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Szentkirály Napja
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket
2013. augusztus 25-én
a szentkirályi falunapra.

Program:
Egyházi szertartások:
• 10:00-kor a református templomban úrvacsorás istentisztelet
• 10:00-kor a katolikus templomnál templombúcsú: ünnepi
szentmise, körmenet, kenyéráldás

Mûvelõdési Ház:
• zöldség-gyümölcs, kézmûves és szikvíz kiállítások
• a fotópályázatra érkezett anyagok bemutatása
• egész napos filmvetítés

Ünnepi mûsor 15:30-tól:
•
•
•
•
•
•

köszöntõ, díjak átadása
Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai
hagyományõrzõ huszárok bemutatója
18:30-tól Egri József klasszikus régi dalok
20:30-tól utcabál: zenél DJ Gasper
21:30-kor szentkirályi tûzzsonglõrök
Egész nap vásári árusok és mutatványosok,
a vendéglátásról a "Hétvezér Fogadó" gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk !
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A képviselõ-testület július 4-ei ülésén történt
A képviselõ-testület július 4-én tartotta
soron következõ ülését. A napirendek között szerepelt az Óvoda és az Iskola mûködésérõl szóló beszámoló, a szemétszállításról, általános iskola térképi feltüntetésérõl, internet bõvítésérõl szóló elõterjesztés.
Az ülésen 5 képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után Ádámné
Maróti Erika mb. óvodavezetõ tájékoztatta
a jelenlévõket az Óvoda mûködésérõl. Elmondta, hogy szeptembertõl csökkent létszámmal, öt óvónõvel és három dajkával
kezdték meg a nevelési évet, majd a képviselõ-testület jóvoltából decembertõl egy
dajkával emelkedett a létszámuk. Az óvoda tárgyi feltételei megfelelõek, új beruházás, felújítás nem történt, azonban a külsõ
tárgyi eszközök egy részét komoly anyagi
ráfordítással kellett rendbe hozni. Az idei
nevelési év kiemelt feladatának, vezérfonalának a magyar népi kultúránk megismerését, néphagyományaink ápolását választottuk. Célkitûzésünk volt, hogy közel
hozzuk a gyermekekhez hagyományainkat, a népzene és a népköltészet gyöngyszemeit, értékeit, és beépítsük a mindennapokba. Több programunk kifejezetten
ennek jegyében szervezõdött, ám a már
megszokott sikeres programjaink sem maradtak el. Szeptembertõl fogadtuk az új
gyermekeket, megtartottuk a "szüret projektet", megrendeztük a nagysikerû családi napot, októberben a zenei világnap alkalmából zenés játékos foglalkozásokat
szerveztünk. Megkezdõdtek a katolikus és
református hittan foglalkozások, a nagycsoportosoknak könyvtári foglalkozás keretében "Mesélt a Könyvtármaci". A kézmosás világnapján játékos foglalkozásokkal hívtuk fel a gyerekek figyelmét a kézmosás fontosságára. Megtartottuk a Pizsama-partit, a "Tök jó hetet", a Mikulás ünnepséget, a Mikulás bált, a karácsonyi ünnepséget. Januárban megtörténtek az iskola-alkalmassági vizsgálatok, a szülõi fogadóórák. Egészséghetet szerveztünk, melyen a meghívott fogorvos szellemes elõadás keretében ismertette a fogmosás szabályait. Új programként megszerveztük
"A magyar népmese, a magyar népi kultúra hetét". A meghívott mûvésznõ székely
népmeséket hozott, a lábával bábozott,
mondókát tanított. E hét keretében mesemondó
délutánon
vettünk
részt
Tiszakécskén két középsõs és két nagycsoportos gyermekkel. A hét zárásaként mesemondó délelõttöt tartottunk. Februárban a
Télbanya elégetése után tartottuk a szülõkkel közös jelmezes farsangi mulatságot.
Megemlékeztünk március 15-rõl, húsvétkor a nyuszit vártuk, tojást festettünk. Áp-

rilisban megrendeztük az Apák napja
programot, melyre az apukákat hívtuk egy
játékos délelõttre. Új kezdeményezésként
ÖKO-hetet szerveztünk a környezettudatos viselkedés elõtérbe helyezésével, a
szelektív hulladékgyûjtés fontosságának
tudatosításával. A Föld Napja keretében
virágokat ültettünk az óvoda kertjeibe. A
Könyv Napja alkalmából a könyvtáros tartott foglalkozást a könyvtárról, a könyvek
fontosságáról. Májusban köszöntöttük az
édesanyákat. Júniusban gyermeknapot
rendeztünk. Összességében nehéz, küzdelmes, de nagyon gazdag, élménydús évet
tudhatunk magunk mögött. Nehéz volt
mindent megvalósítanunk, mivel egy óvónõvel kevesebben voltunk. Konyhánk átlagosan 220-230 fõre fõz két szakács, három
konyhalány és egy élelmezésvezetõ közremûködésével. Köszönetét fejezte ki az
óvoda minden dolgozója részére a kitartó
és lelkiismeretes munkájukért, és megköszönte a Képviselõ-testület támogatását.
A képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Ezt követõen Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató beszámolt az Általános
Iskola mûködésérõl. Elmondta, hogy a
2012/13-as tanévet 158 tanulóval (alsó tagozatos 76 fõ, felsõ tagozatos 82 fõ), 8
osztállyal, 2 napközis csoporttal és 4 szolfézs csoporttal kezdték négy zenei tanszakon. A tantestület összetételét illetõen kevés személyi változás történt. Az intézményben dolgozók létszáma: pedagógus
15 fõ teljes és 3 fõ részfoglalkozású, óraadó pedagógus 6 fõ, takarító 2 fõ, karbantartó 1 fõ, iskolatitkár 1 fõ. 2012. december 7-én jelent meg a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló
törvény, mely rendelkezése szerint 2013.
január 1-tõl települési önkormányzat állami köznevelési alapfeladatot nem láthat el.
Az átadás-átvételre vonatkozó megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal december 15-ig kellett megkötni. Intézményünk mûködtetését továbbra is vállalta Szentkirály Község Önkormányzata. A Könyvtár önkormányzati
fenntartásban maradt, intézményünk neve
jelenleg Szentkirályi Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola. A tárgyi feltételeket illetõen elmondta, hogy az iskolaév
kezdetére az idén is két tantermet festettek
ki, és ezekben a termekben a parketta is
felújításra került. Az interaktív táblák is javításra szorultak. Javításuk, illetve a projektorok javítása, karbantartása folyamatban van. Kazáncsere történt az intézményben, az átálláskor voltak gondok, de reméljük, hogy õszre ezek megoldódnak. Az
elõzõ évek pályázatainak és a fenntartói

támogatásnak köszönhetõen eszközellátottságunk megfelelõ. Beszámolójának további részében tájékoztatta a jelenlévõket
az év végi felmérések átlagáról alsó tagozaton, a felsõs tanulmányi átlagokról, hiányzásokról, a tanulmányi versenyen elért
eredményekrõl, az iskolai rendezvényekrõl, programokról, az alapfokú mûvészeti
oktatásról. Kiemelte, hogy a jövõt tekintve
sajnos éppen a zeneiskolánk sorsa a legbizonytalanabb, mert egy pedagógus kivételével mindenki óraadó vagy további jogviszonyban dolgozik jelenleg, mely alkalmazás õsztõl már nem lehetséges. Szakkörök: foci, kézilabda, kosárlabda, angol, német, rajz, természetismeret, színjátszó,
énekkar, felvételire elõkészítõ, felzárkóztatás. Az "Építõ közösségek" projektnek
köszönhetõen tanulóink sok változatos
foglalkozás közül választhattak: agyagozás, bõrözés, textilmûvesség, színjátszás,
tánc és elektronikus média. Rendszeresen
jártunk a Katona József Színházba és a
Ciróka Bábszínházba. Az alsó és a felsõ
tagozat is közös kiránduláson vett részt, az
osztályok családi napokat tartottak. Sport
tekintetében az iskola történetének legsikeresebb tanéve volt az idei. Sportolóink a
tanév során 19 arany, 10 ezüst, 13 bronzérmet és 6 különdíjat szereztek. A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy évrõlévre kevesebb a pályázati lehetõség, illetve kevés az olyan pályázat, amely megéri
a befektetett energiát, vagyis az intézmény
is profitál belõle. Innovatív iskolák pályázaton 36.610 ezer forintot nyertünk, melyet 2015 januárjáig használunk fel. Ennek
keretében egészségnapot, közlekedési napot és természetismereti tábort rendeztünk
már. A Határtalanul programra is sikeresen
pályáztunk, az õsszel a 7. osztályosok
Kárpátaljára kirándulhatnak. 40 gyermekkel és négy pedagógussal pályáztunk az
Erzsébet-tábor programra, augusztusban
egy hetet fogunk Zánkán tölteni. Összegezve elmondható, hogy az idei tanév sok
munkával, nyugtalan, olykor bizonytalan
légkörben telt, de úgy gondolom, hogy ebbõl a gyerekek nem sokat vettek észre.
Nyolcadikosaink szinte mindannyian bekerültek az elsõ helyen megjelölt középiskolába. Sok volt a tankerület részérõl a teljesíthetetlen határidõ, az értelmetlen és értelmezhetetlen táblázat. De tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy iskolánk
megmaradását elsõsorban a fogyó gyermeklétszám veszélyezteti. Megköszönte
az önkormányzatnak és a képviselõ-testületnek, hogy az iskola mûködtetését vállalta a továbbiakban is, valamint köszönetét
fejezte ki mindenkinek, akik bármilyen
módon hozzájárultak munkájuk sikerességéhez. Végezetül elmondta, hogy igazga-
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tói kinevezése július 31-én lejár, de büszke arra - ennek súlyát és felelõsségét is
érezve - hogy minden kollégája támogatta
újraválasztását, melyrõl az emberi erõforrások minisztere fog dönteni.
A képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követõen a képviselõ-testület módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló rendeletét, mely egyrészt
a jogszabályi változások miatt vált indokolttá, másrészt változás, hogy a jegyzõt
már nem a képviselõ-testület választja, hanem a polgármester, az aljegyzõt a jegyzõ
javaslatára szintén a polgármester (esetünkben Közös Önkormányzati Hivatal lévén a polgármesterek). Továbbá 2013. január 1. napjától a polgármesteri hivatal helyett a Szentkirályi Közös Önkormányzati
Hivatal végzi az államigazgatási és önkormányzati feladatokat.
A következõkben a szemétszállításról
szóló elõterjesztés került napirendre. A
polgármester
elmondta,
hogy
a
Saubermacher Magyarország Kft. képviselõje eljuttatta önkormányzatunkhoz a
hulladékgyûjtésre vonatkozó megállapodás-tervezetet, mely szerint a harmadik
negyedévben készek a vegyes háztartási
hulladék szállítására és kezelésére az eddig havonta fizetett összegen felül egyszeri 322.175.- Ft + áfa önkormányzati hoz-
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zájárulás fizetése fejében. Ez a cég negyedévre jutó veszteségét (129.175.- Ft +
áfa), valamint a lakosonkénti 10.- Ft/év
felügyeleti díjat (193.000.- Ft + áfa) fedezné. A következõ negyedév már a 193 ezer
forintot nem tartalmazná, mivel a felügyeleti díj csak évi egyszeri költség. Ha a jogszabályi környezet nem változik jelentõsen, akkor a negyedik negyedévre
129.175.- Ft marad.
A megállapodás-tervezetet a képviselõtagok egyhangúlag elfogadták az elõterjesztett formában.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Általános iskolánk térképi feltüntetése
a vártnál is nagyobb nehézségekbe ütközik. Ez kizárólag a használatbavételi, vagy
fennmaradási engedély bemutatásával végezhetõ el a Földhivatalban, ám ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A
négy tantermes bõvítés 1987-ben elkészült
épületrészeit felmérettük a fennmaradási
engedély érdekében, ám a tûzoltó szakhatósági engedély az idõközben megváltozott szabványok miatt nem adható ki. A
végleges megoldáshoz még nem tudom,
milyen úton jutunk el.
Az aprítéktároló vasszerkezetét megvásároltuk, annak tervezése folyamatban
van.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TEAM Épületgépész Kft. (Szentkirály) vissza nem térítendõ támogatást nyert az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatás jogcíme keretében. A közel 23,5 MFt-os projekt megvalósításához 65 % támogatást
nyertek el.
A támogatott projekt keretében a TEAM Épületgépész Kft.
egy új Caterpillar 432F típusú árokásó-rakodógépet vásárolt.
A gép a Kft. épületgépészeti kivitelezési feladatainak végrehajtásához szükséges.
A projekt megvalósítására 2012. júliusában került sor.
A TEAM Kft. 2013. augusztus 2-án sajtónyilvános lakossági fórum keretében saját telephelyén mutatta be új gépét.
A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

3. oldal
Az önkormányzat áttért online könyvelési program használatára. A gond az,
hogy ehhez az internet nem megfelelõ, így
felmerült a sávszélesség bõvítésének szükségessége. Jelenleg az internet-szolgáltatónk a Nemzeti Infokommu-nikációs
Szolgáltató Zrt., akitõl erre vonatkozóan
kaptunk egy ajánlatot. Ebben arról van
szó, hogy a meglévõ berendezéseink
szinkronszolgáltatást nem tesznek lehetõvé. A jelenlegi feltöltési sebességünk 0,21
Mbps, amely nem teszi lehetõvé a folyamatos munkát, mert idõtúllépés miatt letilt. Korábban egy másik cég is megkereste az önkormányzatot árajánlatával, megküldték a megállapodás-tervezetet is, de az
ezzel kapcsolatos kérdéseinkre ez idáig
nem reagáltak.
Megtörtént a betontörmelék darálása.
Egymillió forintba került, melyet az Alapítványból fizettünk ki, mivel az útépítés
beleillik az alapítványi tevékenységi körbe.
Felvetõdött, hogy augusztus hónapban, amíg az óvoda konyha nem üzemel,
lehetõség lenne Kocsérról ebédet szállítani
az idõsek részére. A polgármester javasolta ennek megszervezését. Felvetõdött továbbá az is, hogy egy készülõ jogszabály
szerint a közétkeztetésben a diétás étkeztetésrõl gondoskodni kell, ami nálunk még
nincsen. Erre is keresni kell megoldást.

Figyelmébe ajánlom
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bácskiskun megyei nevelõszülõi hálózatába nevelõszülõket,
befogadószülõket keres a megye valamennyi településén.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egy olyan egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézmény, amely családból
kiemelt, illetve állami gondoskodásba került gyermekeknek
és fiataloknak nyújt otthont, családpótló nevelést.
Hisszük és valljuk, hogy minden gyermeknek elsõdleges érdeke, hogy családban nevelkedhessen. Intézményünk ehhez
nyújt segítséget, támogatást nevelõszülõk, befogadószülõk alkalmazásával.
A Kormány 2014. január 1-tõl tervezi, hogy a nevelõszülõk
foglalkoztatási jogviszony keretében lássák el tevékenységüket, mely szolgálati idõnek fog minõsülni. Ez a kedvezõ változás munkát, munkaviszonyt jelenthet a településen élõ és arra alkalmas családok számára.
A nevelõszülõi hivatásról bõvebb információt talál a
www.szentagota.hu,
illetve
www.agotaalapitvany.hu
weblapokon.
Szomolainé Nagy Valéria
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
Bács-Kiskun Megyei Igazgatója
06 20 928 2561
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Szent István Magyarország elsõ királya
A vándorló magyarság a honfoglalást
követõen évtizedekig kalandozó életmódot folytatott. A X. század közepén sorozatos és súlyos vereségek érték a nyugaton kalandozó elõdeinket, amely válaszút
elé állította Géza fejedelmet és udvarát. A
nagyfejedelem belátta, hogy a magyar
nemzet fennmaradása érdekében az országot be kell illeszteni az európai feudalizmus gazdasági, társadalmi és politikai
rendjébe. Ez rendkívül idõigényes és öszszetett folyamatot követelt meg a magyarság vezetõitõl. Géza fejedelem érdeme az
államalapítás elõkészítése. A nomád pásztorkodást ûzõ magyarság letelepítése és
földmûvelésre történõ kényszerítése, illetve a nyugati rítusú római katolikus vallás
felvétele a pogány rituálék helyett.
Géza fejedelem gondos és sokoldalú
neveltetésben részesítette az utódnak kiszemelt fiát, Vajkot. Még apja életében
megkeresztelkedett, a keresztségben az
István nevet kapta. Kitûnõ mûveltséget
szerzett a felnövekvõ herceg, aki járatos
volt kora világi és egyházi tudományaiban. Az õ házassága dinasztikus és politikai nász volt. Apja célja az volt, hogy fia
házassága révén kapcsolódjon a keresztény nyugathoz. István II. Henrik bajor
herceg leányát, Gizellát vette feleségül.
Azt kapta feladatul apjától, hogy rakja le a
magyar államszervezet alapjait, illetve a
laza törzsszervezetben élõ, rabló hadjáratokat kedvelõ, lélekben még mindig pogány nemzetet bevezesse a keresztény
nyugat-európai országok közé. Az ifjú
trónörökös erre készült apja haláláig. Géza fejedelem 997-ben halt meg.
A fennálló régi társadalmi rend és a
pogány vallás hívei, a törzsek vezéreinek
egy részével, haddal indult István herceg
és hívei ellen. Koppány vezér, mint a legidõsebb Árpád-ivadék, vezette a pogány
magyar sereget. Õ a fejedelmi hatalom
mellett Géza özvegyének a kezét is óhajtotta. Természetesen a régi szokásokat és
a pogány vallást is vissza akarta állítani. A
tét óriási volt! Kelet vagy nyugat, illetve a
pogány szokások, a pogány hit vagy a
nyugat római vallás térhódítása.
A fiatal fejedelmet Esztergomban felövezték, csatlakoztak hozzá a bajor testõrök, nemzetsége magyarjai, besenyõk és
a székelyek. A két békíthetetlen sereg
Veszprém közelében ütközött meg egymással. Az elkeseredett összecsapás véres
és kíméletlen volt. A keresztények ütköztek meg a lázadó Koppány vezette pogány
hadakkal. A hagyomány szerint Vecelin
vezér ölte meg Koppányt. István elrettentésül, hogy így jár minden királyi hatalomra törõ személy, négyfelé vágatta

Koppány testét, amelyet kifüggesztettek
Veszprém, Gyõr, Esztergom kapujára. A
negyedik részt pedig Erdélybe küldte.
István keményen leszámolt az erdélyi
Gyulával, késõbb pedig Ajtony vezérrel.
Egész uralkodását a keménykéz politikája
mozgatta. Rendkívül nagy célokat tûzött
maga elé az ország államformája és a leendõ keresztény vallás meghonosítása révén. Tûzzel-vassal látott hozzá a pogány
szertartások kiirtásához. Külföldi papok,
szerzetesek és hittérítõk révén megkezdõdött - szervezett keretek között - a magyarság katolikus vallásgyakorlása.
István felvette a kapcsolatot a Rómában székelõ pápával. Asztrik pannonhalmi
apátot küldte Rómába, aki kérte II. Szilveszter pápa áldását. A pápa koronát küldött a leendõ királynak. 1000 karácsonyán, vagy 1001. január 1-jén ezzel a koronával szentelték királlyá I. Istvánt. A
koronázás során, az egyházi és világi hatalmasságok jelenlétében világi törvényekkel is megerõsítette a társadalmi rendet. Ezek a rendkívül szigorú törvények
fõképpen a magántulajdon védelmét szolgálták. A kemény büntetéseknek az volt a
céljuk, hogy megszelídítsék a durva erkölcsöket, a laza életvitelt, valamint biztosítsák a világi és egyházi törvények betartását.
István király csaknem négy évtizedes
uralkodása alatt rendkívül jelentõs tetteket
hajtott végre! Megszervezte és kiépítette a
világi közigazgatást, amelynek alapegysége a napjainkig fennálló megyeszervezet
lett. A vármegyék élén a várispán állt. A
várispánok a király közvetlen alárendeltségébe tartoztak, neki tartoztak felelõsséggel. A királyi vármegyék kiterjesztették az uralkodó hatalmát az ország egész
területére.
A király a vármegyei rendszer kiépítésével párhuzamosan megkezdte és végrehajtotta az egyházmegyék szervezését.
Uralkodása alatt nyolc püspökséget és két
érsekséget /Esztergomban és Kalocsán/
hozott létre. Az egyházi törvények is rendkívül szigorúak voltak: papi tized, minden
falu építsen templomot, vasárnap kötelesek templomba menni, a böjt és a gyónás
kötelezõ. Ezzel ideológiai tekintetben is
megalapozta a feudális keresztény Magyar Királyságot. Mind a világi, mind az
egyházi-vallási megyeszervezet kiépítése
fokozatosan ment végbe. A koronázással
István országa az akkori Európa világi és
egyházi jogrendszerébe illeszkedett.
Szent István rendkívül nagy figyelmet
fordított a Magyar Királyság társadalmi
rendjének megszilárdítására. Jelentõs és
korszerû, ütõképes haderõvel rendelke-

zett. Rendezte a királyi udvartartást,
amelyben a nádorispán, tárnokmester és
az országbíró a legfõbb udvari méltóságok. A fõpapok és fõurak alkották a királyi udvari tanácsot, amelynek a véleményét a király rendszeresen kikérte. A királyi birtokra támaszkodva, az országot 45
vármegyére osztotta. Háború esetén õ alkalmazta elõször a nemesi felkelést. Szükség esetén a várjobbágyok és a külföldi
lovagok is hadbavonultak. Az ország védelme érdekében több alkalommal is sikeres harcot vívott a királyságra törõ ellenséggel szemben. István király hadseregszervezõi tevékenysége a határvédelem
megszervezésében is kitûnt. A határvédelemnél az ispánok lövõket és õröket is alkalmaztak, akik zömmel székelyek és besenyõk voltak. Ez a rendszer hatékonynak
bizonyult, ugyanis a tatárjárásig kiállta
történelmünk viharait.
Szent István királyt élete utolsó éveiben több csapás is érte. A trónörököst, Imre herceget 1031. szeptember 2-án vadászbalesetben vesztette el az agg király.
Néhány év múlva sikertelen merényletet
kíséreltek meg ellene. Igaz, hogy ezt véres
kegyetlenséggel torolta meg, de a lényegen mit sem változtatott az õ bánata és elkeseredettsége. Viszont az a tudat meg
erõt adott a további munkálkodásához,
hogy erõs országot és sikeres keresztény
egyházat hagyhat majd az utódjának.
Szent István 1038. augusztus 15-én halt
meg Székesfehérváron. Ott is temették el
királyi pompával és nagy részvéttel. VII.
Gergely pápa 1083-ban szentté avatta elsõ
királyunkat. Mária Terézia királynõ 1774.
augusztus 20-ától rendelte el, hogy az a
nap legyen országos ünnep a nagy és
szent király tiszteletére. István jobb kezét
/a Szent Jobbot/ Budapesten a Szent István Bazilikában õrzik díszes ereklyetartóban. Évente, augusztus 20-án ünnepi körmenetben hordozzák az ország fõvárosában.
Szent István király maradandó tette az
volt, hogy idõben felismerte a kor parancsát: Nyugat-Európába integrálta a magyar nemzetet és keresztény egyházat hozott létre. Ezek a nagyszerû tettei örök
idõkre biztosították a magyarság fennmaradását a Kárpát-medencében. A király
hitt a magyarság erejében, bízott Istenben,
ezért is ajánlotta fel Szûz Mária oltalmába
országát és nemzetét. Szent István az, aki
elõször vezette országát az európai közösségbe. Ezzel a nagyszerû cselekedetével,
államférfiúi nagyságát bizonyítva kivívta
korának elismerését, valamint a mindenkori utódok tiszteletét és nagyrabecsülését.
lovag Kenyeres Dénes
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GARABONCIÁS DIÁK
Nem lehet hallgatni
"Két izzó kérdés parázslott a magyar
élet mélységeiben: a földkérdés, a nagybirtokrendszer reformájának kérdése és a trianoni békeszerzõdés által az ezeréves Magyarország testérõl leszakított területek és
népesség kérdése. Minden, ami 1918 és
1938 között Magyarországon történt, e két
sorskérdés vonzásában vagy taszításában
következett be."
Ez az idézet az idei év egyik legfigyelemreméltóbb könyvébõl származik. A Helikon Kiadó jelentette meg Márai Sándor
Hallgatni akartam címû, 1950-ben papírra
vetett könyvét. A mû elsõ hazai megjelenésének vagyunk tanúi tehát, de sajnálatosan
megjósolhatjuk, hogy a visszhangtalan
csend lesz sorsa az írásnak. Holott egyetlen
fölösleges szó nélkül; kiváló, feszes, elegáns stílusban megírt, hiánypótló mûvet
olvashatunk, amely új ismeretekkel gazdagíthatja a huszadik századról szóló ismereteinket. A Hallgatni akartam-ban Márai az
Anschluss-tól, azaz Ausztria 1938. március
12-én történt hitleri megszállásának idõpontjától kezdõdõ tíz évet veszi szemügyre. Azt a tíz évet, amelyben a hitleri Németország kirobbantotta, majd elveszítette
a második világháborút - nem védve meg
Magyarországot a bolsevizmustól, de teljes
mértékben feláldozva Magyarországot a
háború poklában - s amelyben a romokon
átvette a hatalmat a vörösre izzított szlávság "új vallása", a bolsevizmus. Utólag
visszapillantva igazolódtak az írónak az
Anschluss napján még csak zsigerekben
érzett félelmei: "Egy nemzet megrendült e
százötven esztendõben [török hódoltság bor]; maradt a terület, a sovány, megfogyatkozott magyarság, maradtak a bevándorló svábok, szlávok, rácok ivadékai, s
maradt egy csodálatos menedék, a magyar
nyelv. Ezen a nyelven írtunk, a testõr-korszak óta, minden író. Ez volt az utolsó menedéke a nemzetnek. … Akkor még nem
tudtam, hogy ezen a napon kezd elpusztulni a magyar mûveltségnek az az utolsó kádere, amely - ha mégoly szórványos alakzatban is - a török hódoltság után is építette és hívta, eltartotta a magyar mûveltséget,
elpusztul a magyar polgárság."
A Kassán született Márai (1900-1989)
ízig-vérig, hagyományaiban és ízlésében,
mûveltségében, életformájában polgár
volt. A polgárságot értsük jól, értsük rajta
azt a világszemléletet és akaratot, "amely a
rendiség múltával, az egyén jogait kiverekedte az önkényuralommal, majd az állam-

hatalommal szemben".
A Hallgatni akartam elsõ felében Márai
visszatekint a huszadik századból az
Ansclussig eltelt közel négy évtizedre,
szükség esetén pedig '48-ig is. A polgár világlátásából vázol összefüggéseket, folyamatokat, következményeket. "Mindenre,
ami e hosszú negyedszázadban Magyarországon nyílt és leplezett jogtalanság, fonák
elõjog, fejlõdésellenes nevelés volt, a kommunista kísérlet [1919 - bor] adott felhatalmazást."
Ám az írása nem csak emlékezés és
elemezés, de erkölcsi számvetés is. "Nem a
szociális tartalom volt elsõrendûen gyatra
ebben a rendszerben, hanem az úr-cseléd
viszony. A nemzet egyik értékes társadalmi
rétege, a szegényparaszt, tehát mintegy
másfél millió ember e rendszeren belül
cseléd maradt akkor is, ha munkaadója, a
földbirtokos emberségesen bánt vele, és
nehéz munkáját iparkodott tisztességesen
megfizetni. Cseléd maradt, mert nem volt
tulajdon földje, mert függött az ispántól, az
intézõtõl, s az ispánt és intézõt, földbirtokost kiszolgáló védõ csendõrtõl, jegyzõtõl,
szolgabírótól, alispántól, attól az egész védelmi szervezettõl, amelyet a nagybirtokrendszer érdekeinek óvására és kiszolgálására a hivatalos magyar társadalmi rendszer, az alkotmány, a nagy állami apparátus
mögött kiépített. Talán ez a cselédsor okozta, hogy a magyar társadalom reflexei a
döntõ, a nemzet egészére végzetesen kiható pillanatokban - amikor a magyar nemzeti társadalom egészétõl várt magatartást
a világ - bizonytalanok voltak. A nemzet
felelt a nagy kérdésekre a maga módján,
húzódozva, bátortalanul; az egyének sokszor tisztességesen viselkedtek, a nemzeti
ellenállás jelei a német, majd késõbb az
orosz önkénnyel szemben nem hiányoztak,
- de amikor a nagy vizsga, sõt pótvizsga
ideje elkövetkezett, elhangzott a vád, mely
szerint a magyar társadalom magatartása
az önkénnyel szemben nem volt olyan határozott, mint például a csehek vagy jugoszlávok magatartása. … Én, a polgári kortárs csak annyit mondhatok, hogy ez az úrcseléd társadalmi helyzet, amely a magyar
élet mélységeiben lappangott, engem, a
polgárt, aki minden érdekemmel akartam,
mert akarnom kellett, hogy a magyar társadalom ne polarizálódjék idõtlenül urakra
és cselédekre, hanem a nagyurak és a cselédek között mentõl több magyar lélek találjon helyet a demokratikus értelemben

független polgárság káderében: én a polgári író mindig úgy éreztem, valami itt nem
érett meg, nem intézõdött el, a magyar társadalom nem tudja kifejteni igazi erõit,
nem tudja megmutatni valóságos erkölcsét,
sem képességeit, mert ebben az országban
nemcsak szabad emberek élnek, hanem él
másfél millió cseléd is. Nem paraszt - az
igazi paraszt, akinek van mibõl és miért
parasztnak lenni, soha nem cseléd - hanem
urasági alkalmazott. … S hiába gondoskodtak szociálisan errõl a cselédségrõl,
igen, hiába iskoláztatták: amíg cseléd marad, sorsában, függõségében, alázatos-gyanakvó, megrettent és bosszúálló érzéseiben, én sem vagyok egészen szabad, a polgár. … S a legtragikusabb, hogy az égzengések után meg kellett élnünk, ami bekövetkezett: megtudtuk, hogy minden hasztalan volt vagy hiába-lett-volna, az úr-szolga
viszony akkor sem szûnt meg Magyarországon, amikor a forradalom elpusztította a
nagybirtokrendszert. Az urakat elkergette
Magyarorszáágról a kommunista forradalom [az 1948-ban befejezõdött kommunista hatalomátvétel - bor.]. De a szolgák ott
maradtak."
A Hallgatni akartam második felében a
polgárságot teszi az idõ és a történelem
mérlegére Márai, aki személyesen mindent
elveszített az Anschlusstól kezdõdõ tíz év
végére. "Ezekben az években majdnem
mindent elvesztettem, ami régebben tartalmat, keretet, értelmet adott az életemnek:
ismerõseim nagy részét, barátaim többségét, életformámat, munkahelyemet, elvesztettem otthonomat, munkám értelmét, s végül elvesztettem hazámat is. Amikor ezt leírom, az egyetlen hivatalos papír, amelyet
tárcámban õrzök, nevem után ezt a megjelölést tünteti fel: apolite, tehát hontalan vagyok."
Márairól tudjuk, hogy 1949-ben emigrált, amikor láthatóvá vált, hogy Magyarországon a kommunista hatalomátvétel
véglegesnek és befejezettnek tekinthetõ.
Hallgatni akartam címû, az idei év
egyik legizgalmasabb könyvének bemutatását a következõ számban folytatjuk. Nem
mindennapi tanulságokat és örömöket kínál e mû: a független, elemzõ szellem csillogását, s a jó borhoz hasonlatos, kortyonként-mondatonként ízes-komoly megfogalmazás örömét. Van mire büszkének lennünk. Olvassuk együtt!
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
A hitrõl
Egy ember almafajok nemesítésével foglalkozott. Mindenkinek örömmel mutogatta pompás almafáit: boldog volt, ha valaki almáját megízlelte. Egyik szomszédját - noha többször
hívta -, semmiképpen sem tudta rábírni, hogy bemenjen hozzá almakóstolóra. Mikor egyszer újra hívta, megszólalt a szomszéd:
- Be kell vallanom, hogy a múltkor, kertje mellett elmenve, kíváncsiságból felvettem egy lehullott almát.
Beleharaptam, de én életemben olyan
savanyú almát még nem ettem. Köszönöm, nem kérek az almájából, az
az egy egész életemre elég...
- No ez igazán nem mérvadó szólt mosolyogva a kerttulajdonos messze földet bejártam, míg ahhoz a
savanyú almához jutottam. Azért ültettem a kerítés mellé, hogy egyszer s
mindenkorra elvegyék a tolvajok kedvét az almalopástól. És bevált a számításom. De jöjjön velem a kert belsejébe! A második, harmadik sorban
olyan jóízû, zamatos fajtákat talál,
amilyet nem is álmodott.
- Ha így áll a dolog, az más - szólt
elgondolkozva a szomszéd és bement
a kertbe.
Sokan így vannak a hívõ élettel. A
kívülállók csak a tilalmak, a bûnbánat
és önmegtagadás savanyú almáiról
tudnak. Pedig ezek csak a képmutatók
távol-tartására valók. Ne a kerítésen
bemászott tolvaj módjára ítélj, hanem
menj be a kert Urával az ajtón, és
meglátod, hogy mily édes az Úrral
ápolt közösség minden gyümölcse.
Nem tudom, hogyan mûködik például a televízió, vagy hogyan készítik
az ûrrepülõgépet. A hit dolgaiban sem
feltétlenül fontos mindent megérteni.
Sõt, bizonyos dolgokat hosszasan ki
kell próbálni ahhoz, hogy ráébredjünk

azok valódi értékére.
Nem létezik recept szerinti istenkapcsolat. Istenhez való kapcsolatunkat mindannyiunknak saját magunknak kell megtalálnunk, kialakítanunk.
Helyettem senki nem hihet, és én sem
hihetek mások helyett. Ennek ellenére: hitemet mások ösztönözhetik, kiigazíthatják, és kiegészíthetik.
Minden ember megtapasztalhatja,
hogy nem létezik olyan vágy, mely az
életünk során végleg elcsitulna. Mindig marad hiányérzetünk. Ezen a földön végleges otthonunk sohasem
lesz, mert úton járók vagyunk. Még a
legnagyobb boldogságunkban is megérezzük, hogy az adott pillanat, mintha valami olyanra emlékeztetne, ami
még nincs a birtokunkban. Tulajdonképpen ezért is félünk a hirtelen kapott nagy boldogságtól. És pontosan
ezek a mély boldogságok pillanatai
éreztetnek meg velünk valamilyen
mélységes vágyakozást valami, vagy
inkább "Valaki" iránt. Vágyakozást is,
de valamiféle hálát is. Azt tudjuk,
hogy az életünk ajándék, ezért olykor
köszönetet is mondunk, de nem tudjuk kinek. Vagy helyesebben fogalmazok, ha azt mondom, hogy nem
akarjuk? Ám Istenben hinni nem azt
jelenti, hogy igaznak tartjuk azt, hogy
létezik Isten, hanem komolyan veszszük Õt, s az önmagáról tett kinyilatkoztatást, a Bibliát.
A hit mindig csak az én hitem lehet. Mások Isten- tapasztalataiból
nem élhetek. A magam tapasztalatait
kell megszereznem Istenrõl. Hiszed-e
ezt? Hiszed-e, hogy ha komolyan veszed Istent, Te is megszerezheted a
magad Isten-tapasztalatát?
Próbáld ki!
Két fajta hitre jöttem rá. Az egyik
azt mondja, hogy ha, a másik pedig

annak ellenére. Egyik azt mondja,
hogy ha minden jól megy az életemben, ha sikeres vagyok, ha boldog vagyok és a szeretteim nem halnak meg,
akkor hiszek Istenben. Akkor imádkozom, eljárok templomba és megadom Istennek, ami Istené.
A másik azt mondja, hogy annak
ellenére, hogy a dolgok nem mennek
az életemben, annak ellenére, hogy
Getsemáné kertjében "verejtékezem",
annak ellenére, hogy ki kell innom a
Kálvárián a poharat, mindazonáltal az
Úrban bízom, aki teremtett. Így kiáltott Jób: "Mégha el is pusztít, Benne
bízom!"
(G.E.Ross)

Kalendárium:
2013. augusztus 15. - szeptember 15.
• Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király ünnepe
• Augusztus 25. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen a napon reggel 7 órakor lesz az elsõ szentmise, míg az
ünnepi szentmise 10 órakor kezdõdik, melynek szónoka Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti
érsek, egyházmegyén fõpásztora.
A hagyományok szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül sor a
kenyéráldásra és a hõsi emlékmûnél történõ megemlékezésre is.
• Szeptember
8.:
Kisboldogasszony, Tanévnyitó
Veni Sancte
• Szeptember 14.: Szent Kereszt
felmagasztalása
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REF ORM ÁT USÉLET

"Egy valakije volt még, a szeretett
fia. Utoljára õt küldte el hozzájuk, mert
így szólt: Fiamat meg fogják becsülni!"
Márk 12,6.
A mai történettel kapcsolatban ez az
egy mondat foglalkoztat leginkább: a Fiamat meg fogják becsülni. A Mindenható Isten mondja ezt Jézus Krisztusról.
Nem becsülték. A Biblia elmondja világosan, mit tettek az egyszülött Fiúval a
világ. Születésekor csak istállót ajánlottak fel neki. Míg mi kényelmesebbnél
kényelmesebb lakásokban élünk, míg a
madaraknak jutott egy fészek, a rókáknak egy barlang, Jézus még ennyit sem
kapott. Egy mindvégig szövött ruhában
járt ezen a földön, nem volt semmije és
senkije, még a hajót is amirõl prédikált
Pétertõl kérte kölcsön. Láttad Õt valaha
úgy, hogy mire becsülték itt a földön?
Azért volt, amit kizárólag neki készítettek: a töviskoronát csak neki fonták. Kapott is az emberektõl: ostorcsapást,
gúnyt, játszadozást, szegeket, pofont, keresztfát. Ez mind az Övé volt. Erre becsülte a világ akkor. Mi a helyzet ma?
Gondolkozz el testvérem, te mire becsülöd Õt?
Jézus ezt a példázatot azoknak mondta, akik önmagukban elbizakodtak és a
többieket semmibe vették, olyanoknak,
akik Istent nem féltek és embert nem becsültek. Valójában mindannyian ilyenek
vagyunk, mert így születtünk. Azt gondoljuk, megy nekünk Isten nélkül is.
Ádám és Éva is ezt gondolták, lám hova
jutottak, s mi is azért érezzük magunkat
oly sokszor kivetettnek és védtelennek,
mert szeretnénk függetleníteni magunkat
Istentõl és embertõl. Talán ma nem csak
Urunk panasza ez, hanem szeretteinkké,
a körülöttünk élõké: nem becsüljük a
szeretetet. Vigyázz, mert sokan becsülnék már egy-egy szülõ, vagy testvér szeretetét, de már nincsenek. Késõ. Számomra olyan megdöbbentõ, hogy minél
keményebb az emberi szív, annál nagyobb az Isten szeretete.

Az Isten szeretetét megbecsülni még
nem késõ. Ma is, mint oly sokszor eddig,
ott áll az ajtód elõtt és arra vár, hogy
megnyisd a szíved. Az Isten egyszer
mindenkitõl számon kéri mennyire becsülte meg a legdrágábbat. Mire becsülted õt eddig idõben, pénzben, erõben?
Mennyit ér neked Jézus? Az Istennek sokat ér. A mennyben Õ a legmegbecsültebb. El is mondja az Atya: ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm.
Vele szemben a mi életünk semmit nem
ér, de ha rajtad a Vére, ha szívedben ott
él, akkor érette, miatta az örökkévalóságban te is a legmegbecsültebb leszel.
Isten ma újra a szívedre akarja helyezni a
drága üzenetet: a Fiamat, a szenvedõt becsüld meg, hogy te is megbecsült lehess.
Ámen.
Nagy Róbert, Apa - Szatmári Református Egyházmegye

Alkalmaink
-

minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet
Augusztus 18. vasárnap 10 órakor
Újkenyéri úrvacsorás Istentisztelet
Szeptember 1. Évnyitó Istentisztelet,
10 óra

Csillagpont 2013
Mezõtúr volt a helyszíne a nemrégiben megrendezett református ifjúsági
fesztiválnak, 2013. júlis 23-27 között.
Gyülekezetünk fiataljaival is részt vettünk a Csillagponton, melyen értékes
elõadásokat hallgathattunk, és dicsérhettükaz Urat koncerteken. A szolgálattól a
szórakozásig, az épüléstõl a felfestésig
minden volt a Csillagpont!
A jelen egyháza vagytok! "Ki vagy te
Istennek? Veled akar megszólítani másokat, rajtad keresztül bemutatkozni másoknak" - ifj. Csomós József beszélt a fiataloknak elõadásaiban a 2013-as Csillagponton.

Legnagyobb hibának az élõ Istenkapcsolat hiányát, a begyakorolt napi rutinokat, az eljátszott keresztyénséget nevezte, mert mint mondta, abból nem fakad
élet. Arról próbálta meggyõzni hallgatóságát, hogy a református identitást nem a
hagyományok, a megszokások, a "nálunk ez így szokott lenni" mentalitás jellemzi, hanem a teljes Szentírásra épített
élet. "A Biblia ne csak informáljon, hanem transzformáljon is: ne csak a rutinokat kövesd, olvasd ronggyá a Bibliádat,
akard megérteni, megélni, találj vissza
Istenhez!"
A leggyakoribb kifogást, hogy valaki
túl fiatal, a szentírásra alapozva cáfolta
meg: "A Bibliában nincs majdnem felnõtt vagy még éppen gyerek. Nincs két
terv kis keresztyének vagy nagy keresztyének számára. Marhaság az a gondolat,
hogy ti vagytok a jövõ egyháza. Ha most
nem vagytok fontosak az egyházban,
holnap se lesztek azok. Ti a jelen egyháza vagytok! Most kell azt építenetek" bátorította a fiatalokat arra, hogy ne csak
a szokásokat kövessék, hanem lépjenek
ki a biztonsági zónájukból, merjék elhinni, hogy Isten velük, magyar református
keresztyén fiatalokkal akar másoknak
bemutatkozni, változtatni az egyházon és
a világon.
csillag.reformatus.hu
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SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

2013. augusztus hónapjában is folytatódik Szentkirályon az Álmom a CSALÁD projekt megvalósítása. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt kortól és nemtõl függetlenül közösségi programjainkra, valamint a jelentkezéseket
képzéseinkre és tréningjeinkre.
Álmom a CSALÁD 2013. augusztusi programok - Szentkirály

2013. augusztus

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Informatikaiképzés
indulszeptemberben
Szentkirályonhaladószinten
Kiemelt programok: • Microsoft Word • Microsoft Excel
• Microsoft PowerPoint
A tanfolyam idõpontjai:
szeptember 21., 28., október 5., 12., 19., 26.
8.00-13.00 óráig
A részvétel INGYENES!!!!
A képzésre Kutasiné Kullai Ilona
helyi szervezõnél lehet jelentkezni.
Tel.: 70/953-7181

Hatékonykommunikáció-eredményes
együttmûködéscímûtréning
indulSzentkirályon
A képzés idõpontjai: szeptember 6., 13., 27., október 4., 11.
15.00-19.00 óráig
A részvétel INGYENES!!!!
A tréning fõ témája azon kommunikációskészségekfejlesztése,
amelyek különbözõ élethelyzetekben felmerülõ, személyek közötti konfliktushelyzetek eredményes megoldásátszolgálják.
A képzésre Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezõnél lehet jelentkezni. Tel.: 70/953-7181

TÁNC-ÉVZÁRÓ 2013.
Évek óta hagyomány, hogy a tanítási
évet nemcsak az iskolában zárjuk le, hanem a tánccsoportban is. Így történt ez
az idén, június 16-án, amikor is zsúfolásig megtelt a kultúrház érdeklõdõkkel,
hogy megtekintsék, mi mindent tanultunk ebben az évben. Ezen a szép, vasárnapi délutánon 107 táncos lépett a színpadra, 7 korcsoportban, óvodásoktól a
felnõttekig, hogy számot adjanak tánctudásukról.
Nagyon sokat dolgoztunk ebben az
évben is. Csoportonként 2-3 koreográfiát tanultunk. Munkámat Takács Renáta
és Takács Betti segítette. Vendégoktatóink is voltak, Böde István és Harkai
Csilla, akiknek a nagysikerû györgyfalvi
táncokat köszönhetjük.
A gyermekcsoportok elsõsorban fa-

lunk és iskolánk rendezvényein szerepeltek, pl. Falunap, Jótékonysági Gála,
Karácsony, Majális. Az Ifjúsági Csoport
nagyon sok meghívást kapott más települések rendezvényeire is, pl. Szentistvánbaksa, Tiszaug, Kecskemét, Kunadacs, Borbás, Tiszakécske, Orgovány,
Lakitelek. Saját szervezésû rendezvé-

nyeink az elmúlt tanévben: Kiállítás a
20 éves Tánccsoportról, Táncos találkozó, Táncos bál.
Fõ célunk, hogy megkaphassuk és
átadhassuk azt az örömöt, amit a tánc
nyújthat. Bízom benne, hogy a TáncÉvzárón is sikerült célunkat elérni, melyen összesen 18 tánckoreográfiát mutattak be a gyerekek és a fiatalok nagy
lelkesedéssel, az igen szépszámú és hálás közönségnek. A mûsorban szerepelt
néptánc, klasszikus tánc, modern- és
showtánc is.
Gratulálok minden fellépõnek a
színvonalas és jókedvû elõadásmódért!
A közönségnek pedig köszönjük az
érdeklõdést, a sok tapsot és biztatást!
Takácsné Kis Márta csoportvezetõ
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Kullancs - ne dõljünk be minden tévhitnek
2013. May 23. Thursday Szerzõ Impulser
Magazin 45 Comments
Mi a teendõ, ha kullancsot észlelünk
magunkon?
Rengeteg tévhit kering az interneten a kullancsok
viselkedésérõl
vagy
eltávolításáról. Nem árt tisztázni, hogy
melyeknek van valóságalapja.
Élõhelyük és elõfordulásuk esetén is
találunk téves információkat, mint például
azt, hogy a kullancs a fákon él és onnan
ugrik ránk. Ez nem igaz. A kullancs magas
fûben, bokrokban tanyázik, ott várja a gazdatest felbukkanását. Minden alkalommal,
amikor réten, magas fûben és bokros

területen sétálunk, alaposan nézzük át
magunkat, nem mászott-e ránk kullancs.
Mi történik akkor, ha már belénk mászott
a kullancs?
Több lehetõségünk van, de fontos, hogy
mielõbb - lehetõleg 24 órán belül észleljük a miniatûr vérszívót.
Elterjedt tévhit az úgynevezett gyufás
módszer, amelynek alapja, hogy a kullancs
szereti a foszfort. A leírások szerint egy
megnyálazott gyufaszállal körözve a beágyazódott kullancs körül, kicsalható a bõrbõl az állat. Ez azonban haszontalan, sõt
akár fertõzésveszélyes is lehet, arról nem
is beszélve, hogy a mostani gyufák már
nem tartalmaznak foszfort.

Szintén tévhit, hogy a kullancsot, fejének
csavargatásával könnyebb eltávolítani;
semmi esetre se csavargassuk a vérszívót,
ezzel ugyanis még több mérget fecskendezhet a szervezetünkbe.
A kullancs kiszedése nem bonyolult, a
lényeg, hogy ne higgyünk az önjelölt kullancsszakértõknek, vagy az interneten terjedõ rémhíreknek és tévhiteknek. Nem
kell azonnal orvoshoz rohannunk, egy
csipesz és némi türelem segítségével mi is
ki tudjuk szedni a bõrünk alá ágyazódott
kullancsot. Ha azonban késõbbiekben
rosszullétet tapasztalnánk, haladék nélkül
forduljunk orvoshoz!

A Szentkirályi általános iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember
1-én, vasárnap 17 órakor tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
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"Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még
oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted."
Albert Schweitzer

Összefogás a
környezettudatosság jegyében

Nyár végi Ruhagyûjtés és
Ruhabörze

Flottába áll az elsõ Toyota Auris Hybrid Touring Sports autó
a Zöldáramot is hasznosító Szentkirályinál
Három, a környezettudatosság iránt elkötelezett nemzetközi
és hazai társaság, a Toyota Motor Hungary Kft., az MVM
Partner ZRt. és a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tartott sajtótájékoztatót együttmûködésükrõl. A Toyota tesztvezetéssel egybekötött bemutatóján a résztvevõk megismerhették a világ elsõ full hybrid hajtású kombiját, a Toyota Auris Hybrid
Touring Sports modellt, ami a Szentkirályi flotta legújabb
tagja lett. A cégek környezetkímélõ összefogásához az MVM
Partner ZRt. Zöldáram programjával csatlakozott, amelynek
részeként az autón a "Tiszta víz, tiszta energia" üzenet is megjelenik. Az autót ünnepélyes keretek között a siófoki Víztoronyban lévõ Szentkirályi Oxigénbár elõtt vette át Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetõje
Hiroshi Saitotól, a Toyota Motor Hungary Kft. elnökétõl. Az
eseményen köszöntõt mondott Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere és Tóth Réka, az MVM Partner ZRt. marketing vezetõje.

A Szentkirályi Gyermekjóléti Szolgálat és a Szentkirályi Önkormányzat ruhagyûjtést szervez. A segíteni vágyók a ruhákat
augusztus 5-tõl - augusztus 28-ig a Szentkirályi Általános Iskolában és a Községházán adhatják le.
Az iskolakezdés közeledtével fõként az õszi ruhákat (póló,
hosszú ujjú felsõ, pulóver, nadrág, cipõ, kabát) gyûjtjük öszsze, melyek tiszták, jó állapotúak, hordhatóak.
Ezenkívül szívesen fogadunk az iskolakezdéshez szükséges
egyéb felszereléseket - iskolatáska, íróasztal, íróeszközök.
A felajánlott adományokból augusztus 29-én (csütörtök)
8:00-tól-12:00-ig Ruhabörzét rendezünk a Mûvelõdési Házban, ahol az érdeklõdõk számára a szimpatikus darabok ingyen elvihetõk.
Segítõ együttmûködésüket és adományaikat hálásan köszönjük!

Táncos kirándulás 2013. júl. 17.-20. Sopron
"Ha végre itt a nyár, és meleg az idõ", a
tánccsoport tagjai nemcsak próbákra járnak,
hanem kirándulni is elmennek. Az idén a
"hûség városába", Sopronba látogattunk.
Hajnalban indultunk, és csak délután 2 órára értünk oda, szóval tényleg nagyon messze van ez a város. Azért nem unatkoztunk az úton, mert pihenésképpen felmásztunk a csókakõi várba, sõt, Gyõr után
még a tûzoltókat is riasztottuk…Végre megérkeztünk Sopronba, és mivel már túl sokat
ültünk a buszban, átültünk a városnézõ kisvonatba. Ez mégiscsak más! Jobbra, balra
csodálkoztunk…, tényleg gyönyörû ez a sajátos hangulatú város! Átvonatoztunk Fertõrákosra, közben egy kellemes nõi hang bemutatta a települést, legendákat mesélt, ami
a hosszú utazás után igazán nyugtatóan hatott a társaságra. Miután mindenki felébredt,
átszálltunk egy sétahajóra. Lenyûgözõ látvány volt a Fertõ-tó, nádasok közt szeltük a
vizet. Ausztriába áthajókázva tapasztalhattuk meg a tó méreteit. Este nagyon vártuk
már, hogy a szállásunkra érkezzünk, mely
csodaszép helyen, a brennbergi völgyben, a
Rák patak partján volt. A kedves fogadtatás
sem maradt el, hisz a patak és az erdõ összes
szúnyogja azonnal elénk sietett, sõt… Maradandó emlékeket hagytak rajtunk.
A következõ három napban igyekeztünk minél jobban megismerni Sopront
és környékét. Ellátogattunk a fertõdi Esterházy-kastélyba, megmásztuk a Soproni hegyeket. A Károly-kilátóból csodálatos panoráma nyílik Sopronra és a környezõ településekre, a Fertõ-tóra, sõt az Alpok csúcsaira
is. Elsétáltunk a Taródi-várba, melyet a he-

lyiek Bolondvárként emlegetnek. A három
órás éjszakai túrán is jóllakattuk a szúnyogokat, de cserébe izgalommal teli élményekkel gazdagodtunk, és lenyûgözõ látványban
volt részünk a kilátóból.
Harmadnap átruccantunk Ausztriába, a
Sopronhoz közeli Eisenstadt városkába.
Délután a nagyon szép, nyári meleg idõjárásnak köszönhetõen jólesett a fürdõzés a
Fertõ-tóban. Kellemes volt a víz, de egy kicsit meglepõdtünk, amikor térdig gázoltunk
az iszapban. Jó messzire beúsztunk, és még
ott is leért a lábunk, hisz a tó átlagmélysége
1-1,2 m.
Esténként a szállásunkon fõztünk, játszottunk, nagyokat beszélgettünk, énekeltünk gitárkísérettel, és persze a jó hangulatú
táncpróba sem maradhatott el. (A szúnyogok
is nagyon örültek ezeknek az estéknek.)

A kirándulás során talán az alvásra maradt a legkevesebb idõ, így a hazafelé úton
igyekezett ezt mindenki bepótolni. No, azért
nem túl hosszú idõ jutott most sem a pihenésre, hiszen útba esett Nick, ahol nem mindennapi látványt jelentett számunkra a Rába
vízlépcsõje. A délutánt Kislõdön, a Sobri
Jóska Kalandparkban töltöttük, ahol több
száz játék várta a kalandra vágyókat. Búcsúzóul este még belekóstoltunk a balatoni nyár
hangulatába. Balatonalmádiban sétálgattunk, aztán bizony az éjszaka folyamán értünk haza.
"De este szomorú, a hazafelé út, mert…"
Így volt, "mese" volt.
Kívánunk mindenkinek hasonló szép élményeket a nyárra!
Szentkirályi Tánccsoport
Takácsné Kis Márta
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Gombás csirkecombok fóliában sütve
Hozzávalók: 8 bõr nélküli csirke felsõcomb-filé, só, õrölt fekete bors, 1
evõkanál mustár, 30 dkg csiperkegomba, 3 evõkanál olaj
Alufóliában sütni kényelmes dolog, ráadásul az íz- és illatanyagokat sem
engedi csak úgy elillanni a levegõbe, így lesz máshoz nem hasonlíthatóan
szaftos és zamatos a benne készült étel. És még valami: a hagyományos
háztartási mellett kapható vastag alufólia is, mely kifejezetten jó grillezésre.
A húst sózzuk, borsozzuk, a mustárral vékonyan megkenjük, félretesszük. A gombát megtisztítjuk, vékony cikkekre daraboljuk, egy tálba rakjuk, kissé megsózzuk, borsozzuk.
Alufóliából 8 közepes méretû lapot tépünk, megolajozzuk, majd mindegyikre egy combfilét rakunk. A gombát egyenletesen ráhalmozzuk, egy kevés olajjal meglocsoljuk, a fóliát
ráhajtjuk, és széleit szorosan föltekerjük, hogy ne folyjon ki a hús illetve a gomba leve.
Amikor a rostély kellõen forró és a faszén csak parázslik alatta, a fóliás csomagocskákat
rárakjuk úgy, hogy a húsos oldaluk kerüljön alulra. Nagyjából 8 percig sütjük, majd megfordítjuk és a másik oldalát is kb. 8 percig sütjük.
Tipp: rostély helyett közepesen forró sütõben is megsüthetjük, ez 15-20 perc.

Ács-állványozó képzés
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége hamarosan OKJ-s ács-állványozó képzést tervez indítani a TÁMOP 1.1.2 program keretében tiszakécskei, tiszaalpári, lakiteleki, tiszaugi, szentkirályi regisztrált álláskeresõk számára. Képzés idõtartama: 2013.08.05. - 2014.05.05. Elméleti oktatás helyszíne: Tiszakécske
vagy Lakitelek. Gyakorlati oktatás helyszíne: Lakitelek.
Jelentkezés feltételei:
- álláskeresõként történõ regisztráció
- befejezett általános iskolai tanulmányok
A felvételi tájékoztató, majd a tesztírás és egyéni elbeszélgetés tervezett idõpontja: 2013. július 22. 10:00 óra
További információ a képzéssel kapcsolatosan Lengyelné Gulyás Edina ügyintézõtõl, vagy
Bodor Ágnes mentortól kérhetõ a kirendeltségen. Jelentkezési szándékát jelezheti személyesen, vagy a lengyelnege@lab.hu, illetve a bodora@lab.hu e-mail címeken.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége bacs-kiskun.munka.hu
6060 Tiszakécske, Béke u. 116. Tel:76/540-079
Kirendeltségi mobil: 30/695-1371

Anyakönyvi hírek
Született:
Pácsa Martin anyja neve: Lakatos Liza 2013.06.29.
Papp Csenge Nikolett anyja neve: Nagy Erika 2013.07.01.
Sáránszki Kitti anyja neve: Vörös Anikó 2013.07.03.
Elhunyt: Apró Adorjánné Tóbi Julianna élt 84 évet, Hencz Imre élt 95 évet,
Tóth László (Torma) élt 84 évet, Mészáros Dezsõné élt 80 évet, Tóth Károly
(Karcsi bácsi) élt 84 évet.

HÍRÖS HÉT
Az idén a térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás augusztus 21. és 25. között
kerül megrendezésre az Aranyhomok Egyesület szervezésében Kecskeméten, a
Kossuth téren.
A kiállítás látogatható szerdától péntekig: 16 és 22 óra között, szombaton: 10 és 22
óra között, vasárnap: 10 és 20 óra között. Pénteken 18 órától a Szentkirályi tánccsoport ad mûsort, melyet Szentkirály bemutatása elõz meg. Látványos "tábortûz"
gyújtásra kerül sor szombat este a Városháza elõtt a Szentkirályi tûzzsonglõrök
közremûködésével, bemutatójával. Ugyanitt vasárnap hajnalban látványos
ökörsütés veszi kezdetét. Várjuk a kedves látogatókat! -szerk-

11. oldal

JÚLIuS IDõJÁRÁSA
Az utóbbi években már megszoktuk a
júliusi augusztusi szinte alig elviselhetõ
idõszakos forróságot, és a rendkívüli csapadékhiányt. Július elsõ harmadában elfogadható 30C körüli volt a hõmérséklet,
majd 11-tõl lecsökkent 25C fok körüli értékekre. Majd 23-ától fokozatosan emelkedett a hõmérséklet, annyira, hogy 29-én rekordokat döntögetett 39-40C fokokkal. Országszerte szinte alig volt csapadék, esetleg néhol pattant ki üdítõ zápor. Sajnos településünket még ezek is elkerülték. Esõ
/esõ?/ csak 29-én mutatkozott 2,1 mm
mennyiségben, pedig a sokéves átlag szerint 47 mm-nek kellene esni térségünkben.
Az aszály óriási károkat okoz a mezõgazdaságban. Nemcsak a kukorica és a napraforgó terméseire van rossz kilátás, hanem
az öntözés nélküli szõlõ és alma terméscsökkenésére is kell számolni. Mindezeken
túl a talajápolás is nehézségekbe ütközik. A
népi szólás azt tartja: ha az aratókat gyakran kiveri az esõ, jó kukoricatermésre van
kilátás, persze a fordítottja is igaz, bizonyíték az idei év. Néhány évvel ezelõtt intenzív növénytermesztést csak öntözéses gazdálkodással lehetett megvalósítani. Sajnos
az elmúlt néhány év tapasztalata alapján
termést betakarítani csak öntözött területekrõl lehet. Egyre sürgetõbbé válik a homokhátság víz utánpótlása. Hiába a jó talajadottság, ha a meteorológiai tényezõk
eltérnek az évszázadok alatt kialakultaktól.
Nem csak a hidrológusoknak lesz dolga az
elkövetkezõ években, hanem a növénynemesítõknek is számításba kell venni a száraz idõjárást. Vecsei.

Emlékvers Édesapámnak
Apu hol vagy?
Hol lehetsz?
Merre mentél?
Hiába kereslek…
Hiába kiáltom százszor a neved.
Te, aki mindig itt voltál,
Vigasztaltál, segítettél,
Most valahová nagyon messzire mentél…
Apu! Mondd
Csak egyszer mondd még, hogy szeretsz,
Hogy nem fáj már semmi,
Hogy most már boldog lehetsz.
Elengedlek, hisz tudom, hogy boldog vagy,
De úgy hiányzol, nem ölelsz már,
Ott fekszel a sírban.
A hangod már semmibe vész,
A szemed nem ragyog rám…
Apu! Te elmentél, és én itt maradtam.
Ha kívánhatnék valamit, azt kérném csak neked,
Légy Boldog Drága Édesapám!
S ne feledd, drága fiad és családja örökké szeret!
Boldog Születésnapod Drága Édesapám!
Gömöri család

Hirdetések
* Ház eladó 1 hold telekkel (erdõ, szántó) Szentkirályon, a Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érdeklõdni: 06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 33. szám alatt. érdeklõdni: 06 30 505 2251 telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék. Bencsik Jenõ. telefon: 06
20 9424 219.
* ELADÓ jó állapotú kétszemélyes heverõ, szekrénysor, elõszobafal. Irányár:5-15 ezer Ft. Érd.: 70/953-7173
* Ház eladó 1 hold telekkel (erdõ, szántó) Szentkirályon, a
Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érdeklõdni: 06-76/728-657
* Mezõgazdasági felhasználásból származó hulladék fólia
elszállítását vállalom. +36-30/8470-402 +36-70/9789-305

Fotópályázat 2013.
Szentkirály Község Önkormányzata
2013-ban is fotópályázatot hirdet. Pályázat
nyújtható be bármely a település területén készült alkotással az
alábbi témakörökben:
- természet: táji-, természeti értékek
- épített örökség: épületek, egyéb emberi létesítmények
- társadalom: portrék, életképek, társadalmi események
- fotósorozatok: egy téma köré szervezett képcsoportok, akár szerkesztett anyagból is (pl. Szentkirály régen és ma)
Pályázati feltételek:
- a pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytõl függetlenül
bárki részt vehet,
- kizárólag saját eredeti szerzõi alkotással lehet pályázni,
- egy pályázó, egy kategóriában legfeljebb 5 pályamûvet nevezhet,
- egy alkotás csak egy kategóriában nevezhetõ.
A beküldött pályamûvekbõl Szentkirály Napja alkalmából 2013.
augusztus 20. és 25. között kiállítást rendezünk. A pályamûveket öttagú zsûri bírálja el témakörönként. Az elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõen az érdeklõdõ közönség is leadhatja szavazatát, mely
alapján közönségdíjas alkotás kerül megválasztására. Eredményhirdetés az augusztus 25-i rendezvényen.
Minden pályázónak névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét.
A zsûri által a témakörönként legjobbnak ítélt munkát beküldõk
értékes pénz és tárgyi jutalmat kapnak.
A pályázat benyújtási határideje 2012. augusztus 15. (csütörtök) 16 óra.
A pályamûveket CD-re is kiírva (JPG formátumban, max. kb. 1
Mb méret) lehet benyújtani. A fájlok nevében legyen feltüntetve a
pályamû sorszáma és rövid címe, melyeket a pályázó egy külön öszszesítõ lapon is felsorol, a saját nevének és elérhetõségeinek (lakcím,
telefonszám) megadásával együtt. A CD-t, valamint az összesítõ lapot lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.). A
borítékon fel kell tüntetni: "Fotópályázat: Szentkirály 2013."
További tájékoztatás kérhetõ
Kutasi Ferenc településfejlesztõtõl:
76/597-019, 06-70/382-9190,
tpfejl@szentkiraly.hu

Zámbori Ildikó
S z e n t k i r á l y, Dózsa György utca 9.
Bejelentkezés: 06-30-267-78-50

Megnyitottam férfi - nõi
fodrászatomat!
Kellemes környezetben várom szépülni vágyó
vendégeimet.

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemélyek,
Kft-k, Bt-k, alapítványok részére,
teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel.
Havonta tájékoztatást kap
vállalkozása eredményérõl, áfájáról,
a könyvelést így pontosan tudja követni.
Igény szerint a könyvelési anyagért
elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl
szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt
fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet
és nem "tömeg-könyvelõirodát" keres.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc,
Iskola u. 7., 06-30/266-85-36
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