ajándékát is átadták. Köszöntőt
mondott ifj. Bagi László, korábbi kiskőrösi lel
kipásztor, akinek szolgálata alatt jelentkezett
teológiára Balázs Hajnalka. Köszöntötte őt
még Pénzes Péter jelenlegi kiskőrösi lelkipász
tor, és Bánáti Istvánné, a fölnevelő kiskőrösi
gyülekezet gondnoka; Szabó Tamás lakiteleki
lelkipásztor, a kecskeméti lelkészkör elnöke;
Pálóczi Károly volt lelkipásztor és Szabó Gel
lért polgármester, Szentkirály község önkor
mányzata nevében.
A közgyűlést Hegedűs Béla esperes búcsú
szavai, majd a Himnusz éneklése zárták be. Az
istentiszteleten mindvégig Pusztainé Kovács
Emese remek harmóniumjátéka terelgette zsol
tárainkat az ég felé.
A fölemelő és magasztos lelki-hitbeli

ünnepség a Művelődési Házban folytatódott,
ahol a vendégek és a helybeliek a terített asz
tal és a kötetlen, atyafiságos beszélgetések örö
mével tették emlékezetesebbé a rendezvényt.
A kiváló ételeket Vári János és egész családja
készítette, melyeket a jelenlévők elégedett
köszöntésekkel és tapssal jutalmaztak, a jó
sütemények pedig gyülekezetünk aszszony
testvéreinek remekei voltak. Köszönjük, s min
den más segítséget is hálásan köszönünk!
Kívánjuk Isten áldását Balázs Hajnalka
tiszteletes asszonyra, kívánjuk, hogy továbbra
is megtapasztalhassa az isteni kegyelem min
denütt jelenvalóságát, a megváltás erejét és az
Istennel együtt eltöltött élet nagyszerűségét!
Kívánjuk, hogy gazdag élményeit mindannyi
unk üdvére adhassa át egyházközségünknek, s
minden hallgatójának! Kívánunk még hosszú,
virágzó és gyümölcsöző kapcsolatot Tisztele
tes asszonyunknak és a gyülekezetünknek!
Kenyeres Tibor

Ünnepi vacsora a művelődési házban
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Óvodai élet
Mozgalmas, eseménydús hónapok
állnak mögöttünk. Kissé elfáradtunk, de
örömmel emlékezünk vissza az elmúlt két
hónapra.
Április 9-én a márciusban megkezdett
Baleset megelőzési programsorozat foly
tatásaként a Bács-Kiskun Megyei Rendőr
kapitányság jóvoltából gyermekeink egy
tucat quadot, kismotort és terepjárót vehet
tek birtokba. Kitörő örömmel és lelkesedés
sel köröztek az iskolai aszfaltpályán az óvó
nénik és dajka nénik kíséretében kis- és
nagycsoportosok egyaránt.

gi ruhát, fegyvereket.
A légijármű-javító üzem területére is
bemehettünk, majd birtokba vehettünk egy
Mi-8-as szállító helikoptert és egy Mi-24es harci helikoptert.
Láttuk a GRIPEN és Míg-29-es gépek
felszállásait is, amint a repülőnapra gya
koroltak! Óriási élmény volt gyereknek,
felnőttnek egyaránt!
Április 25-én a Ciróka Bábszínház bér
letes előadássorozatának zárásaként Kecs
keméten a Bertalan és Barnabás című
bábjátékot nézhettük meg, ami egy iga
zán remek, nekünk való kedves mesejáték
volt.
Április 28-29-én a nagy-, illetve közép
ső csoportosok köszöntötték az alkalom
hoz illő színvonalas műsorokkal az édes
anyákat, nagymamákat, keresztmamákat.

Április 16-án Szutor Sándorné Mari
ann néni meghívására a Községi Könyvtár
ba látogathattunk el mindhárom csoporttal.
Megismerkedhettünk a könyvtár rendjével,
a könyvek használatának, kölcsönzésének
szabályaival, újságokat nézegethettünk, és
Mariann néni mesét is olvasott nekünk.
Április 23-án a MH. 59. Szentgyörgyi
Dezső Repülőbázison jártunk Kecskemé
ten, Durgó Tamás zászlós (civilben Babett
óvó néni férje) közreműködésének és lel
kes szervező munkájának köszönhetően
felejthetetlen élményben volt részünk! A
hatalmas hangárban közelről vizsgálhattuk
meg a különböző gépeket: ALBATROSZ/
L-39/, GRIPEN.

A múzeumban filmvetítéssel ismertet
ték a repülőtér történetét, fejlődését, a repü
lés egyes fázisait, a repüléssel kapcsolatos
összes munkafolyamatot. Láttunk repülős
sisakot - fel is lehetett próbálni -, magassá

Május 16-án a kiscsoportosok zárták
az évet kedves, vidám műsorukkal, ízelí
tőt adva a szülőknek, a vendégeknek az
első évben tanult versekből, mondókákból,
dalokból, játékokból.
Május 20-án a helyi általános isko
la zeneiskolás növendékei mutatták be a
nagycsoportos gyerekeknek szeretett hang
szereiket: a zongorát, a furulyát és a hege
dűt, és kápráztattak el bennünk játékukkal.
Áhítattal hallgattuk őket, s többen már ott
és akkor szívesen választottak volna a hang
szerek közül. Reményeink szerint szeptem
berben is ilyen lelkesek lesznek majd.
Május 29-én hagyományainkhoz híven
a Művelődési Házban rendeztük meg a
középső- és nagycsoportosok évzáró balla
gási ünnepélyét.
A nagycsoportosok táncos koreográfiát
választottak, a középső csoportosok az év
folyamán tanultakból állítottak össze egy
szép, tartalmas csokrot.
Majd a nagyon verses-dalos búcsúzását
és a középsősök búcsúztatását követően
került sor a jelképesen útra bocsátó tarisz

nyák átadására. A még egy évet óvodában
maradó gyermekek is kaptak egy kis aján
dékot; ügyeltünk arra, hogy ne érezzék kel
lemetlenül magukat, hiszen ők is a csoport
részei!
A "hivatalos ceremónia" után jó han
gulatú uzsonna keretében tekinthették át a
gyerekek az elmúlt évek történéseit képek
ben. Mindezt Szutor Sándor tette lehetővé
számunkra. Köszönjük, hogy munkájával
színesítette záró együttlétünket! A képanya
got a nagycsoportos gyerekek megkapják
majd CD-n is.
Május 30-án nagy öröm és megtisz
teltetés ért bennünket! Meghívást kaptunk
Budapestre
"MINI KRESZ" Pindúr Pandúr KiMit-Tud Országos Vetélkedőjére. A "Nem
zedékek Biztonságáért" Közalapítvány
szervezésében indult baleset megelőzési
programsorozat keretében rendezett ver
senyen 8 fős csapattal vehettünk részt
(Bódog Patrícia, Halasi Bende, Horváth
Dániel, Komáromi Albert, Kovács Márk,
Fábián Alexandra, Oláh Enikő, Farkas Győ
ző).
A gyermekeket és egy kísérőt (Renáta
nénit) a Bács-Kiskun Megyei Rendőrka
pitányság külön busszal szállította föl a
verseny helyszínére a ménteleki általános
iskolások csapatával együtt.
Halasi Ernő és neje segítségével - raj
tuk kívül - még egy óvónő és egy anyuka is
eljuthatott a megmérettetésre, ahol bizony
elkelt a segítség: 102 csapat vett részt
a rendezvényen, 4 gyermek az elméleti
tudásáról, 4 pedig ügyességéről tehetett
tanúbizonyságot. Mindnyájan nagyon jól
teljesítettek, ajándékkal teli zsák lett a
jutalmuk. Egy jó hangulatú, vidám, mozgal
mas, forró napot tölthettünk el együtt.

Ezúton köszönjük minden kedves
szülő, hozzátartozó közreműködését,
mellyel az egész éves munkánk eredmé
nyességét segítették!
Ádámné Maróti Erika
Durgóné Benkő Babett
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A "Szentkirályért" Közalapítvány

(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03)

2007. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 		
A. Befektetett eszközök 				
B. Forgóeszközök 				
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök 			
C. Aktív időbeli elhatárolások 			
Eszközök összesen:				

ezer forintban
0
40.927
40.360
567
0
40.927

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
E. Céltartalékok 				
F. Kötelezettségek 				
G. Passzív időbeli elhatárolások 			
Források összesen 				

40.927
40.927
0
0
0
40.927

EREDMÉNY-KIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 		
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól 				
b) központi költségvetésből 			
c) helyi önkormányzattól 			
d) egyéb (ebből 1 % 454 e Ft)			
2. Pályázati úton elnyert támogatás 			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel 			
5. Egyéb bevétel 				
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 		
C. Összes bevétel (A+B)			
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 		
Egyéb ráfordítások 				
Pénzügyi műveletek ráfordításai 			
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 		
F. Összes ráfordítás (D+E) 			
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F) 		
H. Adófizetési kötelezettség 			
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 		
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 		

46.689
44.686
0
0
0
44.686
0
0
0
2.003
0
46.689
49.937
49.744
193
0
49.937
0
0
0
-3.248

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 			
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások 		

A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyonnal nem rendelkezik.

0

48.455

2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2007. évben költségvetési támogatásként az szja 1 %-ának
adózók által történő rendelkezéséből kapott 453.743.- forintot, továbbá a 2006.
évben ugyanezen jogcímen kapott és 2007-ben fel nem használt 101.332.-, összesen
555.075.- forintot az un. Ladányi-dűlő felületrendezésének (gréderezésének) részbeni
kiadásaira rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet 44.175.749.- Ft pénzeszköz
Bevételek				
adomány		
44.232.033.- Ft
kamat			
2.003.436.- Ft
453.743.- Ft
szja 1 százalékából
Összesen:		
90.864.961.- Ft
Kiadások
cél szerinti juttatás			
48.455.291.- Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)
820.000.- Ft
működési költség			
469.400.- Ft
192.679.- Ft
banki költség			
			
Összesen: 49.937.370.- Ft
Záró pénzkészlet 2007. december 31-én 40.927.591.- Ft pénzeszköz.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő tevékenységére (Szentkirály községi önkor
mányzat közútjainak fenntartására) fordított kiadása
1.596.000.- Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály községi önkormányzat közfeladataihoz az
alábbi támogatásokkal járult hozzá:
egészségmegőrzés, gyógyító tevékenység céljára		
394.380.szociális tevékenységre				
641.000.nevelés-oktatás céljára				
29.985.000.kulturális tevékenységre				
5.598.911.sporttevékenységre (iskolai diáksport)		
2.620.000.környezetvédelemre (szilárd hulladék kezelése)		
3.700.000.közrend és közlekedésbiztonság védelmére		
290.000.3.630.000.közforgalmú utak fejlesztésére		
			
Összesen:		
48.455.291.5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege: 453.743.- Ft (szja 1
%-ból). Elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól, települési önkor
mányzattól vagy azok társulásától, az egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől
támogatást a közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban (munkabér, tisztelet
díj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem
részesültek.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) szá
mú végzésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től közalapítványi minősítést, a
65/1990/10. (1998. VIII. 17.) számú végzéssel pedig 1998. január 1-től kiemelkedően
közhasznú fokozat szerinti besorolást kapott.
Az Alapítvány célja eredetileg a Szentkirály községi önkormányzat közszolgáltatásai
körében felmerült feladatok ellátásához pénzbeli hozzájárulás gyűjtése volt, amely
az alapító okirat módosításával 2006 márciusától fő tevékenységi célként a községi
önkormányzat közútjainak fenntartására változott. Ezen felül továbbra is megmaradt a
községi önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hozzájárulás.
Alapítványunk tevékenysége, a módosított alapító okiratban foglalt célok megvaló
sításával a 2007. évben is jelentős sikereket eredményezett. Az adományok gyűjtése
tekintetében az összes befizető száma 535 volt a tárgyévben, ami minden eddigi rekor
dot megdöntött. Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetési
jegyekben teljesített hozamának köszönhetően is jelentős volt.
Kiadási tételeink között az első az alapítványi fő tevékenység, az önkormányzati
közutak fenntartásának költségét mutatja. Ezen túl az önkormányzati közszolgálta
tás sokféle címen történő támogatása is megvalósult. Tekintettel az önkormányzati
adóerőképesség növekedése miatti jelentős állami támogatás elvonásra, intézményeink
működését, folyó kiadásaink teljesítését nagymértékben az alapítványi hozzájárulás
biztosította, ami a teljes alapítványi cél szerinti juttatás 68 %-át teszi ki, összesen
32.912 ezer forint összegben. Ennek keretén belül az Óvoda, az Általános iskola
(egyebek mellett a zeneoktatás), a Művelődési Ház részére működési célú támogatás,
Csiperó és nyári tábor, a 150 éves helyi oktatás ünnepségének lebonyolítása céljára
nyújtott hozzájárulás szerepel.
Az önkormányzati intézmények dolgozóinak egészségvédelmét, higiéniáját korszerű
tisztálkodó szerekkel biztosítottuk. Szociális tevékenységi körben 99 általános iskolás
nyári táborozását segítettük, továbbá 11 középiskolás, és 2 főiskolai hallgató részesült
ösztöndíj-támogatásban. A nevelés-oktatási célra nyújtott pénzbeli juttatás fentebbi,
működési kiadási tételein túl fejlesztési célok is szerepelnek: támogattuk az Óvoda
és az Általános Iskola fűtéskorszerűsítését, községi sporttér építéséhez, illetve óvodai
fektetők és iskolai berendezések beszerzéséhez biztosítottuk a pályázati saját forrást.
Kulturális célú kiadásaink között a Művelődési Ház belső felújításának támogatása,
a Könyvtár részére eszközfejlesztés, a Faluház tetőzetének cseréje szerepel. Környe
zetvédelmi célú kiadásainkat a szilárd hulladékok kezelésének költsége, valamint
regionális szilárd hulladék gazdálkodási beruházás önkormányzati saját forrásának
biztosítása jelenti. Települési útjaink fenntartását immár fő tevékenységként végezzük,
amit buszváró létesítés, a Rákóczi utca aszfaltozása, valamint a Templom utcai közvi
lágítás kiépítése bővített.
A nyújtott támogatásokat zárt pályázat kiírásával, ezt követően a támogatások megálla
pításával, támogatási szerződés formájában folyósítottuk.
A kuratórium az év folyamán 4 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal
tartott ülést.
A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, az átlagos részvételi arány 79 %.
Jóváhagyva az 5/2008. (V.28.) Közal. határozattal.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Vasutas szelet
Hozzávalók
- a tésztához: 4 tojássárgája, 20
dkg kristálycukor, 10 dkg vaj vagy
Ráma sütőmargarin, 2 dl tej, 1
csomag sütőpor, 30 dkg finom
liszt, 2 evőkanál keserű kakaópor
-	a tepsi kikenéséhez: 2 dkg vaj
vagy Ráma sütőmargarin
-	a lekenéshez: 6-8 evőkanál sárgabaracklekvár
-	a habhoz: 4 tojásfehérje, 1 evőkanál citromlé, 30 dkg
kristálycukor
- a díszítéshez: 5-6 dkg reszelt csokoládé
A tojások sárgáját a cukorral, elektromos habverővel
4-5 perc alatt fehéredésig, habosra keverjük. A puha vajjal
tovább dolgozzuk, majd hozzáadjuk a tejet és a sütőporral
összeforgatott lisztet.
A masszát kettéosztjuk, egyik felét a kakaóval sötétre
színezzük. Egy kb. 30x25 centis peremes tepsit kivaja
zunk, majd a kétszínű tésztát evőkanállal, felváltva (egy
sárga, egy kakaós) beleszaggatjuk. Előmelegített sütőben,
közepes lánggal 20-25 perc alatt megsütjük. Ha kész, a
sütőt kisebb lángra állítjuk. A tészta tetejét a lekvárral
egyenletesen megkenjük.
A tojásfehérjét a kisebb lábasba (habüstbe) tesszük,
kemény habbá verjük, a citromlevet és a cukrot két-három
részletben hozzáadjuk, pár percig tovább verjük. Egy
nagyobb lábasba annyi vizet töltünk, hogy amikor a kicsit
belerakjuk, annak kb. a feléig érjen, és együtt a tűzre tesz
szük. 2-3 percenként habverővel verünk rajta egy kicsit.
Fontos, hogy az alsó lábasban a víz éppen csak gyöngyöz
ve forrjon. Kb. 25 perc elteltével szinte krémszerűen sűrű
massza lesz belőle.
Ezt a habot a már lekvárral megkent tésztára simítjuk,
a már éppen csak meleg sütőbe toljuk, ahol a habot kb. 50
percen át sütjük, pontosabban szárítjuk benne. Ha kihűlt,
forró vízbe mártott késsel fölszeleteljük. A tetejét reszelt
csokoládéval díszítjük.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

Megváltozik

az orvosi ügyelet telefonszáma

Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a köz-ponti ügyelet (15.30-tól 7.30-ig) csak sür
gősségi esetek ellátására szolgál. Hétköznap 7.3015.30-ig mindenkinek saját háziorvosa vagy annak
helyettesítője nyújt egészségügyi ellátást.

2008. június 10-től az ügyelet csak a
76/441-435 számon érhető el.
Dr. Hermann György
Intézményvezető
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Május időjárása
"A jó május mindent
helyrehoz". Tartja a népi
bölcselet. Ez elsősorban a
szántóföldi növények ese
tében igaz. A hónap nagy
részében a hőmérséklet
a szokásosnak megfelelő
volt. A fagyosszenteknek
csak a hűvös leheletét érez
tük, néhány napig fáztunk.
Ez benne van a hónap idő
járásában. Az utóbbi húsz
évben gyakran előfordult,
hogy a hónap utolsó nap
jaiban a hőmérséklet meg
haladja a harminc Celsius
fokot. Így volt ez az elmúlt
hónap végén is mértek több
helyen harmincöt fokot is.
Ilyen esetben a kalászos
gabonák akkor is károsod
nak, ha a talaj rendelkezik
megfelelő víz tartalékkal.
Ez a károsodás nem múlik
el nyom nélkül. A kalá
szok kifehérednek, vagy
akár el is száradnak. Ezek
kel a tünetekkel többfelé
találkozhatunk. A gabona
szemek vagy ki sem fej
lődnek, vagy aprók marad
nak, amely jelentős veszte
séggel jár. Hiába volt elég
eső, a talaj víztartalékkal
nem rendelkezik, így a for

róság fokozottan égette a
növényeket. Sajnos a nyug
vó talajvízszint az elmúlt
év hasonló időszakához
képest másfél méterrel ala
csonyabban van. Fokozott
öntözésre van szükség,
ami miatt tovább csökken
a vízszint. Mélyebb kuta
kat kell készíteni. Mindeh
hez, járul még az erdőterü
letek fokozott növekedése.
A fák igen sok vizet hasz
nálnak, például egy nyár
fa napi szükséglete akár
hetven liter is lehet. Csak
a mélyen gyökeresedő
növényeknek van esélye
a szárazság átvészelésére.
(Csak a jól ápolt szőlő gyö
kerei hatolnak mélyre.)
Csapadékviszonyok május
ban:
1-én		
9,8 mm
3-án		
11,6 mm
5-én		
5,2 mm
15-én		
7,2 mm
19-én		
7,5 mm
20-án		
15,6 mm
Összesen:
56,9 mm
A sokévi átlag	 54 mm.
Vecsei

Anyakönyvi hírek
Született:
		

Farkas Balázs 2008.05.12.
anyja neve: Kovács Andrea

Elhunyt:
		

Vári Mihályné
Szabó Gáspárné

élt 80 évet
élt 82 évet

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk, Szabó Gáspárné végső
búcsú-ünnepén velünk voltak.
Szabó testvérek

HIRDETÉSEK

Viccek!

Eladó mikrohullámú sütő, két
medencés mosogató, egy medencés,
csurgatós mosogató, konyhai felső polc,
2 nagy rádió. Érdeklődni: 445-208

Az egyik bácsika lekerül a pokolba.
A fő ördög körbe vezeti, bemutatja a tisztító és bűnhődő helyeket.
Megállnak az első üstnél, ami tele
van bűnösökkel, és körülötte igen
sok, szúrófegyverrel felszerelt ördög
rohangál.- Ezek itt amerikaiak, és
nagyon kell rájuk vigyázni, mindig meg akarnak szökni.- Mondja az
idegenvezető ördög.
A második üstnél már csak néhány
őr tétlenkedik. - Ezek itt németek.
Nagyon fegyelmezettek. Tűrik a büntetést, nem akarnak megszökni.
A harmadik üst is tele van bűnösökkel,
azonban őr a közelben sincs. Kik
ezek? Nem akarnak megszökni?
Ennyire fegyelmezettek? Mire a
főördög: Ezekre nem kell vigyázni.
Ezek magyarok, és ha valamelyikük
meg akar szökni, a többi visszarángatja.

Szentkirály, Templom u. 2. szám
alatti házunkba, heti két alkalomra,
vasalni is szépen tudó takarítónőt
keresünk.
Varga Viktor és Torma Judit Telefon:
20/371-0319
Szálas takarmány, és szalma
bálázást vállalok, kis-, és körbálázóval
Szentkirályon és környékén. Ugyanitt
kaszálót bérelnék. Érdeklődni 06
20/2239-635-ös telefonszámon.

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. INTERNETEN IS
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.

Családi házak
kivitelezése-bõvítése,
gazdasági épületek,
kommunális létesítmények,
üzemi épületek
kivitelezése-felújítása
TERVEZÉSE, MÛSZAKI
VEZETÉSE!
Teljes körû ügyintézéssel!
SZÁLAS és TÁRSA
Építõipari és Szolgáltató BT
Állunk rendelkezésükre
a hét minden napján 8 - 18 óráig!
Nagykõrös, Bíbor u. 5.
Telefon/fax: 53/350-165

BÖLCS GONDOLATOK
Idézetek a Móricka vicclapból
A csúszómászók sohasem botlanak meg.
Ne félj a tökéletességtől! Úgysem
éred el sohasem.
Olcsó húsnak is emelkedik az ára.
Mindenki jó valamire. Ha másra
nem, hát elrettentő példának.

A Kiskunsági TÉSZ
14. évet betöltött diák,
és felnőtt
munkavállalókat keres
Szentkirályi telephelyére
július 1-i kezdéssel.
Alkalmi munkavállalókönyv,
és orvosi igazolás szükséges.
Érdeklődni lehet a
06 20/9569-453-as
telefonszámon.
Mûkõ-, épületszobrász
munkák készítése,
ablakpárkányok,
kerítés-fedkövek, többféle
tagozatos kivitelben
és színválasztékban is!
Érdeklõdni:
Vértesi-Nagy István
telefon: 20/806-8088

Felhívás!

Kérjük a tisztelt Hírmondó munkatársakat, cikkírókat, hogy a Hírmondó lapzártájáig, minden hónap harmadikáig kérjük leadni az írásokat.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnal
ka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné,
Dr. Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szent
király, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős
vezető: Tóth Géza

