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EMLÉKEZZÜNK „TRIANONRA.”
Gyásznap virradt a magyar népre 1920. június 4-én. A
Párizs melletti Trianon kastélyban írták alá az első világháborút lezáró „békeszerződést” Magyarország részéről
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli nagykövet, és Benárd
Ágoston népjóléti miniszter írták alá a Magyarokra nézve gyászos „egyezményt.” Az Európai országok határait
átrajzolták Wilson amerikai elnök szája íze szerint. Magyarországot szét darabolták, felosztották úgy, hogy alig
maradt valami belőle. Azóta az egész világon élő magyarok gyásznapnak tartják június 4-ét, és számos emlékjelet
állítottak. Nagyon sok vers és dal született ezt követően,
emlékezve a gyászos eseményre.		
- szerk MAGYAROK IMÁJA
Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád
Fordítsd felénk magyarokra jóságos szent orcád.
Sírva kérünk fohászkodunk hozzád száll a lelkünk
Ennyi tengersok fájdalmat meg nem érdemeltünk.
Pusztul vérzik mindenfelé házunk és földünk
Össze folyik a vérünkkel minden nap a könnyünk.
Fáj a szívünk a lelkünkben össze vagyunk törve
Küldd el nekünk a békesség angyalát a Földre.
Bús magyarok imádkoznak hallod atyánk hallod?
Sem testünkben, sem lelkünkben nem kívánunk harcot.
Megbocsátunk mindazoknak akik reánk tőrtek
Csak még egyszer add vissza a drága Magyar földet.
(dal szöveg)

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.
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III. ERDÕFöLDI TANYANAPRA
SZENtKIRÁLY, ALSÓ 73. SZÁM ALÁ,
A CSÍPÕ tANYÁRA.
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2009. május 19-ei és 26-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület május 19-én tartotta soron következő ülését, melynek
napirendje között szerepelt a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló helyi
rendelet megalkotása, a szennyvízberuházás közbeszerzési ajánlattételi felhívás jóváhagyása, valamint pályázat
benyújtása EU-s fejlesztési cél saját
forrás kiegészítésére. Az ülésen 6 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a képviselő-testület újjáalkotta az önkormányzat
által létesített közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról
szóló rendeletét, mely az önkormányzat
szervezésében bonyolított mindennemű
közműfejlesztés esetében tartalmazza a
beruházás költségének, és a lakossági
hozzájárulás vetítési alapjának és mértékének meghatározási szabályait.
Ezt követően a szennyvízberuházás
közbeszerzési ajánlattételi felhívása
került napirendre. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy a kivitelező kiválasztása a közbeszerzésekről
szóló törvény előírásai szerint történhet
a beruházási érték nagysága miatt. Az
ajánlattételi felhívás a szennyvízberuházásban résztvevő, az ülésen jelen lévő
szakértők közreműködésével részletesen megvitatásra került. Néhány ponton
azonban indokolttá vált a további egyeztetés, így a végleges szövegtartalomról a
következő ülésen dönt a testület.
A következőkben a polgármester
arról tájékoztatott, hogy a folyó évi költségvetési törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati miniszter rendeletben tette közzé az uniós támogatással
megvalósuló beruházások önkormányzati önerejének állam által történő részbeni átvállalását tartalmazó rendeletét.
Eszerint a szennyvízelvezetési és tisztítási célú fejlesztésekhez elnyert uniós
támogatás saját forrásának kiegészítéséhez az arra jogosult önkormányzatok
támogatást igényelhetnek. A támogatás
mértéke legfeljebb az önkormányzati
költségvetésből ténylegesen kifizetni
tervezett összeg 50 %-a. Javasolta a település csatornázása és szennyvíztisztító
telep építése beruházás önkormányzati
saját forrásának részbeni elnyerésére
az EU Önerő Alap terhére támogatási
igény benyújtását. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a pályázat
benyújtásával.
A képviselő-testület május 26-án

ismét ülésezett, melynek napirendje
között szerepelt tájékoztató Szentkirály
közrendvédelmi helyzetéről, előterjesztés a szennyvízberuházás lakossági
közművesítési hozzájárulásának meghatározásáról, a szennyvízberuházás
közbeszerzési ajánlattételi felhívásáról,
a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról, az önkormányzati
intézmények alapító okiratának módosításáról, a fogászati ellátási megállapodás
meghosszabbításáról, Kocséri kövesút
felújításáról, a kistérségi társulási megállapodás módosításáról, bölcsődés korú
gyermekek támogatásáról. Az ülésen 6
képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után TóthTibor
r. szds., a Tiszakécskei Rendőrőrs mb.
őrsparancsnoka beszámolt a település
elmúlt évi közbiztonsági helyzetéről.
Elmondta, hogy településünk közbiztonsági, bűnügyi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a hasonló nagyságú és
adottságú környező települések szintjén
mérhető, illetve azokénál jobb. A település belterületén az alkalmi lopások
a legjellemzőbbek, amikor őrizetlenül
hagyott vagyontárgyakat, járműveket,
személyes tárgyakat, lezáratlan gépjárműben hagyott táskákat, okmányokat
tulajdonítanak el. A külterületen lévő
nagy kiterjedésű erdők a falopások és
az ezekhez kapcsolódó egyéb bűncselekmények elkövetésére adnak lehetőséget, valamint jellemző a mezőgazdasági tevékenységből adódó termény,
szerszámok, gépek, művelési eszközök
eltulajdonítása. Ezen felül előfordul
még a lakatlan tanyák tulajdonosainak
sérelmére elkövetett betöréses lopások.
A nagy kiterjedésű tanyavilágot jellemzi
az állandó lakosok idős átlagéletkora,
akik egészségi állapotuk, hozzátartozók hiánya, vagy azoktól való nagy
távolsága miatt védtelenek és a bűnözőkkel szemben kiszolgáltatottabbak.
Szentkirályra jellemző a mezőgazdasági gazdálkodással összefüggő jelenség,
a nagy létszámú külföldi idénymunkás jelenléte és időszakos letelepedése, akiknek döntő többsége tisztességes
szándékkal érkezik az országba, de azért
előfordul köztük pár olyan személy, akik
különböző bűncselekményeket követnek
el. Az utóbbi időben több alkalommal
került sor velük szemben rendőri intézkedésre. A Kecskemétet Tiszakécskével
összekötő útvonal jelentős átmenő forgalmat bonyolít le, mely lehetőséget ad

az un. utazó bűnözők megjelenésére.
Évek óta visszatérő problémát jelent a
községen jelentős sebesség túllépéssel
áthajtó járművek magas számaránya.
Ez a probléma a közlekedési jelzőlámpa
kiépítését, majd a sebesség előrejelző
rendszer kiépítését követően csökkent,
de teljesen nem szűnt meg. A jelenség
kezelése érdekében a rendőrség igyekszik fokozottan ellenőrizni az érintett
útszakaszt. A község közigazgatási területén az elmúlt évben 25 bűncselekmény
történt, ami az előző éveket vizsgálva
közel azonos szinten mozog. Ebből a
vagyon elleni bűncselekmények száma
16, a személy elleni bűncselekmények
száma 1, a közlekedési bűncselekmények száma 4, közrend elleni bűncselekmények száma 2. Hangsúlyozta az
állampolgári odafigyelés, a gondoskodás fontosságát, mellyel az áldozattá válás esélyét lehet csökkenteni. A
megfelelő biztonsági rendszerek, zárak,
riasztók, nyílászárók használatával, az
idegenekkel szembeni óvatossággal, a
lakosok egymás iránti felelősségvállalásával a bűncselekmények jelentős
része megelőzhető. A településen rablás,
emberölés, a szervezett bűnözéshez köthető, vagy más kiemelt súlyú bűncselekmény, amely a lakosság biztonságérzetet negatív irányba befolyásolta volna,
nem történt. A helyi körzeti megbízott
az illetékességi területükhöz tartozó
más települések körzeti megbízottaival közösen végzi a szolgálat ellátását.
Eddig is törekedtek arra és a jövőben
is így lesz, hogy a körzeti megbízott
minél több szolgálati idejét a saját településén tudja eltölteni. A Rendőrőrs, és
leginkább a körzeti megbízott nagyon
jól működő munkakapcsolatot építettek
ki a helyi polgárőrséggel. Szerepük a
helyi bűnmegelőzésben és a közrend és
közbiztonság fenntartásában rendkívül
fontos. A rendőrség és az önkormányzat
között kiemelkedően jó a kapcsolat és az
együttműködés, így mindkét fél részéről
felmerülő problémák a lehetőségekhez
mérten megoldásra kerültek és kerülnek.
Végül megköszönte a képviselő-testületnek a helyi körzeti megbízott részére nyújtott anyagi támogatást és kérte,
hogy a következőkben is a lehetőségeihez képest segítse a rendőrség munkáját
azért, hogy a rendőri tevékenység a település minden jó szándékú polgárának
megelégedésére szolgáljon. A testület a
tájékoztatót egyhangúlag jóváhagyta.

2009. június
A következő napirendi pont
keretében a képviselő-testület döntött
a szennyvízberuházás lakosság által
fizetendő közművesítési hozzájárulásának összegéről. Az érintett ingatlanok
esetében a hozzájárulás egy ingatlanra
eső összege 90.000.- Ft. Az ingatlantulajdonos választása szerint azonban
a fizetendő összeg 2009. augusztus
31-ig történő egyösszegű teljesítés esetén 80.000.- Ft; 2009. október 31-ig 3
hónapon keresztül történő részletfizetés
esetén 84.000.- Ft; 2010. március 31-ig
8 hónapon keresztül történő részletfizetés esetén 88.000.- Ft; 2011. január
31-ig 18 hónapon keresztül történő
részletfizetés esetén 90.000.- Ft.
Ezt követően második alkalommal
került sor a szennyvízberuházás közbeszerzési ajánlattételi felhívás szövegének véglegesítésére a szennyvízberuházásban érdekelt szakértők bevonásával.
A képviselő-testület az ajánlattételi felhívás végleges szövegtartalmát egyhangúlag elfogadta.
A negyedik napirendi pont keretében
a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról döntött a testület. A polgármester előterjesztésében
elmondta, hogy az elmúlt időszakban
több módosítás történt a helyi szociális
rendeletünk alapjául is szolgáló, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben.
Emiatt szükségessé vált a helyi szabályok felülvizsgálata a központi jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
Mivel az egyes szociális ellátási formák
szabályozásáról szóló helyi rendeletet a
képviselő-testület már többször módosította, ezért az átláthatóság kedvéért
e rendelet módosítása helyett új rendeletet alkotott. A módosítás eredményeként az átmeneti segélynél új tételként
került be a közüzemi díjak kifizetése,
valamint, hogy a havi rendszerességű
segély folyósításának időtartama alatt
egyszeri átmeneti segélyt nem lehet
megállapítani. Új szabály továbbá az
is, hogy nem állapítható meg átmeneti segély olyan személy részére, aki
szociális kölcsönben részesült, és a
rá irányadó határidőn belül a kölcsön
részleteit nem fizette vissza, mindaddig, amíg fennálló részlettartozása van.
A szociális kölcsönnél új tétel, hogy a
kölcsön összege a temetés és elemi kár
mellett a közüzemi számlák kiegyenlítése esetében is legfeljebb a nyugdíjminimum háromszorosa, valamint, hogy a
szociális kölcsön természetbeni ellátás
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formájában is nyújtható. A temetési
segély összege 10 – 10 ezer forinttal
emelkedett. A lakásfenntartási támogatás esetében a jogosultsági feltétel
az eddigi 200 % helyett a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének
210 %-ban lett beállítva.
Ezt követően dr. Lipka Klaudia jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
költségvetési szervek jogállásáról szóló
törvény a költségvetési szervek fenntartóira is fogalmaz meg feladatokat. A
költségvetési szervek alapítására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozóan
új előírások születtek. Az Országgyűlés
a költségvetési szervek működésére és
gazdálkodására vonatkozó törvénynek
a költségvetési szervek gazdálkodása
és működése c. VII. fejezetét hatályon
kívül helyezte, és új rendelkezéseket
épített be. A közfeladatnak nem költségvetési szervi formában történő ellátására vonatkozóan új fejezetet épített
be az államháztartásról szóló törvénybe.
Az önkormányzatoknak, mint irányító
szerveknek felül kell vizsgálniuk az
önkormányzati költségvetési szervek,
illetve az önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezetek közfeladat
ellátásának módját. További feladatként
az önkormányzatoknak el kell végezni
a költségvetési szervek új szabályok
szerinti besorolását, és ezzel együtt
módosítani kell az alapító okiratokat. A
képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az alapító okiratok módosításával
az előterjesztett formában.
Az Egyebek napirendi pont
keretében a polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az önkormányzat a
fogászati ellátásra megállapodást kötött
a Pan-Dent Bt-vel, melynek keretében
a szentkirályi betegek fogászati ellátást Kecskeméten dr. Lányi Krisztina
magánrendelőjében kapnak. A megállapodás folyó év június 30. napjáig szól.
A doktornő kezdeményezésére javasolta
a képviselő-testületnek a megállapodás
meghosszabbítását 2010. június 30-ig.
A képviselő-testület egyetértett a
megállapodás meghosszabbításával.
A képviselő-testület jóváhagyta a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását, melynek eredményeként
a Társulás 2009. szeptember 1. napjától az általa fenntartott Lestár Péter
Egységes Középiskola, Szakiskola
és Óvoda keretein belül biztosítja a
gyógytestnevelés feladat ellátását, feladatellátási szerződés keretében pedig

3. oldal
a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat
2009. szeptember 1-től a pályaválasztási tanácsadást. Az „Út a munkához”
program keretében a társulás szervezési és foglalkoztatási tevékenységet
folytat a munkaerő-piaci programok
lebonyolításában. Közcélú foglalkoztatás keretében megszervezi a társult
önkormányzatok által a Társuláshoz
irányított aktív korú ellátásra jogosult
személyek napi legalább 6 órában történő foglalkoztatását a települési önkormányzatokkal kötött megállapodásban
foglaltak alapján.
A lakiteleki székhelyű Niki-Tanoda
Kft. kérelmet nyújtott be a képviselőtestülethez, hogy amennyiben szentkirályi gyermekek is igénybe veszik a
szolgáltatásukat, úgy az önkormányzat
lehetőségeihez képest anyagi támogatással segítse működésüket.
A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy támogatni kívánja a szolgáltatást igénybe vevő szentkirályi
szülőket, azonban ennek feltételeiről
a következő testületi ülésen várható
döntés.
Javaslat érkezett a Millenniumi
Parkban az emlékmű mögött egy 8x5
méter, összesen 29,5 m3 víz befogadású
kerti tó kiépítésére. A tó, mint mesterséges élőhely gazdagítja a környezetének
élővilágát, javítja a park mikroklímáját,
hozzájárul parkunk sokszínűségéhez. A
kivitelezés fő szervezője Kovács Imre
helyi vállalkozó. Mind a gépi, mind
az emberi munka jótékonysági felajánlással, és a közmunkások bevonásával
történne. A bekerülési költség 170 e
Ft. A képviselő-testület 1 ellenszavazat
és 1 tartózkodás mellett egyetértett a
javaslattal.
Tájékoztatta a jelenlévőket a gréder meghibásodásáról, melynek javítási
költsége 680 ezer forint + áfa.
Végül Kutasi Ferenc alpolgármester
elmondta, hogy kiírásra került a pályázat
a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztésekre. Ennek keretén
belül lehetőség nyílik önkormányzati
tulajdonú szilárd burkolattal rendelkező
külterületi utak felújítására. A kocséri
út aszfaltozásának és az útalap pályaszerkezetének javítását tervezzük ebből
a keretből megoldani, kb. 220 m2-en. A
teljes beruházási összeg 4.173.815.- Ft,
melyből önerőként 25 %-ot kell biztosítani az önkormányzatnak.
A képviselő-testület 1 tartózkodás
mellett egyetértett a burkolat-felújításra
pályázat benyújtásával.
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Lóosztályozás, lóösszeírás, fogatösszeírás Szentkirályon
A honvédelem érdekében, a hadsereg ló-és fogatszükségleteinek összeírása, a listák pontosítása céljából évente
néhány alkalommal lajstromba vették a
gazdák tulajdonában lévő haszonállatokat és a fogatolt járműveket.
Lóosztályozás
1893 tavaszán Kecskemét város
törvényhatósági területén a lóösszeírást befejezték. Az összeírt lovaknak
katonai szükségletre való osztályozása
május 20-án, és a következő napjain történt. A Szentkirályi malomnál/
a Kécskei úton/május 26-án. Ide a
Borbás, Szentkirály, Alpár és a Szikrai
gazdáknak kellett elvinni a lovaikat.
Az osztályozás reggel nyolc órától 17
óráig tartott. Figyelmeztették az érintett gazdákat, hogy az összes lovukat
kötelesek elővezetni, mert a törvény
vonatkozó rendelkezése értelmében
10-100 forint közötti összegben fognak a hatóságok pénzbírságot kiszabni
a mulasztókkal szemben. Azonfelül a
pótosztályozásra is kötelesek elhajtani
lovaikat.
Ló-és fogatösszeírás
1894-ben ismét elrendelték az
1873. évi XX. Törvénycikkben leírtak végrehajtását. A Honvédelmi
Minisztérium ezek alapján elrendelte
a ló-és fogatösszeírást. A császári és
királyi hadsereg és a Magyar Királyi
Honvédség ló szükségleteinek mozgósítás esetébeni igénybevételére ismét

felméréseket hajtottak végre vidékünkön is. Szentkirályon az alsó iskolánál
írták össze a lovakat. Figyelmeztették
ismét a lakosságot, ha nem tesznek
eleget a törvényi kötelezettségüknek
bírságot von maga után. Kecskeméten
és környékén ezekben a napokban
7280 lovat és 2673 lófogatot írtak
össze.
Haszonállatokat is összeírták
A következő ló, kocsi, szekér és
haszonállat összeírásáról 1896-ból van
tudomásunk. Természetesen az ilyen
összeírásokat a kincstár érdekében
minden évben megismételték. 1896.
február 3-án Szentkirályon az alsó
iskolánál, a Felsőszentkirályi lakosokat, február 5-én az Alsószentkirályi
lakosokét írták össze. Délelőtt 8-12,
délután 14-17 óra között haszonállat/
marha, ló, szamár, juh, sertés, kecske
és bivaly/beleértve a növendékállatokat is, történt meg az összeírás.
Késedelem vagy meg nem jelenés esetén 10 forintig terjedő bírságot szabhattak ki a mulasztókkal szemben.
Pótösszeírás február 23-28 között és
március 1-én volt megtartva.
Lóösszeírások
1897. május 10-én volt a lóosztályozás Szentkirály-pusztán, Borbáson
és Szikrában. 1898. február 3án Szentkirályon az alsó iskolánál
a Felsőszentkirályi, február 5-én az
Alsószentkirályi lakosok lovait kellett

bemutatni a kincstár lószükségletének
összeállításához. Ha nem tettek eleget kötelezettségüknek lovanként 10
forintig terjedő pénzbírságot szabhatott ki a hatóság. 1899. február 6-án
Szentkirályon a Győrffy József 119.
számú tanyájában a F.szentkirályi, február 8-án a Malom melletti Bábaháznál
az A.szentkirályi lakosok voltak kötelezve a lovaik bemutatására.
1906. február 5-én 8-12 és 14-17
óra között lóösszeírást rendeltek el a
Malom melletti Bábaháznál. Közvetlen
az első világháború kitörése előtti
utolsó lóösszeírás 1914. július 30-án
volt a szentkirályiak számára. A 22.
számú lóavató bizottság Kecskeméten
a lóvásártéren ügyködött. A pusztai
lakosoknak reggel öt órától oda kellett
hajtani a lovaikat.
Őszi lószemle Szentkirályon
1947. szeptember 24-én 9-18
óra között Szentkirályon a közigazgatási kirendeltségen kezdődött az
őszi lószemle. A gazdáknak elő kellett vezetni október 15-ig az összes
három évesnél idősebb katonákat.
A Földművelődésügyi Minisztérium
által elrendelt kancaösszeírást vonakodva hajtották csak végre az érintett
gazdák.
Forrás: Katona József Megyei
Könyvtár/Kecskemét/Kecskeméti
Lapok korabeli számai.
Lovag Kenyeres Dénes

Indul az új
Anyatehéntartás
Agrár-környezetgazdálkodási Program
támogatása
Június 1-jétől igényelhető az AKG,
amely a termőhelyi adottságoknak
megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdasági gyakorlat kialakítását segíti elő. Cél a környezet
állapotának javítása, minőségi élelmiszer előállítása, valamint a gazdaságok életképességének megtartása és
gazdasági hatékonyságának növelése.
A forrást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program biztosítja. A gazdálkodók a különböző célprogramok
által előírt kötelezettségvállalások

előírásai szerint más-más mértékű
többletköltséget és kieső jövedelmet
is vállalnak, amelynek ellentételezésére szolgál a támogatás.
A kérelmek – a területalapú támogatáshoz hasonlóan – elektronikus úton lehet benyújtani. Ehhez a
tevékenységhez is segítséget nyújtanak a tanácsadók és a falugazdászok.
Az AKG programról 2009. június 10
- én 14 órai kezdettel előadást tartok
a Faluházban, amelyre az érdeklődőket ezúton hívom.
Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó

Megjelent a 66/2009. (V. 26.) MVH
közlemény a 2009-es támogatási évi
termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről.
A támogatási kérelmet az MVH
illetékes megyei Kirendeltségéhez
2009. június 1. és 2009. július 31. között kell benyújtani postai úton.
Támogatási kérelemnek kizárólag
a K9600/K9601 Főlap és a K9602
Betétlap(ok) együttes beadása minősül!
További felvilágosítás, ingyenes
segítség kérhető: Mák Sándorné –
ÚMVP tanácsadó. Tel: 30/ 288-1623
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GARABONCIÁS DIÁK
Régi és mai „szeszmesterek”

„A szocializmus évtizedei alatt azonban az állam és a törvények tekintélye súlyosan meggyöngült, maradtak a
szigorú törvények, de a betartásukkal
senki nem foglalkozott. Jól emlékszem
a hetvenes években Zám Tibor szociográfus munkásságára, talán emlékeznek
képviselőtársaim, ’Bormelléki zsiványságok’ címmel jelent meg a kecskeméti
FORRÁS-ban egy sorozata, amelyben
megpróbálta feltárni főleg a Bács-Kiskun
megyében tapasztalható zsiványságokat
és milyen kemény ellenállással kellett a
hivatalos politika részéről szembenéznie Zám Tibor szociográfusnak. Sok-sok
megállapítása ma is igaz.” Aki e szavakat
elmondotta 1997. október 2. napján az
Országgyűlésben a bortörvény vitájában,
nem más, mint Lezsák Sándor, országgyűlési képviselőnk.
Az említett Zám Tibor 1929-ben született, nyolcvanéves lenne hát, s 1984ben hunyt el, huszonöt éve már, hogy az
égi országutakról figyeli küzdelmeinket.
1969-ben költözött Bács-Kiskunba, s lett
a FORRÁS című megyei szociográfiai,
szépirodalmi lap munkatársa, majd szerkesztője. Utolsó éveiben községünk lakója volt.
Szociográfusi, azaz valóságkutatói
munkásságában a nézőpontja fokozatosan bővült, s eljutott a szinte országos
problémát jelentő bor és pálinkahamisítás
témájához. Az előbb a FORRÁS folyóiratban, majd a Tanyabejáró című kötetében Szeszmesterek címmel megjelent
írás egyike az utolsó szociográfiáinak,
s ez az, ami tovább növelte Zám Tibor
hírnevét, országos méretekben. Komoly
munkát fektetett bele, bejárta a kiskőrösi-soltvadkerti térséget, bírósági tárgyalásokra járt, pénzügyőrségi és bírósági
aktákat tanulmányozott.
A Szeszmesterek az alcíme szerint a
borhamisításról és a tiltott pálinkafőzésről
szól. Közös volt bennük, hogy nagyjából
mindkettőt ugyanazok az emberek végezték, s közös volt az alapanyaguk, a répacukor. Szándékáról így vallott Zám Tibor:
„Senki sem tanulmányozta a két szeszszakma összefüggéseit meg a szeszmesterek viselt dolgait azzal a szándékkal,
hogy megértse, minősítse, a társadalom
életjelenségei közé illessze, vagy a beilleszthetetlenségükre rámutasson.”
A írás és a mögötte álló kutatás a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején volt
állapotokat mutatja be. Komoly gazdasági
számítások, statisztikák támasztják alá
az érveket. Megtudhatjuk például, hogy

egy hektoliter – valódi cefrét nem látott
- pálinka kb. 125 kilogramm cukorból és
1,5 kiló élesztőből készült 1,5 palack háztartási gáz felhasználásával. 10 forintos
akkori cukorárral számolva a zugpiacon
4.000 forintot érő pálinka anyagköltsége
1.300 forint körül volt. S minthogy a
kis haszonnál jobb a nagyobb, a hatvanas évek végétől nőtt a cukorfogyasztás a megyében, de ebben a térségben
(Kiskőrös-Soltvadkert-Kecel) az országos átlagfogyasztás többszöröse fogyott,
ami a szeszhamisítás biztos jele volt. A
lefoglalt készülékek száma is növekvést
mutatott, a pénzügyőrség 1971-ben 221,
1972-ben 392, s 1973 első félévében 223
pálinkafőző készüléket foglalt le.
A borhamisítást a must, s a bor cukrozása jelentette akkoriban. Ahhoz, hogy
a bor 1 maligánfokkal emelkedjék, egy
hl mustba 1,7 kg cukrot kell feloldani. A
költség 9,6 Ft/kg-os cukoráron számolva
16,32 forint. A bort szesztartalma szerint
fizették az állami, szövetkezeti felvásárlók. Az 1 maligánfokos emelkedés
körülbelül 80-90 forint többletbevételhez
juttatta a termelőt. Pl. ha a 8 maligánfokos bort 12 fokra feljavítva adta le, 320360 forinttal többet kapott egy hektoliter
borért. 50 hektoliternél az összeg már
16-18.000 forinttal volt számolható. A
helyzet fonákságát imígyen olvashatjuk:
„Az állam a segítségükre siet, ám fölöttébb különös módon: meg is tiltja, meg
is engedi nekik – sőt el is várja tőlük
-, hogy cukrozzák a mustot, a bort, és az
emígyen készült hamisítványt magasabb
áron vásárolja meg tőlük, mint hamisítatlant, viszont megbünteti őket, ha rosszul
hamisítanak.”
Járta a bírósági tárgyalótermeket,
fináncokkal beszélt, s bizony, azt is megállapítja, hogy adott esetben az alkalom
is gyarapította a szeszmesterek számát:
„… a fogók nem élnek eléggé a jelenlegi
lehetőségekkel, a törvényes eszközökkel
sem.” Vagy:
„Amikor a szeszmesterekről szólván
jobban megnyomtam a tollat, mint egyébként szoktam, nem a szeszmonopólium
megvédése vezérel. Ez nem az én dolgom, hanem az államé. Engem a meg nem
védése idegesít…”
Az írás végén, s a néhány évvel később
hozzáillesztett Zárójelentés című fejezetben megoldási lehetőségeket is vázolt,
tanácsos lenne a mai jogalkotóknak is
forgatni e tanulmányt. Az utolsó, sokat
idézett sorai a tanulmánynak a korabeli
maffiavilágra utalnak, holott azt hihetnők, ez csak mai módszer: „FÉLEK a

csirizes aljú, s undort keltő hamisításokig elmerészkedő szeszszindikátustól, a
maffiáktól, amely a szocializmusról való
felfogásunkkal ellentétes irányú mozgások elindítója és idegen érdekviszonyok
kifejezője; mételyez, s egyre veszélyesebb mind a társadalomra, mind az egyes
emberre. Bár a bor énbennem kevés kárt
tesz (pálinkaivó vagyok), a félelemre személyes okom az, hogy a borfront egyik
csoportjába, csapatába, alakulatába sem
tartozom; védelmét egyiknek sem élvezem. Mindenkinek szóló tudósításaimat a
’senki földjéről’ küldözgetem, s ha netán
eltalálna egy golyó – merem remélni,
hogy csak jelképesen -, azt sem fogom
tudni, honnan sütötték rám a puskát.”
Nem biztos, hogy helytálló a véleményünk, de most, a mai viszonyok között
olvasva Zám Tibor szociográfiáit, úgy
tűnik, már hatvanas-hetvenes években
meglátta a pártállami rendszer, az államszocializmus azon veszélyeit, a rendszerbe kódolt lehetetlenségeket, buktatókat,
amelyekről utólag már látható, hogy a
múlt rendszer bukásának, elviselhetetlenségének – igaz, nem túl látványos – okai
voltak. Persze, ő ezt akkoriban talán még
nem érezhette, vagy ha érezhette is, nem
mondhatta, azonban azok számára, akik
közelebbi és távolabbi múltunk iránt
mélyrehatóan érdeklődnek, hasznos és
meghökkentő ismereteket ad Zám Tibor
szociográfiai életműve.
Szokás mondani, nincs semmi új a
Nap alatt. Valóban, ha visszatekintünk a
rendszerváltoztatásnak nevezett idő óta
eltelt két évtizedre, a korábbi szeszmesterek mai körülmények között is előtűnnek. Gondoljunk csak az olajszőkítésre;
a seprőből vegyipari adalékokkal, olykor műtrágyával készített, szőlő nélküli
(a köznyelv szerint: tablettás) borokra;
a többször fagyasztott és meghamisított
szavatossági idejű élelmiszerekre; de ide
sorolható a különféle állami támogatások
eltüntetése, pl. foglalkoztatási támogatás
felvétele megváltozott munkaképességűek után, majd az üzem gyors bezárása;
az egy lakásépítés után megszűnő cégek
alapítása; a gyorsan nevet változtató, alig
elérhető cég-láncolatok működtetése; de
nem különb ennél az állami áfa-visszatérítések késleltetése, mondvacsinált kifogásokkal való hátráltatása. S még sok
kisebb és nagyobb sunyiság mérgezi lelkünket, közéletünket. Várják Zám Tibor
mai utódait a megírandó témák, mi pedig
már a pokolba kívánjuk e sunyiságokat.
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
„Menjetek és hirdessétek
az evangéliumot”
Magyar Katolikus Rádió
A Magyar Katolikus Rádió öt évvel
ezelőtt kezdett el sugározni. Annak ellenére, hogy elindulásakor sokan nem hittek
benne, egyre többen ismerik és hallgatják
értékes műsorait. Mellette nem szűnt meg
az egri Szent István Rádió, és közben
megkezdte működését a Mária Rádió is.
A tömegtájékoztatási eszközök az Egyház
számára a missziót jelentik. „Aki hallgatta
már a Katolikus Rádiót, az meggyőződhet
róla, hogy ez tényleg a MI rádiónk. Tartalmában és stílusában is az ember a sajátjának érzi” – fogalmazott Erdő Péter, kívánva, hogy egyre több emberhez jusson
el az Evangélium üzenete és a keresztény
jellegű, színvonalas kultúra. Ezt a rádiót a
semmiből kellett megteremteni, de mára
nem is sejthető, hogy hány embernek
jelentett vigasztalást, örömet, reményt,
hány embernek adott a műsoraival eligazítást. Olyan küldetést teljesít, amely értéket akar teremteni, képviselni, közvetíteni. Amikor a médiumokban egyre inkább
eluralkodik az a szemlélet, hogy mindent
az üzlet és a reklám határoz meg, a Katolikus Rádió küldetéséhez hűen teljesíti
feladatát, amely az értékközvetítésre, és
az evangelizálásra irányul.
Közszolgálati
műsorstruktúrájával
segít eligazodni és tájékozódni a közélet
számtalan területén és a mindennapok kérdéseiben. Műsoraik között szerepet kap a
Katolikus Egyház tanításának hirdetése, a
magyar és az egyetemes kultúra, valamint
anyanyelvünk értékeinek megőrzése határon innen és túl. A vallási műsorok mellett
komolyzenei, országismereti, történelmi
és tájékoztató rovatok segítik a hallgatók
ismeretszerzését és szórakoztatását.
Vételi információk: középhullám
(AM vagy MW) . Dunántúlon (a siófoki
adó vételkörzetében): 1341 kHz, Budapesten és környékén: (lakihegyi adó): 810
kHz. A keleti országrészben (a szolnoki
adó vételkörzetében): 1341 kHz, www.
katolikusradio.hu
Szent István Rádió
A Szent István Rádió 2000. augusztus
20-án kezdte meg sugárzását az egri egy-

házmegyében, de a határon túl, Szlovákiában és Ukrajnában is fogható.
A Szent István Rádió folyamatosan,
napi 24 órában sugároz. Műsoridejében
főként közszolgálati jellegű műsorok
hangzanak el, amelyek átfogják a mindennapi élet egészét: a gazdaság, a társadalom és a kultúra minden lényeges kérdéséről szólnak. A zenei világa a nyugodt,
kellemes hangvételhez igazodik. Műsorai
között szerepel többek között nyelvlecke,
Biblia magyarázat, rózsafüzér, szentmise,
gazdasági magazin, amatőr tehetségek
bemutatkozása, szentek élete, természetismeret, esti mese stb.
Vételi információk: Eger: 91,8 MHz,
Miskolc: 95,1 MHz, Sátoraljaújhely: 90,6
kHz, Hatvan: 94,0 MHz, www.szentistvanradio.hu
Mária Rádió
Ahogy Európa, a misszió egykori bölcsője, maga is missziós területté vált az
Istentől való elfordulás terjedése miatt,
II. János Pál pápa „Új Evangelizációra"
hívott fel minden hívő keresztényt, hogy
hirdesse, hogy az igazi boldogságot az
ember egyedül Krisztusban találja meg.
Ennek kapcsán 1983-ban az északolaszországi Erba városában létrejött
egy rádió, amely a Szűzanya tiszteletére
a „Radio Maria" nevet vette fel. Naponta
szentmisét és teljes Rózsafüzért közvetített és különös figyelemmel fordult a szenvedők felé, igaz, akkoriban még az adást
az improvizáció és a technikai amatőrség
jellemezte.
1998-ban már megalakult a Mária
Rádiók Világcsaládja, hogy a különböző
országokban az olasz mintára sugározni
kezdő Mária Rádiók összehangoltan és
egységesen tudjanak működni. Ma már
szinte minden kontinensen van Mária Rádió.
2004-ben Szerbiában megkezdi adását
az Újvidéki Mária Rádió, amely napi 12
órában magyar nyelvű műsort sugároz.
2006-ban évtizedes előkészítés után,
megszólal a Magyar Mária Rádió Budapesten és környékén. 2006 márciusától az
Erdélyi Mária Rádió napi 12 óra magyar
nyelvű műsort ad, de előkészületben van a
Felvidéki megfelelője is.
A Mária Rádió legfontosabb program-

ja az imádság. Az imádságon keresztül
táplálja és tartja meg a hitet. Középpontjában a napi szentmise áll. A betegek, idősek
vagy az úton levők számára ez nagyszerű lehetőség arra, hogy lelki táplálékhoz
jussanak. Mindezt még élőbbé teszi, ha a
rádióközvetítés valamely egyházi közösségből történik (plébániáról, kolostorból,
szerzetesközösségből, kórházból, börtönből stb.). A napszakokhoz illő liturgia,
(olvasmányos imaóra, reggeli dicséret,
napközi imaóra, esti dicséret, kompletórium) és a teljes rózsafüzér alapvető eleme
a Mária Rádió imádságának.
A Mária Rádió evangelizációjának
fő formáját az Egyház hagyományos katekizmusa képezi. Próbál teljeskörű áttekintést nyújtani a keresztény hit és erkölcs
egészéről. Így műsorai közé tartoznak a
Biblia magyarázatok, lelkiséggel, liturgiával, mariológiával, püspöki körlevelekkel,
egyháztörténettel foglalkozó sorozatok, a
szentek élete, az Egyházi tanítások, plébániák, közösségek bemutatása, tanácsok a
testi és lelki egészség megőrzéséhez stb.
A Mária Rádió lemondott a reklámozás lehetőségéről és más gazdasági szervezetek támogatásról, így téve tanúságot
nem evilági eredetéről. A Mária Rádió önkéntesek munkájából és a hallgatók adományaiból tartja fenn magát.
Vételi információk: BUDAPEST és
környéke: FM 94,2 MHz. DABAS és
környéke: FM 97,5 MHz. KISKŐRÖS és
környéke: FM 91,7 MHz. www.mariaradio.hu
Hírek a Plébánia életéből:
Keresztény gyermeknap: Idén június
7-én, vasárnap délután, 15 órától rendezzük meg a hagyományos gyermeknapot,
ezúttal is ökumenikus jelleggel. Várjuk
szeretettel településünk mindkét felekezetének apróságait kedves szüleikkel
együtt.
Kalendárium:
2009. június 15. – július 16.
Június 19.: Jézus Szívének ünnepe
Június 24.: Keresztelő Szent János, a
Medjugorjei jelenés évfordulója
Június 27.: Szent László király
Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
Július 2.: Sarlós Boldogasszony
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
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REFORMÁTUS ÉLET
Az időnek gyors
futása veszélyes lehet

Bizony, most ünnepeltük Pünkösdöt,
amelyhez a virágzás, a tavasz, a szépség társul, de azért ne felejtsük, a Szentlélek nem
csak a természetet, hanem az emberi szívet
is újjá tenni kívánja. Éljünk vele, kérjük a
Szentlélek eljövetelét mi is! Konfirmációt
tett a gyülekezetünkben Endre Noémi, Oláh
Kitti, Sáfár Alexandra, Vörös Boglárka, köszöntjük őket! Szép felkészültségről tettek
tanúbizonyságot, várjuk őket is a gyülekezet
közösségében!
Szentháromságvasárnap. A Pünkösd utáni vasárnapra hirdeti egyházi rendtartásunk
ezt az ünnepet, amely azonban még a templomba járó hívek között is kevéssé ismert.
Az ünnep eredete a régi időkbe vész, azt tudhatjuk, hogy a 11. században, Franciaföldön
a clunyi apátságban kezdették ünnepelni a
szentháromságvasárnapot, majd 1334-ben
XXII. János pápa rendelte el ez ünnep tartását. A keleti, ortodox egyház nem vezette be
ezt a rendelkezést, de a reformáció egyházai
átvették. Az ünnep a keresztyénség központi
hitigazságát emeli ki: Isten, mint Atya, Fiú,
Szentlélek jelentette ki magát. E vasárnap a
három egyházi főünnep összegzése: az Atya
elküldte a Fiút e világra (karácsony); a Fiú
elvégezte a váltságot (húsvét); a Szentlélek
kitöltetett (pünkösd). Történeti visszatekintésben megállapíthatjuk, hogy régi és fontos
ügy volt a Szentháromság ünneplése az egyházban, hiszen az első századokban szívósan
éltek azok a tévtanítások, melyek tagadták
Jézus isteni voltát, ezáltal elvetették a Szentháromságot. Az is igaz, hogy református népünk hittudatába nem épült be ez az ünnep,
Ravasz László püspök szerint „eszmei tartalma az összes megelőző ünnepek summája”,
de „nincs semmi történeti esemény, amelybe
gyökereit lebocsáthatná.”
Pál apostol szavaival: Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei,
és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan
„ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett
az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki,
hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, tőle,
általa és érte van minden: övé a dicsőség
mindörökké. Ámen. (Róma 11,33-36) [Fölhasznált irodalom: Szénási Sándor: Ünnepeink Kálvin Kiadó, 2007.]
A jobb latorról. Egyik alföldi városunkban látható egy régi szoborcsoport, a megfe-

szített Krisztus mellett a vele együtt keresztre
feszített két latort, a két bűnözőt is ábrázolják
a szobrok, őket nem átszegezett kezekkel,
lábakkal, hanem könyöknél, bokánál kötéllel
kötözve. Ritkaság a szobrászatban az az ábrázolás, amikor a két lator is helyet kap, de
keresztyéni közbeszédünkben sem sok szó
esik róluk. A kemény, dacos, Krisztust-vádoló, a hagyomány szerint Urunk baloldalán
keresztre feszített bűnözőről Kosztolányi Dezső 1905-ben verset írt, de számunkra a jobb
oldalon kivégzett ember példája az érdekes.
Lukács evangélista szerint: „A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: »Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg
magadat és minket is.« De a másik megrótta, ezt mondva neki: »Nem féled az Istent?
Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi
ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett
el.« Majd így szólt: »Jézus, emlékezzél meg
rólam, amikor eljössz királyságodba.« Erre
ő így felelt neki: »Bizony, mondom néked,
ma velem leszel a paradicsomban.«” (Lukács
23,39-43.)
Az evangélium szerint Krisztus jobb oldalán keresztre feszített rabló jó példája az
alkalmas idők kihasználásának. Emberi tulajdonság, hányszor mondogatjuk: majd, majd.
Gyakori szavunk ez, van, amikor a teendők
egymás utáni sorrendjét szabjuk meg vele, de
van, amikor a halogatás, az időhúzás szava ez.
Sokszor halogatunk olyan tetteket, amelyeket
mielőbb meg kellene tennünk. Így van ez a
megtéréssel, a Krisztus-követéssel is. Hallani
olyat is, majd ráérek megtérni az utolsó órámban. Abban igazsága vagyon az így szólónak,
hogy bármikor lehetséges a Megváltóhoz fordulni, csakhogy nem tudhatjuk előre, melyik
lesz az utolsó óránk. Kérdés, hogy a holnapi
napot megérjük-e? A jobb lator példája azért
érdekes, mert ő nem halogatott semmit. Pontosan nem tudni, töltött-e időt Krisztussal
együtt a keresztre feszítés előtt, vagy csak
ott kerültek egy helyre, de annyi bizonyos,
hogy a Jézussal töltött ideje elején megtért,
elismerte Jézus Királyságát. Nem halogatott,
nem húzta az időt, nem keresett kibúvót.
Mi pedig mennyi időt töltöttünk már Jézussal, hány és hány igehirdetést hallottunk
róla! És mindig csak halogatunk, halogatunk.
Pedig akaratunk ellenére nem fogunk üdvözülni, Isten nem tesz ilyet. Akarni kell, tenni
kell, hogy Krisztust Megváltó urunknak, az
eljövendő királynak, szabadítónak, Istenfiúnak valljuk. A pokolt elsősorban a sátánnak,

és az ő angyalainak készítette Isten, de azok
is odakerülhetnek, akik nem akarnak megtérni, hanem mint a bal oldali lator, megkeményítik szívüket és gyalázzák Krisztust. Az idő
nem mindig a mi szándékunk szerint jön el,
s hoz örömet. Van, amikor váratlan bajt hoz,
amikor már nincs lehetőség megtérni. Jobb
hát élni az alkalmas idővel, hogy ne kelljen
félnünk az utolsó időktől, Jézus eljövetelétől,
hogy mi is vele lehessünk a Paradicsomban!
A hit valójában szófogadás. Egyedül Istené
a dicsőség!
Kecskeméti Kálvin-évi rendezvények:
Június 19-én pénteken du. 5 órakor a
református Ókollégium bejárata előtt Kutas
László szobrászművész Kálvin-mellszobrát
avatja fel dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke. Utána
az Ókollégiumban lévő Ráday Múzeumban
kiállítás nyílik: Kálvin János, az Isten igéjének szolgája címmel.
Június 20-án, szombaton du. 6 órától hajnali 2 óráig – a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz is kapcsolódva – az ókollégiumi Ráday Múzeum az állandó kiállítások
mellett gazdag programsorozattal várja az
érdeklődőket, emléklap nyomtatással, kvízjátékkal, bibliai csemegékkel, előadásokkal,
zenével, és a Takler–pincészet borkóstolójával. A múzeum udvarán felállított színpadra
pedig várnak amatőr fellépőket, a Kálvinévfordulóhoz illeszkedő előadással, énekkel.
(Kecskemét, Kálvin tér 1.)
OTT A HELYEM! HÍVOGATÓ!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre hív a harangszó!
Június 14. vasárnap 18 óra: Gitáros, beszélgetős istentisztelet - Új alkalom
Június 21. vasárnap 10 óra: Évzáró istentisztelet a gyermekek szolgálatával (hittan- és
gyermek-istentisztelet évzáró)
Június 28. vasárnap 10 óra: Halasi Boróka keresztelője
A Gyermektábort és Családos Csendes
hetünket Szóládon, augusztus 10-15-ig rendezzük meg! Már lehet jelentkezni! (A jelentkezéseket csak időrendben, részlet befizetésével tudjuk elfogadni, a hely korlátozott
számban használható – 30 fő - így aki későn
jelentkezik, lemaradhat!) A teljes hét ára:
10.000.- Ft, személyenként.
Áldást, békességet kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
Kenyeres Tibor
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MAJÁLIS 2009.
Kedvezett az időjárás az idei majálisunknak. Volt
majorettes felvonulás, labdarugó körmérkőzés, fúvós zenekar, aszfaltrajzoló verseny, sodrófa hajító verseny. Továbbá,
sörivó verseny, agyag korongozás, főzőverseny,
különleges frizura készítés, gyöngy fűzés, gipszfigura
festés és természetesen sok-sok beszélgetés A programokat a Szentkirályi tánccsoport látványos műsorszámokkal
zárta. A résztvevők 700 db palacsintát fogyasztottak el
jutalomként. Hálás köszönet mind a szereplőknek, mind
pedig a programok lebonyolításában segédkezőknek. V.F.

Indulás előtti bemelegítés a felvonulásra.

Egy kis pihenő Prikkeléknél.
Sétakocsikázás.

„Munkában” a fúvós ötös.

Repül a sodrófa, és legmesszebbre.

A matróz tánc.

Sörivó rajt.

Bánföldi Ferenc az agyagkorongozást mutatja be.

Készül a frizura.
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ÉVZÁRÓ AZ ÓVODÁBAN

Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot,
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hűs fagyihoz friss jeget,
Folyópartra fát nagyot,
Vakációt száz napot!
2009. május 29-én szokásunkhoz híven megtartottuk
a középső- és nagycsoportosok évzáró ünnepségét, s
a nagyok búcsúztatóját. Délután 3 órára gyülekeztünk
ünneplő ruhánkban – az anyukák virágcsokrokkal – a
Művelődési Házban. A köszöntés után a nagycsoportosok táncával kezdtünk, majd a középsősök dalosjátékcsokrukkal szórakoztatták a közönséget. Az iskolába
induló gyerekek versekkel köszöntek el, az itt maradók
kedves szavakkal búcsúztak tőlük. Ezt követte az „útravalók” – a tarisznyák átadása. A hivatalos rész után itt az
óvodában finom uzsonna várta a gyerekeket, a nagyok
pedig egy értékes könyvet is kaptak.

Ballagnak a nagycsoportosok.

Búcsúzás versekkel.

A kicsik játékos bemutatkozása.

Másnap, május 30-án szombaton,
rendhagyó gyermeknapot tartottunk:
birtokba vehettük a most elkészült
játszóterünket. Ennek megvalósulása
köszönhető egy megnyert pályázatnak, az önkormányzat támogatásának,
az SZMK anyagi hozzájárulásának, a
szülők és dolgozók önfeláldozó mun-

Játszótér avatás

kájának. Az ünnepélyes megnyitó után
a gyerekek rövid, vidám műsort adtak,
majd megrohamoztuk az új játékokat. A konyhás nénik finom ebéddel
kényeztettek bennünket. Bár az eső
bekényszerített minket az épületbe,
mégis vidám hangulatú, kellemes délelőttöt tölthettünk együtt.

A játékok birtokba vétele.

Görbe Ervinné Óvoda vezető köszönti a játszótér átadásával egybekötött
gyermeknap résztvevőit.
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Táncévzáró
Május 31-én került megrendezésre a Táncévzáró. 110 táncos készült
arra, hogy bemutathassák , mit tanultak az elmúlt évben. A Szentkirályi
Tánccsoporton belül 6 korcsoport tevékenykedik óvodáskortól a felnőttkorig. A fiatalok összesen 18 koreográfiát táncoltak nagy lelkesedéssel, az
igen szépszámú és hálás közönségnek.
A műsorban szerepelt klasszikus tánc,
modern- és showtánc is. A programot
Szemenyei Vivien dalai színesítették.
Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas és jókedvű előadásmódért! A
közönségnek pedig köszönjük az érdeklődést, a sok tapsot és biztatást!
Takácsné Kis Márta csoportvezető

Látogatás a vízibázison
Májusban két alkalommal is ellátogatott iskolánk felső tagozata,
pedagógusok kíséretével a tiszaugi
vízibázisraAz időjárás kifejezetten
kedvezett az evezéshez és a fürdőzés-

hez is. Mindenki sok élménnyel tért
haza, és már tervezzük a következő utat. Ízelítőül néhány kép. A többi megtalálható iskolánk honlapján.
http://iskola.szentkiraly.hu
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Bogdányi aprópecsenye
Hozzávalók: 60 dkg sertés
szűzpecsenye, 10 dkg füstölt szalonna, 1 kiskanál só, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 4-5
gerezd fokhagyma, 15 dkg csiperkegomba, 2-2 húsos zöldpaprika és paradicsom, 10-15 dkg
gyulai kolbász, 1 csokor petrezselyem, 1 dl fehérbor, 1,2 kg burgonya és olaj a
burgonyasütéshez.
A szűzpecsenyéről a hártyát lefejtjük. Ezután a
húst kisujjnyi vastagra fölszeleteljük, tenyerünkkel kissé ellapítjuk. A szalonnát apró kockákra
vágjuk, kisütjük, majd rárakjuk a szűzpecsenyét.
Megforgatva 3-4 percig sütjük, míg ki nem fehéredik, megsózzuk, megborsozzuk. A zúzott fokhagymát megszórjuk, 1-2 percig együtt sütjük. Közben
a gombát megtisztítjuk, a paprikát kicsumázzuk,
a paradicsomok szárát kimetsszük. Az így előkészített zöldségeket 1-1,5 centis kockákra vágjuk, a
pecsenyéhez adjuk. 7-8 percig együtt pirítjuk, közben a héjától megfosztott, karikákra vágott kolbászt
is hozzáadjuk. A fölaprított petrezselyemmel megszórjuk, a bort ráöntjük, és 1-2 percig pároljuk.
A burgonyát megtisztítjuk, 3-4 milliméter vastagra fölszeleteljük, és bő olajban ropogósra sütjük.
Jól lecsöpögtetjük, végül közvetlenül tálaláskor
összeforgatjuk a kolbászos pecsenyével.

Támad a parlagfű
A parlagfű az egyik leggyakoribb gyomnövény
közé tartozik hazánkban. Miért is veszélyes a parlagfű? A parlagfű júniustól szeptemberig folyamatosan
virágzik, az időjárástól függően egyre gyorsabban
szaporodik. Elég igénytelen növény, nagyon jó szárazságtűrő. A parlagfű irtási kötelezettség nemcsak a
külterületre, hanem a belterületre is egyaránt vonatkozik.
Nagyon fontos, hogy a telek-tulajdonosok és a termelők is odafigyeljenek arra, hogy a parlagfüvet még
virágzás előtt lekaszálják. Ezáltal megakadályozzák,
hogy a levegőbe kerüljön a pollen. Az utóbbi években a pollen-koncentráció megemelkedett a levegő
összetételében, tegyünk ellene, hogy csökkenjen az
allergiások száma.
Ezúton szeretnénk felhívni minden ingatlantulajdonos és gazda a figyelmét arra, hogy a területeiken
ne hagyják a parlagfüvet elszaporodni!
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Május időjárása
A tél, a tavasz előre vetítette árnyékát a kilátástalan
nyárra. A jó május mindent helyre hoz, tartja a népi bölcsesség. Hát lett is volna mit helyre hozni. Csak remény,
és ábránd maradt. Továbbra is anticiklonok uralták a
hónapot. A kialakult, Kárpát-medencét kitöltő magasnyomású levegő elzárta a felüdülést, esőt hozó légköri
frontok elöl az utat. A fagyos-szentek sem hoztak esőt,
inkább meleget. A hónap vége felé viszont majdnem
lehetett mondani, hogy enyhe telünk van. Bizony a
fázós emberek beindították a fűtést. Egyébként az ilyen,
vagy hasonló időjárás az Orosz síkságokon szokott
lenni, persze ott is több csapadékkal. „Megzavarodott a
természet” mondhatnánk, és tényleg legalább két héttel
vagyunk előrébb. Ennyivel korábban ért a szamóca,
a korai cseresznye. Ez utóbbi gyümölcs középérésű
fajtái is előre siettek. Siralmas a kalászos gabonák állapota, egyszerűen lábon megsültek. A réteken a tavalyi
elszáradt fű még kilátszik. Biztos, hogy a fűkaszálás is
elmarad. A kapás növények sem állnak jobban, a kukorica sok helyen ki sem kelt. Veszélyben vannak kertünk
gyümölcsfái is. Ne sajnáljuk rájuk a vizet. Csapadék
viszonyok: 10-én 0,2 mm, 12-én 1,2 mm, 14-én 1,4 mm,
18-án 5,1 mm, 28-án 1,3 mm, 30-án 1,6 mm, 31-én 0,9
mm. Összesen 11,7 mm. A sokévi átlag: 54 mm.
Vecsei.

Anyakönyvi hírek
Születtek: május 2-án: Pácsa Alex, édesanyja neve
Lakotos Liza, május 12-én: Rimóczi Marcell Mór, édesanyja neve Kökény Márta, május 15-én: Szabó Sándor,
édesanyja neve Jurászik Csilla, május 19-én: Parádi
Anna Evelin, édesanyja neve Parádi Erzsébet.

Felhívás!
A Magyar Posta, Szentkirály Község
Önkormányzata, az ÁNTSZ Dél-alföldi
Regionális Intézete

méhnyak szűrést
szervez: 2009. június 18-án 9-17 óráig
Helyszín: Polgármesteri
Hivatal Parkoló (mobil szűrős)
Az időpont egyeztetése végett
a szűrésre szíveskedjen
előzetesen bejelentkezni a
06-70/339-03-45 vagy 76/597-523
telefonszámon.

hirdetés
* Július 20-27-ig Zalakaroson Napfény Hotelben másfél
szobás 5 fős appartman kiadó. Érd: 30/938-37-83 Kovács
Péter

Megnyitottuk a
GENERALI Biztosító
helyi képviseletét!

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.

Tanácsadók: Kovács Péterné 06-30/9383-783
		
Kovács Péter  06-30/349-2944
* Élethelyzet
finanszírozása
* Gépjármű-biztosítás
* Nyugdíj
* Vagyonbiztosítás
* Életbiztosítás
* Felelősségbiztosítás
* Egészség- és baleset
biztosítás

* Technikai biztosítás
* Munkahelyi
biztosítás
* Mezőgazdasági
* Banki termékek
biztosítás
* Lakáshitel
* Eurós
megtakarítások

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
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A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület júniusi hírei
1920. június 4-én déli 12 órakor
Magyarországon megszólaltak a harangok. Ez volt az egykor hatalmas
Magyarország utolsó kétségbeesett
kiáltása, hogy országunk a „népek
Krisztusaként” írassék be a történelem fekete nagykönyvébe. Az elmúlt
50 évben Trianon, mint egyértelmű
történelmi tény vált a szélsőséges,
nacionalista gondolkodás szinonimájává, holott egy adott kor jól lekövethető és érthető eseménye volt,
melynek során igazságtalanul csatolták el Magyarország majd 2/3-át és
hagyták sorsára országunkat. Az embereknek nem volt lehetőségük arra,
hogy változtassanak, mivel olyan
kül- és belpolitikai helyzet uralkodott, amely nem tette lehetővé azt,
hogy ilyen fontos döntésekbe a nép
beleszólhasson.
Ma azonban szomorúan kell lát-

nunk azt, hogy újra morális válságban
van a magyar nemzet. A korábban
meglévő erkölcsi és etikai szabályok
elmosódtak, a fiatalok már nem érzik
azt, hogy tartoznának valahová. Az
egyén fontosabbá vált, mint a közösség. Természetesen az egyén is fontos, de sajnos elfelejtettük azt, hogy
mit jelent csapatban játszani. Arra
szeretnék buzdítani minden szavazójoggal rendelkező fiatalt, hogy éljen szavazati jogával és menjen el és
szavazzon saját értékrendje szerint,
hiszen ez az egyetlen módja annak,
hogy – ha közvetve is – de beleszóljon az ország sorsának alakulásába!
Június hónap szintén pihenősebb a
tagok iskolai elfoglaltságai és persze
a nyaralások, egyéb pihenők miatt.
Továbbá szeretnénk megszólítani
az idén az Általános Iskolából elballagó nyolcadikosokat, hogy ha van

kedvük, jöjjenek el az Egyesületbe,
nézzék meg maguknak, hogy milyen,
pillantsanak bele programjainkba.
Egyesületünk következő generációját jelentik ők és ezért is fontos az,
hogy tudjanak arról, hogy van egy
hely Szentkirályon, ami kifejezetten
értük/értünk, fiatalokért van!
Programok:
Június 12. este 8 óra: Nava filmklub – Kopaszkutya c. film.
Trianon kapcsán tablóval emlékezünk meg erről a rendkívül szomorú
eseményről, melyet minden valószínűség szerint június 12-én mutatunk
be a Presszóban.
Mindkét programmal kapcsolatban további információ: www.acsapat.hu/szike és szentkiraly.szike@
gmail.com
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán elnök

A masszázsról
Tisztelettel köszöntöm lapunk
olvasó táborát, ezúttal nem rímekben! Pályamódosításra kényszerülve, talán a gondviselés jóvoltából,
adatott lehetőségem a gyógymasszőr hivatásának alapjait megtanulni, abból sikeres vizsgát tenni.
Magamból kiindulva tudom, és a
környezetünkben is tapasztalom, nekünk vidéki embereknek nincsenek,
vagy igen hiányosan vannak ismereteink a masszázst illetően, ezrét
nem is válhatott a rendszeres testkultúránk, gyógymódjaink részévé.
Szerény tapasztalataim még nem
bátorítanának ismeretterjesztésre,
jórészt az elméleti tananyag alapján
szeretném megismertetni olvasóinkkal a masszázst, mint egészség
megőrző, nem ritkán gyógyító manuáltherápiás eljárást, a svédmasszázs technikai keretein belül. Mindenek előtt kihangsúlyozandó, hogy
betegség esetén a gyógymasszázs
maximálisan alárendeltje az orvosi
diagnózisnak, orvos utasítására kiegészítője lehet az orvos által előírt
gyógymódoknak.

Frissítő- kondicionáló jelleggel,
az egyéni érzékenységet figyelembe
véve, bárkin elvégezhető, ha nem áll
fent betegségtényező, mint kizáró
ok, vagy módosító körülmény. Ezeket a masszőrnek tisztáznia kell a
masszázs megkezdése előtt.
„A műkedvelő massszírozásból
eredő bármely káros hatás az elkövető kizárólagos felelőssége!”
A masszázs a legősibb gyógyeljárások egyike. A legkorábbi, Kínából
származó feljegyzés i. e. 2700 körül
készült. Előzményeit egyes fizikotherapeuták az állattok viselkedésének megfigyelésében valószínűsítik,
amint kéjesen, a hátukon hemperegve önmasszázst végeznek, átdolgozva elgémberedett izmaikat. (Érdekes
lenne tudni, volt-e köze a disznónak
az iszapfürdő feltalálásához!)
A masszázs kézzel történő érintés, érzéki kontaktus, melyet némely
kultúrkörök tévesen összemosnak a
szexualitás fogalmával. Talán ez az
oka, hogy sokan idegenkednek tőle.
Mivel a testi érintés alapvető fontosságú az ember fejlődése és társadal-

mi illeszkedése szempontjából, ezért
általánosan szigorú társadalmi szokások szabályozzák azt. A masszázst
egyezményes etikai kereteken belül
meghatározzák ilyen szempontjából,
feloldva az érintés tilalmait, és engedni érvényesülni a kontaktus gyógyító
hatalmát. (Kitérő ez, de tapasztalom
a szükségességét, szólni kell róla.) A
kézfogás is érzéki kontaktus, a páros
tánc is az, szabályai vannak, melyet
elfogadunk, tiszteletben tartunk! A
masszázsnak is!
A masszázsfogások rendezésével
Penr Henrik Ling (1776-1839) svéd
vívómester és tornatanár foglalkozott először. Tapasztalati anyagát
összegyűjtve, egy összefoglaló munkában, 1867-ben adták ki, „svédmasszázs” néven, meghódítva vele egész
kontinensünket.
Ennek a masszázsnak vagyok
kezdő szakavatottja. A következőkben fajtáiról javallatairól, kizáró tényezőkről, hatásáról, kivitelezésének
módjairól szeretnék írni.
Érdeklődni: Szabó Jutka 0630/45-36-097
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Indul a csatornázás
A Művelődési Házban a beruházók részvételével falugyűlés zajlott a
szentkirályi szennyvízkezelési programról. A szakemberek válaszoltak az
érdeklődők kérdéseire, és ismertették
a csatornázás menetét.
A Művelődési Központ adott otthont
annak a 2009. május 11-én, 17 órakor
kezdődő falugyűlésnek, amelyen a település szennyvízkezelési programjában
tevékeny szakemberek válaszoltak az
összegyűltek kérdéseire. Az eseményt
nagy érdeklődés kísérte: több mint százan jelentek meg a helyszínen, és számtalan kérdés elhangzott, amelyet Zetkó
Imre, a K&Z Horizontal Kft. ügyvezető
igazgatója, Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ
Zrt. csatornaszolgáltatási főmérnöke,
valamint Benkó István és Hüllner Gyula
tervezők és Herpai Ferenc műszaki ellenőr válaszolt meg.
A falugyűlés elején Szabó Gellért
polgármester röviden ismertette a program részleteit: a beruházás nettó összértéke több mint 406 millió Ft, ebből az
Európai Unió 354,5 millió forint támogatást nyújt, az önkormányzatnak és a
lakosságnak pedig 51,8 millió forint önerőt kell biztosítania. A polgármester elmondta: a szennyvízcsatorna-hálózat összesen mintegy 12,2 km hosszú, amely
487 háztartást fog kiszolgálni – a lakossági önköltséggel kapcsolatban pedig
megnyugtatott mindenkit, hogy 90 ezer
forintnál nem lesz több. Az önrész befizetésére a határozat kézhez vétele után,
június 10-15. között lesz lehetőség.
Ezt követően a szakemberek válaszoltak a felmerült kérdésekre. Elhangzott többek között, hogy a kivitelező
alapvetően a gyűjtővezeték kiépítését
vállalja, illetve a lakosság telkén a bekötővezeték kialakítását. A tisztítóidomtól a fürdőszobáig való „elvezetés” a
lakosság feladata: választhatják a helyi
csatornázási művek kivitelezését, saját
házilagos bekötést, vagy új kivitelező
keresését.
Sütő Vilmos, a BÁCSVÍZ Zrt. csatornaszolgáltatási főmérnöke elmondta:

a
csatornadíj
200-250 Ft körül
várható; egy 22
ezer forintba kerülő locsolómérő felszerelését
javasolják annak érdekében,
hogy az öntözésre használt,
vagyis a csatornarendszerbe nem kerülő
vízmennyiség
után ne kelljen Szabó Gellért polgármester ismerteti a hosszútávra szóló becsatornadíjat fi- ruházást.
zetni.
Hüllner
Gyula tervező
megnyugtatott
mindenkit:
a
szennyvíznek
és a szennyvíztisztítónak „nem
lesz szaga”: a
tisztított szennyvízet belevezetik
a Peitsik érbe, a
folyamat során
az iszap a telepen belül lesz A sorsolás.
víztelenítve, onátvágni, majd a meglévő aszfalt mellé
nan további felhasználásra elszállítják. A
marják a másikat.
szennyvíztelepen a két tisztítómedence
A falugyűlés végén a sokak által várt
nyitott , az össze többi – ami büdös lehet
sorsolásra is sor került. Az áprilisban ki– zárt rendszer. Emellett a rendszerben
osztott, a csatornázásra vonatkozó kérszagtalanító rendszer is működik.
dőíveket kitöltők közül sorsoltak ki 10
Benkó István tervező azt is hozzátetszerencsés családot, akiknek Szentkirály
te: a szennyvíztisztító és a csatornarendközség önkormányzata átvállalta ingatszer kiépítése egy időben kezdődik meg,
lanuk csatornázási önrészének negyedét.
a rendszerben pedig egy átemelő fog
A szerencsések kisorsolásában a lakók is
működni, a rendszerre pedig csak akkor
a szervezők segítségére voltak. A kitöllehet rákötni, amint teljes mértékben
tött kérdőívek eredményével Szabó Gelkészen áll. A tervező szerint igyekeztek
lért polgármester úr nagyon elégedett
arra törekedni, hogy a nyomvonal lehevolt, hiszen mindössze nyolcan jelezték
tőség szerint a zöld sávban helyezkedjen
azt, hogy nem kívánnak rácsatlakozni
el, hogy a beruházás minél kevesebb úta csatornarendszerre, ami azt mutatja,
bontással járjon – előreláthatólag a burhogy a lakók támogatják ezt a fontos
kolat 50%-át kell megbontani. A munberuházást. -xkások az utakat aszfaltvágóval fogják

Munkáltatók figyelmébe!

Foglalkoztatási támogatás - Járulékkedvezmény
A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében az álláskeresők mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint
civil szervezeteknél történő foglalkoztatása esetén járulékkedvezmény igényelhető. A kedvezmény igénybevételének jogszabályi feltételeiről, a kérelem benyújtásának lépéseiről bővebb tájékoztatást nyújt a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltsége. Elérhetőségeink: Tel.: 76-441-286, 30/695-1371. E-mail: darmktiszekecske@lab.hu

