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Július az aratás és a betakarítás hónapja

Jó ütemben halad az aratás a csapadékmentes időjárásnak köszönhetően. A képen 
Tohai István tritikálé táblájának aratása van folyamatban.

Kocséron a „Ma-
szucsi” tanyán ren-
dezett folklór vetél-
kedőn nóta klubbunk 
tagja Kökény Imré-
né és Kovács Gáspár 
első helyezést értek 
el.

Részletek a 8. ol-
dalon.

Veres Csilla
Esőváró

Megérett a fürge nyár,
Eltikkadt egy kis bogár.
Fáradtan a mezőt járja,

Jaj, az esőt nagyon várja.

Kicsiny felhő kérve kérlek,
Öntözd meg a szagos rétet,
Zúdíts esőt, kavarj szelet,
Kergesd meg a falevelet.
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A képviselő-testület június 14-én rend-
kívüli ülést tartott. A napirendek között 
szerepelt az intézményfenntartó önkor-
mányzati társulás előkészítése, a többcélú 
kistérségi társulás társulási megállapo-
dásának módosítása, a régészeti feltárás 
folytatása, valamint a Kossuth Lajos utcai 
vízhálózat-bővítés. Az ülésen minden kép-
viselőtag jelen volt.

Az ülés megnyitása után első napiren-
di pontként az intézményfenntartó önkor-
mányzati társulás előkészítése került napi-
rendre. A polgármester előterjesztésében 
elmondta, hogy a képviselő-testület előző 
ülésén hozott határozatának értelmében 
értesítette a Kecskemét és Térsége Több-
célú Társulás Tanácsát a többcélú társulás 
fenntartásában működő közoktatási intéz-
ményhez történő csatlakozás tárgyában 
született döntésünkről, nevezetesen, hogy 
az önkormányzat fenntartásában működő 
oktatási intézmények fenntartói jogát nem 
kívánja az említett társulás részére átadni.  
A saját helyzetünkre vonatkozóan kapcso-
lat felvételére került sor Lakitelek, Tiszaug 
és Nyárlőrinc önkormányzatával a köz-
oktatási feladatok közös ellátásának meg-
szervezési lehetőségéről. A képviselőtagok 
részére eljuttatta azokat a táblázatokat, 
amelyek alapján képet kaphatnak a társulás 
révén elérhető tervezett többlet-támogatás 
nagyságrendjéről.  A legfontosabb adat 
az, hogy a korábban számított kiegészítő 
támogatáshoz képest több millió forinttal 
nőtt a várható többletbevétel (14.790 e Ft 
helyett 20.355 e Ft). Az adatok értelme-
zéséhez fontos tudni, hogy a kiindulási 
alap minden település esetében a hozzánk 
eljuttatott szakértői tanulmány, továbbá, 
hogy a többletforrás minden esetben az 
intézményfenntartó társulást illeti, nem 
pedig a településeket. A közös fenntartá-
sú intézmény költségvetését (a bevételek 
felosztását) a fenntartói jogokat gyakorló 
Társulási Tanács állapítja meg, amelybe a 
társulási megállapodásban foglalt azonos 
számú képviselőt delegálnak a tagtelepü-
lések. A másik három település előbb tart 
a szervezésben. Megtörtént részükről egy 
szakértő megbízása az előkészítő felada-
tok végzésére, a társulási dokumentációk 
elkészítésére. Tekintettel arra, hogy az időt 
hatékonyan kell kihasználni, amennyiben 
szeptember 1-től működtetni kívánjuk a 
közös intézményt, a törvényben rögzí-
tett egyeztetések lefolytatásához el kell 
indítani az előkészületeket részünkről is. 
A jelen előterjesztés tárgya annak eldön-
tése, hogy Szentkirály önkormányzata be 
kíván-e kapcsolódni ebbe a folyamatba, 
amelynek végén a jogi, gazdasági és szak-

mai feltételek részletes kimunkálása után a 
társulásban való részvételünkről döntünk. 
A kérdés eldöntéséhez javasolta az alábbi 
szempontok figyelembe vételét. Maradjon 
távol az önkormányzat, mert: - egyelőre 
önállóan is fenn tudja tartani intézményeit. 
De ennek az az ára, hogy az oktatási intéz-
mények csökkenő állami támogatását saját 
bevételekből (adók), illetve a kötetlen fel-
használású állami forrásokból kell pótolni, 
aminek a fejlesztési-felújítási célok látják 
kárát.

- így lehet leginkább megőrizni a helyi 
közoktatás másfél évszázadon át egymásra 
épülő értékeit, a pedagóguskollektívák al-
kotó közösségét, az oktatási intézmények 
jó gazdaként való fenntartását. De a másfél 
évszázad alatt hasonlóan sorsdöntő átszer-
vezés biztosan volt, csak azt nem nekünk 
kellett lebonyolítani. Óvodánk, iskolánk 
oktató-nevelő testületeitől nyilván több 
alkalmazkodást kíván az új felállás, ám 
ennek mértéke az elviselhetőség határain 
messze belül kell hogy maradjon, az önál-
ló intézményfenntartás árát viszont (átvitt 
és szoros értelemben is) nekik is fizetniük 
kellene. Oktatási intézményeink állagmeg-
óvása, azok felújítása, fejlesztése a társulá-
si megállapodás keretei között továbbra is 
tartható helyi kézben.

- gyermekeinket, pedagógusainkat 
nem akarjuk más településre utaztatni. De 
hiszen a tervezet lényegi eleme az, hogy 
a legkisebb település, Tiszaug esetében is 
óvodástól a 8. osztályosig minden gyer-
mek oktatása-nevelése helyben történne. 
A pedagógusok esetében biztosan szükség 
lesz utazásra csakúgy, mint az a többség 
részéről most is történik.

- egyelőre nem sürget bennünket kü-
lönösebb kényszer, majd ha muszáj lesz, 
csatlakozunk. De csak a többcélú társu-
lásnak van befogadási kötelezettsége (ezt 
a formációt pedig már elutasítottuk), egy 
települési önkéntes társulás, ha jónak látja, 
elfogadja kérelmünket, ha nem elutasítja. 
Legfőképp pedig az igazi gond az, hogy 
ekkor egy meglévő, már működő rendszer 
kondícióit kellene magunkra alkalmazni, 
míg jelen esetben magunk is alakítói le-
hetünk a feltételek kimunkálásának. Ezt 
követően ismertette az óvodai, és iskolai 
közösségek társulással kapcsolatos véle-
ményét, mely szerint mindkét intézmény 
esetében szeretnék, ha a továbbiakban is 
önálló intézmény maradhatna. Azonban, 
ha ez nem lehetséges bíznak abban, hogy 
a legjobb döntés születik mind a falu, mind 
az intézmények érdekében.

Az ülésen jelen volt mindhárom tele-
pülés polgármestere, akik részletesen is-

mertették településük, ezen belül oktatási 
intézményeik jelenlegi helyzetét, anyagi 
gondjaikat, és azt, mennyire fontos szá-
mukra, hogy a következő tanévben ho-
gyan történik az oktatás finanszírozása. 
A társulás azért nagyon fontos számuk-
ra, mert a plusz támogatáshoz csak így 
lehet hozzájutni. Ehhez elsősorban az 
kell, hogy belássák a pedagógusok, hogy 
a fenntartó nem ellenük van, hanem ép-
pen azért, hogy olyan feltételeket tudjon 
biztosítani, amik között hosszú távon is 
biztonságosan el tudják végezni a mun-
kájukat, és minél jobb erkölcsű, minél 
tehetségesebb fiatalok kerüljenek ki 
ezekből a társult intézményekből. Egyet-
értettek abban, hogy a fő hangsúlyt a 
bizalomra kell helyezni, nevezetesen tár-
sulni csak közösen, egymás jó akaratá-
ban bízva érdemes, és ez még nem jelen-
ti azt, hogy bárkinek is az egyediségét, 
önállóságát föl kellene adni. A legtöbb 
feladat a társuláson keresztül érvényesül 
és teljesül majd, de a plusz szolgáltatá-
sokat mindegyik település a saját pén-
zéből finanszírozza. Pusztán a pénzügyi 
szempontok alapján sem szabad gondol-
kodni, mert a társulásnak csak akkor van 
értelme, ha közösen sokkal többet tudnak 
szellemileg is adni, illetve egymás elő-
nyeit kölcsönösen kihasználni. 

Pászti András iskolaigazgató a társulás-
sal kapcsolatban a részéről felmerült aggo-
dalmainak adott hangot, bízva a képvise-
lő-testület bölcs döntésében. Csatlakozott 
az igazgató által elmondottakhoz Görbe 
Ervinné mb. óvodavezető is, kiegészítve 
azzal, hogy amennyiben elkerülhetetlen a 
társulás, jó volna, ha minden maradna vál-
tozatlanul, csak a költségvetés lenne közös. 
Szeretné, ha mindenki megtarthatná a saját 
óvodai programját, hiszen az a település 
sajátosságaira épül, és mindenki ugyanúgy 
tudná folytatni a munkáját, mint eddig.

A pedagógusok részéről Ádámné Péli 
Andrea is aggodalmát fejezte ki a hosszú 
távú kilátástalanságok miatt. Nem látják  
biztosítva a jövőjüket azáltal, hogy vissza-
út nincs a társulásból, mert az nagy anyagi 
terheket róna az önkormányzatra. Nincs 
arra semmi garancia, hogy a pedagógusok 
maradhatnak helyben. Ők is szeretnék, 
hogy minél több pénzből gazdálkodjon az 
iskola, de szeretnék túlélni is ezt a bizony-
talanságot. 

A hozzászóló képviselőtagok közül 
egyesek a társulás ellen szóltak, mivel 
véleményük szerint az ország költségve-
téséből nem jut a közoktatásra több pénz 
ezután sem, mint eddig jutott, esetleg más-
ként lesz elosztva,
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míg mások a társulás megalakításával 
remélik – a többletfinanszírozásból adódó-
an – az oktatás színvonalának, ezzel együtt 
a közoktatási intézmények megtartó ké-
pességének javulását.

A felmerült kérdések részletes értelme-
zése után a képviselő-testület 9 szavazattal, 
1 tartózkodással egyetértett azzal, hogy az 
intézményfenntartó társulás megalakításá-
nak előkészületei kezdődjenek el.

Ezt követően a polgármester arról tá-
jékoztatott, hogy a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás legutóbbi ülésén mó-
dosította a társulási megállapodást intéz-
ményi feladat beépítésével, illetve néhány 
település esetében szociális, valamint or-
vosi ügyeleti ellátás felvállalásával. A kép-
viselő-testület jóváhagyta a megállapodás 
módosítását.

Tájékoztatott arról is, hogy a régészeti 
feltárás folytatására a költségvetés-ter-
vezet megérkezett, az előirányzott költ-
ségvetés 1.003 ezer forint. A munkálatok 
fedezete alapítványi támogatással biz-
tosítható. A munkák előreláthatóan júli-
us utolsó, illetve augusztus első hetében 
folytatódnának két régész, egy régész-
technikus, két főiskolai diák és 10 fizikai 
munkás részvételével. A képviselő-testü-

let jóváhagyta a régészeti feltárás költség-
vetését a fenti összeggel.

Elmondta, hogy a Bácsvíz Rt. terve-
zésében elkészült a Kossuth Lajos utcai 
vízhálózat-bővítés kiviteli terve, sőt a 
napokban a vízjogi létesítési engedély is 
megérkezett. Rácsatlakozó lenne a Kéri 
Kft., a benzinkút, Új Tavasz Kft., vele 
szemben az Aranykert Szövetkezet, Far-
kas Zoltán, Bencsik Jenő egyéni cége és a 
szérűskert, H. Szabó Pálék, valamit önkor-
mányzatunkat is érintené egy fogyasztási 
hely, mégpedig a focipályára vonatkozóan, 
esetleges későbbi sportfejlesztés céljával. 
A kivitelezés teljes nettó költsége 3.158 
e Ft, melynek 50 %-át a Bácsvíz Rt-től az 
önkormányzati fejlesztésekre biztosított 
kerete terhére támogatásként kéri biztosí-
tani. Így a nettó 1.579 e Ft-os költségnek a 
fogyasztónkénti nettó 200 e Ft hozzájárulá-
sából nem fedezett részét, azaz bruttó 215 
e Ft-ot az önkormányzat a beruházáshoz 
saját forrásként biztosítja. A képviselő-tes-
tület a fentieket egyhangúlag jóváhagyta.

Az ülés végén az egyik képviselőtag 
felvetette, hogy a lakosság körében egyre 
nagyobb a visszhang amiatt, hogy a kül-
földi munkavállalók minden eddiginél 
nagyobb létszámban vannak jelen a telepü-

lésen családostól, kisgyermekekkel, és em-
bertelen körülmények között laknak. Igaz, 
hogy ez sok szentkirályi embert érint, de 
nemcsak a helyi gazdák érdekeit szolgálja, 
mert a község szinte elosztó központtá ala-
kult. Más településekről is idejárnak értük 
és viszik őket dolgozni. A polgármester vá-
laszában elmondta, hogy nem tudja, helyi 
közügyként hogyan lehet megfogni, hogy 
ne ütközzön egyetlen hazai és uniós jog-
szabályba sem a kialakult helyzet kezelése. 
A tavalyi évben e témában rendezett lakos-
sági fórumon mindenki belátta, hogy csak 
annyian jöjjenek vendégmunkások, amen-
nyit a szentkirályi gazdák foglalkoztatni 
tudnak, a kisgyerekeket pedig ne hozzák, 
de ez a próbálkozás nem ért semmit. Vál-
tozatlanul fenntartja véleményét, hogy a 
probléma egészségügyi jellege a legveszé-
lyesebb, továbbá azt is, hogy a szállásadók 
közül néhányan arcátlan közömbösséggel 
és kíméletlen haszonvággyal használják 
ki szerencsétlen emberek rászorultságát. 
Megoldás lehet a Faluszövetség részéről 
egy jogszabály-tervezetet beterjeszteni a 
Kormányhoz, és országos szabályozást 
készíteni a vendégmunkások lakhatására 
vonatkozóan, szankcionálva a szabályta-
lankodókat.

Szentkirály Község Önkormányza-
ti Képviselő-testületének tagjai és más 
adakozó szentkirályi lakosok 1990. októ-
ber 12-én létrehozták a „Szentkirályért” 
Alapítványt. Az időközben közalapítvá-
nyi minősítést nyert Alapítvány Kurató-
riuma pályázati felhívást tesz közzé az 
alábbiak szerint.

1. A pályázat célja: Szentkirály kö-
zségben állandó lakhellyel rendelkező, 
kiemelkedő tehetségű fiatalok tovább-
tanulásának segítése, ösztönzése. 2. A 
pályázat jellege: A pályázat nyilvános. 
3.) A pályázaton való részvétel: a.) A 
pályázaton részt vehet az 1. pontban 
megfogalmazott célkitűzésnek megfele-
lően Szentkirály községben legalább 3 
éve állandó lakhellyel rendelkező, kö-
zép- vagy felsőfokú intézmény nappali 
tagozatán tanuló fiatal - a középiskola I. 
évfolyamának második félévétől a tanul-
mányok befejezéséig -, akinek az előző 

év végi tanulmányi átlageredménye leg-
alább 4,61. b.) A tanulmányi átlagered-
ménytől függetlenül „A szakma kiváló 
tanulója” címért kiírt országos szakmun-
kásverseny 2007. évi vetélkedőjének I-
X. helyezettje is pályázatot nyújthat be. 
4. A pályázat tartalma: A pályázatnak 
tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmá-
nyi átlageredményt is tartalmazó iskola-
látogatási igazolást, osztályfőnöki vagy 
vezető tanári ajánlást.

- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 
mellett kifejtett egyéb tevékenységet), a 
szakmunkásversenyen elért eredmény 
igazolásának fénymásolatát.

5. A pályázat benyújtása: A pályá-
zatot a községi Polgármesteri Hivatal-
hoz személyesen vagy postai úton lehet 
benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth 
Lajos u.13.). Beérkezési határidő: 2007. 
július 31.

6. A pályázat elbírálása: A pályázati 
feltételeknek megfelelő valamennyi pá-
lyamű díjazásban részesül az alábbiak 
szerint: középfokú oktatásban résztvevő 
díjazottak 15.000 Ft - kitűnő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők 17.000 Ft; 
felsőfokú képzésben tanulók 30.000 Ft 
- kitűnő tanulmányi eredménnyel ren-
delkezők 34.000 Ft személyenkénti egy-
összegű ösztöndíjban részesülnek.

A pályadíj összegének további 50 %-
ára jogosult az a díjazott, akinek a követ-
kező félévi tanulmányi eredménye eléri 
a 3. pontban meghatározott mértéket.

A 3/b. pontban jelzett országos ver-
senyek I.-V. helyezettje 30.000 Ft, VI.-
X. helyezettje 15.000 Ft egyszeri juta-
lomban részesül.

A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2007. évi rendezvényén, illetve a 2008. 
évi Falugyűlésen történik.

Kuratórium

A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Autóbusz menetrendi igények
 A KUNSÁG VOLÁN Rt. folyó év december 9-től lépteti érvénybe az új menetrendet. Ennek összeállításához kéri az észrevé-
teleket az alábbiakról: Van-e útvonal-módosítási igény (hol, melyik járatnál)? Van-e megállóhely-létesítési, áthelyezési igény? 
Csatlakozásokkal kapcsolatban észrevétel (melyik járatnál)? Egyéb javaslat (más Volán-társaság által üzemeltetett járatnál is). 
Az észrevételeket írásban kérem a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni legkésőbb folyó hó 27-én pénteken délig.

Szabó Gellért
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Géza fejedelem miért a Nyugatot választotta?
Géza nagyfejedelem – Szent Ist-

ván király édesapja – már az ural-
kodásának kezdetén felismerte azt 
a történelmi jelentőségű helyzetet, 
hogy a magyarságot csak akkor tudja 
megtartani a Bizánci veszedelemmel 
szemben, ha Nyugat felé fordul.

971-ben a magyarság vezetői 
joggal tartottak attól, hogy a Bizánc 
részéről erős támadás várható a Ma-
gyar Nagyfejedelemség, mint ellen-
séges ország ellen. Súlyosbította a 
fejedelemség helyzetét az is, hogy 
a két birodalom: a Bizánci Császár-
ság és a Német Császárság 972 ta-
vaszán rendezte politikai ellentéteit, 
kibékültek egymással. A közvetlen 
bizánci támadástól tartva Géza feje-
delem a német uralkodó, I. Ottó felé 
nyitott. A magyar-bizánci feszültség 
időszakában a német császár a ma-
gyarok mellé állt. Ottó császár a kö-
zép-európai hatalmi egyensúly meg-
változtatásától tartva szánta el magát 
e politikai lépésre. Számított arra, 
hogy a magyarok ügyének felkaro-
lása a saját befolyását erősíti majd 
a térségben, Bizánc rovására. Ettől 
kezdve egészen a XII. század végéig 
folyamatos rivalizálás volt a két bi-
rodalom között a sajátos geopolitikai 
helyzetben lévő Magyar Királyság 
feletti politikai hegemónia megszer-
zéséért.

A 970-es évek elején ezt a körül-
ményt felismerte Géza fejedelem, és 
történelmileg szükségszerű lépésre 
szánva magát, ügyesen használta ki a 
kínálkozó lehetőséget országa javá-
ra. Hadd hangsúlyozzam ki, hogy a 
magyar nagyfejedelem a bizánci kul-
túra és vallás helyett nem együttesen 
a német császár és a római pápa mel-
lett döntött, hanem csupán egyedül a 
német császárt választotta, és a pápát 
teljesen mellőzte! Ezt több korabeli 
forrásmű egyértelműen alátámasztja.

Géza nagyfejedelem számára a 
Nyugat felé nyitás mindenek előtt 
politikai kérdés volt, tehát történelmi 
szempontból igenis nélkülözhetetlen, 
vagyis sorsdöntő! Egyházi-vallási 
szempontok csak ezt követően vál-
tak fontossá. Amikor tehát Géza fe-

jedelem a Nyugat felé nyitott, akkor 
a Német Birodalom felé tette meg a 
kezdő lépést. A Német Császárság 
révén a magyar fejedelem pedig a 
birodalmi egyházzal létesített köz-
vetlen kapcsolatot, és nem a Római 
Pápasággal.

Azt tudni kell, hogy a német ka-
tolikus egyház – mint birodalmi 
egyház – igen szorosan kötődött a 
császári hatalomhoz, s annak fejé-
hez. Az Ottók időszakában a német 
egyházfőknek, mint császári hűbére-
seknek elsőrendű feladatuk volt a bi-
rodalmi érdekek képviselete és szol-
gálata mind a belpolitikában, mind 
a diplomácia területén. Így már ért-
hető, hogy a magyaroknak a német 
császárral való szövetségkötése nem 
a Római Pápaságot, hanem a német 
birodalmi egyházat juttatta fontos 
szerephez, és még fontosabb befo-
lyáshoz Magyarországon.

A német uralkodó megbízásából 
– a magyarok számára – az első la-
tin rítusú püspököt, Sankt Gallen-i 
Brunót a mainzi német érsek szen-
telte fel. A magyarság megtérítése 
elsősorban a német császárok és csak 
másodsorban volt a mainzi érseknek 
fontos ügye. Biztosra vehető, hogy 
Géza fejedelem uralkodása alatt a 
későbbi német térítő püspököket is 
rendre a mainzi érsek szentelte fel 
császári utasításra. Nem vitás, hogy 

a birodalmi egyház a Kárpát-meden-
cében is a német császár hatalmi-po-
litikai befolyását szolgálta.

Összegzésként leírható, hogy a 
970-es években Géza nagyfejede-
lem elsősorban a nemzetközi helyzet 
kedvezőtlen alakulásának, mindenek 
előtt a fenyegető bizánci veszede-
lemnek a hatására döntött a „Nyugat 
vagy Kelet?” kérdésében a Nyugat, 
azaz a Német-Római Császárság, s 
ezen keresztül a nyugati keresztény-
ség mellett. S ezt a fontos döntést 
fia, Szent István is alapvető történel-
mi lépésként értékelte, s alkalmazta 
negyven éves uralkodása alatt.

A Római Pápasággal – jelentés 
mértékben éppen az erősödő német 
befolyás ellensúlyozása érdekében 
– csak I. Szent István király létesített 
szoros kapcsolatot. Mindezt bizonyít-
ja a pápa által küldött királyi korona, 
illetve az esztergomi érsekség Róma 
alá rendelése, ez utóbbi rendelkezése 
értelmében a német birodalmi egy-
ház teljesen kiszorult a Magyar Ki-
rályság területéről.

Géza nagyfejedelem
  940 - 997.II.1.

Nagyon keveset tudunk életrajz 
szempontjából Géza fejedelemről. A 
források alig-alig ejtenek róla szót. 
Az Árpád dinasztiából származó 
Géza dédunokája volt a honfoglaló 
vezérnek, „Árpád apánk”-nak. Géza 
nagyapja, Zsolt fejedelem, annak fia 
Taksony volt. Valószínű, hogy Géza 
940 táján született. Gondos katonai, 
politikai nevelésben részesítették a 
fejedelemfit. Bizonyára megtanulta 
ősei régi szokásait és hagyományait. 
972 körül foglalta el atyja, Taksony 
fejedelem székét. A rendkívül tevé-
keny, alkotó fejedelem tisztes kort 
megérve, 997. február 1-én halt meg 
Esztergomban. Nagyon érdekes még 
az is, hogy – Szent István halálát kö-
vetően – Géza fejedelem testvéröc-
cse, Mihály utódai révén uralkodott 
még 1301-ig az Árpád-ház a Magyar 
Királyság trónján. Ugyanis I. István-
nak nem maradt Imre herceg halála 
után fiú örököse.

lovag Kenyeres Dénes
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Garabonciás diák
Szégyenfolt,
lélekrozsda

Bizony, nem csak országúti árok-
partjainkat borítja szemét, községünk-
ben is van takarítanivaló. Éppen 75 
éve, 1932-ben ítélték el és végezték ki 
Sallai Imrét, tőrőlmetszett kommunis-
tát, akiről még mindig utca van elne-
vezve Szentkirályon. Szerencsétlen, 
megtévesztett ember volt ő, aki aztán 
maga is terjesztette a tévtanításokat, 
mint valami fertőzést; végül már az 
emlékét is elrágta az idő vasfoga, a 
varjú sem károg utána. Ki is volt ő? 
1897-ben született, s a középiskolája 
után már korán, az 1910-es években 
kapcsolatba került a kommunistákkal, 
majd 1919-ben az úgynevezett Tanács-
köztársaság alatt a rossz emlékű bel-
ügyi népbiztos, Korvin Ottó helyettese 
volt, s a bukás után ő is bécsi emigrá-
cióba húzódott. 1924-től Moszkvában 
a Marx-Engels Intézetben az úgyne-
vezett Nemzetközi Vörös Segély ki-
munkálását végezte, közben tagja volt 
a Kommunisták Magyarországi Párt-
jának (KMP). 1931-ben visszatért, az 
illegális KMP Titkárságának vezetője, 
a Központi Bizottság tagja lett, 1932-
ben letartóztatták, majd a biatorbágyi 
merénylet miatt bevezetett rögtönítélő 
(statáriális) bíráskodási rendszerben 
felforgatás miatt bíróság elé állítot-
ták, amely társával, Fürst Sándorral 
együtt halálra ítélte, s 1932. július 
29.-én kivégezték őket. A lexikonok 
szerint nem rehabilitálták, ítéletét nem 
helyezték hatályon kívül. Ezért tehát 
a szentkirályi Sallai utca egy máig is 
elítélt személyről van elnevezve. Ilyen 
alapon lehetne az utcát akár Magda 
Marinkóról is elnevezni, ő legalább 
közismert elítélt.  

Sallai forradalmi szocialistának 
nevezte magát. Valójában olyan em-
ber volt, aki szándékosan kilépett a 
Teremtés rendjéből, hiszen nem azon 
munkálkodott, hogy istenképűségét 
felismerve, embertársainak javára, 
segítségére legyen, hanem éppen egy 
véres, a valóságtól elrugaszkodott esz-
me képviselője lett. Az úgynevezett 
Tanácsköztársaság alatt láthatta eme 

tévtanítás eredményét. A ’20-as évek 
második felében pedig közvetlen kö-
zelről látta az emberéletet semmibe 
vevő sztálini diktatúrát. 

Mert például az akkori, ’20-as 
évekbeli Szovjet Kommunista Párt 
egyik vezéralakja, G. J. Zinovjev már 
1918-ban imígyen szólott: „Csak úgy 
győzhetjük le ellenségeinket, ha meg-
van a magunk, saját szocialista terrorja. 
Meg kell nevelnünk a mi oldalunkon, 
mondjuk 90 milliót Szovjet-Oroszor-
szág 100 millió lakosából. A többi-
hez egy szavunk sincsen, pusztulniuk 
kell.” Bizony, pusztult is aztán ott nem 
tíz, hanem húszmillió. Így mentek ott 
a dolgok. Tudjuk azt is, később Szta-
lin számára a magyarkérdés is csupán 
„vagonkérdés” lett volna. 

„A bolsevik nem orosz és nem ro-
mán és nem magyar, … a bolsevik egy 
olyan ember, aki elégedetlen, irigy és 
tele van gyűlölködéssel. Mindenkit 
gyűlöl, aki nem úgy gondolkozik mint 
ő, mindenkit gyűlöl, aki jobb körül-
mények között él, mint ő és mindenkit 
gyűlöl, akinek van valamije. És akit 
gyűlöl, azt megöli.” – írta le őket pon-
tosan Wass Albert. 

Bár már nem élhette meg szemé-
lyesen, de éppen az ilyen figurák mi-
att is  következhetett be a kommunista 
hatalomátvétel 1945 után, amelyben 
előbb a Rákosi-rendszer fosztogatott, 
majd a Kádár-rendszer puhította a ge-
rinceket. 

„Mit ezer évig építettünk,/ szív-
muzsikával szépítettünk,/ könyvtárak, 
dómok emberélet,/ szabadság, női be-
csület,/ bor, búza, jog: az ördögé/ lett 
győztes hadak prédájaként.” (részlet 
Mécs László: A legutolsó magyar úr 
Br. Apor Vilmos emlékének című ver-
séből, 1945.)

Aztán pedig jött a társadalmat fel-
forgató, erőltetett iparosítást diktáló, 
s minden építőmunkája-eredménye-
vívmánya mellett is nagyon igényte-
len és boldogtalan szocialista korszak, 
amikor már Kádárék sem hittek sem-
miben. 

A komor Sallai tehát ilyen ember 
volt. Nem méltó arra, hogy a derék, 
dolgos Szentkirályon utca viselje ne-
vét, s éppen a Kossuth és Rákóczi 

utcákat keresztező utca! Holott lehet-
ne ezt az utcát elnevezni a nyolcvan 
éve született Puskás Ferencről, vagy 
éppen Szent Erzsébetről, hiszen szü-
letése 800. évfordulóját ünnepeljük. 
Avagy sok más, méltó személyről, de 
Sallairól nem. 

Képviselő-testületünk történelmi 
lehetőség előtt áll. Községünk éppen 
húsz éve, 1987-ben szerezte vissza 
ősi, Szentkirály nevét. Az évforduló 
méltó megünnepléséhez hozzátartoz-
na, hogy ne csak a gyomot gereblyéz-
zük ki az árkokból, hanem az is, hogy 
megszüntetjük az efféle szellemi-lelki 
környezetszennyezést, mint a Sallai 
név. De említhetjük azt is, hogy 55 
éve lett önálló község a településünk, 
emlékeznivaló tehát van ebben az év-
ben. Nem kellene már tovább cipelni 
a múlt sarát. 

Szokás felhozni ellenérvként az 
ilyes utcanévváltoztatással szemben, 
hogy mi tenger pénzbe kerülne az iga-
zolványok átírása. Pedig nem! Az új, 
műanyag kártyás személyi igazolvá-
nyokat, s az útleveleket nem érinte-
né a névváltozás, ezek lakcímet nem 
tartalmaznak. Az új, műanyag kártyás 
lakcímigazolvány esetében azt mond-
ja az illetéktörvény: illetékmentes 
a személyi azonosítót és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kiadása, 
ha arra … lakcímváltozás miatt kerül 
sor. A régebbi típusú, puhafedeles és 
keményfedeles személyi igazolvány 
esetében pedig azt mondja az illeték-
törvény: illetékmentes a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány és a forgalmi 
engedély cseréje, amennyiben arra a 
helység, az utca, egyéb helymegha-
tározó adat nevének vagy számának 
megváltozása miatt kerül sor. Illeté-
ket mindössze az egyéni vállalkozói 
igazolványok módosítása esetén kell 
fizetni (3.000 forint), esetleg az ős-
termelői igazolványoknál is (1.000) 
forint ám a nevezett utcánkban vélhe-
tően nem sok egyéni vállalkozónak és 
őstermelőnek van székhelye, esetük-
ben akár az önkormányzat átvállalhat-
ja ezt a csekély díjat. 

Békesség veletek! A kő marad. A 
halál nem alibi. 

--bor--
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Katolikus élet

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
szentbeszéde

Mindszenty Zarándoklat, 2007. május 5.
II. rész: Mindszenty hazaszeretete

Másodszor szeretnék röviden szólni Mind-
szenty hazaszeretetéről. Száműzetésének három 
és fél éve alatt, 1971 és 75 között, bejárta Észak- és 
Dél-Amerikát, Dél-Afrikát, Ausztráliát és Új-Zé-
landot, hogy az itt élő magyar származású embe-
reket felkeresse, őket hitükben és magyarságukban 
megerősítse. – Ausztriában többször elment az 
osztrák-magyar határhoz, hogy legalább messziről 
láthassa hazáját, mint Mózes az Ígéret földjét.

Manapság sajnos a hazaszeretet éppen olyan 
veszélyben van, mint az édesanyák iránti szeretet. 
És a hazaszeretetet ért közelmúltbeli „mélyütések” 
ugyanazokból a forrásokból származnak, mint a 
család és az édesanya-ellenes támadások.

a) Az első mélyütést itt is a nemzeti szocializ-
mus vitte be, amikor a hazaszeretet nemes eszméit 
fajimádattá és fajgyűlöletté torzította, megfeled-
kezve az egyetemes szeretet krisztusi eszméjéről, 
amelynek alapja az a hit, hogy Isten a mi egyetlen 
Teremtőnk és mennyei Atyánk

b) A második mélyütés a proletár internacio-
nalizmus kommunista tanából forrásozott. Több, 
mint negyven éven át hirdették nekünk, hogy test-
véreink a kubaiak, a belga-kongóiak és a vietnámi-
ak, de nem testvérünk az a szomszéd, de még az 
a rokon sem – akit „osztályidegennek” minősített 
„népünk vezető ereje”, az egyébként Moszkvából 
vezérelt - egyetlen párt.

c) A harmadik mélyütést a már említett vad-
liberális eszmeáramlat vitte be a hazaszeretetnek. 
Említettem már, hogy ez a szemlélet túlhang-
súlyozza az egyén, az individuum autonómiáját, 
túlhaladottnak minősítve a szilárd emberi kap-
csolatokra épülő családdal, a világi és egyházi 
közösségekkel együtt a hazát is. Nem marad más 
csak a korlátlan emberi szabadsággal bíró egyén és 
a kozmosz. Ezt a család-, egyház- és hazaellenes 
szemléletet találóan nevezhetjük kozmopolita glo-
balizmusnak.

A proletár internacionalizmus alapeszméje a 
kolhoz volt, a kozmopolita globalizmusé az egyén, 
az individuum. Bármilyen furcsa: minkét eszme-
rendszer célja ugyanaz: megölni a krisztusi szere-
teten, a kölcsönös elfogadáson és önátadáson ala-
puló közösségeket, jól manipulálható, engedelmes 
„termelő erővé” és még engedelmesebb „fogyasztó-
vá” alakítani az embert.

A kozmopolita globalizmus annyival ve-
szélyesebb a kollektivista eszménél, hogy éppen 
a korlátlan szabadság meghirdetésével hajtja a 
szenvedélyek igájába a látszólagos autonómiájára 
büszke embert. Pedig haza, egyház, család és egyéb 
konstruktív közösségek nélkül az ember teljesen 
védtelenné, kiszolgáltatottá válik az őt manipuláló 
erőkkel szemben.

Hogy a hazaszeretet eszménye mennyire ve-
szélyben van ma Magyarországon, azt szomorúan 
illusztrálták az elmúlt év végének eseményei. azt 
mondják sokan, hogy például 2006. október 23-
án a Magyar Köztársaság rendőrei számos embert 
megvertek csak azért, mert nemzeti színű zászló 
volt  kezükben. Hallottam olyan beszámolókat is, 
amelyek szerint magyar rendőrök durván megta-
posták azt a nemzeti színű zászlót, amelyre egyéb-
ként rendőri esküjüket tették. Nem ők a hibásak. 
Jézus szavát rájuk is alkalmazni kell: „Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit tettek. (vö. 
Lk 23,34). Hallottam olyan rendőrnőkről is, akik 
már ott az utcán elsírták magukat, amikor egy, a 
tömeg által elkezdett Miatyánk hatására kitisztult 
az értelmük, és rájöttek, hogy milyen méltatlan 
szerepbe kényszerítették őket.

Semmiképpen sem szeretnék rendőr-ellenes 
hangulatot kelteni. Én szeretem őket. Többségük 
tisztességes, jó magyar ember. Szeretem őket ak-
kor is, ha gyorshajtásért megbüntetnek, mert ilyen-
kor nekik van igazuk. Én egyetlen utcára vezérelt 
rendőr megbüntetését sem kívánom. Két dolgot 
azonban tisztelettel és szeretettel kérek: Hazánk 
nemzeti jelvényeinek meggyalázását minősítsék 
bűncselekménynek a jogalkotók és a jogszolgál-
tatók, éppen úgy, mint az önkényuralmi jelvények 
használatát. És ha ezt a cselekedetet hivatalos sze-
mélyek követik el, akkor se minősítsék át tettüket 
„szakszerűtlen intézkedéssé”, hanem nevezzék 
„minősített bűncselekménynek”. – Április 11-én 
a veszprémi Szent Margit templomban egy közel 
30 tagú belga kórust köszöntöttem. A kórus tagjai 
mind magyar nemzeti színű kokárdát viseltek. Ha 
mi ugyanezt a kokárdát tűzzük a kabátunkra vagy 
nemzeti színű zászlót viszünk magunkkal, azért 
még ne tartsanak bennünket se „magyarkodóknak” 
se „fajgyűlölőknek”.

Azokkal az emberekkel szemben, akiket tavaly 
október 23-án ártatlanul bántalmaztak – többnyi-
re azért, mert nemzeti színű jelvényeket hordtak 
– most, több, mint fél évvel a „megsebzett ünnep” 
után, szüntessék meg a sötétebb időket idéző kon-
cepciós eljárásokat, és elszenvedett sérelmeikért 
kapjanak méltányos elégtételt. (Szeretném megis-
mételni, hogy ez részemről egy tisztelet- és szere-
tetteljes kérés csupán.)

Befejezésül pedig – Mindszenty bíborosra 
emlékezve – fejezzük ki reményünket, hogy Is-
ten kegyelméből nem vesznek ki végleg a magyar 
családok, és ezekből a családokból regeneráló-
dik majd egy új, hitében és erkölcsében megújult 
Magyarország. Bízzunk abban, hogy újra eljön az 
idő, amikor a gyermeket váró asszonyra nem azt 
mondják, hogy „terhes” hanem azt, hogy „áldott 
állapotban van”; amikor a harmadik a sokadik 
gyermekeket váró házaspárokat nem minősítik 
ügyetlennek, hanem a zsoltár szavait alkalmazzák 
rájuk: „Íme, ilyen áldás száll azokra, akik félik az 
Urat:” (vö. Zsolt 127,4; amikor a gyermekek nem 

fogják többé „muteromnak”, ősömnek” és „öregem-
nek” hívni az anyjukat, hanem újra rátalálnak arra 
a gyönyörű szóra, hogy: édesanyám, amikor a fiúk 
nem azt mondják a lányoknak, hogy, „jó leszel ná-
lam egy időre”, hanem azt, hogy „szeretlek téged 
most és mindörökre”. Bízzunk abban, hogy Isten 
kegyelméből – a sok elveszített háború után – a 
békét még megnyerheti hazánk, és Magyarország-
nak nem csak múltja marad, hanem jövője is lesz. 
– Ámen.

Köszöntő
Áldd meg Uram Hű Szolgádat,

Ki Neked szánta életét,
Hogy tisztítsa a Te utad,
S könnyítse az emberét.

Szánd meg Atyám, hogyha szenved,
Ha beteg, ha szomorú!
Szereteted özönében
Sosem leljen rá a bú!

Krisztus Urunk ki ismered
A földi ember kínjait,

Könnyítsd meg az Ő keresztjét
Gyógyítsd be a sebeit!

Szentlelkednek erejével
Áraszd Őt el Istenem,

Hogy e sötét, zord világban
Nekünk mécsesünk legyen!

Szeretteit ha siratja,
Öleld Őt meg Mária!

Hisz nekünk, földi halandóknak
Te vagy az Örök Anya!

Megköszönünk minden percet,
Mit nekünk eddig áldozott,
Hogy életéből harminc évet

Velünk élt, és alkotott!

Adjon az ég számos évet
Még, hogy köztünk élhessen,

Hogy kísértéstől cibált lelkünk
Jó pásztora lehessen.

Puskás Atyának, pappá szentelése negyvenedik, 
szentkirályi szolgálatának harmincadik évében: 
Őszinte tisztelettel, köszönettel, szívem minden 
szeretetével!

Szabó Jutka

Kalendárium:
2007. július 15. – augusztus 15.
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
Július 25.: Szent Jakab apostol
Július 29.: Járműszentelés – Szent Kristóf 
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
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REFORMÁTUS ÉLET

A szeretetszolgálat
vasárnapja

Olvasható a hírekben, hogy egy an-
gol úriember negyven év alatt füzetekbe 
kézírással lemásolta a teljes Szentírást, a 
Bibliát. Kezdte az evangéliumokkal, majd 
idővel a többi könyvet is sorra vette. Állítá-
sa szerint mindezt azért tette, mert először 
nyugtalanította, hogy nem ismeri a Bibliát, 
s jobban meg akarta azt ismerni, mert má-
solás közben tanulmányozta is. Elvégezte a 
polgári munkáját is természetesen, s mára 
már 71 éves lett. Azt nem tudni, mihez 
kezd majd a kézírásos füzetekkel. Feltehe-
tően felajánlja majd egy múzeumnak, ahol 
kiállítják, s a látogatók vagy megborzong-
va, vagy elismerően biccentve, vetnek rá 
néhány pillantást. Mert hogyan is lehetne 
értékelni egy ilyen „életművet”? 

A közlés szempontjából kevés jelentő-
sége van, hiszen ma már a nyomdatechni-
ka segítségével igen sokféle megjelenésben 
áll előttünk az Írás, kicsi és nagy méretben, 
régebbi nyelvezetű és új fordítású, ma-
gyarázatos és magyarázat nélküli, bőven 
nyomtatható. A másoló oldaláról jelentheti 
azt, hogy nyugodt, békés élete volt, valóban 
aprólékosan megismerhette a Biblia nyel-
vezetét, olyan szavakat, szófordulatokat ve-
hetett észre, amelyeket csak olvasás során 
biztos, hogy megérzett volna. Ám kérdés, a 
közösség, a gyülekezet szempontjából ho-
gyan értékelhető egy ilyen „mű”? 

Egy kis háromsoros versike, egy ún. 
haiku jut eszembe, Fodor Ákos költőé.

Emberi dolog:
 tűzvészben fogat mosni.

- Van ebben szép is.
Igen, hiszen Angliában, tűzvész készü-

lődik, a jóléti társadalomban a felszín alatt 
nagy társadalmi problémák vannak, mint 
a nagyszámú bevándorló kérdése, főleg az 
arab, s más ázsiai eredetű muzulmán be-
vándorlóké, akik ugyan szépen használják 
a jóléti társadalom kényelmét, pénzét; ám 
angollá válni bezzeg nem akarnak, sőt so-

kan a szigetországot is szeretnék valami-
féle muszlim kalifátussá változtatni. Az 
anglikán egyházban is igen nyomulnak az 
egynemű párok számára jogokat követe-
lők. És ez az említett ember csak másol. 
Még egy haiku segít:

A szeretésen kívül
minden emberi
tett: romépítés.

Erről van szó. Ma már nem kivonulni 
kell a világból és egyházunkból, gyülekeze-
teinkből, hanem minél jobban ott kell lenni 
bennük. Ott kell lennünk szilárdan és ha-
tározottan. Okosak legyünk, de szelídek is, 
tanít a Mester. Be kell laknunk hazánkat, 
de egyházainkat, gyülekezeteinket is, mert 
ha mi nem tesszük, elsöpörnek bennünket. 
Angliában már elkezdődött, egyre több fi-
atal, szőke – azaz született brit – férfi tér 
át a muszlim hitre. Hogyne, hiszen ott 
erőt, lelkesedést, pörgést kap, ott senki 
sem kérdőjelezi meg a férfiúi mivoltát, sőt 
fölerősítik azt, a muszlim gyülekezetekben 
nincsenek hosszúhajú, hajpántos, lánynak 
kinéző fiúkák. De nem jól van ez így.

Segíts mindennek
olyannak lennie, mint

amilyen úgyis.
Nálunk nem a muzulmán térhódítás 

fenyeget, hanem a közöny, ez a „szürke víz-
özön.” A közöny, amely hatalmas áradat-
ban sugárzik az ún. kereskedelmi sajtóból 
és televízióból, amely csak a mának és a 
magadnak való élésre, csak a szerzésre buz-
dít. Így aztán nem járunk már templomba 
vasárnap sem, mert ahhoz fel kell öltözni, 
otthon bezzeg lehet tespedni elnyűtt ru-
hában is. Ám ha tudnánk, hogy nagyszü-
leink, dédszüleink nem autóval suhantak 
templomba, hanem bizony kilométereket 
gyalogoltak, vagy lovaskocsival egy-két 
órával korábban indultak… és még temp-
lomokat is építettek. Igen, nekünk. Évszá-
zadokkal korábban pedig jónéhányan éle-
tüket is adták református egyházunkért. 
Ma már nem fenyeget bennünket pallos, 
kötél, gálya. 

De most is van ám „kaland” bőven,kár 

a gyülekezetünkben is. Mert nem az az 
igazi erőfeszítés, ha valaki elmegy magas-
hegyi túrára. Sokkal nagyobb erőfeszítés 
és „kalandvágy” kell ahhoz, hogy valaki 
rendszeresen látogassa az idős, meggyen-
gült testvéreket, vagy éppen részt vegyen a 
gyermek- s ifjúsági munkában. Vagy igazi 
„kaland” rendszeresen rész venni a fűnyí-
rásban. Igazi „kaland” a templomparkban 
játszóteret építeni a gyermekeknek. Sok-
rétű szolgálat vállalható a gyülekezeti sze-
retetszolgálatban, diakóniában. Hallottam 
olyanról is, hogy egy gyülekezet beállított 
a gyülekezeti házába egy automata mo-
sógépet, s az idős, egyedülálló gyüleke-
zeti tagoknál időről-időre elvégzik vele a 
nagymosást. És így tovább. Járjunk nyitott 
szemmel, ne csak udvarunkon, hanem 
templomunk körül, gyülekezetünkben, 
keressük, mit tudnánk elvégezni ott; mit 
tudnánk magunkból adni, vissza, a jöven-
dőnek. 

Egyházunkban július második vasár-
napja, ebben az évben nyolcadika a szere-
tetszolgálati munkatársak (diakónusok) 
vasárnapja. Áldott legyen mindenki, aki a 
gyülekezetet segíti, fenntartja!     

HÍVOGATÓ! HÍVOGATÓÓÓÓÓ!
A gyülekezetünk ebben az évben is 

megrendezi hagyományos nyári, családos, 
gyülekezeti táborát. Ideje: augusztus 6.-
ától 11.-éig. Helye: a Baranya megyei Bóly 
község református parókiája, több szobá-
val, nagy udvarral. Bóly a Villányi-hegység 
és Villány község közelében található, de 
nincs messze tőle Pécs és a Mecsek hegy-
ség sem. Részvételi díj: életkor szerint kü-
lönböző, de igen kedvező. Jelentkezési ha-
táridő: mielőbb! Részletesebb tájékoztatás 
a lelkészi hivatalunkban kérhető, hivatali 
időben, vagy a 445-036 telefonszámon. 
Fontos a mielőbbi jelentkezés, mert már 
nincs sok idő a tábor kezdetéig! 

Minden vasárnap 10 órakor istentisz-
teletre hívogat a harang, a 105 éves refor-
mátus templomban! 

Kenyeres Tibor 
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Szomszéd községünkbe, Kocsérra a „Maszucsi 
élmény tanya” tulajdonosa Novák Tamásné, folklór 
vetélkedőre hívta a környező települések lakosait, 
június 23-án 10 órára. A cél: egymás kulturális ha-
gyományainak megismerése, barátságok kialakítása, 
egymás segítése. A rendezvényre bármilyen kulturális 
megnyilvánulással lehetett jelentkezni. Községünkből 
a nótaklub képviseletében Kökény Imréné  Mártika, 
és Kovács Gáspár, mindenki Gazsi bácsija nótákkal 
vett részt, természetesen Mártika citera kíséretével. A 
nyugdíjas klub versmondói, Nagy Istvánné és Csordás 
Józsefné egy- egy gyönyörű verssel kápráztatták el a 
közönséget. 

A gyerekektől az idős korosztályig sokan meg-
mutatták , hogy mire képesek. Volt nótázás, vers, 
vicc mesélés, tánc, vidám színdarab. A közel kétórás 
program nagyon jó szórakozási lehetőséget és kikap-
csolódást biztosított, nemcsak a fellépőknek, hanem 
a szépszámú érdeklődőnek. Nehéz dolga volt a Bu-
dapestről érkezett zsűrinek, hiszen a „verseny”állása 
folyton változott, egyik jó produkciót követte egy 
másik jó, vagy még jobb. Hosszas tanácskozás után a 
zsűri eredményt hirdetett. Az első helyezettnek készí-
tett kupát Mártikának és Gazsi bácsinak ítélték oda. 
A kidolgozott szép előadásmódot nagyra értékelte a 
zsűri, hozzátéve, hogy elgépiesedett világunkban élő-
ben hallhattunk népdalt, magyar nótát népi hangszer 
kísérettel. A műsor után finom babgulyás, és hűtött ital 
várta a forróságban          kitikkadt sokaságot. Köszön-
jük a rendezőnek a lehetőséget, hogy bemutatkozhat-
tunk, községünk fellépőinek az időt, a fáradtságot, az 
izgalmat. Külön köszönjük Varga Béláné Erzsikének, 
és Benkovics Tibornak, hogy szabad idejükből áldoz-
tak résztvevőink szállítására.

Köszönet illeti polgármesterünket, Szabó Gellér-
tet, hogy rendelkezésre bocsátotta önkormányzatunk 
személyszállító járműveit.

Kép és szöveg Vecsei. 

„Maszucsi” tanyán jártunk

Szép Ernő Imádság című versét Nagy Istvánné sza-
valta.

Nem megroppanni Antalfi István versét hallhatták 
Csordás Józsefnétől

Kökény Imréné citerán játszik és Kovács Gáspár ma-
gyar nótát énekel.

A szentkirályiak csoportja, középen Novákné Marika 
a rendezvény szervezője.
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A „Szent Király Szövetség” nyári tábora
Szentkirály, 2007. június 23.-29.

Öt éven át a „Szent Király Szövetség” valamelyik településén 
táboroztunk, így megismerhettük hazánk sok szép táját, és persze 
sokat játszottunk, buliztunk. Szeretném, ha e táborozási forma más 
tagtelepülések gyermekei számára is megvalósulhatna, ezért ebben 
az évben egy közös tábort szerveztünk. A mi kis falunkba, Szent-
királyra hívtuk a tagtelepülések gyermekeit. Vendégeink érkeztek 
Erdélyből: Kalotaszentkirály, Sepsiszentkirály, Székelyszentistván; 
Felvidékről: Királyfiakarcsa; Magyarországról: Bakonyszentkirály, 
Szentkirályszabadja, Porrogszentkirály és a házigazda: Szentkirály. 
Összesen 120 táborlakó költözött be iskolánk termeibe.

Vasárnap este a Művelődési Ház színpadán a táborozó települé-
sek tánccal, zenével, irodalmi összeállítással, településismertetővel 
mutatkoztak be. A hozott képanyagokból kiállítás nyílt az iskolában. 
Zenés ébresztővel, tábortánccal, szobaszemlével kezdődtek a napok, 
esti mesével, altató zenével, jóéjt-puszival záródtak és persze sok 
dumcsival. Csupa játék, vidámság volt ez a hét! Menetleveles túrán 
a faluval, zsetongyűjtő karneválos játék során egymással ismerked-
hettek  a gyerekek. Egész héten találgattuk, vajon ki lehet a titkos 
levelezőtárs? Rengeteg ajándék talált gazdára az „Áll az alku!” és 
a „Casino” játékban. A tábortűz lenyűgöző látványát tűzzsonglőrök 
(Attila, Rajmi) tették még emlékezetesebbé.

Igyekeztünk településünket és környékét bemutatni vendégeink-
nek. A Szentkirályi Ásványvíz Kft. telephelyén megnéztük a kutat, 
lovaskocsis felvonulással mentünk a Zsuzsi tanyára, ahol lovagol-
tunk, számháborúztunk. Sétáltunk a Tőserdőben, látogatást tettünk a 
Kecskeméti Repülőbázison. Gyönyörű volt a kecskeméti Városháza 
díszterme. Sok ismerettel lettünk gazdagabbak a Városfelfedező tú-
rán, jól szórakoztunk a moziban. A Cserkeszőlői Strandon vidáman 
lubickolhattunk. Szerdán vonatra szálltunk és Budapesten megnéz-
tük a Parlamentet, a Szent István Bazilikát. A Margitszigeten a ze-
nélő szökőkút kápráztatott el minket. Számos kézműves technikát is 
kipróbálhattunk: pólófestés, batikolás, dekopázs, csomózás, ékszer-, 
papírsárkány-, üdvözlőlap-készítés.

Óriási meglepetés volt és nagy tetszés fogadta a „Szivárvány-
programot”. A Tiszakécskei Tűzoltóság locsolkodását senki nem 
úszta meg szárazon! Még éjszaka is voltak programok. Most nem a 
szűnni nem akaró éjjeli beszélgetésekre gondolok, hanem a Csillag-
túrára és az „Állatkertes” játékra.

Az utolsó délután fergeteges karneváli felvonulással búcsúztak 
a táborozók Szentkirálytól, este pedig kigyúltak a színes fények és 
éjfélig tartó buli vette kezdetét.

A búcsúzás nem volt könnyű! A 8 település 100 gyermeke 1 nagy 
csapattá vált a táborban. Szép, és reményeink szerint hosszú távú 

barátságok alakultak ki. Egymás nyakába borulva, könnyes szemmel 
mondtak búcsút egymásnak a „Szent Király Szövetség” gyermekei. 
Reméljük e táborozás a „Szent Király Szövetség” kötelékében to-
vább folytatódik!

A tábor sikeréhez nagyon sok pedagógus, szülő, IFI vezető is 
hozzájárult. Szeretnék köszönetet mondani minden segítőnek: Szutor 
Sándorné, Némethné Muzslai Ágnes, Rohács Mihályné, Sáfrány De-
zsőné, Katzné Almási Zsuzsa, dr. Steklács Jánosné, Bencz Istvánné, 
Kovácsné Sáfrány Irén, Bahor Illés, Pápai Ferencné, Ádámné Péli 
Andrea, Szutor Sándor, Baukó Ferenc, Lórné Molnár Tünde, Jakab-
né Ferenczi Noémi, Ferenczy Zoltán, Pászti András, Szabó Gellért, 
Németh Gyuláné, Óvoda konyhásai, Görbe Ervinné, Gyenes László, 
Rada Istvánné, Vörös Dezső, Rohács Ferenc, Vecsei Ferenc, Kovács 
Menyhért, Takács István, Takácsné S. Mónika, Gömöri Balázsné, 
Rohács József, Pápai Ferenc, Kincses László, Karazsia Sándor, Ta-
kács Zoltán, Prikkel Antal és még sok szentkirályi szülő. 

Köszönjük a matracokat, ágyakat: Óvoda, Nyárlőrinci Ált. Isk., 
Lakiteleki Ált. Isk., Piarista Ált. Isk., Lánchíd utcai Ált. Isk.! Há-
lás köszönet az IFI-vezetőknek, akik a csoportokról, mint szülő, ba-
rát, nevelő gondoskodtak: Kovács Anikó, Bodor Krisztina, Rohács 
Zsuzsa, Darányi Attila, Takács Renáta, Szabó Andrea, Gyurján Raj-
mund, Kovács Lilla. Táborozásunkat a Bács-Kiskun megye Közok-
tatásért Közalapítvány és a Szentkirályért Közalapítvány támogatta. 
Köszönjük!

Takácsné Kis Márta

Senki sem úszta meg szárazon a tűzoltóság locsolkodását. Vidám hangulat a tanári kart se kerülte el.

A Kalota szentkirályi csoport a Szent István szobrunk előtt.
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1. rész: A mezőgazdasági
őstermelők adózása

Fogalmak
Mezőgazdasági őstermelőnek minősül 

az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vál-
lalkozó magánszemély, aki saját gazdasá-
gában meghatározott termékek előállításá-
ra irányuló tevékenységet folytat, és ennek 
igazolására őstermelői igazolvánnyal ren-
delkezik, ideértve az Európai Unió Közös 
Agrárpolitikája magyarországi végrehaj-
tásában, illetve a nemzeti agrártámogatási 
rendszerben érintett ügyfelekkel összefüg-
gő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 
kormányrendelet szerint nyilvántartott me-
zőgazdasági termelő magánszemélyt, vala-
mint a termőföldről szóló törvény szerint 
családi gazdálkodónak minősülő magán-
személyt és e magánszemélynek a családi 
gazdaságban nem foglalkoztatottként köz-
reműködő családtagját is.

Saját gazdaság alatt a termelést tényle-
gesen végző magánszemély rendelkezési 
jogosultságát kell érteni az eszközei (ide-
értve a bérelt eszközöket is), a termelés 
szervezése és – a vetőmag-bértermelés, a 
bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett 
állat tartása esetének kivételével – a ter-
melés eredményének felhasználása felett.

Őstermelői igazolvány az őstermelői 
tevékenységből származó bevételek nyil-
vántartására alkalmas, hitelesített, kor-
mányrendelet által előírt eljárási rendben 
kiadott, illetve érvényesített igazolvány, 
amely tartalmazza: a mezőgazdasági őster-
melő azonosító adatait; az adókötelezett-
ség teljesítéséhez szükséges egyéb, a kor-
mányrendeletben meghatározott adatokat. 
A mezőgazdasági őstermelői tevékenység 
kezdetének az őstermelői igazolványban 
feltüntetett időpontot kell tekinteni.

Vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, 
a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása 
esetén őstermelői tevékenységből szárma-
zó bevétel a termék vagy állat teljes átvé-
teli (bruttó) ára azzal, hogy a jövedelem 
megállapításakor a termék vagy állat kihe-
lyezési értéke költségként érvényesíthető. 
Családi gazdaság a legfeljebb 300 ha nagy-
ságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgaz-
dasági művelés alatt álló belterületi földet 
is) tulajdonával, illetőleg haszonbérleté-
vel, használatával rendelkező gazdálkodó 
család valamennyi termőföldje, az ahhoz 
tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó 
vagyontárgyak (épület, építmény, mező-

gazdaság berendezés, felszerelés, gép, ál-
latállomány, készlet, stb.) hasznosításával, 
legalább egy családtag teljes foglalkozta-
tásán és a többi családtag közreműködésén 
alapuló gazdálkodási forma.

Családi gazdálkodó a Mezőgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatalnak a családi 
gazdaság központja szerint illetékes terü-
leti szervénél nyilvántartásba bejegyzett 
azon személy, aki: 1. a családi gazdaság 
vezetőjeként annak tevékenységi körében 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vál-
lalhat, 2. élethivatás szerűen mezőgazda-
sági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységeket folytat, 3. mezőgazda-
sági vagy erdészeti szakirányú képzett-
séggel rendelkezik vagy ennek hiányában 
igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a 
mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és 
kiegészítő tevékenységét és ebből árbe-
vétele származott, 4. legalább 3 év óta a 
bejelentett állandó lakhelye a családi gaz-
daság központjaként megjelölt településen 
van. A gazdálkodó család tagjai: a családi 
gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, 
kiskorú gyermeke, unokája, valamint a 
gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett 
nagykorú gyermeke, szülője; gyermeken 
az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt 
gyermeket is érteni kell. Az a mezőgazda-
sági őstermelő, akinek az e tevékenységé-
ből az adóévben megszerzett bevétele a 7 
millió forintot nem haladja meg, mezőgaz-
dasági kistermelőnek minősül.

Adózási szabályok
A mezőgazdasági őstermelő jövedel-

mét az önálló tevékenységéből származó 
jövedelem meghatározására vonatkozó 
szabályok alapján állapítja meg. Költségei 
elszámolására tételes elszámolást vagy a 10 
%-os költséghányad alkalmazását választ-
hatja. A mezőgazdasági kistermelő átalány-
adózást választhat. Ha a mezőgazdasági 
őstermelő e tevékenységből származó be-
vétele az évi 600 ezer forintot nem haladja 
meg, ezen bevételéből jövedelmet nem kell 
figyelembe vennie, bevétele adómentesnek 
minősül. A tételes költségelszámolást alkal-
mazó mezőgazdasági kistermelő (ősterme-
lői tevékenységből származó bevétele az 
adóévben nem haladja meg a 7 millió fo-
rintot) igazolt költségein felül bevételének 
40 %-át kistermelői költségátalány címén 
igazolás nélkül elszámolhatja. Az ősterme-
lésből származó jövedelem az összevont 
adóalap részét képezi, az adó mértéke az 
adótábla szerinti mérték.

Az átalányadózást választó mezőgaz-

dasági kistermelő e tevékenységből szár-
mazó bevételének 15 %-a minősül adó-
alapnak, ha a bevétel állattenyésztésből 
vagy állati termék előállításából szárma-
zik, az adóalap a bevétel 6 %-a. Az adó 
mértéke megegyezik az adótábla szerinti 
mértékkel (18, illetve 36 %).

A tételes költségelszámolást alkalma-
zó mezőgazdasági kistermelő – 600 ezer 
forintot meghaladó, de 4 millió forintnál 
nem több éves bevétel esetén -, ha az adó-
évben nem volt más olyan jövedelme, 
amelyet be kellene vallania, adóbevallás 
benyújtása helyett, egyszerűsített beval-
lási nyilatkozat aláírásával, az adóévben 
elért bevételének feltüntetése mellett nyi-
latkozhat arról, hogy az adóévben nem 
volt a mezőgazdasági kistermelésből jö-
vedelme. A nyilatkozattétel feltétele az, 
hogy az őstermelő rendelkezik legalább a 
bevétel 20 %-át kitevő összegben a tevé-
kenységével összefüggésben felmerült, az 
Szja tv. 3. számú mellékletében költség-
ként elismert kiadás igazolására a nevében 
kiállított számlával (számlákkal), és ezt a 
tényt nyilatkozatában is megerősíti.

Adókedvezmények
Az összevont adóalap adóját csökkenti 

a tételes költségelszámolás, vagy a 10 % 
költséghányadot alkalmazó mezőgazdasági 
őstermelő e tevékenységből származó éves 
jövedelme adójának, valamint, ha tételes 
költségelszámolást alkalmaz, a könyvelői 
díjkedvezménynek az együttes összege, 
de legfeljebb 100 ezer forint (őstermelői 
adókedvezmény). Könyvelői díjkedvez-
mény címén a könyvelőnek fizetett, szám-
lával igazolt díj vehető figyelembe, de csak 
olyan arányban, amilyen arányt a mezőgaz-
dasági őstermelői tevékenységből szárma-
zó jövedelem az összevont adóalapon belül 
képvisel. Az őstermelői tevékenységből 
származó jövedelem adóját úgy kell kiszá-
mítani, hogy meg kell határozni az össze-
vont adóalap adóját e jövedelemmel együtt 
és nélküle is, és meg kell állapítani a két 
adóösszeg különbözetét. Ha az őstermelő 
éves jövedelme a 6 millió forintot megha-
ladja, az érvényesíthető kedvezmény az 
előbbiek szerint kiszámított összegnek a 
6 millió forint feletti összes jövedelem 20 
%-át meghaladó része. Az őstermelői adó-
kedvezmény nem érvényesíthető, ha az 
őstermelő adóbevallásában bevallott, vagy 
az adóhatósági adómegállapítás során el-
számolt éves összes jövedelme a 6,5 millió 
forintot eléri vagy meghaladja.

-folytatjuk-

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és
járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről



Mit tegyen a szülő, aki augusztus 
közepén, vagy nyár végén döbben rá, 
hogy gyereke egy sort sem olvasott a 
nyári szünetben? Nem végzett a kötele-
zőkkel, nincs kész az olvasónapló sem. 
Nem az a fő kérdés, mit tehet a szülő 
azért, hogy a gyereke megszeresse az 
olvasást, a könyveket, hanem az, hogy 
mit tehet ezért a tanár. Ha ugyanis a pe-
dagógus elriasztja az olvasástól a gyere-
ket, a szülő nehéz helyzetbe kerül. Egy  
átlagos képességű elsőssel annyit fog-
lalkozik a tanító néni az iskolában, hogy 
otthon már nem nagyon kell vele külön 
tanulni. Ehelyett olvassunk fel meséket, 
mert az elsősöknek is fontos! Sőt, a má-
sodikosoknak is, ekkor már a gyerekek 
is tudnak olvasni, de ez nem jelenti azt, 
hogy a szülő nem olvashat nekik! A vál-
tásnak folyamatosnak, észrevétlennek 
kell lennie.

Harmadikos kor előtt a gyereknek 
még barátkoznia kellene a könyvekkel, 
olvasson meséket.

Aki augusztus közepén szembesül 

a ténnyel, hogy a csemete nem olvasott 
egy sort sem a nyárra feladott kötelezők-
ből, és nincs kész az olvasónapló sem, 
semmi esetre sem essen kétségbe! Nem 
történt semmi baj, mondhatjuk, hogy át-
lagos gyereke van. Ebben a helyzetben 
a legrosszabb, ha beosztom a napi ada-
got, melyet el kell olvasnia ahhoz, hogy 
szeptemberre végezzen a kötettel. Utálni 
fogja az egészet, a szünetre rátelepedik 
a nyomasztó kényszer. Adjunk olyan 
könyvet a kezébe, amely alkalmas arra, 
hogy megszeresse a gyerek az olvasást!

Régóta latolgatjuk, mondogatjuk, az 
olvasónapló elavult intézmény, ellenté-
tes a hatása, mint amit várunk tőle.

Tudomásul kell venni, a mai gyere-
kek máson nőttek fel, mások az igénye-
ik. Ez nem a könyvek hibája, egész egy-
szerűen mások a mai diákok.

Amerikai rajzfilmeken nőttek fel, 
azokban ha másodpercenként történik 
valami, ehhez a felgyorsult képi világhoz 
szoktak, ezért arra van szükségük, hogy 
a könyvélményeikben is gyorsabban 

pörögjenek az események. A Tüskevár 
nagyszerű könyv, de egy mai gyereknek 
túl lassú a cselekménye. A Tüskevár nem 
eszköze az olvasóvá nevelésnek, hanem 
célja. Ha egy kiskamasz már szeret ol-
vasni, szereti a könyveket, negyedikes 
korában bátran a kezébe adhatjuk, de 
első regényélménynek ne! Ha nehezen 
is, de mi pedagógusok is kezdünk vál-
tani, főleg, ha kipróbáljuk egyszer, hogy 
a mai gyereknek tetsző, modern könyvet 
adunk a diákoknak „kötelezőként”, a 
visszajelzésnél rájövünk, hogy ez jó.

Nyári ajánlat kiskamasz fiúknak: 
Louis Sachar kötetek:   Bradley, az osz-
tály réme, David nem hagyja magát, 
Stanley, a szerencse fia. A lányregény 
műfaja óriási változáson ment át napja-
inkban! A főhősök tizenkét-tizenhárom 
évesek, McDonalds-ba járnak, fogyókú-
ráznak és pasiznak.

Jacqueline Nilson könyvei ilyenek, 
Sachartól a Laura titkos társasága jó ol-
vasmány lehet nyárra.

Pásztor tanító néni

A kisiskolásoknak is fontos a mese
2007. július    SzentkIrÁlyI Hírmondó            11. oldal

MIT TEGYÜNK A SZERVES HULLADÉKKAL.?
Községünkben megoldott a háztartá-

sok felesleges „melléktermékeinek” és 
hulladékának elszállítása, és megsemmi-
sítése. A jól szervezett munkafolyama-
tok községünk költségvetését terhelik. 
/A kommunális adó teljesen más célt 
szolgál/. Önkormányzatunk évi tizenkét 
részletben fizeti az elszállítás és a meg-
semmisítés költségeit, mégpedig az elő-
ző év hasonló időszakának súly tételeit 
figyelembe véve./Hasonlóan az elektro-
mos energia számlázásához./ Az állam-
háztartás kiadási oldalának csökkentése 
takarékosabb gazdálkodásra ösztönzi az 
állami költségvetési intézményeket. Van 
megtakarítani való a hulladékgazdálko-
dás körül is, hiszen nem minden háztar-
tás körül keletkezett szemét, felesleges 
lim-lom, tárgy, eszköz illik a megsemmi-
sítőbe. Legalább ekkora gond a szerves 
hulladék elhelyezése. Mit tegyünk akkor 
például a szerves hulladékkal? /Nyese-
dék, lenyírt fű, lomb, zöldséghulladék 
stb/.

NE halmozzuk szemét hegyekbe, ha-
nem juttassuk vissza a természetbe, kicsit 
átalakítva, az az komposzt formájában. 
Hogy sokat kell vele bíbelődni? Azért 
annyit nem, mint amit feltételeznénk, 

hiszen egyben nyertünk kitűnő talajszer-
kezet javítót és tápanyag pótlót. Kertünk 
rejtett részében 1-2 négyzetméteres terü-
let megoldja a falusi házak ilyen irányú 
gondjait. A tanyákon ezeken a problémá-
kon segít a trágyadomb. Ha esetleg ba-
romfikat tartunk a kertben, ajánlatos ezt a 
kis területet bekeríteni. Nem való a kom-
posztálóhelyre fém, fémtartalmú anyag, 
műanyag bármilyen formában. A papír 
is tartalmaz nagyon sok vegyi anyagot, 
ásványt, ami egyáltalán nem nevezhető 
környezet barátnak. /savak, lúgok, gipsz 
stb/ Gyorsan bomló hulladékot, például 
állati belsőséget se tegyünk a „telepünk-
re”, mert bűzös lehet, és a legyek hadával 
kell küzdenünk. A nagyobb növényi ma-
radványokat ajánlatos kisebb darabokra 
aprítani, zúzni akár kézzel, vagy erre a 
célra vásárolható aprító géppel. Tartsuk 
állandóan nedvesen, és időnként for-
gassuk át bio-sarkunkat, időnként kevés 
kerti talajt keverve hozzá, ezzel is nö-
velve a humifikáló mikroorganizmusok 
számát. A baktériumokon kívül jelentős 
„munka” jut a humuszgilisztáknak. Ezek 
a hasznos segítőtársaink nagyon hamar 
megtalálják, és nagy számban ellepik 
kis telepünket, majd táplálékként elfo-

gyasztva, humusszá alakítják. A lótetűk 
is előszeretettel keresik fel a helyet, és 
akár a giliszta állományt is kipusztíthat-
ják. Annyi vigaszunk azért legyen, hogy 
egyrészt lazítják a kialakuló komposztot, 
másrészt egymást is felfalják. További 
komposztkezelés a felhasználás módjá-
tól függ. Be lehet forgatni a talajba min-
den előkészítés nélkül. A talajfelszínre 
is kiszórhatjuk, akár pázsitra, vagy a 
zöldséges kertbe. Virágládába is ideális, 
azonban ebben az esetben ajánlatos fer-
tőtleníteni, /átlátszó műanyag zsákban 
tegyük ki a tűző napra/ mert a talajban 
lévő apró élőlények /giliszták/ sok bos-
szúságot okozhatnak.

A humusz igen gazdag ásványi anya-
gokban, és nyomelemekben. Kitűnő táp-
talaja növényeinknek, mely nem is kerül 
nagy fáradtságba.  Az emberiség léte 
függ a környezetbarát gondolkodástól és 
technológiától. Gondoljunk bele, hogy 
50-60 évvel ezelőtt nemigen ismertek 
felesleges hulladékot, mindent újra-
hasznosítottak. Falusi és tanyasi szinten 
ez irányba sokat tehetünk. Nem biztos, 
hogy a visszalépés nem a javunkat szol-
gálja.

-V. F.-



* 5 db egyszemélyes, ágyneműtartós heverő, 
hálószoba bútor, 200 literes hűtőszekrény, 300 li-
teres fagyasztó láda, 2 db német kályha  e l a d ó! 
Érdeklődni: 76/445-208, 76/476-186

* Suzuki Swift friss műszakival, zöldkártyá-
val eladó! Érdeklődni: 06-30/665-7130

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 Hajnalka 
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 Szentkirály, 
Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: 
Tóth Géza

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.

Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes körû
APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Õstermelõk,

magánszemélyek adóbevallását elkészítem.
 Az iroda nyitva tartása: Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya,

Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Tőlünk keletre levő egyik ország /ma már E U tag/ bejelenti, hogy felépíti a világ 
legnagyobb stadionját. A beruházáshoz nemzetközi segítséget kérnek. Érkeznek 
is az adományok a világ minden tájáról, kivéve a magyarokat. Fel is teszik nekik 
diplomatikusan a kérdést:- Hát ti magyarok, mit adtok?
- Miért, a telek nem volt elég???

A festőművész fiatal lányt vesz feleségül. Pár héttel később az ifjú asszonyka ta-
lálkozik barátnőjével, aki megkérdezi: - Na és hogy éltek? – Nem unatkozunk.  A 
férjem fest, én meg főzök. Utána órákon át találgatjuk, hogy én mit főztem, és ő 
mit festett.

nagy gOnDOlatOk
Amíg rendszeresen ittam, mindenre vissza tudtam emlékezni, akár megtörtént, 
akár nem.
Messziről jött ember sokára ér ide.
Tévedni emberi dolog, másra kenni még emberibb.
Ha éhes vagy, nyalj sót, akkor szomjas leszel.

Köszönet
A Lakiteleki Népfőiskolán megren-

dezésre került egészségkárosodottak 
napján - 2007. június 30-án – tombola 
felajánlásukkal segítették a csoportot: 
Motorina KFT (benzinkút), Farkasné 
Borza Andrea (100 Ft-os bolt). A Moz-
gáskorlátozottak Szentkirályi Csoportja 
nevében köszöni

Zók Andrásné

Született: Panda György 2007. 06. 20. 
anyja neve: Ambrus Anikó, Bimbó Esz-
ter 2007. 06. 28. anyja neve: Ádám Mó-
nika.

Anyakönyvi
hírek

Étkek, tippek, fortÉlyok
Gyümölcspite
Hozzávalók: 40-40 dkg sárgabarack, ribiszke és meggy, 25-25 dkg marga-
rin és kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 6 tojás, 0,5 dl rum, 25 dkg 
finomliszt
A barackokat néhány pillanatra forrásban lévő vízbe rakjuk, szűrőlapáttal 
kiemeljük, majd vékony héjukat lehúzzuk. Ezután a gyümölcsöt félbemets-
szük, közben magját kiemeljük, majd a húsát vékony gerezdekre vágjuk. A 
ribiszkét leszárazzuk, a meggyet kimagozzuk.
A margarint először magában, majd a cukor kétharmadával keverjük habosra. A tojások 
sárgáját egyesével, azután a rumot kanalanként beledolgozzuk. A tojásfehérjét kemény 
habbá verjük, a vége felé a maradék cukrot is hozzáadjuk. A liszt egyharmadát a margari-
nos masszára szitáljuk, a tojáshab egyharmadát rátesszük, óvatos mozdulatokkal összefor-
gatjuk. A többi lisztet és habot még két részletben, ugyanígy adjuk hozzá. A masszát egy 
kb. 35-25 centis, kivajazott, belisztezett tepsibe simítjuk.
Az előkészített gyümölcsöket csinosan elrendezve rárakjuk, sőt egy kicsit a tésztába is 
nyomkodjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal kb. 40 perc alatt megsütjük. Ha ki-
hűlt, szeletekre vágjuk, és porcukorral behintjük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Június időjárása
Csapadékra hajló, fülledt nyári na-

pokkal kezdődött a hónap. A  Medárd nap 
körüli csapadékos idő elmaradt. Lett he-
lyette szinte az egész hónapot végig kísé-
rő tikkasztó forróság, nem egyszer közel 
35 fokos hőmérséklettel. Inkább hasonlí-
tott az időjárás egy július második feléhez 
illőhöz. Még mindig sietésben van a ter-
mészet ritmusa. A gabonafélék közel 10 
nappal hamarabb értek be, előrébb hozva 
az aratást. A napraforgó majdnem egy hó-
nappal hamarébb borította sárga virágá-
val be a határt. A görögdinnye szezon is 
előbbre tolódott. Külön érdekesség, hogy 
a mályvacserje /hybiszkusz/ már június 
közepén virágozni kezdett, megelőzve 
egy hónappal a szokásos virágba borulási 
időszakot. Csapadék viszonyok június-
ban: 4-én 5,7 mm, 5-én 4,3 mm, 6-án 1,9 
mm, 15-én 17,6 mm, 21- én 8,6 mm. Ös-
szesen: 38,1 mm, a sokévi átlag: 72 mm.
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