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Gyermeknap a Vágókörben
Hófehérke, Piroska és Törpapa keresett hajlékot a tanyák közt
Minden évben azon igyekszünk, hogy a gyereknap a felhőtlen szóra
kozás és játék napja legyen tanulóink számára.
Az idén a Vágó János Gazdakör elnökétől, Vörös Dezsőtől meghí
vást kaptunk, hogy töltsük a gyereknapot a gazdaköri épületben és
annak udvarán.
Ez a program is kapcsolódott tanyai rendezvényeinkhez, ugyanis
a gyerekek zsetonok gyűjtésével Hófehérkének, Piroskának és

Törpapának segítettek tanyát építeni. A szorgalmas zsetongyűjtők
között persze rabló is ólálkodott, de szerencsére pandúrról is gon
doskodtunk!
Mindehhez az időjárás tökéletes, a környezet gyönyörű, a hangulat
és a lelkesedés pedig fantasztikus volt.
A játék után Gulyás László vándormuzsikus szórakoztatta a hallgató
ságot, és mire ő meséjét befejezte, a paprikás krumpli is elkészült.
Köszönjük minden segítőnknek a közreműködést, hogy ilyen szép
és emlékezetes napot tölthettünk együtt. Köszönjük a szülőknek és
segítőinknek, hogy részt vettek a gyerekek szállításában, az állomá
sok munkájában és az ebéd elkészítésében.
Köszönjük a Vágó János Gazdakör elnökének meghívását, jól érez
tük magunkat ezen a gyereknapon, és ami a legfontosabb: a gyere
kek is!
Katzné Almási Zsuzsa

Kirándulás két keréken

Gulyás László szórakoztatta a gyerekeket
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2008. június 11-ei rendkívüli testületi ülésen történt
A képviselő-testület június 11-én rendkívüli
ülést tartott, melynek napirendje a szennyvíz- beru
házási pályázat megtárgyalása, a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodá
sának módosítása, együttműködési szándék szél
keréktelep létesítésére, valamint az önkormányzat
idei költségvetési rendeletének módosítása volt. Az
ülésen 7 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a polgármester tájé
koztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a település
csatornázására és szennyvíztisztító telep építésére
vonatkozó pályázati dokumentáció. A szennyvíz
tisztító telep megépítésére vonatkozóan két válto
zat került kidolgozásra. Az "A" változat szerint,
amit megvalósításra javasolnak, a teljes belterület
csatornázása, a csatornán érkező szennyvíz megtisz
títása, a befogadóba történő bevezetése valósulna
meg, amit a Peitsik-érbe továbbítanának. Ehhez
megfelelő terület áll rendelkezésre. A "B" változat
ezen felül napi 56 m3 szippantott szennyvízzel
is számol. A vizsgált változatok összehasonlítása
alapján megállapítható, hogy a két változat között
jogszabályi, környezet- és természetvédelmi, tulaj
donviszonyok, előkészítés/megvalósítás időigénye
tekintetében nincs különbség. Mindkettő eleget tesz
a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak, kielégíti
a környezet és természetvédelmi elvárásokat; a csa
tornák, nyomóvezetékek nyomvonala, átemelő terü
letének helye közterületen vezethető, tehát szolgal
mi jog alapítás nem szükséges; a szennyvíztisztító
telep az önkormányzat által megvásárolt területen
kerül megvalósításra; a beruházás előkészítésének,
illetve megvalósításának előirányzott időtartama
a pályázat által biztosított rendelkezésre álló idő
intervallumokon belül megvalósítható. Az önerő
biztosíthatósága szempontjából az "A" változatnál
kisebb a biztosítandó önerő nagysága, mivel a
beruházási költsége kisebb. Műszaki szempontokat
tekintve megállapítható, hogy a szennyvízelvezetés
mindkét változatának műszaki tartalma hiánytala
nul megvalósítja a szükséges fejlesztést; a vizsgált
tisztítási technológiák kellő biztonsággal garantál
ják a tisztított szennyvíz előírt határértékeit; a két
változat közül az "A" változat kisebb helyigényű
és kevesebb gépészeti berendezést igényel, fenn
tarthatósága kevesebb beruházási, javítási-pótlási
tevékenységet követel. Mind a szennyvízelvezetés,
mind a szennyvíztisztítás tekintetében a beruházási
és az üzemköltségek az "A" változatnál a kedvezőb
bek. A megvalósuló beruházás gondos üzemeltetés
és karbantartás mellett kb. 50 éves élettartamot biz
tosít. A beruházás teljes költsége nettó 385 millió
forint. A támogatás mértéke 87 %, saját erő igénye
54 millió forint. Az ülésen jelen volt Rózsa Borbála,
és Zetkó Imre a K&Z Horizontal Kft. képviselői,
valamint Benkó István és Hüllner Gyula tervezők,
akik tájékoztatást adtak a csatornahálózat, és a
szennyvíztisztító telep kiépítésének és működésé
nek részleteiről, valamint válaszoltak a képviselők
által feltett kérdésekre.
Ezután a képviselőtagok egyhangúlag egyet
értettek a pályázat benyújtásával az "A" változat
megjelölésével.
Ezt követően a Kecskemét és Térsége Többcé
lú Társulás társulási megállapodásának módosítása
következett. A módosítás eredményeként a megálla
podás 2.3 pontja kiegészül a "továbbá 2008. június

30-tól szociális étkeztetés" szövegrésszel, a továb
biakban beépítve az e feladat ellátásában résztvevő
települések felsorolását.
A következőkben a polgármester arról tájékoz
tatta a jelenlévőket, hogy a Tisza Szélerőmű Kft-től
megkeresést kapott az önkormányzat egy együttmű
ködési megállapodás megkötésére szélerőmű-telep
létesítésére vonatkozóan. A telep Tiszakécske hatá
rában kerülne megépítésre. Településünk Általános
Rendezési Tervének legutóbbi módosításakor már
számoltunk ennek lehetőségével. Azt nem lehet
még tudni, hogy önkormányzati területet érint-e,
de a mindenkori földtulajdonosokkal a Kft-nek
meg kell állapodni. Eddigi ismeretei szerint 21
szélkerékből állna a telep, melyből 3-4 esne szentki
rályra, a többi kécskei területen helyezkedne el. Az
együttműködési megállapodás alapfeltétele annak,
hogy elindulhasson ez a beruházás. Bevétele az
önkormányzatnak ebből az iparűzési adó lenne.
Minden egyéb részlet a későbbiekben dől el. A
képviselő-testület öt szavazattal, két tartózkodás
sal elfogadta az együttműködési megállapodást a
tervezet szerint.
Az utolsó napirendi pont keretében a kép
viselő-testület módosította az önkormányzat idei
költségvetési rendeletét, mely a szennyvíz-beruhá
zási pályázat idei évi saját erő igénye miatt vált
indokolttá.
A képviselő-testület június 23-án tartotta soron
következő ülését, melynek napirendje között szere
pelt tájékoztató az Általános Iskola, és a Napközi
Otthonos Óvoda működéséről, általános iskola igaz
gatói állás betöltésére pályázati kiírás elbírálása,
közterület-használatról szóló helyi rendelet módosí
tása, Szentkirályi Közhasznú Egyesület működésé
ről tájékoztató, testületi állásfoglalás játékteremről,
LEADER Csoporton belül megalakuló gazdasági
társaság státuszával kapcsolatos döntéshozatal.
Az ülésen 9 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után Katzné Almási Zsu
zsanna mb. iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlé
vőket az általános iskola működéséről. Elmond
ta, hogy az intézményben az elmúlt évben több
személyi változás is történt. A szakos ellátottság
továbbra is jó. A nem szakrendszerű oktatás beve
zetésére felkészülve öt pedagógus végezte el az
előírt továbbképzést. A tanulói létszám év végi
állapot szerint 167 fő. Zeneiskolások száma 38
fő, napközi+tanulószoba 37 fő. Az ősszel meg
történt zeneiskolánk minősítési eljárása, melynek
során megkaptuk a kiválóra minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény címet. A tárgyi felté
telekről szólva elmondta, hogy az iskolakezdésre
kifestettek két tantermet, a téli szünetben új bútort
és szőnyeget kapott a tanári szoba. Pályázaton
nyert pénzen újabb számítógépeket, sporteszközö
ket, írásvetítőt, mikroszkópot és térképet sikerült
vásárolni. Ebben a tanévben is több tanulmányi
versenyen vettek részt az intézmény tanulói. Ezek
közül kiemelkedik: 1. helyezés német nyelvi verse
nyen Tiszaalpáron, három 3. helyezés helyesírási
versenyen Nyárlőrincen, a Szellemi Diákolimpia
megyei döntőjén, illetve a Szép Kiejtési versenyen.
A tanulmányi munka egyik fokmérője, hogy az
idén 21 nyolcadikos tanulónk közül 11-en folytat
ják tanulmányaikat érettségit adó középiskolában.
Ez az arány jónak mondható. Beszámolójának

további részében tájékoztatott a kompetenciamérés
eredményéről, a tanórán kívüli tevékenységekről,
sporteredményekről, nyári programokról. Összes
ségében elmondható, hogy meglehetősen feszített
munkatempóban dolgoztak ebben a tanévben, de
a hatékony és eredményes munka ezt megkívánja
a jövőben is. Jól működött az idei tanévben a zene
oktatás, sport, felvételire való felkészítés, könyvtári
munka és a fejlesztés. Jó a kapcsolatuk a szomszéd
községek iskoláival és községünk többi intézményé
vel. Mindig számíthattak a szülők segítségére, és
a község lakosai is érdeklődtek az iskolai munka
iránt. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomá
sul vette.
A második napirendi pont keretében Gör
be Ervinné óvodavezető tájékoztatott az óvoda
működéséről. Elmondta, hogy az óvoda személyi
feltételeit 6 fő határozatlan időre kinevezett és 1
fő szerződéses óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő
élelmezésvezető, 5 fő konyhai dolgozó és 1 fő
karbantartó biztosítja. Az óvodapedagógusok meg
felelő felsőfokú képesítéssel rendelkeznek, mint
vezető, fejlesztőpedagógusi képesítéssel is rendel
kezik, valamint ez év májusában sikeresen meg
szerezte a vezető óvodapedagógusi szakvizsgát is.
Továbbképzéseken is részt vesznek. A 2007/2008.
tanévre 23 gyereket írattak be az óvodába, de
elköltözések miatt változott a létszám. Jelenleg az
óvodai létszám 74 fő. Kiscsoportos 25 fő, középső
csoportos 24 fő, nagycsoportos 25 fő. Az óvónők,
úgy gondolja, szinte magukénak érzik az óvodát,
próbálnak mindent megtenni azért, hogy gyerme
kek, szülők egyaránt szól érezzék magukat. Nem
rettennek meg a plusz munka vállalásától sem,
szívesen és örömmel szerveznek élményszerző
programokat a gyerekeknek, amit a szülők is nagy
örömmel fogadnak. Azt vallják, hogy nem érheti
hátrány egyik gyermeket sem azért, mert falusi
vagy tanyasi, ezért próbálnak olyan élményeket
biztosítani számukra, amit gyakran egy városi
óvoda sem tudna nyújtani. Bízik abban, hogy ez
továbbra is megtartó erőként jelentkezik majd
a falu életében. Az óvodában igénybe vehető
foglalkozások az úszás, logopédia, mely egyre
több gyermeket érint, hittan, fejlesztés, gyógy
testnevelés, angol foglalkozás. Beszámolójának
további részében részletesen ismertette a nevelési
év programjait. Összességében elmondható, hogy
szép és eredményes évet zártak. Úgy érzi, hogy
az óvodában dolgozó óvodapedagógusok mindent
megtesznek azért, hogy a gyermekek jól érezzék
magukat és képességeikhez mérten a lehető legna
gyobb mértékben fejlődjenek. A képviselő-testület
a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
A következő napirendi pont keretében az isko
laigazgató választásra került sor. Dr. Lipka Klaudia
jegyző elmondta, hogy az állásra egy pályázat érke
zett Katzné Almási Zsuzsanna, a jelenlegi mb. isk.
igazgató részéről. A pályázat írásos véleményezése
megtörtént az intézmény alkalmazotti közössége,
az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkor
mányzat részéről, mindegyik támogatja nevezett
megválasztását. Az intézményvezető megválasztása
titkos szavazással történik, melyhez minősített több
ség, vagyis 6 érvényes szavazat szükséges. A polgár
mester hozzászólásában elmondta, hogy a mostani
döntéstől személy szerint azt reméli, hogy
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Katzné Zsuzsa megszűnik megbízott iskolaigazgató
nak lenni és teljes szakmai, emberi és szentkirályi
felelősségtudatával tölti majd be ezt a posztot az
iskola élén. Meglehetősen jól kidolgozott a pályá
zat. A véleményező szervek részéről úgyszintén
nem kétmondatos javaslat érkezett, hanem a vezetői
programról, az elképzelésekről is nyilvánítottak
véleményt. A pénzügyi bizottság fölvetése az volt,
hogy hogyan tudunk egy év elteltével egy remény
beli új programmal, új szerepben lévő intézményve
zetővel a jövő kihívásai elé nézni. Ezt várta a pályá
zattól is. Nem mondható, hogy erre a nagy kérdésre
nem kapott választ, mert megfogalmazni is elég
nehéz, hogy mi a helyi oktatás jövője Szentkirályon
és ebben kinek-kinek mi a szerepe. A lényeg az,
hogy szeretnénk egy jó iskolát valamennyien, akik
itt vagyunk. Szeretnénk tudni, hogy nyugvópontra
jutott már a korábbi évek számos félelme, aggálya,
feszültsége, mindenféle lelki és szakmai kínja, baja,
és szeretnénk ezt megtartani. Az iskola, az okta
tási intézmények részéről ügyelni kell arra, hogy
az önálló intézményfenntartás folyamatos kihívást
jelent az intézményeink számára, mert a képviselőtestület nem sokkal tehet többet annál, minthogy a
feltételeket biztosítja ehhez.
Katzné Almási Zsuzsanna válaszában elmond
ta, úgy érzi, hogy nagyon sokat dolgoztak, plusz
terhet vállaltak, sok új dolgot bevezettek azért,
mert érezték a képviselő-testület tavalyi döntésének
a súlyát, hogy talpon tudjon maradni az iskola, és
vonzóvá tudják tenni kifelé is, és maguknak is. A
tantestület nagy része is érzi ezt. Mindenki küzd
azért, hogy működjön a szentkirályi iskola, legyen
állása a kollégáknak. Ehhez azonban szorosan
kapcsolódik az önkormányzat pénzügyi, gazdasági
helyzete is, mert ha nem lesz pénz az iskola önálló
működtetésére, akkor úgy is meg kell hajtani a
fejüket, bármilyen jól dolgoznak is. Ezután a tit
kos szavazásra került sor, melynek eredményeként
a képviselő-testület egyhangú döntéssel Katzné
Almási Zsuzsannát öt év időtartamra megválasztot
ta a helyi általános iskola igazgatójává.
Ezt követően a képviselő-testület módosította
a közterület-használatról szóló helyi rendeletet. Dr.
Lipka Klaudia jegyző elmondta, hogy a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal a közterület-hasz
nálatról szóló helyi rendeletek felülvizsgálata során
az önkormányzat rendeletével kapcsolatosan ész
revételt tett, miszerint a rendeletben szabályozott
szabálysértési tényállásban a képviselő-testületnek
konkrétan meg kell állapítania azt a cselekményt,
amelyet szabálysértésnek nyilvánít, és ehhez konk
rét joghátrányt kell fűznie. A módosítás értelmében
az engedély, illetve hozzájárulás nélküli, vagy attól
eltérő közterület-használat esetén a használót a
polgármester felszólítja a közterület-használat meg
szüntetésére, és ezzel egyidejűleg kötelezi a közterü
let eredeti állapotának saját költségen történő hely
reállítására. A közterület engedély nélküli, vagy
engedélytől eltérő használata idejére a használó a
rendelet mellékletében meghatározott használati
díjat köteles fizetni. Amennyiben az engedély nél
küli közterület-használat időtartama, illetve kezdete
nem állapítható meg, úgy egy hónapra visszamenő
legesen kell a díjat megállapítani. Szabálysértést
követ el, és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható az, aki a közterületet engedély nélkül veszi
igénybe, vagy azt az engedélytől eltérő módon
használja. A pénzbírság ismételten kiszabható, ha
a használó a határidő kitűzését követően nem szün
teti meg a rendelettől eltérő közterület-használatot,

vagy annak lejártát követően a közterületet enge
dély nélkül használja. A szabálysértés elkövetőjével
szemben az önkormányzat jegyzője jár el.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében Csorba
Zoltán beszámolt a Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület működéséről, ezt külön olvashatja ebben
a számban.
Ezt követően Kutasi Ferenc településfejlesztő
a LEADER Csoporttal kapcsolatban megalakuló
gazdasági társaságról tájékoztatott. Elmondta, hogy
a LEADER civilekből, vállalkozókból, cégekből és
önkormányzatokból meghatározott arányban álló
csoport. Jelen esetben az önkormányzatok aránya
nem lehet több 40 %-nál. A csoport kidolgoz egy
vidékfejlesztési programot, hogy az adott területen
az ő környezeti, és egyéb adottságai mellett milyen
fejlesztéseket lenne érdemes csinálni. Erre az unio
biztosít egy adott forrást. Ez a folyamat elindult a
Kecskeméti Kistérségben is, 16 település lesz jelen
Kecskemét környékén, illetve Kecskemét külterüle
tével együtt. Amit eddig tudunk az az, hogy 1,8 mil
liárd forint szerezhető meg 2013-ig, amit el lehetne
költeni. Ebből 1,45 milliárd fordítható fejlesztések
re, a többi működési költség. A csoportnak át kell
alakulnia a pályázati folyamat során egy non-profit
gazdasági szervezetté. A csoport a Kft. mellett dön
tött. Ennél a formánál korlátozva van az üzletrészek
száma, és ezáltal a szavazatok száma is. A 20 szava
zatból 8 szavazatot bírhat az önkormányzati szféra.
Ezért legalább két önkormányzatnak kell egy üzlet
részen osztoznia. A törzsbetétek mértékét 50.000.Ft-ban maximálták. Mit fog ez a Kft. végezni? Ő
fogja kiírni a pályázatokat, hogy a felsorolt tárgy
körökön belül mire lehet majd pályázni. Valószínű
döntő szava lesz az elbírálásban is. Feladata továb
bá, ha lát olyan lehetőséget, hogy honnan lehetne
a saját céljaihoz még forrást szerezni, akkor ahhoz
adjon lehetőséget. Kérdés, hogy ebben a Kft-ben
részt kíván-e venni az önkormányzat és milyen mér
tékben. Maximum egy 50 ezer forintos törzsbetétet
vehet, ami fél üzletrészt fog jelenteni. Jó lenne, ha
az arányunk több lenne, mint az 1/40-ed rész, ezért
felmerült, hogy a "Vágó János" Gazdakör is csatla
kozzon egy törzsbetét erejéig. Ha a Gazdakör úgy
dönt, hogy csatlakozni kíván a csoporthoz, abban
az esetben javasolta, hogy a szükséges törzsbetét
összegét az önkormányzat hitelezze meg részére
kamatmentes kölcsön formájában, határozatlan idő
re a Kft. működéséig.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzat 50.000.,-Ft készpénz vagyoni hozzá
járulás rendelkezésre bocsátásával alapítóként részt
kíván venni a Homokhátság Fejlődéséért Non-pro
fit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításában.
Hozzájárult ahhoz is, hogy a "Vágó János" Gaz
dakör részvétele esetén 50.000.- Ft kamatmentes
kölcsönt biztosít részére.
A következőkben dr. Lipka Klaudia jegyző
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Drafti 2008. Kft.
Szentkirályon, a Kossuth L. u. 25/c. szám alatt I.
kategóriájú játékterem üzemeltetésére vonatkozó
kérelmet terjesztett elő az APEH Központi Hivata
lának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályára. Az
eljárás során a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz. A szakhatósági
állásfoglalás kiadásánál az építésügyi szabályok
mellett a jegyzőnek mérlegelési jogkörben azt kell
vizsgálni, hogy a folytatni kívánt tevékenység nem
sérti-e a jóérzést, nem veszélyezteti-e a közbizton
ságot, nem sérti-e a közszemérmet, illetve gyer
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mek, vagy ifjúságpolitikai érdeket. Az állásfoglalás
megalapozása érdekében kérte a képviselő-testület
vélemény nyilvánítását.
A képviselőtagok a kérelmet megvitatták. Fon
tos szempontnak tartották azt, hogy a vállalkozó
szellem szabadsága vagy a játékos kedv kiélése a
községben se váljon lehetetlenné. Erről azonban
gondoskodtak azzal, hogy a település négy pontján
a II. kategóriájú gépek üzemeltetését lehetővé tet
ték. Viszont nem tartották indokoltnak a községben
I. kategóriájú játékterem üzemeltetését a lakosság
szociális körülményeire, mentális állapotára, a fiata
lok testi-lelki fejlődésére, a közbiztonság romlására
való hatása (munkanélküliség, alkoholizmus, játék
szenvedély) miatt.
Ezután a polgármester ismertette az Általá
nos Iskola igazgatójának kérelmét, melyben gitár
tanszak indításához kérte a képviselő-testület hoz
zájárulását.
A képviselő-testület hozzájárult az Általános
Iskola zenei oktatásának gitár tanszak indításával
történő bővítésével.
A temető bővítéssel kapcsolatban arról tájékoz
tatott, hogy tovább folytatódna az ásatás. A koráb
ban kijelölt összefüggő rész föltárása befejeződne
az idén nyáron. Július 28. és augusztus 8. között
kerülne sor a munkákra. Az önkormányzat idei költ
ségvetésébe be van építve 1.300 ezer forint pályáza
ti önrészre, de mivel a pályázat nem nyert, így ezen
összeg felhasználásával végére jutna a feltárás.
Dr. Lányi Krisztina fogorvos levélben tájé
koztatott, hogy a fogorvosi praxis értékesítésére
kiírt felhívásra egy jelentkező érkezett és kérte a
képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a korábbi
szerződéses feltételeknek megfelelően dr. Kun Éva
fogorvos részére a fogászati ellátás biztosításának
átengedéséhez.
A képviselő-testület hozzájárult a fogászati ellá
tás fentiek szerinti biztosításához.
A Szent Király Szövetség idei közgyű
lése augusztus 1, 2, 3-án kerül megrendezésre
Szabadszentkirályon.
A helyi Művelődési Házban kapott helyet a
közelmúltban a Magyar Faluszövetség szervezésé
ben a francia-magyar konferencia, közel 90 részt
vevővel. A rendezvény komolyságát jelezte, hogy
14 megyéből 50 falu, 8 város és 6 többcélú kis
térségi társulás képviselői voltak jelen. Az egész
konferencia tanúsága számára azzal összegezhető,
hogy nem vagyunk annyira távol attól az európai
más országokbeli és tájakbeli gondolkodástól,
mint amilyen messzinek az számunkra tűnik. A
franciák mostani önkormányzati rendszere mögött
200 év van. Ha eltekintünk attól, hogy a korábbi
történelmi időkben a magyar önkormányzatiság
nak elég komoly vívmányai voltak, nekünk szűken
18 év állt rendelkezésünkre, hogy a hagyományok
ra illetve a korábbi gyakorlatokra alapozva építsük
újra a magyar önkormányzatiságot. Egyáltalán
nem nézték értetlenkedve a kérdéseket a francia
polgármesterek. Nagyon is visszaigazolták azt,
hogy ők ugyanezekkel a kérdésekkel, gondokkal
küszködnek, csak más megvilágításban. Náluk is
kevés a pénz, és ott is félnek a kis közösségek
a bekebelezéstől. Az egész napos rendezvényről
a hazai és a külföldi vendégek egyaránt elége
detten nyilatkoztak. A francia vendégek részéről
merült fel, hogy az ottani gyakorlatot a helyszínen
volna igazán jó tanulmányozni tanulmányutak
szervezésével. Erre vonatkozóan felajánlották a
segítségüket.
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Királynék koronázása Magyarországon
A mindenkori magyar uralkodó feleségét
is megillette az ősi szokás szerint a királynévá
történő koronázási szertartás. Sajnos, nagyon
kevés forrás maradt az utókorra az ilyen pom
pás szertartásokról. A középkori források
is alig-alig említenek ilyet. A kora újkorból
Mátyás király második feleségének, Aragóniai
Beatrix (1457-1508) és II. Ulászló hitvesének,
Candalle-i Annának (1484-1506) a koronázásá
ról található bővebb irodalom.
A királynékat is a koronázó városban, Székes
fehérváron, a Bazilikában, ünnepélyes nagy
mise keretében koronázták. Az eltérés az volt,
hogy a királyt az esztergomi érsek koronázta,
a királynét pedig a veszprémi püspök. Ugyan
is a királynék székvárosa Veszprém volt több
évszázadon keresztül. Általában ott időzött az
ő udvartartásával, s onnan igazgatta birtokait.
A koronázási ceremóniát csak akkor tartották
együtt a királylyal, ha a trónra házas ember
került. Ha az uralkodó később kötött házassá
got, akkor azt követően kerülhetett sor a király
né megkoronázására, fényes egyházi és világi
ünnepség keretében.
A koronázás
A magyar király a feleségével együtt érke
zett a ceremónia keretében a koronázó templom
ba. A szentmise alatt a király a trónon foglalt
helyet. A fején a Szent Korona volt, kezében a
jogar és az országalma nyugodott. A szertartás
kezdetén a veszprémi püspök megkérdezte a
királytól, hogy akarja-e hitvesét megkoronáztat
ni. Az igen válasz után a királyné is koronázási
esküt tett, amelyben megígérte a magyar törvé
nyek betartását.
Ezt követően az oltár lépcsőjére térdepelt, hogy
beszentelhessék. A koronázást végző püspök
a beszentelési rítus során imába foglalta az
Ótestamentum példamutató, erényes nőalakjait.
Sára, Rebeka, Judit és Eszter élete és cselekede
teik egyrészt a nemzetséget fenntartó női termé
kenységet, a tisztaságot, a hűséget, másrészt az
elesettek gyámolítását példázta. Az ima közben
a főpap keresztet vetett a térdeplő királynéra,
azaz beszentelte. Ezt követően a királyné föl

kenésére került sor. A püspök szentelt olajjal
keresztet rajzolt a jobb alsó karjára és a jobb
vállára.
A beszentelést és a fölkenést az átöltözési
szertartás követte. A királyné koronázások alkal
mával az átöltözéshez más és más pompás,
ezüsttel, arannyal kivarrott, drágakövekkel és
drága gyöngyökkel díszített ruhát használtak.
Az új ruha fölvétele annak a jele volt, hogy a
beszentelést és a fölkenést követően a királyné
újjászületett. Az átöltözés után a szertartás már
a végéhez közeledett. A megkoronázott király
nét ismét az oltárhoz kísérték, és a veszprémi
püspök föltette a királyné fejére a női koronát.
Természetesen ez nem a magyar Szent Korona
volt. A királynék számára külön készített, drá
gakövekkel ékesített ékszerkoronát helyezték
a fejükre.
A koronázó püspök ekkor a következő sza
vakat intézte a megkoronázott királynéhoz:
"Vedd az ország koronáját, és tudd meg,
hogy társa vagy az országnak, adj a népnek min
dig megfelelő tanácsot, és mennél magasabbra
emelkedsz, annál jobban szeresd és őrizd meg a
szerénységet."
A szertartás végén újabb ima kíséretében
jogart adtak át a királynénak. Amíg a buzogány
alakú királyi jogar a keresztény igazságosztást,
addig a királynéi, karcsúbb jogar a keresztény
úrnői irgalmasságnak a jelképe volt.
Anjou Izabella, IV. László király felesége 1280ban - királynévá koronázása alkalmával - a
veszprémi egyházat birtokadományban része
sítette.
Mátyás király feleségének koronázása
Beatrix királynét 1476. december 12-én
koronázták meg csodálatos szertartás közepet
te.
A szentmisét Székesfehérváron Albert
veszprémi püspök celebrálta. Királyi szemé
lyek, világi főurak és egyházi méltóságok vol
tak jelen a királynéi szertartáson. A meghívot
tak pompás díszruhában voltak jelen. A királyné
csodálatosan díszített vörös bársonyruhát viselt.
A ruhaujjak olasz divat szerint kivágottak vol
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tak. Kibontott hajában két értékes és csaknem
gömbölyű igazgyöngy ragyogott.
A királynét az oltár mögött átöltöztették,
ugyanilyen, arannyal szövött bársonyruhát és
ugyanolyan palástot adtak rá. A ruha ujja a jobb
kar és a jobb váll fölött ki volt vágva, hogy a
fölkenésnél a szent olaj a testet közvetlenül
érinthesse. A szertartás során a nádor megkér
dezte Mátyás királytól, akarja-e a királyné
megkoronázását. Az uralkodó igennel válaszolt.
Ezután a királyné is igen szépen elmondta az
eskü szövegét, amelyet megtartani ígért.
A fölséges hölgy felállott, a veszprémi
főpap pedig a jobb vállán és karján szent olajjal
felkente, azután a püspök, a boszniai király,
a nádor és még néhány főúr a királyné fejére
tették az aranykoronát, amelyben 25 nagy gyé
mánt, zafír és rubin volt. Az udvari zenészek
rázendítettek, ezért egymás szavát is alig hal
lották.
A királyné koronázása országos jelentőségű
ünnepnek számított a korabeli Magyar Király
ságban. A ceremónia is azt bizonyította, hogy
az uralkodó elismerte társa segítőkészségét.
Sok esetben támaszkodott a királyné tanácsaira.
Ettől függetlenül a megkoronázott hitves ritkán
szólt bele az uralkodó országos ügyeibe. Jobbá
ra a királynéi udvartartással és a királyi gyerme
kek nevelésével törődött..
Az özvegy királynék későbbi sorsa
A királyi gyermekek keresztelését az eszter
gomi érsek végezte. A keresztszülők általában
az uralkodó család tagjai közül, vagy külföldi
koronás fők közül kerültek ki. A keresztelési
ünnepet is nagy lakoma követte.
A megözvegyült királynék közül többen is
kolostorba kerültek idős korukban. Ahol idejük
java részét - az örök élet reményében - imádko
zással töltötték. Apácazárdában talált testi-lelki
nyugalomra Szent István király felesége, Gizel
la, I. András özvegye, Anasztázia,
II. Géza király özvegye, Eufrozina, IV. László
király özvegye, Anjou Izabella, valamint
III. András, az utolsó Árpád-házi uralkodó özve
gye, Ágnes királyné (1281-1364).
Felhasznált irodalom:
-Estók István: Királynék könyve. Helikon
Kiadó, Budapest, 2005.
lovag Kenyeres Dénes

B a l l a g á s 2008.
A Szentkirályi Általános Iskolából az idén 21 nyolcadik osztályos tanuló ballagott el. Osztályfőnökük Katzné Almási
Zsuzsa volt.
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Szentkirályi Egészség és Sportnap
Forgószínpadszerűen zajlottak a különböző foglalkozások.
A foglakozásokat meghívott előadók tartották: élelmezésve
zető, védőnő, drogprevenciós szakember és egy volt aktív
dohányos. A gyerekek a pedagógusok segítségével gyümöl
csökből és zöldségekből salátát készítettek, melyet azután
jóízűen el is fogyasztottak. A rendezvény délután sportver
senyekkel zárult.
Baukó Ferenc
testnevelő tanár

2008. június elején tartotta iskolánk ezt a rendezvényt,
melyen a gyerekek és szüleik táplálkozási, higiénés, sporto
lással kapcsolatos szemléletének alakítása, az egészséges
életmódra való nevelés fontossága volt a cél.
A nap egy reggeli közös aerobickkal kezdődött, majd
kis kocogás és futás következett a faluban. A következő
program az egész falura kiterjedő szemétszedés volt,
melyen 10 zsáknyi hulladéktól sikerült megszabadítani a
falu utcáit, köztereit. Visszatérve az iskolában filmvetí
téssel egybekötött előadásokat hallgattak meg a gyerekek.

Bemutatkozik a Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület (SZIKE)
A Szentkirályi Ifjúsági Egyesület 2007.
júniusában alakult meg 40 fős létszámmal.
Az életkor tekintetében a tagság nagyon
vegyes képet mutatott, mert a legfiatalabb
tag 15, míg a legidősebb 29 éves volt. Az
alakuló közgyűlést 2007. június 2-án tartot
tuk, ahol a tagok elnököt, alelnököt és 5
tagú elnökségi testületet választottak. Sor
került az Egyesület céljainak és alapsza
bályának lefektetésére és ismertetésére is,
melyet a tagság a tagsági lista aláírásával
elfogadott. Az Egyesület létrejöttének alap
vető oka az volt, hogy a helyi fiatalokat
egységbe kovácsolja, programokat szer
vezzen nekik, és persze, hogy programok
szerveződjenek az Egyesület tagjai által.
Célunk az volt, hogy a különböző kor
csoportok jobban megismerjék egymást,
közösen tudjanak létrehozni egy olyan
szervezetet, melynek keretében biztosított
a szabadidő tartalmas eltöltése, valamint
a település későbbi fejlődésének elősegí
tése, hiszen az Egyesület tagjai jelentik
a falunk következő generációját, aminek
kialakulásához egység, összefogás szük
séges. Ahhoz, hogy az Egyesület használ
hassa a közhasznú megnevezést, bírósági
bejegyzés szükséges. Ehhez a dokumentu
mokat tavaly júniusban már benyújtottuk
a Kecskeméti Bíróságon, ám ezeket formai
és tartalmi okokra hivatkozva nem fogad
ták el. Idén júliusban újra benyújtjuk a

megfelelő iratokat. Az elmúlt egy évben
még inkább sikerült összecsiszolódnia a
tagságnak, tehát nagyon fontos lenne, hogy
hivatalosan is működésbe lépjen az Egye
sület. A kezdetektől fontosnak tartottuk,
hogy a magunkénak érezzük a szervezetet,
ezért a Művelődési Ház Presszó helyiségét
a tagok által felajánlott asztalokkal, külön
féle berendezési tárgyakkal rendeztük be.
2007 novemberében pályázatot nyújtot
tunk be, melyet sikeresen megnyertünk,
így a nyert összeget teljes egészében az
egyesületi helyiség felújítására fordítottuk.
Teljes belső festés, új kapcsolók és lám
pák felszerelésére került sor, illetve olyan
eszközök vásárlására fordítottuk a pénzt,
amely az Egyesület ügyviteli munkáját
könnyíti meg (számítógép, nyomtató). A
felújítási munkákat szinte teljes mértékben
az Egyesület tagjai végezték, akik így még
inkább a magukénak érzik a helyiséget.
Vannak rendszeres programjaink:
Filmklub, melynek kapui nyitva állnak a
nem egyesületi tagok számára is, valamint
diafilmest, magyar nóták estje, sportnap,
húsvéti tojásfestés, karácsonyi program,
kártyaklub és a társasjátékok estje is meg
rendezésre került már. Nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy az alapvető szabadidős
programokon kívül sor került a játszótér
felújítására, rendezésére. Az anyagi segítsé
get az Önkormányzat biztosította, a tagok

elvégezték a szükséges munkálatokat. Ezt
a tevékenységünket a jövőben is folytatni
szeretnénk. Rendelkezünk webes felülettel
is (www.acsapat.hu/szike), ahol a legfon
tosabb információk mellett a programok
ról is folyamatosan beszámolunk. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy olyan arculatot
építsünk, melynek fontos része az, hogy
honnan jöttünk, hogy vidékiek vagyunk,
és hogy erre büszkék vagyunk. Szeretnénk
szorosabb kapcsolatot kiépíteni a település
lakóival, hogy láthassák azt, amit elértünk,
hogy a többi fiatal is lásson fantáziát a
belépésben. Szeretnénk részt vállalni a falu
által szervezett programokban. Augusztus
20-án is szeretnénk részt venni - saját prog
ramokkal is - a falu ünnepében. Fontos fel
adatnak tartjuk más ifjúsági egyesületekkel
is felvenni a kapcsolatot. A Filmklub és a
Könyvtár összefogásának keretében pedig
a Nemzeti Audiovizuális Archívumban
található filmeket is vetíthetjük. Ez utóbbi
nem csak a tagoknak, hanem minden érdek
lődőnek szól. Ezeken kívül rendszeresen
szeretnénk előadásokat tartani, akár meghí
vott előadókkal is.
Reményeink szerint havonta, ezen a
helyen jelenik majd meg Egyesületünk
jövő hónapi programja, valamint különféle
tevékenységünk beszámolói.
Csorba Zoltán
elnök
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KATOLIKUS ÉLET
"Boldog, aki olvassa" 2008: a Biblia éve
Már a Szentírás kelendőségében
is meglátszik a Biblia évének sikere:
körülbelül ötször annyi fogyott a köny
vek könyvéből az év kezdete óta, mint
máskor ebben az időszakban. Számos
rendezvény és program segíti a Biblia
megismertetését, terjesztését: Bibliaolva
só maratonok, Biblia-kiállítások, Bibliabemutatók (pl. Szentkirályon is), evan
gélium osztás, könyvkiadói akciók stb.
keretében.
Ez a könyv, amit a világon legtöbb
nyelvre fordítottak le, a legtöbb példány
ban vásároltak és a legtöbb mű témáját
adta (festmény, könyv, film, szobor stb.).
A világon legelőször szintén a Bibliát
nyomtatták ki. De mi is a titka ennek
a könyvnek a hívők és nem hívők köré
ben?
Egyrészt mint olvasmányban, ebben
a könyvben mindenki találhat magának
valót: van benne izgalom, romantika,
filozófia, természetismeret, építészet, tör
ténelem, krimi, vers stb.
Másrészt nekünk, hívőknek Isten
üzenete, vagyis életünk iránymutatója.
Lehet az elejétől, folyamatosan olvasni,
így a zsidóság és a korai kereszténység
történetét lehet végigkövetni. De el lehet
a bárhol másutt is kezdeni, mert minden
fejezetében van olyan dolog, ami a jele
nünkről, rólunk szól. Nem kell minden
nek a magyarázatát kutatni, hanem elég
azt keresni, hogy nekünk mit üzenhetnek
a sorai.
Azt tudjuk, hogy Isten a szerzője, a
"diktálója", de az általa kiválasztott sze
mélyek jegyezték le. Tehát ne lepődjünk
meg azon, hogy a lejegyzők kulturális,
természettudományos, tudásbeli, korstí
lusbeli és személyes jegyei is megjelen
nek a szövegben, amelyek nem minden
esetben egyeznek meg a mai kor adottsá
gaival. Emellett a sorok értelmezéséhez
még hozzátevődik az olvasó személyi
sége is.
De honnét tudjuk, hogy valóban Isten

üzentéről van szó? Ezt bizonyítják a
csodák, amikre hiteles történelmi bizo
nyítékok vannak (pl. Jézus élete), aztán a
beteljesült jövendölések (pl. Jeruzsálem
pusztulása), a tanítás bölcsessége, újdon
sága (pl. a férfival egyenlő asszony képe,
a szemet szemért elv helyetti megbocsá
tás hirdetése, a vagyonszerzés helyett a
szegénység ajánlása).
Önként vetődik fel a kérdés, hogy
hogyan alakult ki a bibliai iratok listá
ja, voltak-e más iratok is, illetve ki és
hogyan döntötte el, hogy mely iratok
kerülnek be a gyűjteménybe, és melyek
nem.
A "könyvek" sorának kialakulása
folyamatosan történt. Az egyes szövegek
szinte azonnali rögzítése azt mutatja,
hogy eleve ihletettnek tekintették őket,
hiszen ismerték azt, aki Isten szavát átad
ta, és tudták, hogy ő Isten kiválasztottja.
Mivel szavaik nyilvánosan is elhang
zottak, szem- és fültanúként Izrael egész
közössége tanúsítja a szövegek hitelessé
gét (így tarthatták nyilván pl. a próféták
láncolatát), akárcsak a zsidó történelem
más eseményeit (kivonulás stb.).
Az írástudók mindig hűségesen
másolták és statisztikai eszközökkel véd
ték a szöveget (számon tartva minden
sort, betűt), hogy biztosítsák az írások
állandóságát.
Az újszövetségi válogatás egyik
objektív szempontja a történelmi hűség
volt: Jézus és apostolai története a szem
tanúk révén. A másik szempont a tanbeli
hűség volt, az apostolok és közvetlen
tanítványaik tanításához való ragaszko
dás: a Szentlélek ugyanis elvezette őket
a teljes igazságra. Az egyház tehát nem
meghatározta, hanem felismerte, hogy
melyik irat Istentől ihletett, és melyik
nem, vagyis hogy egy irat Isten Igéje,
nem pusztán emberi beszéd.

Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt
139-et!
Ha nem érted, mi miért történik, hívd a
Préd 3-at!
Ha hitednek erősítésre van szüksége,
hívd a Zsid 11 -et!
Ha nem találod a helyed a világban, hívd
a 1Kor 12-t!
Ha nyugtalan vagy, hívd a Jn 14,1-14,4et!
Ha túl nagynak érzed a rád mért terhet,
hívd a Jób 1-3-at és a 42-t!
Ha távol vagy az otthonodtól, hívd a
Zsolt 121-et!
Ha beteg vagy, hívd a Lk 18,35-18,43at!
Ha fáradtnak érzed magad, hívd a Mt
11,28-11,30-at!
Ha kísértések érnek, hívd a Jak 1,21,18-at!
Ha mélyponton vagy, és elkeseredtél,
hívd a Siral 3-at!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a
Zsolt 126-ot!
Figyelem! Minden vonal személye
sen, 0-24 óráig hívható.

Kalendárium:
2008. július 15. - augusztus 15.
•
•
•
•
•
•
•

Közérdekű telefonszámok nem •
•
csak a Biblia évére:
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt
6,25-6,34-et!

•

Július 16.: Kármelhegyi Boldog
asszony
Július 22.: Szent Mária Magdolna
Július 24.: Árpádházi Szent Kinga
Július 25.: Szent Jakab apostol
Július 26.: Szent Joakim és Szent
Anna
Július 27.: Járműszentelés - Szent
Kristóf
Augusztus 5.: Havas Boldogasz
szony
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
Augusztus 10.: Szent Lőrinc,
nyárlőrinci búcsú
A u g u sz t u s
15.:
NAGYBOLDOGASSZONY
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REFORMÁTUS ÉLET
Határtalanul szeretjük egyházunkat!
Bizony, június szép havának közepén
a Kossuth Rádió Református Félóra című
műsora a trianoni gúnyhatár alig-túloldalá
ról, a kárpátaljai Beregszászról közvetített
református istentiszteletet. A méltóságteljes
templomban Zán-Fábián Sándor, a mezővári
református egyházközség lelkipásztora hir
detett igét. Ő egyben a 109 egyházközséget,
s jó 72 lelkipásztort kebelében tartó Kárpát
aljai Református Egyházkerület püspöke is.
S hogy került a jó Kárpátalja, s az ott
élő magyar reformátusok, s persze, római
és görög katholikusok Ukrajnába, annak
előtte pedig a sátáni Szovjetunióba, még
annak előtte pedig az íróasztalnál kialakí
tott Cseh-Szlovákiába? Hát persze, hogy
a trianoni szatócskodás, országszabászat
eredményeként. A közismert, immáron 88
éve tartó gyalázat következményeként ala
posan megcsonkult az addig egységes és öt
egyházkerületbe tömörülő Magyar Reformá
tus Egyház. Teljes egészében határon túlra
került az Erdélyi Református Egyházkerü
let. A Tiszántúli Református Egyházkerület
jó része határon túlra esett, ebből alakult ki a
Királyhágómelléki Református Egyházkerü
let; valamint a Kárpátaljai Református Egy
házkerület. A Dunántúli és a Tiszáninneni
Református Egyházkerület északi részeiből
pedig a csehszlovákiai egyházkerület (ma:
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház).
A Dunamelléki és a Tiszántúli Református
Egyházkerületek déli maradékából pedig a
Délvidéki Református Egyházkerület zsugo
rodott össze.
A Trianont követő évtizedekben egymás
tól elszigetelten fejlődtek, szenvedtek eme
magyar református egyházak, de hittani
különbözőségek nélkül, s mindig érezve a
lelki, történelmi együvé tartozást. Amit azon
ban a lelketlen, anyaszomorító politikusok
- kik után már a varjú sem károg - öröknek
hittek, máris roskadozik. A trianoni gúnyha
tár leomlóban van, református egyházkerüle
teink pedig máris az egységet munkálják.
A 2004-ben létrejött Kárpát-medencei
Magyar Református Generális Konvent
(GK) hősiesen, szorgosan építi az egysé
gesülő református egyházszervezetet. E
testület nem egyesület, nem hatáskör nél
küli szerveződés; hanem éppen a döntési
helyzetben lévő Kárpát-medencei magyar

református egyházak, egyházkerületek és
egyházmegyék hivatalban lévő elnöksége
inek tanácskozó és javaslattevő testület;
tagjai megbízással rendelkező, választott
tisztségviselők.
Nos, mára elkészült a közös egyházalkot
mány tervezete is, amelyet most júniusi ülés
szakán tárgyalt a GK, Pápa városában. Az
elfogadásra váró egyházalkotmány rögzíti
a közös hitéleti alapokat és hitvallásokat, az
egyháztagság feltételeit, az egyházigazgatás
alapelveit, a szervezeti egységeket. A terve
zet kimondja, a leendő Magyar Református
Egyház a csatlakozó részegyházak, azaz az
országos egyházak zsinati közössége, a GK
által összehívandó közös zsinatnak pedig
alkotmányozó és törvényhozó szerepe lesz.
A Kárpáa-medencei református egyházak
egységét kifejező alkotmánytervezet a tag
egyházak zsinatai által elvégzett előzetes
jóváhagyás, majd a 2009 tavaszán esedékes
alkotmányozó zsinat kedvező döntése után
léphet hatályba.
A GK mostani ülésén tárgyalt a közös
istentiszteleti rend alapelveiről is, nem azért,
hogy bárkire bármit ráerőltessenek, hanem
az istentisztelettel kapcsolatos alapelvek
megfogalmazása és egy istentiszteleti példa
tár megalkotása céljával. A GK végül záró
nyilatkozatot bocsátott ki, eszerint: "A Gene
rális Konvent 2008. június 18.-20. között
Pápán ülésezett, hogy a Magyar Református
Egyház alkotmánytervezetét végső formába
öntse. Örömmel és Isten iránti hálaadással
adjuk hírül, hogy az elvállalt feladatot a
Biblia évében Isten segítségével elvégeztük,
és részesei lehetünk az egységes Magyar
Református Egyház újjáalakulásának. A GK
2009 májusára összehívja az újraegyesülő
Magyar Református Egyház Alkotmányozó
Zsinatát. A várva várt egység újból meg
teremtésének igény nem pusztán formali
tás, hanem élő közösségünk természetes
megjelenése. Az egység nem öncél, hanem
eszköze az evangélium hitelesebb hirdetésé
nek. Az egyháznak a folyamatos megújulás
útját kell járnia…." (a www.reformatus.hu
nyomán)
Hozsánna! - kiálthatunk az Úrhoz!
"Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert
hozzád emelem lelkemet, Uram! Mert te jó
vagy, Uram és megbocsátasz, nagyon sze
reted mindazokat, akik hozzád kiáltanak."
- hirdette az igét jó Zán-Fábián Sándor

a Zsoltárok könyvéből (86:4.-5.) Nekünk,
mai magyaroknak való zsoltár ez, címe:
Üldözött ember imádsága, alcíme: Dávid
imádsága.
Példát vehetünk az ószövetségbeli
Dávid királyról, bizony, aki még beszélt
Istenről; jónak és kegyelmesnek ismeri Őt!
Mi sokszor nem beszélünk Istenről - egyhá
zi körökben sem - csak dolgokról, ügyekről.
Vannak, persze, akik hivatalból beszélnek
róla; vannak, akik nyíltan vagy burkoltan
ellenségesen beszélnek róla - lásd a sátáni
szovjet rezsimet, vagy éppen a mai ideigle
nes, budapesti oktatási kormányzatunkat. Ó,
ne így, mi ne így beszéljünk hát Istenről! Ne
meggondolatlanul, ne káromolva, ne átko
zódva beszéljünk Istenről! Ne hivatalból, ne
megszokásból, hanem egyszerűen, hitelesen
kell elmondanunk istenélményünket! Mond
juk: híved vagyok, hiszlek, Uram!
"Uram, kegyelmes tetteidről éneklek
örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem
hűségedet. Mert ezt mondom: örökké tart
kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég." kiáltsuk bátran a zsoltárossal! (89:1-2.)
Gondoljuk csak el, ki is az, akit senki
sem magáz, akit mindenki, kicsi és nagy,
idős és fiatal "Te"-nek szólíthat? Ó igen,
nem más, mint teremtő Istenünk, s egyszü
lött fia, Jézus Krisztus! Ki az, aki úgy szeret
te a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen? Kinek Szentlelke formált a
Jézus halála után nyúl módra megbúvó tanít
ványokból a Krisztusért életüket is feláldoz
ni kész apostolokat? Ki az, aki naponta erőt
ad megújulásunkhoz, kegyességünkhöz? Ki
indít templomba járásra, bibliaolvasásra? Ki
ad időt s éjjeli csendességet cikkíráshoz?
Beszéljük hát Isten jótéteményeit, meg
tartó kegyelmét, szeretetét!
HÍVOGATÓ!!!
Minden vasárnap 10 órára istentisztelet
re hívogat a harang évszázados pusztatemp
lomunkban!
Augusztus 4.-9.-e között Gyülekezeti Ifjú
sági és Családos Tábort tartunk Szóládon, a
Balaton-menti dombok közé búvó festői
faluban! Még várunk jelentkezőket!
Kenyeres Tibor
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Napközis tábor /napló/
Június 23.: Az idén negyedjére megrendezett napközis tábor kez
detét vette 27 fővel. Ezen a napon mókás és vidám játékok keretében
végig jártuk a falut. Délután minden gyerek bebatikolta pólóját, táská
ját, kispárnáját vagy épp a törölközőjét, valamint bőrből karkötőket
és más érdekes dolgokat csinálhattunk. A nap végén lovaskocsival
körbejártuk a határt.
Június 24.: Délelőtt a Tóth tanyára bicikliztünk ki nagyon óva
tosan. Ott mindenki azt játszhatott, amit akart. Voltak akik fociztak,
voltak akik körjátékot és kiütőset játszottak, vagy csak egyszerűn
élvezték a friss levegőt. Ebéd után Réka néni izgalmas társasjáté
kokat hozott nekünk. Uzsonna után még egy fagyira is futotta az
időnkből.
Június 25.: Ópusztaszerre utaztunk. Megnéztük a Feszti körké
pet, utána egy érdekes korabeli tanórán vettünk részt, ahol a régi
mértékegységekkel ismerkedtünk meg, szavaltuk az egyszeregyet,
meghallgattuk egy rendetlen diák fogadalomtételét, énekeltünk és

Erőpróba

Indulásra készen
imádkoztunk tanóra elején és végén. Benéztünk a házakba ahol a
korabeli életet mutatták be, és megmutatták a nagy tiszai árvízt is
terepasztalon.
Június 26.: A nagyobbak, és néhány "vendég" tanuló Mariann
néninek állomást segítettek vezetni a házberendező játékban. Délután
moziba mentünk ahol megnéztük a Lucky Luke-ot. Este a nagyobbak
ott maradhattak a könyvtárban. Késő este sétáltunk egyet a faluban
és játszottunk.
Június 27.: Erre a napra strandot terveztünk, de a rossz idő miatt
csak később tudtunk indulni a Tősfűrdőbe. Előtte még egy gyors
vetélkedőn mérhettük össze tudásunkat és erőnket. A stand mindenki
nek nagyon tetszett, de volt akinek korábban el kellett mennie táncol
ni. Este tábortüzet raktunk és szalonnát, virslit sütöttünk. Valamint a
nyári születésnaposokat még tortával is meglepték.
Összességében nagyon jó volt az idei tábor. Nekünk az ott alvás
és a korabeli tanóra tetszett a legjobban. Reméljük, hogy az 5. napkö
zis táborban is ilyen izgalmas programokon vehetünk majd részt!
Rohács Fanni, Szutor Dorka

A "SZENTKIRÁLYÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Szentkirály Község Önkormányzati Képviselő-testületének tagjai
és más adakozó szentkirályi lakosok 1990. október 12-én létrehoz
ták a "Szentkirályért" Alapítványt. Az időközben közalapítványi
minősítést nyert Alapítvány Kuratóriuma pályázati felhívást tesz
közzé az alábbiak szerint.
1. A pályázat célja:
Szentkirály községben állandó lakhellyel rendelkező, kiemelkedő
tehetségű fiatalok továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pontban megfogalmazott cél
kitűzésnek megfelelően Szentkirály községben legalább 3 éve
állandó lakhellyel rendelkező, közép- vagy felsőfokú intézmény
nappali tagozatán tanuló fiatal - a középiskola I. évfolyamának
második félévétől a tanulmányok befejezéséig -, akinek az előző
év végi tanulmányi átlageredménye legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől függetlenül "A szakma kivá
ló tanulója" címért kiírt országos szakmunkásverseny 2008. évi
vetélkedőjének I-X. helyezettje is pályázatot nyújthat be.
4. A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi átlageredményt is tartal
mazó iskolalátogatási igazolást, osztályfőnöki vagy vezető tanári
ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás mellett kifejtett egyéb tevé

kenységet), a szakmunkásversenyen elért eredmény igazolásának
fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a községi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen
vagy postai úton lehet benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth
Lajos u. 13.).
Beérkezési határidő: 2008. július 31.
6. A pályázat elbírálása:
A pályázati feltételeknek megfelelő valamennyi pályamű díjazás
ban részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevő díjazottak 15.000 Ft - kitűnő
tanulmányi eredménnyel rendelkezők 17.000 Ft; felsőfokú kép
zésben tanulók 30.000 Ft - kitűnő tanulmányi eredménnyel
rendelkezők 34.000 Ft személyenkénti egyösszegű ösztöndíjban
részesülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-ára jogosult az a díjazott, aki
nek a következő félévi tanulmányi eredménye eléri a 3. pontban
meghatározott mértéket.
A 3/b. pontban jelzett országos versenyek I.-V. helyezettje 30.000
Ft, VI.-X. helyezettje 15.000 Ft egyszeri jutalomban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja 2008. évi rendezvényén, illet
ve a 2009. évi Falugyűlésen történik.
Kuratórium
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II. KECSKEMÉTI AMATŐR MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 2008.
június 26. és június 29. között bemutatkozási lehetőséget
nyújtott a helyi és regionális amatőr művészeti csoportoknak.
A programok több helyszínen zajlottak, helyet adva könnyű-,
és komolyzenének, színházművészetnek, táncművészetnek,
képző- és iparművészetnek. Szentkirályról két kategóriában
neveztünk be: tánc és zsonglőr. Tánccsoportunk 5 tánccal
lépett a közönség elé, a Malom Központban felállított színpa
don, június 27-én. Műsorszámaink: Orosz tavasz, Mókuskantry, Lord of the dance, Illaire, Grease-mix. Este pedig a
Kéttemplom közben Gyurján Rajmond, Kovács Gábor, Pesti
Péter és Behány Tibor arattak nagy sikert az UV fényben,
majd pedig tűzzel előadott zsonglőrködésükkel. A kecskemé
ti nézők mellet több szentkirályi is kíváncsi volt produkcióink
ra. Köszönjük az érdeklődést!
Takácsné Kis Márta

Gazdálkodók figyelmébe!
Fel szeretném hívni a gazdálkodók figyelmét, hogy megjelent az 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfej
lesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Kör
nyezeti Állapot" (HMKÁ) fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról.
A rendelet hatálybalépése a kivételektől eltekintve 2008. május 2.
Az előírásokat a földhasználók gazdaságuk teljes területén kötelesek betar
tani a támogatás igénylése esetén.
Az előírások be nem tartása esetén a gazdálkodó számára kifizetendő köz
vetlen támogatás, a teljes összegére vonatkozóan a meg nem felelés mértéke,
súlyossága, tartóssága alapján csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a
tényállás besorolására, a szankciók mértékének meghatározására vonatkozó
előírásokat is.
Ismételt meg nem felelés, ha ugyanazon HMKÁ előírás megsértése három
egymást követő éven belül több mint egy alkalommal került megállapításra, fel
téve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ meg nem felelésről és
adott esetben a földhasználónak lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedé
seket az előzőleg megállapított HMKÁ nem megfelelés megszüntetésére.
Amennyiben a gazdálkodó a parlagfű virágbimbó kialakulását június 30-ig
nem akadályozta meg, illetve a vegetációs időszak végéig nem tartotta fenn és
e miatt a növényvédelmi szerv eljárást indít vele szemben, azt az MVH a gyom
mentes állapot be nem tartásának tekinti.
Egybeművelt tábla esetén bármely meg nem felelés megállapításra kerül,
az az egybeművelésben érintett minden parcellára egységesen vonatkozik.
Az új állategység számítási szabályok a következők:
Kérődzők, lófélék
Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb
lófélék 1,0 ÁE; Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig 0,6 ÁE;
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 ÁE; Juh 0,15 ÁE; Kecske 0,15
ÁE
Sertésfélék
Tenyészkoca >50 kg 0,5 ÁE; Egyéb sertés 0,3 ÁE
Baromfifélék Tojótyúk 0,014 ÁE; Egyéb baromfi 0,003 ÁE
Az EMOGA-ból finanszírozott NVT támogatási jogcímek esetére a 4/2004.

FVM rendeletben foglalt állategységet kell figyelembe venni!
Megjelent a nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támo
gatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet.
A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az
egyedi tájérték fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése,
a környezeti állapot javítása, az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási
előírások betartásának és teljesítésének elősegítése, a Natura 2000 területek
közjóléti értékének növelése, valamint a környezetgazdálkodási célok teljesíté
séhez való hozzájárulás.
Támogatás vehető igénybe az alábbi földhasználati intézkedésekre:
• Első kivitelre: sövénytelepítés, mezővédő fásítás
• Gyeptelepítés: füves mezsgye telepítése, ültetvény sorközgyepesítés, kör
nyezetvédelmi/természetvédelmi célú gyeptelepítés
• Rovarteleltető bakhát létesítése gyeptelepítéssel. Támogatás vehető igény
be az alábbi eszközbeszerzésekre:
• gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerí
tés kialakítására,
•	természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítésére. Támoga
tást vehet igénybe:
- az agrár-környezetgazdálkodási programban jogerős támogatási határozattal
rendelkező
- a NATURA 2000 területek földhasználói
- környezet/természetvédelmi célú gyeptelepítésre egyéb területek földhaszná
lói
A támogatási kérelmet évente július 1. és július 31. között lehet benyújtani a
kérelmező lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendelt
séghez.
Megjelent a 69/2008. (V. 28.) számú MVH közlemény a 2008-as támogatási
évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről.
A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyúj
tani postai úton 2008. június 1. és 2008. július 31. között.
Kérem amennyiben további kérdéseik vannak szíveskedjenek előzetes időpont
egyeztetés után Faluházban felkeresni.
Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó 30/319-2076
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EGYÜTT EGYMÁSÉRT

AZ AKADÁLYMENTES
ÉLET REMÉNYÉVEL

Akadálymentes nap a Lakiteleki Népfő
iskolán
Már hagyományosnak mondható az
évente megrendezésre kerülő egészség
károsodottak találkozója.
Külön köszönjük a vállalkozóknak,
hogy tombola felajánlásukkal segítették
a csoportot.
Az Általános Iskolának és a Polgármes
teri Hivatalnak is köszönettel tartozunk,
hogy biztosították részünkre a járművet.
Természetesen Benkovics Tibornak is,
hogy vállalta a csoporttagok oda-vissza
szállítását.
Isten éltessen mindnyájunkat!
Zók Andrásné
csoportvezető

2008. július

Eredményes karate vizsga Olaszországban
A szentkirályi karate klub június 5-től 10-ig
edzőtáborban vett részt Olaszországban.
Az edzőtábor alatt sokat tanultunk, illetve
pontosították a technikáinkat, ez köszön
hető Sergio Mor Stabilini 8-Dan európai
vezető mesternek. A karate mellett betekin
tést kaptunk más irányzatokba is, kendo,
kenjutsu, tai-ci, aiki-do. Az edzőtábor utol
só előtti napján, vasárnap sok karate klub ös
szevonásával szemináriumon vettünk részt
a bergamoi sportcsarnokban, közel 200
karatéssal. A szeminárium végén lehetőség
van vizsgázni, aki úgy érzi ill. engedélyt
kap klubjától a próbatételre. Bencsik István
a szentkirályi klub tagja ezt az engedélyt
megkapta, az alacsonyabb fokozatú (tanu
ló) vizsgák végén következett az ő cso
portja. Bencsik István barna övvel indult
a vizsgán és az utolsó tanuló fokozat. Az ő

csoportjában 12-en voltak, mindenki fekete
övre 1.Dan fokozatra indult. Nagy izgalom
mal várta mindenki a vizsgát és elkezdődött
3 óra várakozás után. A Pistin látszott az
izgalom és stressz, de mint mindent, ezt is
maximálisan teljesítette. A 12 fő vizsgázó
között elsőként végzett technikailag ill.
erőlétileg is. Ketten kaptak külön díjat a
csoportban a szép bemutatásért és ezzel
megkapta az 1.Dan-ról szóló oklevelet és a
fekete övet Sergio mestertől
Ezúton is gratulálunk és további sok sikert
kívánunk Pisti. Kirándulásra is szakítottunk
egy kis időt, jártunk Milánóban és mikor
jöttünk haza, ragyogó napsütés mellett az
olasz tengerparton, Bibiónében fürödtünk.
Szeptembertől újra indítjuk a karate klubbot
és várjuk a régi és új tagjainkat.
Prikkel Antal

A sikeres vizsga után
Prikkel Antal 4.Dan edző
és Bencsik István 1.Dan tanítvány

A szentkirályi karate klub tagjai
Sergio mesterrel, a központi
Dojóban

Végeláthatatlan útjavítás
Megváltás volt az Olasz dűlő és a Győr
fi-major környékén élőknek az 1976-os
év. Több éves huzavona után elkészült
a bekötőút. Igaz, hogy keskenyre sike
redett. Sima aszfaltozott felületű, két
oldalán vízelvezető árokkal. Vége az
addigi lehetetlen közlekedésnek. Főleg
a téli sáros hónapokban gyalog, vagy
lóháton volt megközelíthető a környék.
Az út alapja sovány betonból készült,
melynek teherbírása meghatározott. Az
út felügyeletét, illetve a padka karba tar
tását útőr vigyázta, mégpedig Vörös Laci
bácsi személyében. Az út Tsz tulajdon
ban volt, hiszen az is építtette. A közleke

dési igények növekedésével szükségessé
vált az út Kocsért összekötő szakaszának
megépítése. Két település összefogásá
nak eredményeként 1998-ban elkészült
az óhajtott szakasz. Lehetett már rövid
úton menni Kocsérra, Nagykőrösre. Az
önkormányzati út védelme érdekében
súlykorlátozás behatároló táblák lettek
elhelyezve. Az erőgépek és a teherjár
művek súlya folyamatos növekedésben
volt, van, ezt gyakorlatilag a szállítók
nem vették figyelembe. Ennek az lett a
következménye,hogy az úttest rohamo
san elkezdett beszakadozni. Egyszerűen
az alap nem bírja ki a nagy terhelést. Van
olyan nap, hogy megrakott kamionok
tucatja dübörög végig a keskeny gödrök
kel teli úton. Önkormányzatunk aztán
fizetheti az útjavítás költségeit. Csak
némi vigasz a saját gréder, hiszen csak
az útpadka javítását tudja megoldani. Az
úttest megbízottak által végzett "foltoz
gatását" lássuk a számok tükrében. Az
elmúlt évben aszfaltozásra 1,3 milliót
költöttünk, az idén pályaszerkezet cseré
vel együtt 2,2 millió forintot. Természe

Rada László dolgozik az útjavító géppel

tesen ehhez még hozzá kell számítani
az ÁFA-t. Saját gréderünkkel végzett
padka igazítás 240000Ft-ba került. Rövid
távon biztos, hogy az út teherbírásának,
áteresztő képességének a növelésére nem
lesz lehetőség. Addig maradna a józan
megfontoltság, a megértés, mert ha nem,
akkor a nagy teherjárművektől a személy
gépkocsik kiszorulnak az útról. Az önkor
mányzat útjavító gépe folyamatosan teszi
rendbe községünk földutjait. A remény
helyett valósággá válik, hogy rendkívü
li időjárást kivéve, nem lesz járhatatlan
utunk.
V.F
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Mediterrán spagettimártás
Hozzávalók 5 főre: 2-2 köze
pes nagyságú gyenge padlizsán és
vöröshagyma, 1 karcsú cukkini,
2-2 zöldpaprika és paradicsom,
4 gerezd fokhagyma, 10 dkg csi
perkegomba, 4 evőkanál olaj, 3
evőkanál sűrített paradicsom, 10
dkg sárgarépakocka és zöldborsó
vegyesen, só, őröld fekete bors, cukor, fél csokor pet
rezselyem, origano, bazsalikom, 1 kis doboz konzerv
kukorica, 15 szem olajbogyó
Az összes zöldséget megtisztítjuk, a padlizsánt és a
cukkinit 1 centis kockákra, a hagymát finomra vágjuk.
A padlizsánt jól besózzuk, 20 percig állni hagyjuk,
majd leöblítjük, lecsöpögtetjük, lisztbe forgatjuk. A
paprikát kicsumázzuk, húsát 1 centis kockákra vágjuk.
A fokhagymát apróra, a gombát szeletekre vágjuk.
Az olajat megforrósítjuk, a kétféle hagymát szalma
sárgára pirítjuk benne. Hozzáadjuk a répát, a borsót, a
gombát, a cukkinit, a paprikát és a padlizsánt. Keverget
ve 2 percig pirítjuk, majd hozzákeverjük a paradicso
mot, és további 1 percig pirítjuk.
A sűrített paradicsommal ízesítjük, 2 deci vizet
öntünk hozzá. Cukor, origanó, bazsalikom, bors és föl
aprított petrezselyem kerül rá. 5-6 perc alatt puhára, de
még roppanósra pároljuk. Ekkor kerül bele a konzerv
kukorica. Épp csak 2 percig forraljuk, lehúzzuk, a föl
aprított olajbogyót beleszórjuk. Főtt spagettire szedjük,
reszelt füstölt sajttal behintjük.
Elkészítési idő: 40 perc
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika
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Június időjárása

A május végi néhány
napos forróság után iga
zi júniusi időjárásban volt
részünk A szomjazó növénye
ket 26-án kiadós eső áztatta.
Ez már a "Medárd", mond
tuk. A népi megfigyelés már
régóta tartja, hogy nevezetes
nap a június 8. Ha ezen a
napon esik, akkor negyven
napig abba sem hagyja. Ha
ilyen sokáig nem is, az ese
tek többségében esős időjá
rás az uralkodó. Térségünket
ez idő tájt sorozatban érik el
az Atlanti-óceán felől érke
ző páradús légtömegek Az
elmúlt évben hiába vártuk
a változást hozó napot, nem
jött. Helyette lettek pusztító
erdőtüzek, kiszáradt szántó
földek, fű nélküli rétek, és
legelők. Egyébként az év leg
csapadékosabb hónapja - a
sokévi átlag alapján - a júni
us. A megfelelő csapadék
ellenére van némi bizonyta
lanság is. A viszonylag sok
eső ellenére a talajban nem
tudott tartalék raktározódni,
mert a növényeknek szük

ségük volt a vízre, és fel is
vették azt. A nyugvó talaj
vízszint tovább csökkent fél
méterrel az elmúlt hónapban.
A sekély mélységű csőkutak
kezdik feladni. Ezek haszna
abban nyilvánult meg, hogy
a felső, ( 6- 10 méter) szen
nyezett vízréteg kerül "kiter
melésre". A mélyebb kutak
készítése tovább növeli a
szennyezett réteg mélységét.
Érdekes, hogy a viszonylag
sok csapadék ellenére volt
részünk bőven már szinte
elviselhetetlen hőségben
is. Június 21-én és 22-én
árnyékban 35C fokokat is
mérhettünk. Csapadék viszo
nyok községünk területén:
6-án: 26,6 mm, 11-én: 0,6
mm, 12-én: 9,2 mm, 13-án:
15,3 mm,14-én: 22,5 mm,
17-én:11,8 mm, 18-án: 4,2
mm, 24-én: 0,8 mm, 25-én:
8,2 mm, 26-án: 6,6 mm, 30án:1,8 mm. Összesen: 107,6
mm. A sokévi átlag:72 mm.
/Ez az átlag térségünkre
vonatkozik/.
Vecsei F.

Anyakönyvi hírek
Született: Gulyás Péter 2008. június 5-én. Anyja neve:
Vári Edit
Elhunyt: özv. Szabó Lászlóné született Kovács Gizella
- életének 70. évében, Szél Józsefné Bozsik Ilona élt 69
évet

Visszaalakul környezetünk?
Évtizedek óta nem hallott libagágogásra lettem figyelmes
egyik június közepi napon, kora reggel. A "Szőke-gyöp"
fölött vadliba sereg keringett alacsonyan. Gyermekkoromat
idézte a látvány. Az elmúlt ötven évben sokat tettünk azért,
hogy az elkövetkezendő évtizedek embereinek legyen mit
helyrehozni a környezet és a természet egyensúlyának viss
zaállítása érdekében. A modernizáció, a tudomány és a tech
nika eredményeit is igyekszik felhasználni a nemes célért
Az erőfeszítéseknek kezdenek látszani az első nyomai.
Ismét fészkelnek a közeli nemzeti parkban a már említett
nyári ludak. Szintén ez évi élmény, hogy ugartyúk hallatta
hangját. Hazánkban százötven éve kipusztult hódok viss
zatelepítése nemzetközileg is elismert sikerrel járt. Lehetne
említeni környezetünkben a ragadozó madarak létszámának
növekedését, mely egyenes következménye a táplálék-álla
tok szaporodásának. A sok-sok felvilágosító munka ered

ménye, hogy egyre kevesebb embernek áll rá a keze a hul
ladék, a szemét eldobására. Szemmel látható példa erre a
Tiszán leúszó műanyag palackok csökkenése. Néhány éve
még folyamként hömpölygött ez az átkos csomagolóanyag
Alföldünk kedves folyóján. Ma már alig látható néhány,
felelőtlen környezetet csúfító ember magatartásának a keze
nyoma. Persze itt azért meg kell említeni, hogy egyre több
közmunkást foglalkoztatnak a környezetvédelem területén.
Ennek ellenére még mindig szinte megoldhatatlan feladat
nak látszik a hulladék jelentős csökkentése. Óriási szerepe
van környezetünk védelme érdekében az oktatásnak, a
"nevelésnek", a felvilágosításnak, és a példamutatásnak.
A természet magától is visszaalakulna, ha hagynánk. Egy
kis segítség csodákat művel, eredménye valamennyiönk
hasznára, gyönyörűségére válik.
						-szerk-

HIRDETÉSEK
Eladó: személygépkocsi
tetőcsomagtartó, függönykar
nisok, háromszemélyes ágy
neműtartós rekamié, ebédlő
szekrénysor, dohányzóasztal,
rozsdamentes konyhai mosoga
tó, zománcozott konyhai moso
gató, 3 db háromszárnyas üve
gezett ablak, íróasztal. Érdek
lődni: 30/965-6659-es telefon
számon.
Boxer kiskutyák eladók!
Érdeklődni: 30/354-7635-ös
telefonszámon.

Viccek!
Doktor úr, kérem, nagyon szaggat a jobb
lábam…Kezdte a baj ismertetését a beteg.
Nézze uram, mondta a vizsgálat után az
orvos, nem tehetünk semmit, ez bizony a
kortól van.
Ne tessék már viccelni doktor úr, fortyan
fel a beteg, a bal lábam is olyan idős, és
mégsem szaggat.
Színházba készül a házaspár. Te -szól a
feleség - most látom csak, hogy te csupa
szőr vagy! Miért nem borotválkoztál?
Borotválkoztam, így a férj. Borotválkoz
tál? Mikor? - kérdi a feleség.
Amikor elkezdtél öltözködni!
Mi a te apád? Kérdezi Pistikétől az osztály
társa. Bakteriológus.
Jó nektek, ingyen utazhatsz a vonaton.

BÖLCS GONDOLATOK
Tulajdonképpen nem szeretem a poli
tikát, csak nagyon megnyugtatja az
idegeimet.
(A mondás állítólag Dzsingisz Kántól
származik.)
Nem szoktam tévedni, csak a jóslata
im bizonyulnak hamisnak. (Koperni
kusz)
Két rossz közül mindig azt válaszd,
amelyiket még nem próbáltad ki.
(Casanova)
Most volt a huszonöt éves érettségi
találkozónk. Az osztálytársaim úgy
megváltoztak, hogy meg sem ismer
tek. (Albert Einstein)
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