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Majális 2009. május 1. további képek a következő számban.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
és Zeneiskola ballagási ünnepségét
2009. június 13-án,
szombaton 9 órától tartja.
Tanévzáró ünnepségét
2009. június 17-én,
szerdán 17 órától rendezi meg
az általános iskolában.
Szeretettel várunk mindenkit!
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2009. április 28-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület április 28-án
tartotta soron következő ülését. A
napirendek között szerepelt az önkormányzati közbeszerzések I. negyedévi jelentéséről, a település földrajzi
tájékozódási pontjainak meghatározásáról, valamint az önkormányzat
2008. évi gazdálkodásának belső
ellenőri jelentéséről szóló előterjesztés, Szent Király Szövetség támogatása, családi napközi, földterület
vásárlása, Könyvtár bővítése, valamint a Tiszakécskei Tűzoltó-egyesület ez évre vonatkozó működési
költségeihez való hozzájárulás megtárgyalása. Az ülésen 9 képviselőtag
volt jelen.
Az ülés megnyitása után dr. Lipka
Klaudia jegyző az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata szerint
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
2009. I. negyedévben a szennyvízkezelési program megvalósításához
lefolytatandó közbeszerzési eljárás
előkészítésére került sor, amelynek
során a közbeszerzési eljárás folyamatának részletes megbeszélése történt április 3-án a K&Z Horizontál
Kft. képviselőivel. Közbeszerzési
eljárás lefolytatására az I. negyedévben nem került sor, így a belső
ellenőrzési vizsgálat törvénysértést
nem tárt fel. A képviselő-testület a
jelentést egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a polgármester arról
tájékoztatott, hogy a Katonatelepi
Polgárőrség Egyesület a kistérség számos településének Polgárőr
Egyesületével összefogva tanyavédelmi programot kezdett el 2008
novemberétől 2009 májusáig bezárólag. A programot az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium támogatta.
A projekt címe: Légi járművel megerősített műhold-navigációs tanyavédelmi modellkísérleti program. E
program keretein belül klasszikus
járőrözést végeztek a földön a már
használatos gépkocsikkal, melyek
mozgását légi járművel segítették,
tették hatékonyabbá. E munka elsősorban a bűnmegelőzés céljait szolgálta. A projekt egyik része, hogy az
egyes településeken nevezetes tájé-

kozódási pontokat határoznak meg
a járőrszolgálatot végző polgárőrök,
e nevezetes pontokat nevén nevezve, sorszámmal ellátva, szélességi és
hosszúsági adatokkal látják el GPS
készülék segítségével. Egyes települések külterületén 30-40 nevezetes
tájékozódási pont kerül meghatározásra, melyet térképvázlaton is és
táblázatban megjelenítve is a települések rendelkezésére bocsátanak
Kecskemét Kistérségében. Mind a
rendőrség, mind a mentők, mind a
tűzoltóság részéről jónak minősítették az elképzelést, mivel a tanyavilágban jellemzően nagyon nehéz a
tájékozódás, egy-egy riasztás esetén
sokszor értelmetlenül sok időt vesz
igénybe az adott tanya felkutatása.
Vészhelyzetben (tűz, rosszullét, bűncselekmény, stb. esetén) a tanyavilágban élő ember a helyzet súlya alatt
sokkal nehezebben tudja kifejezni
magát, a saját helyismerete szerint
próbálja meghatározni a helyszínt,
melyet az érintett hatóságok nem
biztos, hogy megtalálnak. Belterület
esetében ma már jóval könnyebb
dolguk van, hiszen egy utca, házszám bemondása esetén a berendezés, amely a mentőautón, tűzoltóautón, vagy a rendőrség járművében
(egyre nagyobb arányban) található
könnyű szerrel oda navigálja, de a
tanyavilág földútjai nincsenek rajta
a GPS-es térképen. A későbbiekben
akár légi járművel megerősített, akár
kizárólagosan földön végzett járőrözést végez a polgárőrség, illetve a
szomszédos területen lévő polgárőrséggel összehangolt módon végzi
tevékenységét, jelentős segítséget
adnak majd a külterületi nevezetes
tájékozódási pontok.
A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta az előterjesztés mellékletét képező térképvázlaton, valamint
táblázatos formában is megjelölt
pontokat (összesen 35 pont), mint
a település nevezetes tájékozódási
pontjait. Javasolja egyben a lakosságnak, valamint a rendőrségnek,
mentőszolgálatnak, tűzoltóságnak,
hogy az eredményesebb segítség-

nyújtás érdekében e pontokat használják a bejelentések, illetve a mindennapi munka során.
A következőkben az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról készült
belső ellenőri jelentés megtárgyalására került sor. A polgármester
előterjesztésében elmondta, hogy a
belső ellenőrzési feladatok ellátására
a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás, valamint Tiszakécske
Város Önkormányzata – mint gesztor
– megállapodást kötött, és ezen feladatokat az önkormányzatnál a társulás által foglalkoztatott belső ellenőr végzi, akinek munkája minden
alkalommal tárgyszerű és segítőkész
volt. A jelentés megállapította, hogy
indokolt a belső ellenőrzés fokozása, mert a költségvetési és pénzügyi
megszorítások hatásaként az eddiginél is jobban ráutalt lesz az önkormányzat az állami normatíva minden
jogosan lehívható forintjára és a saját
bevételek növelésére. Megállapította
továbbá, hogy az önkormányzat fontosnak tartja a belső ellenőrzést, ezért
meg is tett mindent a szabályszerű
végrehajtásért. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a belső ellenőrzési jelentést.
Az Egyebek napirendi pont
keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A Szent Király Szövetség idén a
szlovákiai Sajószentkirály település
számára adományozna Szent István
szobrot. A kezdeményezés szerint a
mi településünk esetében 200.000.Ft volna a hozzájárulás összege. A
település polgármestere eljuttatta a
szobor látványtervét és ennek költségvetését is, mely az ülésen bemutatásra került. A képviselő-testület
egyetértett szoboradományozás céljára 200.000.- Ft biztosításával.
A Tiszakécskei Városi Önkéntes
Tűzoltó-egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan 2009.
évre is biztosítsa részükre a működési támogatást. A képviselő-testület egyetértett 100.000.- Ft összegű
támogatás odaítélésével.
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A kiskunfélegyházi Apraja Falva
Közhasznú Egyesület megkeresése
a község bölcsődés korú gyermekeinek napközbeni elhelyezésére kínál
megoldást. Az Egyesület családi
napközik létrehozásával, és hálózati
rendszerben történő üzemeltetésével
foglalkozik már kilencedik éve, így
megfelelő tapasztalattal rendelkezik mind nevelési, mind étkeztetési területen. Szabó Zoltánné Szakál
Mónika elmondta, hogy jelenleg két
gyermekét neveli otthon. Több hozzá
hasonló édesanyával beszélgetve
kiderült, hogy többen szeretnének
újra munkába állni, de a bölcsődei elhelyezés még nincs megoldva
Szentkirályon. Ebből következően
úgy gondolja, lenne igény a családi napközi létrehozására. A törvény
által meghatározott képesítéssel rendelkezik, és felvette a kapcsolatot
az Egyesület elnökével, aki segítséget tudna nyújtani a családi napközivel kapcsolatos teendőkben. Az
önkormányzat tulajdonában lévő,
korábban Idősek Klubjaként működő
ingatlan erre a célra alkalmas lenne.
Az ülésen jelen volt az Egyesület
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vezetője is, aki részletesen ismertette
a napközi létrehozásával kapcsolatos feltételeket, illetve a hozzájárulás várható összegét. Görbe Ervinné
óvodavezető elmondta, hogy egyre
több szülő fordul hozzá érdeklődve
arról, hogy lesz-e bölcsődei csoport
Szentkirályon. Sajnos az egységes
bölcsőde-óvoda létesítésének olyan
kitételei vannak, melyek megvalósítása igen nehézkes lenne. A családi
napközi létrehozását támogatja, de
semmivel sem kevesebb azoknak a
feltételeknek a biztosítása, melyek
által a családi napközi könnyebben beindítható volna. Arról nem is
beszélve, hogy a szülői hozzájárulás
havi összege várhatóan többszöröse lesz az óvodai ellátásért jelenleg fizetendő térítési díjnak, pedig
sok esetben annak teljesítése is igen
nehézkes. A hozzászóló képviselőtagok véleménye szerint a községben olyan munkahely nincs, ahová
az édesanyáknak megérné eljárni
dolgozni, illetve nem abban kellene
őket támogatni, hogy dolgozzanak,
inkább abban, hogy a bölcsődés korú
gyerekekkel otthon tudjanak marad-
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ni. Felmerült még az is, hogy a
kérdéses ingatlan átalakításra, felújításra szorul, melynek költségei az
önkormányzatot terhelik. A képviselő-testület az üggyel kapcsolatban az
igények tényleges felmérését követően hozza majd meg döntését.
Kutasi Ferenc alpolgármester
arról tájékoztatott, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. árverés
útján értékesíteni kíván a kezelésében
lévő néhány Szentkirály külterületi
ingatlant, melyeket a későbbiekben
az önkormányzat pl. erdőtelepítésre
hasznosíthatná.
Végül bejelentette, hogy a 2008
augusztusában Közösségi Ház fejlesztése címen benyújtott pályázatunk
sikeres lett a könyvtár épületének
bővítésére. A nyertes pályázatból a
következő fejlesztések valósulnak
majd meg: épületbővítés, könyvtári
bútorzat beszerzése, székek, fotelek,
sörpad garnitúra, valamint 5 db multimédiás számítógép vásárlása. A teljes
beruházási összeg 18.833.300.- Ft,
melyből a saját erő összege 1.885.213.Ft. A képviselő-testület egyetértett a
beruházás megvalósításával.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület májusi hírei
Az április hónap mozgalmassága után most egy kicsivel nyugodtabb időszak veszi kezdetét,
lévén az egyesületi tagok közül
sokaknak iskolai kötelezettségeknek kell eleget tenniük.
Nagyon örültünk annak, hogy
a III. Szentkirályi Rockfesztivál
során minden rendben zajlott és a
lakosok mellett a jelenlévő közönség is meg volt elégedve a szervezéssel. Ez volt az Egyesület első
nagyobb szabású saját szervezésű
eseménye, melynek lebonyolítása
teljes mértékben hivatalosan zajlott le. Nem történt semmilyen
atrocitás, bár sajnos a vártnál kevesebben jöttek el.
Karitatív szempontból viszont nagyon sikeresnek mondható a koncert, hiszen 136,5
kg ruhát gyűjtött az Egyesület

a Magyar Vöröskereszt javára,
amit május hónapban fog majd
eljuttatni annak kecskeméti irodájába. Külön örömünkre szolgált az, hogy a rockzene, mint
- látszólag -negatív érzéseket
ébresztő zenei műfaj képes arra,
hogy nemes célokért szálljon
sikerrel síkra.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki ruhaadományt hozott.
Az ehhez hasonló karitatív jellegű programokat a továbbiakban
is folytatni szeretnénk. A koncert
utáni héten tartottuk meg a szemétgyűjtést is, melynek keretében
mi is részt vettünk a KÖZÖD
nevű országos megmozduláson,
amely az országban működő ifjúsági szervezetek összefogására
buzdított.
Májusi programjainkról a

honlapunkon lehet majd információkat találni (www.acsapat.
hu/szike). A hagyományos Navás
filmklubbal kapcsolatos információk is e helyütt találhatóak meg.
Ebben a hónapban reményeink
szerint szeretnénk megvalósítani az Általános Iskolával közösen egy drogprevenciós előadást,
vagy előadás sorozatot. Ezzel
kapcsolatban még az időpont
egyeztetésénél tartunk, ám, ha ebben a tanévben nem valósul meg,
akkor szeptemberi kezdettel fogjuk megtartani azt.
Végül, de nem utolsósorban
szeretnénk egy nagy kalappal
(mindent, amit ilyenkor kell) az
érettségizőknek és a vizsgázóknak kívánni!
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán elnök
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Természeti csapások és egyéb események Szentkirályon
Szentkirályi Tölgyerdő
A Kecskeméti Lapok 1879. február
16-án arról tudósította olvasóit, hogy a
Kecskemét környékén található tölgyerdők egy részét rövidesen kiírtják akácosokat telepítenek helyette. Ez az erdőgazdálkodási terv érintette Szentkirály
653 holdnyi erdejét is. Sokat foglalkozott a helyi lapban a témával Szabó
Adolf királyi erdőbecslési felügyelő. Az
t tervezték, hogy Kecskemét város 847
hold tölgy erdejét 1879-1889 között
kiírtják és a talajt mezőgazdasági célokra fogják hasznosítani.
Eltelepülés Szentkirályról
1666-ban az idegen hadak állandó
garázdálkodása és egyéb okok miatt
több szentkirályi család is beköltözött
Szentkirály-pusztáról Nagykőrösre.
Óriási talajvíz
1881 márciusában Szentkirály területének jelentős részét tavaszi talajvíz
borította. Az őszi vetés teljesen elpusztult a sok víztől. A tavaszi veteményezés
is veszélyben volt az újságok szerint.
Villámcsapás
1885 nyarán is aszályos volt az időjárás. Június 21-én viszont óriási zivatar borzolta az itteni gazdálkodók és
tanyás gazdák kedélyét, idegeit. A várvavárt esőt kísérő zivatar emberáldozatot
is követelt. Az orkán szerű vihar idején Gyurász Sándor gazdálkodó kocsisa
Szentkirály-pusztán a békókat szedte le
a legelésző lovak lábairól. A dühöngő
szél és a tornyosuló sötétfelhők közeledő
vihar kitörését jelezték. A lovász ezért
a lovakat fedél alá igyekezett terelni.
Eközben nagyot dördült az ég s villám
csapott a lovászfiúba s az egyik lóba. A
ló néhány perc múlva felugrott és elvágtatott. A lovász holtan maradt a réten.
Lótolvajok
1887. szeptember 15-re virradóra
Szentkirályon ismeretlenek ellopták özvegy
Szalkai Sándorné két darab lovát.
Pünkösdi majális

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk minden kutya tulajdonos
figyelmét, hogy az utcákon nagyon
sok kutya kóborol. Ezúton szeretnék
megkérni minden tulajdonost, hogy
szíveskedjen megkötni a kutyáját vagy
a kerítésén belül tartani. Megértésüket
előre is köszönjük.
Tisztelettel:
Szentkirályi Önkormányzat

1890. május 26-án pünkösd más napján a puszta-szentkirályi gazdák a szentkirályi erdőben nép-majálist szerveztek. Az
e célra felállított óriási sátorban nagyszabású bált rendeztek estére a szervezők.
Kutatás a templom romok körül
A Kecskeméti Lapok 1901. április
7-i száma kéthasábos cikkben tudatta
olvasóival, hogy Kada Elek Kecskemét
város polgármestere régész kutatásokat
folytat a szentkirályi Árpád-kori templom romoknál. Az ásatások eredményét
csak később hozták nyilvánosságra. A
kutatásra azért került sor, mert akkor
már folyt a református templom építése.
Vasútépítési elgondolások
A Kecskeméti Lapok 1901. február 24-i számában olvasható, hogy
a Vasútügyi Bizottság Kada Elek
Kecskemét törvényhatóságú város polgármester elnökletével február 23-án
ülésezett. Napirendjükön szerepelt a
Szentkirályi keskenyvágányú vasútépítés. Akkor a városatyák a körhelyező
lakosság kérelmére még azt tervezték,
hogy Kecskemét-Vasút pu.-Szolnoki
köz- Kécskei út- Szentkirály puszta
templom között keskeny nyomtávú
vasutat fog építtetni. Amely létesítmény a későbbiekben tovább épült
volna Kécske, esetleg Szolnok irányába. Sajnos ez csak terv maradt, a világháborúk elvitték még a terveket is.
Óriási vihar és jégeső Szentkirályon
1909. június 28-án óriási erejű vihar
söpört végig pusztánkon. Jégeső is alapos kárt okozott. P. Seres László tanyája
becsapott a villám, mely mindent elhamvasztott a keletkezett tűz miatt. Az épület a tűzben alapjáig leégett. A viharral
érkezett jégeső szintén jelentős károkat
okozott a földeken. A vetésekben sok
mezei állat is áldozatul esett a dühöngő viharnak. 1926. szeptember 20-án a
szentkirályi gazdák kérelemmel fordultak Kecskemét városához, hogy segítse-

nek a belvizek levezetésének rendszere
kialakításában.
Óriási hőségek,
szeszélyes időjárás
Feljegyezték a korabeli lapok a napokig tartó kánikulát és egyéb szokatlan
jelenségeket. 1931-ben vidékünkön óriási
hőség dühöngött napokig. 1931. június
18-án a napon 47 fok, árnyékban pedig 33
C fokot mértek a meteorológusok. Július
4-én napon 47,2, árnyékban 36 fok július
7-én is 35 fok volt árnyékban. Július 29-én
árnyékban 38,8 C fokot mértek, melyre
mint akkor feljegyezték ember emlékezet
óta nem volt példa.
A hőség még a következő évben is folytatódott. 1934. május 1-én délben árnyékban
34 fokot mértek. Augusztus 1-jén a napon
44, augusztus 5-én viszont. 9,5 fok celsiusra
zuhant vissza a hőmérő higanyszála.
1934. augusztus 22-én ijesztő darázsinvázió lepte el a szőlőket. 24-én
ismét 35 fokra húzott fel a hőmérő
árnyékban. Viszont szeptember 1-jén
itt-ott már szüreteltek. Szeptember 2-án
óriási felhőszakadások voltak környékünkön. Október 1-jén írták a napilapok,
hogy a szokatlan időjárás következtében
újra kivirágzott az orgona, s újra termett
a szamóca. Sőt a cserebogarak is másodszor keltek. 1935. február 12-én mínusz
29,1 C fok, 13-án mínusz 30,5 fok volt.
Az országban Kecskeméten és környékén voltak a leghidegebb napok. Az
évtized leghidegebb éjszakája itt volt.
1935 elején, április 15-én arról cikkeztek a korabeli újságok eső és meleg
kellene nagyon, mert abnormális az
időjárás a vidékünkön. 1935. augusztus 14-én ismét kánikula uralta a tájat.
Árnyékban 35, napon 45 C fokot mutattak a hőmérők. Októberben viszont óriási
szárazság uralkodott. 1938. május 29-én
jégverés pusztított belső Szentkirályon.
Forrás: Kecskeméti Lapok korabeli
számai.
Lovag Kenyeres Dénes

Újra kel a parlagfű
A tavasz megérkezésével nemcsak
a jó idő jött el, hanem a parlagfű szezonja is megkezdődött. Az elmúlt egy
évben a parlagfű gyors szaporodása és
a virágzása miatt az allergiások száma
is megnövekedett. Az idő előrehaladtával ez a helyzet még rosszabb lesz.
Ezúton szeretnénk kérni a lakosságot

és a gazdákat, hogy a területeiken ne
hagyják elszaporodni a parlagfüvet,
tegyenek meg mindent ennek megakadályozása érdekében. Ez közös
érdekünk mindannyiunk egészsége
érdekében.
Köszönettel:
Szentkirályi Önkormányzat
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GARABONCIÁS DIÁK
Boldogságvaluta
Bizony, boldog volt. Mindenféle
poklot: betegséget, családi tűzfészkeket,
munkából való elüldözéseket megjárt
vándorként mégis alkotó ember tudott
maradni. Mert igazán csak az lehet boldog, aki saját keze munkájával, saját
szellemével, hitével alkotni, teremteni
tud. Ehhez képest eltörpülnek a földi
gondok, kenyérkereset, gazdasági válság,
- az alkotás heve tehet csak szabaddá,
istenképmássá. A nehézségeknek nekifeszülő magatartással elbukhatunk ugyan,
de szabadok maradhatunk, s alkotásunk
örökkévaló maradhat. Jól tudta ezt Zám
Tibor író, szociográfus, másként mondva társadalomkutató. Még csak nyolcvan
éves lenne, de már huszonöt éve, 1984ben vett búcsút – egyre árnyékosabb
– földi árnyékvilágunktól. Utolsó éveiben
a községünket ölelő tanyai csend óvta.
Szépíróként kisprózát írt; szociográfusként pedig amerre járt, a környék gondjait, bajait kutatta. Ebbéli írásaival vívott
ki hírnevet magának, ezek miatt szerették
vagy utálták. Emlékezni fogunk majd társadalomrajzaira is, mert maguk a konkrét
gondok-bajok már nem léteznek, de az
emberi viszonyokról tett megállapításai
ma is tanulságosak.
Terjedelemre nem nagy a szépirodalmi termése, megfér két kisregényben
(Interurbán, Túl a poklon), s három novelláskötetben (Szeplős fogantatás, Jelenések
napja, Kaparó Antal lázadása), de sűrűnek
sűrű. Mostanában, persze, nem nagyon
olvassák – őt sem –, de olyanok a művei,
mint a gondos Gazda pincéjében jól elraktározott borok, melyek ünnepnapon elővéve, néhány remek korttyal is többet
adnak, mint sok híg vinkó, nyúlós csiger.
Utoljára az elsők, talán illik is a merev
szabályokat rühellő Zám Tiborhoz, hogy
a legkorábban, még az ötvenes, hatvanas években írott novellái jelentek meg
utolsó könyveként, 1994-ben, a lakiteleki
Antológia Kiadónál, Kaparó Antal lázadása címmel. A kötetbe nyilván a legjobbak
kerültek be, amelyek hűen mutatják be
azt a kort. A fiatalok számára tudnivaló,
hogy akkoriban a pártállami világban a
kommunizmus elérését célul kitűző párt
a művészetekre is igyekezett rátelepedni,
szovjet mintára, a szocialista realizmus
megkövetelésével. A szocialista realizmus elvárásai szerint az íróknak a szocialista rendszernek a korábbiakhoz képest
való felsőbbrendűségét, s a szocialista
embertípust kellett bemutatnia.
Ő magára az örök „emberre” volt
kíváncsi, jelzők és elvárások nélkül. A

kötet írásaiból kiragyogó remek korés jellemábrázolása figyelemre méltó.
Láthatóan jól ismerte korát, és környezetét. Fogalmazása sűrítő, nincsenek hosszas leírásai, kifejtései, történetei képszerűen pergők. Hasonlatai metszőek, találóak: „Egy vasárnapra virradón beborult,
és ettől kezdve az égi locsolórózsák teljes
hónapig szorgoskodtak. Kurta pihenőkkel
ontották magukból a vizet, de nem a nyáridő nehéz, koppanós cseppjeit, hanem
őszalattomot, nyúlós esőpermetet, amitől
a penész és a dudva kivirágzott, de falevelek fent a fán – élve elrothadtak. Mire
újból elősápadt a nap, már csak szánalom
utánzata volt nyári magának, rokkant,
mint a hosszú betegségből alig lábadozó
ember; végigbukdácsolt a fellegzsombékok között, hogy aztán hosszú időre újból
ágynak essen.”
Az 1955-ben írott címadó novella – a
Kaparó Antal lázadása – a beszélő név
mellett bőségesen ad korfestést, s az örök
kisember aktuális szorongásait is:
„A békekölcsönjegyzések mindig
olyan biztosan következtek egymás után,
mint az évszakok. Igazán nem nagy ész
kell ahhoz, hogy az ember megtanulja:
nyár után ősz jön, ősz után tél, a negyedik után az ötödik kölcsön. Mi a fenéért
játsszák mégis az ártatlant? Miért rejtik a
pártszervezet párnázott ajtaja mögé suskusaikat?… Mikor mindenki tudja az évszakok változását és az idején bekövetkező
kölcsönkampányt. […] tulajdonképpen itt
kezdődött Kaparó Antal lázadása; hogy
idáig ért gondolataiban. Gondolataiban
csak; észleléseit nem szándékozott dobra
verni. Arról persze fogalma sem volt,
hogy az embernek nagyon könnyen felborulhat a lelki egyensúlya, ha gondolkodik
olyan dolgok felől, amelyekről nem illik,
nem szokás vagy nem tanácsos.”
„Ők mindig »valahogy« voltak, »valahogy« vannak és »valahogy« lesznek.”
„Agitálják majd; jönnek a nehéziparral, az ország felemelkedésével, az
életszínvonallal, meg hogy alkotmányunk van, meg hogy üdülni mehet…
Gyermekeit az állam taníttatja… mindegyikből az lehet, ami akar lenni s amihez
tehetséges…. Megkaphatta volna-e ezt
a kapitalizmustól? … Védekezni kell s
nehéz lesz. A kézzel fogható dolgokat
nem tagadhatja le; ipar, alkotmány, üdülés, iskoláztatás… Igazuk van és még
sincs. Valahol sántít az ő igazságuk. Ott
talán, hogy az égbe nyúló statisztikai görbék nem boldogítanak. A sóskán falatnyi
szalonna szerénykedik vagy paprikás zsír.
A valóságban és a mozivásznon füstölgő

óriáskohókkal nem lehet az emberiséget
elbűvölni. Minden évben szeptember jön.
A legnagyobb gyereknek könyökéig ér a
kabát ujja. A felesége örökké csak ruhákkal bűvészkedik: told, átalakít, kifordít
s mindig csak ócskákat. … Ez meg az ő
igazsága.”
Másik novella, másik kisember: „A
töprengés, az élet mozgató erőinek kutatása sohasem volt mestersége, nem ért rá
időt tölteni azzal, miből mi lett. Szeretett
enni, inni, beletörődött abba, hogy dolgozni kell. […] az eszméket és az ételt
szerette készen kapni.”
A félrelépésen töprengő, öregedő férj:
„Márpedig engem nem a kaland érdekel!
Engem a titok nyugtalanít, az ismeretlenség izgat, a test és a lélek misztériuma,
életünk lényege, a szóval megnevezhetetlen, amit valahogy mindenki kutat, de én
talán szenvedélyesebben, mint más, mert
nagyon későn tudtam meg, mi mindent
nem tudok még. Az eredendő bűnt nem én
találtam ki, de nekem is kitalálták. A tiltott fa gyümölcséből mindnyájan ettünk,
és ez így van jól. Az élet értelme nem a
beletörődés, hanem a tudás. A világrend
mégis annyi korlátot von körénk, ha tudni
akarunk, hogy ember legyen a talpán, aki
azokat áttöri. Az etika úgy zárja körül
életünket, mint a szögesdrót: csak eddig,
ne tovább!”
A gyermekáldásra hosszan váró fiatalasszony: „Az éjszakából világosan hallotta
édesanyja korholását, amiért nem esküdtek meg templomban is. […] Most, évek
múlva, fáj, hogy akkor egymásra néztek
Fercsivel és alig tudták visszatartani a
nevetést. Így is: kimosolyogták az anyjukat. Akkor még – kezdetén az életnek
– nyakasok voltak és rendíthetetlenek. Azt
nevelték beléjük, hogy az ember legyen
erős, merjen magában bízni. Mert ha bízik,
minden akadályt legyőz. Még a szavakra
is pontosan emlékszik: »Minden akadályt
legyőz.« Csalók voltak a tanárok és ámítók
a könyvek: és naív gyerekek ők, hogy hittek
nekik. Az ember gyengébb az állatnál is,
mert lelke van… Ugyan mit állíthat szembe
a gyötrelmek rohamával. … Az asszony
megtört. Öntudata elformátlanodott, mint
a mázasedény a szekérkerekek alatt; mint a
zománc pergett és mállott le róla a kutyafuttában felkent materializmus.”
Másutt pedig a sikeres műtétet, eredményes kutatást végző orvossal gondoltatja: a jól végzett munka fizet az embernek ilyen perceket: életörömöt, boldogságvalutát...
Békesség veletek! A kő marad.
-- bor --
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KATOLIKUS ÉLET

Család

Ha a családról esik szó, mindenki
bólogat és sóhajt: fontos bizony, alapvető. Legkisebb egység. Hűség, örök.
Egy test, egy lélek. Holtomiglan, holtodiglan. Jövő nemzedékek. Gyermekek. Értékközvetítés. Háttér. Támasz.
Összetartó erő. Generációk. S ez mind
igaz. Sokszor azonban mégsem terem gyümölcsöt. Valójában egyetlen
kérdést kell feltennünk: én mit teszek
mindezért? S a kérdés minden része
átgondolandó. Én: mert a másikra mutogatni könnyű. Mit teszek: mert álmodozni, fejet csóválni könnyű. Mindezért: tulajdonképpen miért? A világ
is egyre értetlenebbül néz ránk: miért
jó ez nektek? Házasságban, családban
élünk. Nem azért, mert nem volt más
ötletünk. A világi ember nem egyszerűen úgy maradt, mert nem volt kedve papnak, szerzetesnek menni. Nem
azért élünk családban, mert "csak így
találhatom meg a boldogságomat" és
"kell egy gyerek, hogy teljes legyen az
életem". Nem azért élünk családban,
hogy önzésünket betöltsük.
Jézus arra hív bennünket, hogy életünket adjuk barátainkért. Igen, azért
választottuk a házasságot, hogy saját
céljaink megvalósítása helyett odaadhassuk életünket a ránk bízottaknak.
Önfeláldozásból születik a család: s
tagjait meg is tanítja az önzetlen szolgálatra, életünk igazi lényegére. Hiszen
Isten képmásai vagyunk: mi más lehetne létünk értelme, mint az önárasztó
ajándékozás? Amikor imádságunkkal
az Úr elé visszük a magyar nemzet élő
és jövendő családjait, tegyük fel azt a
kérdést is: hogyan válhatok ajándékká
saját családom és mások családjai számára? Ha fiatal vagy, készülsz-e saját
jövendő családodra? Képes vagy-e
önzetlenül, másokért élni, lemondani
egyéni ambícióidról azért a nagyobb
ajándékért, amelyet Isten készít számodra? Ha családos vagy, jó szívvel
hozod-e meg a mindennapok áldoza-

tait? S képes vagy-e meglátni a Téged
körülvevő csodát? Hálát adsz-e érte nap
mint nap? Nehézségeiteket oda tudod-e
tenni Isten elé, kéred-e, hogy segítsen
Benneteket? Ha egyedülálló, vagy idősebb vagy, támogatod-e a hozzád közel álló fiatalok családjait imádsággal;
rájuk áldozott időddel? Imádkozzunk
együtt a magunk és sokak önfeláldozó
életéért; méltó és szent családokért - az
Ő akarata szerint. (Forrás: Süveges
Gergő, az MTV Híradójának műsorvezetője)

Két régi, sokunk számára
ismert ima a Szűzanyához:
Most segíts meg Mária,
Ó, irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem,
Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária,
Ó, irgalmas Szűzanya. Ámen

Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja!
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke!
Földnek reménysége,
s mennynek ékessége.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom
minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít,
minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok
ezen hitemben,
Hogy veled leszek, ó Anyám,
fönn a mennyben.
Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban!
Tied jó és balsorsban!
Tied küzdve szenvedve!
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek! Amen.

Hírek a Plébánia életéből:

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban!
Tied jó és balsorsban!
Tied küzdve, szenvedve!
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!

Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya hónapjában minden este 19 órakor
májusi litániára, 19:30-kor szentmisére
várjuk a kedves híveket.
Elsőáldozás: Május 10-én, a 8 órai
szentmisén Puskás atya kezéből 17
elsőáldozó veszi magához először az
Oltáriszentséget. Kérjük együtt mindannyijukra Isten áldását!

Anyám, benned bízom és remélek!
Anyám, te utánad epedek!
Anyám, te jóságos, kegyelmezz!
Anyám, te hatalmas, védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni!
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni!
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz is segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

2009. május 15. – június 15.
Május 24. Urunk mennybemenetele
Május 31. PÜNKÖSDVASÁRNAP
Június 1. Pünkösdhétfő
Június 7. Szentháromság vasárnap,
a délután folyamán hagyományos keresztény gyermeknap 15 órától a templomkertben
Június 14. 8 óra: Ünnepi ÚRNAPI
szentmise, körmenettel (ezen a vasárnapon csak egy szentmise van !)

Kalendárium:
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REFORMÁTUS ÉLET
Kétségtelenül: egység
Debrecen, 2009. május 22. péntek. E
nap történelmi dátumként fog bevonulni a
köztudatba és a történetírásba. Isten megtartó kegyelme lehetővé tette a trianoni
országhatárok által széttagolt magyar reformátusság szervezeti egységesülését. E jeles
napon a kilenc kárpát-medencei református
egyháztest (egyházkerületek) létrehozzák a
képviselőikből álló Alkotmányozó Zsinatot,
amely elfogadja az immár egységes Magyar
Református Egyház alkotmányát. Az Alkotmányozó Zsinat jelmondata: „Krisztus a
jövő, együtt követjük Őt!”
Ismeretes, hogy az évszázadok alatt
kialakult és megszilárdult református egyházkerületek az 1881-es debreceni zsinaton
hozták létre a Magyar Református Egyházat, amely kiterjedt az akkori királyi Magyarország egész területére. Trianonnal sok
református lett a környező államok lakója, s
az országhatárok közé szorultak a területileg
szétvált, csonkult református egyházkerületek. Az egységes Magyar Református Egyház újra kiterjed a Kárpát-medence minden
magyar és nem magyar református hívére.
Az előkészületek során így fogalmazódott meg az új Magyar Református Egyház
lényege: A kárpát-medencei magyar reformátusok hitvallásos egysége, szolidaritása létező, történelmi kapcsolat, a Magyar
Református Egyház ennek a közösségnek,
a kálvini hagyomány alapján létrejövő intézményesülése. Közösségünk alapja gyülekezeteink hűsége a megváltó Krisztushoz.
A kárpát-medencei magyar református egység megvalósítása elsősorban lelki, tartalmi
folyamat. Mint ilyen, szerves része és következménye az egyházaink életében tapasztalt, az elmúlt időszakban felerősödött
egységre, közösséggyakorlásra irányuló
folyamatnak.
A május 22-i hálaadó ünnepségen Debrecen főterén a református egyház Kárpát-medencei szolgálatát – a missziót, az
oktatást, a szeretetszolgálatot, a sajtót – és
a részegyházakat bemutató pavilonokat állítanak föl. A nap folyamán több színpadon
kulturális és családi programok várják a
résztvevőket. A program fél tíztől kezdődik,
amikor az Alkotmányozó Zsinat tagjai bevonulnak a Nagytemplomba. A téren a kilenc
egyházkerület vezetői, majd a gyülekezeti

résztvevők az otthonról hozott egy-egy maréknyi földjüket helyezik el egy Kárpát-medencét ábrázoló nagy térképen, amely felett
égbe nyúlóan a református közösség életfája „lebeg”. Délután kettőtől egyesítő menet
indul a belváros körül, amit négy órától az
egységes Magyar Református Egyház helyreállításának a kihirdetése követ. A szervezők kérik a gyülekezetektől, hogy négy
órakor egyszerre konduljon meg és szóljon
tíz percen át a Kárpát-medence valamennyi
református templomának harangja. Ezután
szabadtéri úrvacsorás istentiszteleti közösség lesz, amit este hattól tízig kulturális
programok követnek, majd gyertyafényes
közös éneklés zárja a napot. Az úrvacsorára
bűnbánati héttel is lehet készülni.
Az életfa jelkép a debreceni Kossuth
tér egyik meghatározó központi helyszínén
nagyméretű tárgyként épül meg. Két részből áll.
Alsó része: A Kárpát-medence fából készült, keresztben kb. 12 m, hosszában kb.
15 m átmérőjű, a valós domborzati, hegy- és
vízrajzi viszonyokat egyszerűsítve, de hűen
megjelenítő terepasztala, egyfajta falemezekből épült nagy medence. Szélei északkeleten és keleten a Kárpátok karéjának felső
vonulatánál, északon a Tátra gerincénél,
nyugaton az Alpok keleti nyúlványainál
lesznek. Mivel a szélek magasabban állnak
a térszintnél, a medence pereméhez egykét fokú lépcsőkön lehet körben fellépni. A
fellépés után körben kb. 2 m széles ovális
plató biztosít megállási helyet a medence
peremén állóknak. A fából épített stilizált
(egyszerűsített) kopár domborzati felületre
a gyülekezetek tagjai az otthonról magukkal hozott maréknyi földet, az anyaföldjüket helyezhetik el.
Felső része: maga az 'életfa’. Egy hármas egységében, gyökérzetével, törzsével
és lombkoronájával együtt kiemelt, és a medence fölé 'függesztett', a látvány szerint a
Kárpát-medence felett a magasban lebegő,
kb. 8,2 +1 méter magas, és kb. 7,4 méter átmérőjű gyökérzettel és ugyanakkora lombkoronával rendelkező valódi fa. A fa gyökérzetének legalsó része mintegy 1 méterrel
emelkedik a medence alsó felületi síkja fölé.
Az 'életfa' magasban lévő ágaihoz 3 magasan előre nyúló, gördülő lépcsővel lehet feljutni, amit lent, segítők mozgatnak. Része
az 'életfa virágzása'. Előkészített apró fehér

lapokra az Alkotmányozó Zsinat alkalmával
gyermekek és felnőttek üzeneteket írhatnak,
és a lépcsőkön felmenve az ágakra tehetik.
Az 'életfa' változása: A gyökerei alá az idősebbek a medencébe lent maroknyi földet,
a gyermekek fent fehér virág-üzeneteiket
helyezhetnek. Ha a gyülekezetek május 22én sok földet 'ültetnek' vissza, a medencére
az élet feltétele, földszőnyeg terül, s ha sok
üzenet érkezik a magasba, május 22-én az
életfa virágba borul.
A 'harangláb-kapuk' Az egyesítő menet
öt állomáshelyét fagerendákból ácsolt szerkezetek, egyfajta 'harangláb/kapuk' jelképezik. A fenyőgerendákból álló ácsolatok
mintegy 7-9 méter magasak, alattuk 3-4
méter magas kapu-boltozat jellegű ívekkel. Tetejükben harangok függnek, melyek
megkondíthatóak. A harangok legalább
40-50 cm átmérőjűek. Egy-egy létesítmény
az adott állomáshely (pl: Erdély, Felvidék,
Kárpátalja) templomának vázlatos elemeire, fal-, torony- vagy ablakrészleteire is
emlékeztet. Ezáltal a 'harangláb-kapuk' szabálytalan ácsolatai egyszerre egy ideiglenes
faépítmény, és egy félig lerombolt templom
stilizált formáit idézik.
A május 22-ei debreceni hálaadó ünnepről a www.majus22.org oldalról tájékozódhatnak bővebben az érdeklődők.
OTT A HELYÜNK! HÍVOGATÓ
GYÜLEKEZETI ALKALMAINKRA!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre és külön gyermek-istentiszteletre hív a
harangszó!
Május 21., du. 3 óra, házi istentisztelet,
Kossuth u. 7.
Május 21., du. 6 óra, áldozócsütörtöki istentisztelet
Május 24. 10 óra, a konfirmáció vasárnapja! Du. 6 órakor új – interaktív istentisztelet!
Május 31. 10 óra, Pünkösdvasárnap: konfirmandusok fogadalomtétele, és
Jubiláns Konfirmandusok Találkozója!
Június 1. 10 óra, Pünkösdhétfő istentisztelet az úri szent vacsora közösségében
Augusztus 10.-15. Szólád: Gyülekezeti
Gyermek- és Családos Tábor! Még lehet
jelentkezni!
Áldást, békeséget kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
Kenyeres Tibor
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GYILKOS, BARBÁR TETT A PARKBAN
Alig múlt két hónapja, hogy községünk közvéleményét felkavarta néhány
vagány településünkhöz nem méltó
viselkedése. Akkor az Újévet gondolták egyesek tojásdobálással ünnepelni.
A sebek begyógyultak, csak a tojásfoltok maradtak meg itt-ott. Sajnos a
Föld Napjára ismét szolgáltak meglepetéssel valakik. Amíg sokan a
környezet, a természet szépítésével
foglalatoskodtak, mások pusztítottak,
gyilkoltak. A víztorony melletti egyik
tuja bokor esett áldozatául néhány
beteglelkű személy barbárságának.
Egyszerűen szálára szedve, igen aprólékos munkával körben lehántották a
kérgét három fának a földtől legalább
4 méter magasságig, amely egyenértékű azok kivágásával.
A majálist ugyanilyen természet
rongálás követte. Most másik fabokor esett áldozatul, vastagabb törzsű
fákkal. Ilyen gaztettet véletlenségből
nem lehet elkövetni, a szándékosság
egyértelmű. Csak jó buli volt a dolog,
vagy valakiken így akarnak bosszút

állni? Mire gondolhattak, amikor
nekiláttak? Mi járhatott a fejükben
a művelet közben? A tettesek kilétének a kiderülése esetén meg lehet
ezt bocsátani? Helyrehozható valamiképpen egy ilyen gaztett? Sok-sok év
centiméterenkénti növekedése, a park
szépségének gazdagítása vált semmivé. Miért? Ha netalán kiderül, tegyük
nyilvánossá a neveket?
Nem tudható, hogy a nap melyik
szakában történt mindez, talán inkább
nappal. Döbbenetes számomra az a
„gondos bíbelődés”, amelyre következtetni lehet a nyomokból, ám ez
azt is bizonyítja, hogy az illetők lelke
súlyos betegségben szenved. A szó
szoros értelmében orvosra szorul, mert
egy teljességgel védtelen élő szervezet
kéjjel végzett huzamos kínzása normális embernek nem juthat eszébe.
Az első felindulás után azóta kínzó
fájást érzek a lelkemben, és nem tudom,
mit tehetnék, hogy megmentsem a
többi fánkat, hogy segítsek gyógyítani
a beteg lelkeket. Ezek még talán kezel-

hetők, azok már csak emlékeztetőként
figyelmeztetnek minden arra járót:
temérdek tennivalónk van, hogy faluközösségünk épségét, egészségét, szépségét értékelni és gyarapítani tudjuk.
Mindenkire szükségünk van ehhez. A
fanyüvőkre is! Rájuk csak igazán.
Szabó Gellért

Az alábbi lehetõségekre és kötelezettségekre szeretném felhívni a gazdálkodók figyelmét:
Támogatott és kötelező képzések gazdálkodóknak

A Bács Agrárház Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Kht. konzorciumban
a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Középiskolája és
Szakiskolájával valamint a Kiskőrösi
Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája,
Szakiskolája és Kollégiumával mint
ÚMVP képzőhely részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések megvalósításában. A
képzések 100 %-ban államilag támogatott képzések, ami azt jelenti, hogy a
résztvevők a képzés díját az egyesített
támogatási-kifizetési kérelem benyújtását követően teljes összegben visszakapják. (Választható képzések esetén
egy naptári évben a támogatás összege
maximum 275.000 Ft)
Képzési támogatás igénybevételére
jogosultak:
Választható képzés esetén bármely
mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó. Kötelező képzések esetén az

intézkedésnek megfelelő támogatási
kérelmet jóváhagyó ill. részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfél
Az ügyfelek képzésenként csak egy
résztvevő után részesülhetnek támogatásban, továbbá a választható képzésekre vonatkozóan egy naptári évben
legfeljebb négy támogatási-kifizetési
kérelem nyújtható be.
2009. májusától - az Irányítóhatósággal történt szerződéskötést követően - a Bács Agrárház Kht. az alábbi
táblázatban felsorolt képzéseket indítja
több helyszínnel a megyében.
A kezdés várható időpontjai folyamatosan kerülnek meghatározásra, továbbá várható, hogy az év második felétől további OKJ-s képzések (159 db)
is felkerülnek a listára. (50/2009.FVM
rendelet)
Azon gazdálkodóknak, akiknek
már az MVH felé történő elszámoláshoz csatolni kellene az elvégzett kötelező képzésről szóló igazolást, az FVM
VKSZI 1119 Budapest Andor u. 47-49.

(Tel: 06-1-464-7735) szám alá kell egy
kérvényt benyújtaniuk, amely alapján
igazolják részükre a képzések elmaradását!
Az AKG-ban résztvevők ötéves
ciklusban kötelezően teljesítendő második képzéséről (helyszín, oktatást
végző intézmény) eddig nem született
döntés.
Az év második felétől induló új
AKG képzéseket az ÚMVP-Képzőhelyek fogják oktatni.
A képzések pontos alakulásáról az
Irányítóhatósággal történt szerződéskötést követően naprakész információkkal állunk a gazdálkodók rendelkezésére!
További információk: www.bacsmagrarkamara.hu honlapon vagy a Bács
Agrárház Kht. 76/497-075 telefonszámán Golovicsné Wellner Mónikánál
kaphatók. Valamennyi gazdálkodónak
eredményes és hasznos tanulmányokat kívánunk! Kérdéseivel forduljon
hozzám bizalommal: Mák Sándorné
ÚMVP tanácsadó 30/2881623
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A legjobbak 
Április 16-án az idén is megrendezték Nyárlőrincen a Buzás
Napok rendezvényeit. A felsősök matematika versenyén két
tanulónk is I. helyezést ért el, ami nagyon szép eredmény, hiszen
a nyárlőrinci verseny a környék egyik legnépszerűbb tanulmányi versenye. Felkészítő tanáruk: Gyimesi Réka. Gratulálunk!

A legjobbak: Rohács Fanni 8. osztály, Molnár Benedek 5. osztály.
Április 24-én ismét megrendeztük a
III. Szentkirályi Kupa leány kézilabda tornát

Kézilabda: I. korosztályos lányaink 3. helyezést értek el.

Kézilabda 2.: A II. korosztályos lányok 2. helyezést értek el
Két korcsoportban mérték össze tudásukat a bócsai,
jabakszállási, kerekegyházi és a szentkirályi játékosok. A
torna végeredményként II. és III. helyezést értek el iskolánk tanulói. Gratulálunk az elért eredményhez!
Baukó Ferenc testnevelő
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SPORTCSILLAG A LÁTHATÁRON

Imre Leila Erika
Vajon gondolták e községünk óvodájában hat évvel ezelőtt, hogy egy leendő
élsportoló a növendékük. Márpedig a
szerény Imre Leila Erika személyében
ez igaz. A Szentkirályi állandó lakcímmel rendelkező leány a Kecskeméti Lánchíd utcai Általános iskola sport
tagozatos osztályába jár, mégpedig a
hatodik osztályba. Leila két éve kezdett
el asztalteniszezni, és két-három hónap
múlva már országos versenyeken szerepelt kitűnő eredményekkel. Az asztaltenisz sportélet az első pillanattól kezdve
felfigyelt az ifjú tehetségre, aki már az
első országos versenyeken sem adta lejjebb a harmadik helynél. Nemzetközi
versenyeken utoljára szeptemberben vett
rész Szolnokon, a legutóbbi szereplése
május 1-jén volt az Országos Ifjúsági
Asztaltenisz Bajnokságon, ahol a Madarász Dóra, Imre Leila, Kovács Adrienn
összeállítású csapat nyerte a bajnokságot

a Kecskeméti Spartacus színeiben. Ebben a korosztályban 18 éves korig versenyezhetnek a fiatalok. Az édesanya
Pácsa Erika elmondja, hogy
az eredmények mögött óriási munka van Leila részéről,
hiszen hasonló korú osztálytársai játékaiban ritkán vehet
rész, mert vagy edzéseken,
vagy versenyeken van. Az is- Szaporodnak az érmek és a kupák.
kolát magántanulóként végzi
kis anyagi megterhelést jelentenek, hifelkészítő tanárok segítségével. A ver- szen az edzőpartnernek legalább hasonló
senyekre való felkészülést Türei Ferenc felkészüléssel kell rendelkezni. A család,
és Szili György edző segíti. Az utazás, illetve Leila szívesen fogadná magánés az edzőpartnerek megválasztása nem cégek, vagy vállalkozók támogatását
előrejutása érdekében, persze cserébe
a támogatók feliratával ellátott mezben
játszhatna az ifjú tehetség. Kedves Olvasó! Szívesen adom közre községünk lakosáról a szenzáció számba menő rövid
kis riportot. Azt hiszem bármelyik iskola
szívesen látna hasonló tehetséggel megáldott magántanulókat. Sok sikert Leila!
Vecsei Ferenc

2009 februárjában a Nemzetközi
Asztaltenisz Szövetség nemzetközi
versenyt, és edzőtábort szervezett
Svédországban a világ legtehetségesebb 1997-ben született gyermekei
részére. Magyarországot Leila képviselte. A képen Leila a többszörös
olimpia, világ és európa bajnok svéd
Jan-Ove Waldner társaságában, akit
a világ minden idők legjobb asztalteniszezőjének tartanak.

A cikkben említett május 1-i győzelmi kupa a versenyzőtársakkal.

Tájékoztató a csatornázásról
Falugyűlés 2009. május 11-én, hétfőn

Önkormányzatunk 2008 nyarán
– több éves előkészítő munka után
– pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi
Operatív Program keretében szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és helyi szennyvíztisztító telep létesítése érdekében.
A pályázatok tavaly novemberi bírálata
szerint a három megyéből beérkező 14
pályázat közül négy nyert támogatást,
közülük a szentkirályi is.
A beruházás nettó összértéke
406.344.054,- Ft, melyből a támogatásként elnyert összeg 354.535.187,- Ft.
A fennmaradó 51.808.867,- Ft saját erő
önkormányzati forrásból, illetve lakos-

sági hozzájárulásból tevődik össze. A
kialakítandó csatornahálózat és a szennyvíztelep az önkormányzat tulajdonában marad, azonban egy üzemeltető cég
biztosítja majd annak szakszerű és gazdaságos működtetését.
A beruházás pontos megismerése érdekében lakossági tájékoztató fórumot
tartunk. A gyűlés lehetőséget ad minden
szentkirályi lakosnak, hogy a település
belterületén 2009-2010-ben megépülő
csatornahálózatról és tisztítóműről információhoz jusson.
A beruházással kapcsolatosan felmérés készült, melynek nagy hasznát ves-

szük a projekt előkészítő szakaszában.
Mindenkinek köszönjük a kérdőív kitöltését, mellyel a felelős testületi döntéshozatalt elősegítve hozzájárul a beruházás sikeréhez!
A fórumon kerül sor a kérdőívvel
kapcsolatban meghirdetett sorsolásra is,
ahol eldől, hogy a szándéknyilatkozatot
beküldők közül melyik 10 ingatlan tulajdonosa igényelheti vissza az önrész
negyedét, azaz 22.500 Ft-ot.
A falugyűlés helyszíne: Művelődési
Ház. Időpontja: 2009. május 11-én hétfőn,
17 óra. Jöjjön el Ön is, legyen tájékozott!
Szabó Gellért polgármester
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Sacher-muffin
Hozzávalók: 10 dkg étcsokoládé, 10 dkg vaj, 2 tojás, 15 dkg
kristálycukor, 10 dkg baracklekvár, 15 dkg finomliszt, 1 kiskanál
sütőpor. A tetejére: 3 evőkanál
baracklekvár, 10 dkg étcsokoládé, 2 dkg vaj, 5 dkg fehércsokoládé, 1 evőkanál főzőtejszín.
Bekapcsoljuk a sütőt 175 C-ra (gáz: 4-es fokozat), és a muffintepsi mélyedéseit egy-egy papírkapszlival kibéleljük. A darabokra tört csokoládét a
vajjal együtt gőz fölött megolvasztjuk, azután félretesszük és megvárjuk, amíg kihűl. Robotgéppel
habosra keverjük a tojásokat a cukorral, majd fakanállal hozzádolgozzuk a vajjal olvasztott csokit és
a baracklekvárt. A lisztet elvegyítjük a sütőporral,
azután hozzákeverjük a tésztához. Egyenletesen
elosztjuk a tepsi mélyedéseiben, majd az előmelegített sütőben 25 percig sütjük. A kihűlt muffinokat
megkenjük baracklekvárral, és behűtjük, hogy a máz
majd könnyebben megkössön rajta. A csokimázhoz
gőz fölött megolvasztjuk a darabokra tört étcsokit a
vajjal, és amikor langyosra hűlt, megkenjük vele a
muffinok tetejét. Közben a fehér csokit a tejszínnel
gőz fölolvasztjuk, és vékony csíkokat csurgatunk
belőle a muffinok tetejére. Rövid időre behűtjük,
hogy a máz megdermedhessen rajta. Látványosabb,
ha nem egyszerűen rácsurgatjuk a tetejére a fehér
csokoládét, hanem ráírjuk vele, hogy Sacher.

Munkáltatók
figyelmébe!

Új szaktudást szerzett álláskeresőinket ajánljuk figyelmükbe, akik a TÁMOP 1.1.2 Európai
Uniós program résztvevőiként szereztek képzettséget és foglalkoztatásuk esetén is igényelhető támogatás: - EU-s pályázatíró és projektmenedzser, -Gyógy-masszőr, - Nonprofit ügyintéző, - Ruházati eladó, - Biztonsági őr.
Bővebb információért kérjük, keresse fel
kirendeltségünket!
DARMK Tiszakécskei Kirendeltség
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel.: 76/441-286
e-mail: darmktiszakecske@lab.hu
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Április időjárása
Sokáig fogják emlegetni az elmúlt hónapokat, köztük
főleg az áprilist. Igazán szeszélyes nem volt, inkább melegebb a sokévi átlagtól. Ehhez még hozzájárult a csapadékhiány, ami már katasztrófa felé sodorja a kalászos gabonák
terméskilátásait. Lehet, hogy egyes területeken kimarad az
aratás? Valószínű, hogy nem mindenki életében fordul elő,
hogy egyszerre láthat orgonát, rózsát, gesztenyét és akácot
virágozni. Vészesen csökken a talajvíz szint. Gyakorlatilag
öntözés nélkül még csak remény sincs termésre jelenleg. Az
egyre szaporodó erdők, a fokozott öntözés, tovább csökkenti
a talaj 3-15 méteres vízkészletét. Érdekes hogy Európában
talán Magyarországon van a legtöbb természetes vízfolyás,
és mindezek ellenében, még a kiépített öntöző rendszerek is
kihasználatlanul állnak, ha egyáltalán nem az ócskavas telepen kötöttek ki. A száraz időjárás előre várható volt, hiszen
a népi megfigyelés a folyamatos keleti szélből erre következtetett. Még ma sincs hiány belőle. Közép Európa fölött
egy magasnyomású anticiklon alakult ki, melyet eddig semmilyen légköri front nem tudott kimozdítani. Ebbe a „falba”
ütköznek rendre az esőt sejtető frontok. Sajnos a május sem
kecsegtet sok jóval. Az esetleges lokális zivatargócokban
azonban nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. Csapadék
viszonyok: 17-én 2,8 mm, 22-én 3,2 mm, 30-án 0,5 mm.
Összesen: 6,5 mm. A sokévi átlag: 44 mm.
Vecsei F.

Anyakönyvi hírek
Született: Panda Barnabás 2009. 04. 19., anyja
neve: Ambrus Anikó.

MADÁR KALENDÁRIUM
Igazából a néha-néha felbukkanó rovat a költöző madarak
vándorlási idejéről szól. Sajnos az időjárási rovatból is kitűnik, hogy a száraz időjárás következtében a vadon élő állatok
élettere erősen korlátozódik, elsősorban a vízhiány miatt. Ismét a kerti itatók szükségességére hívom fel a figyelmet. Sík
terepen néhányszor tíz négyzetméteres „tocsogó” kialakítása nem kerülne sokba, főleg ha azt közösség végezné. Víz
szükséglete alig lenne nagyobb, mint egy gondozott kerté. A
két és négylábú vadon élő állatok kilométerekről felkeresik
az itatóhelyeket. Gyakorlatilag májusban már befejeződik a
madarak érkezése. Sajnos sok faj már csak átvonul. A parti-,
és a molnárfecskék nagy része az elmúlt őszön elpusztult,
kevés várható. Kékvércse is már csak mutatóban van, hiszen
fészek alját a vetési varjú már nem lakott tanyájában költi.
Nincs már varjú sem. A májusi meleg beköszöntével érkezik
a gyurgyalag, a szalakóta, sarlósfecske, a kis őrgébics, vagy
más nevén szarkagábor. A fülemüle is a hónap elején kezd
el csattogni a fás-bokros helyeken. A kertekben megjelenik
a rőt vörös tövisszúró gébics. Legkisebb bagoly félénk a füles kuvik is most érkezik. A seregély nagyságú rovarokkal
táplálkozó kis bagoly vándor madár. Óvjuk, védjük, a természet élővilágát, élőhelyek kialakításával.
Vecsei.

hirdetések
* Albérletre keresek mellék épületet, vagy nyári konyhát.
Tűzhely és villany szükséges. Telefon: 06-76/728-004.
* Családi ház eladó nagy kerttel Szentkirály, Kossuth L.
u. 12. szám alatt. Irányár: 8 millió forint. Érdeklődni: 20/25023-04
* Eladó Szentkirály külterületén, az Olasz dűlőben 074/88
hrsz. 30467 m2 és 074/85 hrsz. 9866 m2 területű gyep (legelő). Érdeklődni: 30/730-1209

MEGGYSZEDÉSI
LEHETŐSÉG!!!

Alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező
munkavállalók jelentkezését várjuk az alábbi
telefonszámon: Vörös Dezső 70/337-1338. A
meggyszedés várhatóan június hónapban 3 hétig folyamatosan tart.

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás, teljes körű APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Őstermelők,
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

A tiszakécskei Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
lakossági igényre Szentkirály területén is vállalja veszélyes fák eltávolítását, darabolást, gallyazást, stb.
Az egyesület rendelkezik egy digitális távfelügyeleti központtal is, amely tudja fogadni a beépített
tűzjelző berendezések átjelzéseit a tűzoltóság ügyeletére. Az ilyen irányú igények teljesítését is vállalják intézményektől, magánszemélyektől egyaránt.
További felvilágosítás kérhető Szabó Gellért polgármestertől (597-012 telefonszámon vagy személyesen), illetve a Tűzoltó Egyesületnél a 76/441-015
telefonszámon.

Megnyitottuk a
GENERALI Biztosító
helyi képviseletét!
Tanácsadók: Kovács Péterné 06-30/9383-783
		
Kovács Péter  06-30/349-2944
biztosítás
* Élethelyzet
finanszírozása
* Technikai biztosítás
* Gépjármű-biztosítás * Munkahelyi
* Nyugdíj
biztosítás
* Vagyonbiztosítás
* Mezőgazdasági
* Életbiztosítás
* Banki termékek
* Felelősségbiztosítás
biztosítás
* Egészség- és baleset * Lakáshitel

Tiszakécske Központi Orvosi Ügyelet

06-76/441-435, 06-20/915-7063

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 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős
vezető: Tóth Géza

