
Augusztus 20-án 20 éves lesz Szent István 
szobrunk. Az évforduló tiszteletére az időközben 
köré épült-szépült park, és természetesen a szobor 
is felújítási folyamatban van. A szobor felújítását 
a készítésében is részt vevő Lantos Györgyi szob-
rászművész „csapata“ végezte. Az oxidált réteg 
lecsiszolása, a hiányzó elemek pótlása, viaszos 
védőréteg felhordása… mind-mind a felújítás 
része. A park fáinak is szükségük volt ifjításra. 
Az életveszélyes fák ki lettek vágva, a többiek az 
elszáradt részek eltávolításával, a korona alakítá-
sával kaptak új formát. A park az őszi telepítési 
idényben új facsemetékkel bővül. A szobor körüli 
murvás sétány is megszűnik, hiszen gátolja a mel-
lette levő rózsabokrok ápolását. Jelenlegi formá-
jában csak a Szent István teret átszelő "gyalogút" 
marad meg. (Folytatás a 14. oldalon)
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PARKFELÚJÍTÁS

SZENTKIRÁLY NAPJA
2009. AUGUSZTUS 23.
Délelőtt a Római Katolikus templomban
szabadtéri nagymise búcsúi körmenettel.

Délután 13 órától rock zenekarok koncertje.
Az ünnepi kulturális műsor 16 órakor kezdődik.

A műsor sztárvendége „Csocsesz”
Egész napos kirakodó vásár, a művelődé-

si házban kiállítás /pénzérme, régi vasalók, 
termény,kézimunka…./.  Szórakozási lehetőség 

felnőtteknek gyerekeknek. A részletekről keresse 
az augusztusi  Szentkirályi Hírmondót.

Mindenkit szeretettel várunk. 

Szedj egy biciklit
magadnak! AKCIÓ!

2009. július 15-től augusztus 10-ig 
Szentkirály Községi Önkormányzat szervezésében

Bővebben a 14 oldalon.
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A képviselő-testület június 30-án 
tartotta soron következő ülését, mely-
nek napirendje között szerepelt a Nap-
közi Otthonos Óvoda és az Általános 
Iskola működéséről szóló tájékoztató, 
az önkormányzat folyó évi költségve-
tési rendeletének, és az önkormány-
zati intézmények alapító okiratainak 
módosítása, tájékoztató a szennyvíz-
beruházás jelenlegi állásáról, valamint 
EU-s fejlesztési cél saját forrás kiegé-
szítésére vonatkozó korábbi határozat 
módosítása. Az ülésen 9 képviselőtag 
volt jelen.

Az ülés megnyitása után Görbe 
Ervinné óvodavezető tájékoztatta a 
jelenlévőket a Napközi Otthonos Óvo-
da működéséről. Elmondta, hogy az 
óvoda személyi feltételeit 4 fő határo-
zatlan időre kinevezett 8 órás óvoda-
pedagógus (1 fő GYED-en van), 2 fő 
határozatlan időre kinevezett 6 órás 
óvodapedagógus, 1 fő szerződéses 8 
órás óvodapedagógus, 4 fő nevelőmun-
kát közvetlenül segítő dajka, 1 fő élel-
mezésvezető, 5 fő konyhai dolgozó, és 
1 fő karbantartó biztosítja. A nevelési 
év kezdetén személyi változások is 
történtek az óvónők esetében, illet-
ve Németh Gyuláné élelmezésvezető 
nyugdíjba vonult, helyette Hunyadi 
Miklós lett az élelmezésvezető.  Az 
óvodapedagógusok megfelelő felsőfo-
kú képesítésekkel rendelkeznek, az 
óvodavezető is rendelkezik a megfele-
lő szakvizsgával. Ebben az évben egy 
óvónő részt vett egy 60 órás akkredi-
tált továbbképzésen, mely a vizuális 
kultúrával volt kapcsolatos, és az ott 
tanultakat a napi életben is alkalmaz-
ni tudja. Az új élelmezésvezető is 
megszerezte a munkakör betöltéséhez 
szükséges szakképzettséget. A júniusi 
óvodai létszám 75 fő, melyből a kis-
csoportosok száma 23 fő, a középső 
csoport 23 fő és a nagycsoport 29 
fő. Év közben csoportátszervezést kel-
lett végrehajtani, mivel túllépték a 
megengedett létszámot. A fenntartó az 
OKÉV engedélyét kérte, melyet meg 
is kaptak. A következő nevelési évre 
16 gyermeket írattak be, így az óvodai 
létszám várhatóan csökkenni fog. Az 
óvoda dolgozói nagyon lelkiismerete-
sen végzik munkájukat. Sikerült olyan 
kollektívát öszszekovácsolni, akik tud-

nak és szeretnek is közösen dolgozni. 
Kiemelt figyelmet fordítottak ebben az 
évben a halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekekre és családjukra. A gyer-
mekjóléti és családsegítő szolgálattal, 
óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőssel, védőnővel együtt többször 
tettek családlátogatást. Nagyon nehéz 
körülményeket tapasztaltak, de meg-
próbáltak segíteni, néha anyagi támo-
gatással, életvezetési tanácsokkal lát-
ták el őket.  Úgy gondolja, hogy ez az 
igazi esélyegyenlőség Szentkirályon, 
és erre méltón büszkék lehetnek. Az 
óvodában igénybe vehető foglalkozá-
sok az úszás, logopédia, hittan, fejlesz-
tés, gyógy-testnevelés, angol, ovi foci. 
Beszámolójának további részében rész-
letesen ismertette a nevelési év prog-
ramjait, majd elmondta, hogy az óvo-
dai konyhában az eddig megszokottak 
alapján folyt az idén is a munka. Sze-
rencsére igény van rá, emelkedett az 
ebédelők száma, így teljesen kihasznál-
va működött. Összegezve, igen szép, 
eredményes nevelési évet tudhat maga 
mögött az óvoda. Köszöni mindazok 
munkáját, akik ehhez hozzájárultak.

A polgármester aggodalmát fejez-
te ki a gyermeklétszám csökkenése 
miatt. A hozzászóló képviselők a csök-
kenő létszámra tekintettel felvetették 
egy bölcsődés korú csoport kialakításá-
nak lehetőségét az óvodában, ugyanis 
ha valaki bölcsődébe más településre 
hordja a gyermekét, az már óvodába 
sem fogja ide visszahozni. Az óvoda-
vezető válaszában elmondta, hogy a 
jelenlegi szabályozás szerint a bölcső-
de kialakításának nagyon szigorúak a 
feltételei, három csoportos óvoda eseté-
ben az óvoda-bölcsőde nem is működ-
het. Ezzel együtt viszont elmondható, 
hogy az igény nálunk is egyre nagyobb 
arra, hogy hároméves koruk előtt kerül-
jenek közösségbe a gyermekek, és a 
szülő mielőbb munkába tudjon állni. A 
GYES idejének 2 évre történő csökken-
tésével ez az igény várhatóan tovább 
fog növekedni, amely valószínű tör-
vénymódosítást igényel majd.

Ezután a polgármester megköszön-
te az óvoda dolgozóinak elmúlt évi 
tevékenységét, és a képviselő-testület 
a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul 
vette.

Ezt követően az Általános Iskola 
működéséről szóló tájékoztató követke-
zett. Katzné Almási Zsuzsanna iskola-
igazgató elmondta, hogy néhány szemé-
lyi változással kezdték a 2008/2009-es 
tanévet. Az iskolaév kezdésére két tan-
termet és a főfolyosót kifestették, két 
tanteremben parkettacsiszolás is volt. 
Ezen a nyáron is sor kerül festési mun-
kálatokra, tisztasági meszelésre és par-
kettacsiszolásra. Pályázatok útján sok 
új eszközzel gyarapodott az iskola, pl. 
új térképekkel, mikroszkóppal, szem-
léltetőeszközökkel, ebédlőasztalokkal 
és székekkel, padokkal, CD-lejátszók-
kal, gitárokkal. Elmondta, hogy főleg 
az alsó tagozaton jellemző, hogy a 
pedagógusoknak a tanításon és a sok 
délelőtti munkán kívül mindig jutott 
energiájuk a délutáni és iskolán kívüli, 
vagy akár hétvégi programok szerve-
zésére is. Az alsó tagozaton szöveges 
értékelés van (kivétel a 4. osztály év 
vége). E szerint a 89 alsó tagozatos kb. 
fele kiválóan, 16 tanuló kitűnően telje-
sített, hárman nem teljesítették a mini-
mális szintet sem. A felső tagozaton 
általában elmondható, hogy a matema-
tika és a kémiai a legnehezebb a gye-
rekeknek, ezekből gyengébbek az átla-
gok, de ez osztályonként is változik. A 
gyengéket felzárkóztatással segítették, 
a 8. osztályosok részére pedig felvételi 
előkészítőt tartottak matematikából és 
nyelvtanból. Tanulmányi versenyeken 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott Mol-
nár Benedek 5. o., és Rohács Fanni 8. 
o. tanuló matematikából I. helyezést, 
Csuka Jenő 8. o. német nyelvből több 
tanulmányi versenyen I. helyezést ért 
el. Az idén 5. osztályban a törvénynek 
megfelelően bevezették a nem szak-
rendszerű oktatást. A 8. osztályos tanu-
lók közel 70 %-a nyert felvételt érettsé-
git adó gimnáziumba, szakközépiskolá-
ba, pedig az osztály 13 %-a SNI-s volt. 
Ebben az évben érezhették végre azt, 
hogy az integráció jól sikerült, volt 
értelme harcolni azért, hogy teljes érté-
kű tanulók és osztálytársak legyenek 
az SNI-s (sajátos nevelési igény) tanu-
lók. A 2008-as kompetenciamérés ered-
ménye 95 %-os az országos átlaghoz 
képest. Idén is volt gyógy-testnevelés, 
logopédia, és többször igénybe vették 
a pszichológus segítségét is. 

2009. június 30-ai testületi ülésen történt
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Két napköziben 51 gyerek tanult délutá-
nonként, az idén kevesebb problémát 
jeleztek a szülők, ami azt jelenti, hogy 
az iskola igyekezete a jobb napközis 
munkáért nem volt hiábavaló. Délutá-
ni szakkörök és sportkörök közül most 
is válogathattak a gyerekek, sokszor 
gondot is okozott az, hogy melyiket 
válasszák a sok közül. A zeneiskola 
nagyon sikeres évet zárt. Ősszel elin-
dították a gitár-tanszakot is, 50 zeneis-
kolás kapott év végén bizonyítványt. 
Beszámolójának további részében rész-
letesen ismertette az év során az iskola 
által szervezett rendezvényeket, progra-
mokat. Elmondta, hogy az ERSTE Pro-
jekt keretében több országban jártak 
tanulóink, és mi is fogadtunk külföldi 
vendégeket. Nagyobb összeget sike-
rült nyerni az eszköz- és informatikai 
pályázaton. Elkészítették az Integrá-
ciós Pedagógiai Programot a HHH 
(halmozottan hátrányos helyzetű) tanu-
lók felkarolására. Tovább folytatódik 
az "Út a középiskolába" elnevezésű 
program. Egy egészséges életmódra 
nevelő pályázaton is részt vettek a 
tanulók. Comenius tanár asszisztensi 
pályázaton is részt vettek, melyet el is 
fogadtak. A Közoktatásért Közalapít-
ványtól is nyertek kevés támogatást, 
melyet a nyári táboroztatásra fordít az 
iskola. Ebben a tanévben minden peda-
gógus teljesítményértékelése megtör-
tént. Tapasztalataik szerint ennek van 
értelme, az igazi pedagógusnak min-
den visszajelzés fontos. A következő 
tanévben nagy kihívás lesz a TÁMOP 
3.1.4. pályázat - kompetencia alapú 
oktatás - megvalósítása.

A polgármester felvetette a torna-
csarnok gyakorlati igénybevételhez 

igazodó tökéletesítését, nevezetesen az 
épület belső részében a radiátorokat is 
védő lelátók kialakítását, mivel jelen-
leg a radiátorok nagyon rossz állapot-
ban vannak. A képviselőtagok részéről 
felmerült az iskolai rendezvények meg-
felelő hangosításának szükségessége.

Ezután a polgármester megköszön-
te az iskola dolgozóinak elmúlt évi 
munkáját, és a képviselő-testület a tájé-
koztatót egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően az önkormányzat idei 
költségvetési rendeletének módosítá-
sa került napirendre. A polgármester 
előterjesztésében elmondta, hogy az 
étkezési nyersanyagnorma költsége leg-
utóbb 2007. október 1. napjával válto-
zott. Mivel az általános forgalmi adó 
mértéke 25 %-os lesz folyó év július 1-
től, az eddigi nettó költség megtartása 
mellett javasolta az új áfamérték figye-
lembe vételével meghatározni a nyers-
anyagköltséget és intézményi térítési 
díjat. Ennek következtében a térítési 
díjak 11-22 forint között emelkednek.

A képviselő-testület egyhangúlag 
egyetértett a rendeletmódosítással.

dr. Lipka Klaudia jegyző elmondta, 
hogy a képviselő-testület a költség-
vetési szervek jogállásáról szóló tör-
vényben foglaltak alapján előző ülésén 
módosította a Polgármesteri Hivatal és 
intézményei alapító okiratait. A fenti 
törvény előírásait figyelembe véve az 
Általános Iskola, Óvoda és az Egész-
ségház és Idősek Klubja alapító okirata-
inak további kiegészítése szükséges az 
előterjesztésben foglaltak szerint.

A képviselő-testület a módosítást 
egyhangúlag jóváhagyta.

Kutasi Ferenc településfejlesztő 
arról tájékoztatott, hogy benyújtásra 

került az előző testületi ülésen már 
tárgyalt pályázat, mely a szennyvíz-
beruházás önerejének 50 %-ára igé-
nyel támogatást. A hiánypótlási eljárás 
során formai okok miatt módosítani 
kell az erre vonatkozó határozatot: a 
pályázati adatok változatlanok, de a 
határozatnak több adatot kell tartalmaz-
ni az önrész megoszlása, az igényelt 
támogatás és a nem támogatott tarta-
lom vonatkozásában.

A képviselő-testület egyhangúlag 
egyetértett a határozat fentiek szerinti 
módosításával.

A következőkben a polgármester a 
szennyvízberuházás jelenlegi állásáról 
tájékoztatott. Elmondta, hogy június 
18-án küldte el a lebonyolító szerv a 
Közbeszerzések Tanácsához az aján-
lattételi felhívást, amely június 22-én 
jelent meg az interneten. Július 13-a 
az ajánlatok beadási határideje. Eddig 
24 dokumentáció-csomagot vittek el 
ajánlattevők. A lakosság részéről köz-
műfejlesztési hozzájárulásként eddig 
57 befizetés történt.

Tájékoztatott arról is, hogy egy 
cég megkereste, hogy ha a szenny-
vízberuházás kapcsán az összes utca 
föl lesz bontva, akkor ajánlatos lenne 
egy optikai gerinchálózat csővezeték-
ét lefektetni, amit majd internetezés-
re, kábel TV-re lehetne használni. A 
pénzügyi bizottsági ülésen olyan állás-
foglalás született, hogy ha a beruhá-
zással egyidejűleg ennek a lehetősége 
megteremthető, érdemes lenne vele 
foglalkozni.

Az ülés végén Szabó Attila és Mar-
ton J. Ferenc Urak a települési önellá-
tás és helyi pénz témakörében tájékoz-
tató előadást tartottak.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület júliusi hírei
Egyesületünk júniusi közgyűlé-

sén számba vettük lehetőségeinket 
és megvitattuk azt is, hogy július 
hónapban hétvégi tevékenységeit 
"lazábbra" vesszük, lévén a tagság 
legnagyobb részének egyéb tevé-
kenységei mellett (nyaralás, kirándu-
lás, munka stb.) nem jut majd annyi 
idő arra, hogy tartalmas programo-
kat tudjunk szervezni.

Elkészült a Trianon tabló is, mely 

a korábban már elkészített tablókkal 
együtt megtekinthető a Presszóban.

Nyári programjainkról annyit sze-
retnék közzétenni, hogy idén is részt 
veszünk Szentkirály augusztus 23-
án tartandó ünnepségében program-
jainkkal. A Szent István tér felújítási 
munkáiba is besegítünk majd.

Szeptembertől fog újból beindulni 
az Egyesület a programok szempont-
jából. Felélesztjük a már 3 alkalmat 

megért nótaestet. Kétfajta filmklu-
bot szeretnénk szervezni, az egyiket 
komoly, míg a másik inkább közön-
ségfilmekkel. Szeretnénk vitaesteket 
és előadásokat szervezni mindenféle 
témában (vallás, filozófia, politika 
stb.), és szeretnénk különféle zenés 
rendezvényeket is lebonyolítani. 

Mindenkinek kellemes pihenést 
és persze jó munkát is kívánok a 
nyárra!   Üdvözlettel: Csorba Zoltán
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IV. rész
Halálraítélt gyújtogató

Ha ritkán is, de időnként előfordult 
vidékünkön nagyobb súlyú bűneset és 
az azért kiszabott ítélet igen szigo-
rú szankciókat tükrözte. Szabó István 
cseléd 1923. július 14-ről 15-re virra-
dó nyári éjszakán felgyújtotta gazdája 
Túri János gazdálkodó Szentkirály 27. 
szám alatti tanyáján a birkahodályt. 
Egyébként Túri gazda Kecskeméten 
a Damjanich utca 9. szám alatt lakott. 
A tűz rövid idő alatt átterjedt s elham-
vasztotta a pajtát, az istállót, a kocsi-
színt és a libaólat is. A tüzet nem 
lehetett eloltani. A kár akkori értéken 
meghaladta a 10 millió koronát. Szabó 
István cselédet rövidessen bíróság elé 
állították és gyorsított eljárással megin-
dult ellene a vizsgálat. Az eljárás során 
megállapítást nyert, hogy Szabó hat 
évig élt vadházasságban Mizere Mária 
cselédlánnyal. Februártól dolgoztak 
együtt Túri gazdánál kint a tanyán. A 
menyecske szemet vetett a gazda juhá-
szára Bodacz Mihályra. Ettől kezdve 
megromlott Szabó és Mizere között 
a viszony és állandóan veszekedtek 
a vetélytársak is egymással. A vesze-
kedés a Szabó féltékenykedései miatt 
indult. A cseléd emiatt elhanyagolta a 
gazdájánál a munkáját is. Több alka-
lommal napokra eltűnt a tanyából s 
ilyenkor rendszeresen italozott. Július 
8-án is eltűnt több napra.

A kikapós menyecske kapva az 
alkalmon összeállt a juhászlegénnyel. 
Július 14-én este, amikor a gazda nem 
otthon a tanyában előkerült a cseléd. 
Tudtára adták, hogy ezentúl nincs 
keresnivalója a tanyában, hiszen az 
asszony már a juhászt szereti, a gazda 
pedig nem fogadja vissza Szabó Istvánt. 
Ezután a cseléd az éjszaka folyamán 
bosszúból felgyújtotta a gazda tanyáját. 
Végül is a vádlott az eljárás idején nem 
tagadta tettét. Azzal védekezett a július 
28-án megtartott tárgyaláson, hogy a 
gazda rosszul bánt vele, pénzt vont le 
a béréből. Még a védekezésében azt 
is előadta nagyon bántotta őt a dolog 
amiért az élettársa hűtlenül elhagyta. A 
tárgyaláson nem igazolódott be a gazda 
ellen felhozott indokok közül egy sem.

A bíróság példás-szinte elretten-
tő-ítéletet hozott, mely szerint Szabó 

István cseléd szándékosan elkövetett 
gyújtogatás bűntette miatt kötél álta-
li halálra ítélte. Szabó az ítélet ellen 
fellebbezést nyújtott be. Nincs tudo-
másom, hogy a kegyelmi kérvényét 
hogyan bírálták el.
Cselédlány öngyilkossága

Felakasztotta magát egy 19 éves cse-
lédlány-adták hírül a korabeli újságok. 
Bálint Etel a cselédlány 1927. március 
24-én este követte el szörnyű tettét gaz-
dája Pataki Gábor Felsőszentkirály 60. 
szám alatti tanyáján. Holttestére csak 
órák múlva találtak rá, amikor már nem 
tudtak rajta segíteni. A szerencsétlen 
fiatal lány semmiféle írást nem hagyott 
maga után. A környezete valószínűsí-
tette, hogy szerelmi bánata miatt dobta 
el magától fiatal életét.
Meggyilkolta újszülött csecsemőjét

Nagy visszhangot váltott ki a kör-
nyéken a következő bűntett is. Özvegy 
Gyóni Pálné Dobor Verona 34 éves 
Felsőszentkirály 133. szám alatti nap-
számos asszony 1927. június 12-én 
egészséges gyermeknek adott életet. A 
szülést követően azonban sajátkezével 
megfolytotta és a földbe elásta a tete-
met. A bestiális gyilkosságra névtelen 
feljelentés alapján jött rá a lakitele-
ki csendőrörs. Az ügyben lefolytatott 
nyomozás befejezése után a lelketlen 
gyilkosanyát letartóztatták és beszállí-
tották a kecskeméti ügyészség foghá-
zába. Hogy milyen ítéletet szabtak ki 
rá nem tudom.
Nagy tűz

Hatalmas tűz pusztított 1925. már-
cius 28-án Felsőszentkirályon Sz. 
Kovács Pál 268. szám alatti tanyáján. 
A tanya rozoga kéményéből kipattant 
szikrák meggyújtották a 20 méter hos-
szú épület nádtetőzetét. A tanyabeliek 
hamar észrevették a fellobbanó tüzet, 
de tehetetlenek voltak. Hiszen az egész 
tetőzet egy óra leforgása alatt szinte 
teljesen leégett. Egészen a mennyezetig 
elhamvadt minden. A padláson tárolt 
anyagok: 250 kg kukorica, 70 kg sza-
lonna, 50 kg füstölt hús, 1 mázsa bab, 
20 kg répa mind oda lett. A kár közel 
15 millió koronát tett ki. Biztosításuk 
nem volt. A csendőri nyomozás meg-
állapította, hogy a tűz a gazda gondat-
lanságából következett be. A kéményt 
ugyanis, melyből a szikrák a tetőzetre 

jutottak már régen meg kellett volna 
javítani. 
Betyárvilág Szentkirályon

A régi alföldi betyárvilág roman-
tikája elevenedett meg 1925. április 
25-én éjjel Szentkirályon a kécskei út 
mentén. A szentkirályi Erdő határá-
ban a bükkös lankák oldalában a cse-
rény tövében pihente a napestig tartó 
barangolás fáradalmait két szentkirályi 
juhász, meg a 40 birkát számláló nyáj. 
A borús égbolt alatt álmos csend honolt 
szerte a tájon, az éjfélt ütő óra kongását 
is messze elvitte már az enyhe tavaszi 
szellő a kecskeméti öregtemplom tor-
nyából, amikor váratlan lódobogás és 
karikás ostorok csattogása vegyült bele 
a puli egyhangú vakkantásaiba. Három 
jókötésű legény rontott a nyájra és még 
mielőtt a juhászok megakadályozhat-
ták volna, már terelték is a nyájat az 
erdő irányába. A juhászok felocsúd-
va kábulatukból a nyáj után vetették 
magukat, de néhány pisztolylövés meg-
győzte őket arról, hogy hiábavaló min-
den kísérlet. A nap felkelte után már 
kakastollas csendőrök üldözték volna a 
rablókat, ha a szél be nem fújja közben 
a nyomokat.
Hatalmas tűz Felsőszentkirályon

1925. október 21-re virradó éjszaka 
két óra tájban hatalmas tűz pusztí-
tott Kéri Kálmán Felsőszentkirály 43. 
szám alatti tanyáján. Az egyik cse-
léd vigyázatlansága folytán kigyulladt 
négy óriási szalmakazal és több mint 
tíz kocsira való kukoricaszár. Hatalmas 
messze látható fénnyel borította be a 
tájat, közel 45 millió korona értékű kár 
keletkezett. A gondatlan cseléd ellen 
a csendőrség az eljárást megindította. 
A biztosító kifizette a keletkezett kár 
összegét a károsult gazdának. 
Egy kislány tragédiája

1931. november 15-én Kokovai 
János hétéves kislánya, Ilonka a tanya 
előtt beleesett egy hegyes karóba, mely 
teljesen felnyársalta. Gyorsan beszállí-
tották a kórházba, megműtötték, has-
hártyagyulladás lépett fel. A kislány 
állapota életveszélyes volt.

Forrás: Kecskeméti Lapok kora-
beli számai a Katona József Megyei 
Könyvtárban.

Lovag Kenyeres Dénes

Szentkirály a bűnügyi krónikákban
1923-1931 között
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Ötvenöt nyár
Bizony, rögtön nyárral kezdődött az 

élete, forró és heves nyárral, amely pezs-
díti a vért, s olykor egyenesíti a kaszát, 
máskor meg serény betakarításra kész-
tet. Ilyen volt az élete is, bőségesen ára-
dó, színes, mint a dús nyári természet. 
Kaszát egyenesítő ősei után ő már a gon-
dolat, a szellem, a tudás fegyverét élezte, 
s forgatta is hősiesen. Termése pedig 
- könyvekben hátrahagyott életműve - 
válogatott és gondos gazdára valló. Válo-
gatott és nemesített gyümölcsök ezek, 
melyeket gondosan érlelgetett. 

Ó, mennyire nem szeretné az ilyes 
köszöntéseket, megemlékezéseket, talán 
csak legyintene, talán zsörtölődne is 
pipája mögül, hiábavalóságokról szólna. 
De a hálátlan utókor már csak ilyen. 
Nyolcvan éves születési évfordulóján 
avat emléktáblát Kecskeméten, a Páz-
mány Péter u. 6. számú ház falán, ahol 
egy időben lakott volt - tessék megnéz-
ni. Születésének helyén, fölnevelő tele-
pülésén, Ártándon könyvtárat neveznek 
el a tiszteletére. Könyveit pedig nem 
selejtezik ki a könyvtárakból - miért is 
tennék, időt állóak azok. 

Július 5.-én született, 1929 küzdel-
mes nyarán, Keleten, amelyről a fény 
jön, Ártánd községben. A testre kicsiny 
gyermekből szellemi dalia vált. Írói 
nevét, amely mintha a végetlenséget 
jelképezné, a tágas Hortobágy egyik 
pusztájáról választotta. A szertenyúló, a 
láthatárral egyesülő hortobágyi táj azt a 
szellemi, gondolati tágasságot is jelenti, 
amelyre neki is, a szellem emberének, 
az írónak, a szociográfusnak mindig is 
szüksége volt. Mert ha korlátozták, ha 
szellemi munkásságában akarták eltipor-
ni a földi hatalmak, fogta magát, odébb 
állt, új életet kezdett. Mint a fény, kelet-
ről nyugatra, úgy jutott ő is a Hortobágy 
mellékéről ide, a Duna-Tisza közére, 
azon belül is a községünkbe, ahol ó, már 
huszonnégy éve, megtért földanyánk ölé-
be, utolsó földi lakóhelyére. Miként a 
nyár heve jellemezte szellemi munkássá-
gát, azonképpen búcsújának napja is rá 
jellemző. Sokszor szembe ment a beideg-
ződésekkel, a megszokottsággal, mert 
rákérdezni dolgokra. A néphagyomány 
szerint viszont április 24-e a természet 
megújulásának szimbolikus napja, régen 
a legelőn tartott állatokat ekkor hajtották 
ki, ünnepségek, örvendezések között. Ő 
ekkor, április 24-én, 1984-ben távozott 

közülünk, mintha már mindent betakarí-
tott volna, mintha mindent learatott vol-
na. Számunkra mégis fájóan korai búcsú-
vétel volt ez, ötvenöt évbe fordulóan. 

Azonban a siránkozás, a sajnálkozás 
a legkevésbé illene hozzá. Ezért olvas-
suk inkább szépirodalmi kisregényeit, 
novelláit, szociográfiai tanulmányait, s 
emlékezzünk rá. A régi Szeged környé-
ki, alföldi hagyomány szerint addig él 
egy ember, amíg emlékeznek rá. Bíz-
vást így van ez vele is. Hol vannak már 
azok a földi hatalmasságok, párt- és 
tanácsi vezetők, akik erővel kísérelték 
meg elfojtani a szociográfiáiban feltett 
kérdéseket, amikor már az első írásában 
is azt kérdezte: miért mert tönkre a Hor-
tobágyi Állami Gazdaság? A tiltásokat, 
korlátokat építők, az őt elűzőknek már 
emléke sem él, de a könyvespolcokon 
ma is ott áll a Hortobágyi jegyzetek 
könyvecskéje.   

Nos igen, nem más ő, mint Zám 
Tibor, az író, a szociográfus. Emlékez-
tünk már szépírói tevékenységéről, a 
szociográfusi - azaz a valóságkutatói 
- oldaláról is. tegyünk hozzá mindezek-
hez újabb árnyalatot is - egy időben 
pedagógus, tanító is volt ő. Az ötve-
nes években a Debreceni Agrártudomá-
nyi Egyetemen tanársegéd, filozófiát, 
marxista megalapozottságú tudományt 
oktat. Ám mindig mert kérdezni, már 
akkor is, minthogy azonban értelmes 
választ nem kaphatott, hamar megcsö-
mörlött a dogmáktól, viszont elnyerte a 
hallgatók rokonszenvét, 1956-ban a kari 
forradalmi bizottmányba választották. 
Ez elég volt ahhoz, hogy utána szám-
űzetésbe kényszerüljön, három évig a 
Hortobágyon, Kónyán tanított osztatlan 
tanyai iskolában. 

Kónyai tanítóskodása idején szokat-
lan pedagógiai kísérletbe fogott. Jólle-
het valószínűleg nem hallotta azt a mai 
újkeletű bölcsességet, miszerint az osz-
tályzás öl, butít és nyomorba dönt, de 
felismerte, hogy az osztályozás nem 
mindig alkalmas a tanulók valós tudásá-
nak viszonyítására. A kísérlet lényege az 
volt, hogy a felsőbb osztályos tanulókat 
képességeik alapján csoportokba osz-
totta irodalomórákon, a feldolgozásra 
feladott művek (pl. János vitéz) közösek 
voltak, a csoportok azonban más-más, 
tudásuknak megfelelő kérdések alapján 
dolgozták fel azokat. A csoportok tagjait 
azonosan értékelte, úgy, hogy minden 
csoportból az óra végén véletlenszerű-

en bekérte valamelyik nebuló füzetét. 
A csoportoknak így fontossá vált, hogy 
mindenki leírja a közösen kialakított 
csoportvéleményt, hiszen, ha a bekért 
irkában nem volt semmi, az egész cso-
port elégtelent kapott. A tanév végén 
kérdőívet töltetett ki a diákokkal, munká-
jának önértékelése e visszajelzések alap-
ján történt. Az Egy kísérlet tanulságai 
[megjelent a Bács-Kiskunból jövök c. 
kötetben, 1973] című írásában az önálló 
és felelősségteljes munkára fogott gyer-
mekcsoportokról így írt: „A félelem oldó
dik, a felelősség szilárdul: a munkára 
szövetkezett emberek régi törvényét újra 
felfedezem magamnak“.

Ma divatos irányzat a pedagógiában 
az integráció, azaz a különböző képessé-
gű, szellemi adottságú gyermekek együt-
tes tanítása. Zám Tibor más pedagógiai 
úton járt. Bizonyos azonban, hogy az ő 
osztályában, azokon az irodalomórákon 
volt sikerélménye a gyengébb képessé-
gű diákoknak is, hiszen nem elvont kér-
déseket kaptak, hanem hozzájuk igazítot-
takat. A jobb képességű tanulók pedig 
szárnyaikat kibonthatták, szárnyalhattak 
a költők, írók nyomdokán. 

E tanulmányának végkövetkeztetése, 
e mondatok ma is teljesen helyénvalóak, 
nem csak 1973-ban: 

„E sorok írója úgy véli, hogy a tár
sadalomnak nem mennyiségi munkára s 
megtévesztő statisztikára, hanem minősé
gi munkára s jobban képzett emberfőkre 
van szüksége. Azért tiltakozik a nemzeti 
művelődésügy legkiterjedtebb provinci
áiban uralkodó pedagógiai barbarizmu
sok ellen, mert meggyőződése, hogy az 
általa végzett kísérlet a társadalom új 
kívánalmait próbálta kifejezni.“

Írói, emberi magatartásának summá-
zata a következő idézetekből tárul elénk. 
Gondolati egységére jellemző, hogy az 
előbbit egy szociográfiai írásában, a 
másikat egy szépirodalmi munkájában 
fogalmazta meg: „Ami azonban egysze
rű, nem mindig nagyszerű: a dolgokat 
előmozdítani  politikában, irodalom
ban, mindenben  csak a nehezebb olda
lukról lehet.“

„…mert az igényes emberek mindig, 
mindennek a nehezét keresik, s nem 
hőbörgésből, hősködésből, hanem abból 
a felismerésből, hogy dolgokat előmozdí
tani csak a nehezebb oldalukról lehet.“

Békesség veletek! A kő marad.
bor 

GARABONCIÁS DIÁK
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1. rész 

Krisztusban
szeretett testvéreim!

Isten előtt egy nap ezer év, ezer év 
egy nap - tanítja Szent Péter apostol. 
Nekünk azonban beláthatatlan hosszú 
idő az ezeréves Erdélyi Egyházmegye 
története, amely mint hallottuk érsek 
urunktól, majd' ezer évig a kalocsai 
érseki tartomány része volt. Úgy is 
jöttem ide, mint a szent koronát hozó 
Asztrik érsek 90. utóda. Beláthatatla-
nul hosszú idő a 800 éves ferences 
rend története. S mégis, ezek a jubile-
umok ebben az ünnepi órában össze-
kötnek bennünket múltunkkal, jele-
nünkkel s remélhetőleg 1000 évnél is 
tovább tartó jövőnkkel. Összetartanak 
és összekötnek mindazokkal, akik a 
közös keresztény hitben, a nemzet-
tudatban mint magyarok, székelyek, 
csángók magyarnak, székelynek, csán-
gónak vallották és vallják magukat.

Pünkösd szombatján várjuk a 
Szentlelket, s mint egykoron Szűz 
Mária az apostolokkal, együtt imád-
kozva kérjük életünkre, nemzetünkre 
a Szentlélek ajándékait. A Szentlélek 
Úristen árasztja ajándékait, a közismer-
ten hét ajándékot, de más karizmákat 
is, és érdemes szemügyre vennünk, 
hogyan teljesedett be Szűz Mária éle-
tében ezeknek az ajándékoknak a sor-
sa, és milyen tanulságokat vonhatunk 
le ebből a magunk számára. Adja a 
Szentlélek az értelem, a tudás és a böl-
csesség ajándékát. Ő a nagyokosságú 
Szűz. Vagy mint ahogy költőien imád-
kozzuk a loretói litániában, a Bölcses-
ség széke. Ha egyszer Jézus Krisztus 

Isten megtestesült bölcsessége, akkor 
az ő édesanyja részesült belőle. Ő a 
Bölcsesség széke. De megkérdezhet-
jük: ki a bölcs? A bölcs az, aki nem-
csak néhány évre tekint hátra vagy 
előre, hanem a leghosszabb távon, 
mondhatni az örökkévalóság fényénél 
- mint ahogy régen a latinok mondták, 
sub specie aeternitatis - szemléli saját 
sorsát és nemzetét.

Hogyan tekintsünk történelmünk-
re? Egy francia származású amerikai 
történész azt írja: ha valaki mélyeb-
ben meg akarja ismerni a történel-
met, annak társalkodnia kell Isten-
nel. Szűz Mária társalkodott Istennel. 
Híres hálaadó éneke, a Magnificat 
egyben rejtett történelmi visszatekin-
tés is, hiszen benne van az, hogy 
nemzedékről nemzedékre mit tett az 
Isten. Fölfedte benne Isten gondvise-
lését és vonalvezetését. Hiszen akkor, 
Szűz Mária korában a választott nép 
majd' kétezer éves történelmet tudott 
maga mögött. Látta, hogyan szórta 
szét a gőgösöket, hogyan taszította le 
trónjáról a hatalmasokat, és hogyan 
emelte fel az alázatosokat. És Szűz 
Mária előtt ott volt saját nemzeté-
nek sok-sok megpróbált időszaka, 
nevezetesen a babiloni fogság is, 
amikor az egyik legnagyobb próféta, 
Izajás jelképesen az egyik fiának ezt 
a nevet adta az ellenségre utalva: 
"rabolj gyorsan, prédálj hamar". S 
vigasztalásul a másik fiának: "a mara-
dék visszatér". 

Valami hasonlatosságot érezhe-
tünk, ha a magunk sorsára és arra az 
ezeréves történelemre is gondolunk, 
ami ezen a tájon Szent István király 
korától az első föltételezett Buldus 
püspöktől egészen a legutóbbi idők 

"emberkatedrálisaink", hogy Illyés 
Gyula szavát használjam Márton Áro-
nig és az ugyancsak hozzá mérhető 
vértanú lelkületű Jakab Antalig ezen 
a tájon ennek a népnek, ennek a nem-
zetnek jutott. Mert benne vannak a 
török és tatár harcok, a háborúk fájdal-
mai, az ország feldarabolása. S amire 
már jól emlékszünk, a falurombolás 
már-már azt a víziót vetítette elénk, 
hogy megsemmisülünk. És mégis itt 
vagyunk. Mert a sokszor nehéz idők-
ben az a ferences rend, amelyik példá-
ul magyar földön az én megyémben 
egyedül a 150 éves török hódoltság 
alatt ápolta a katolikus hitet, úgy ápol-
ta ezen a tájon. És hogy munkája nem 
volt hiábavaló, arra példa az, hogy itt 
vagyunk. Meg kell látnunk a múltban 
Isten gondviselését, mert a múlt erős 
gyökér, jelen és jövő belőle él. Fel 
kell benne fednünk Isten vonalveze-
tését. A múlt a mi reményünk. Meg 
kell látnunk a magunk sorsában és az 
általunk áttekinthető időben is, hogy 
mit tett az Isten. Mert nem is olyan 
rég, mintegy 20 éve a porba hullott 
egy világhatalom. Szintén Izajás sza-
vai jutnak eszünkbe. Mert a nagy-
hatalmak olyanok, mint a vödrön a 
vízcsepp. És szemünk előtt lelöktek 
egy hatalmast a trónjáról. Még a tele-
vízió is mutatta. S ha a magunk sorsá-
ra gondolunk, kérem mindannyiukat, 
kedves testvérek, fedjék fel az Isten 
gondviselését.

Szabad legyen egy saját példával 
előállni, semmiképpen sem a dicsek-
vés szándékával. Papnövendékek vol-
tunk, s akkor mintegy nyolcan nagy 
mennyiségű könyvet hoztunk át ide 
Erdélybe.

(Folytatás a következő oldalon)

KATOLIKUS ÉLET
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 Megszereztük rá a pénzt, keresztény, 
katolikus és magyar könyvek voltak. 
Idejöttünk, vagyis ide szerettünk 
volna jönni, hogy elhozzuk ezeket 
áldott emlékű Márton Áron püspök-
nek és a gyulafehérvári kispapoknak. 
A határnál, ahogy akkor mondták, 
lebuktunk.  Utóbb kiderült, hogy nem 
a vámosoknak az ébersége, hanem 
a hálózat ébersége volt az, amely 
előre jelentette, hogy jönni fogunk. 
Kiutasítottak bennünket, útlevelemet 
elvették, a tortúrát nem mondom el, 
ami '89-ig tartott. Ha nekem akkor 
papnövendék koromban azt mondja 
valaki: "te egyszer itt fogsz állni, és 
prédikálni fogsz Erdély és Magyaror-
szág népéhez", nem hittem volna. És 
saját életemen át látom, hogy annak, 
aki Isten ügyéért fárad, az egyházáért, 
Isten már ezen a földön is visszafizet. 
Mert Istent nem lehet nagylelkűség-
ben felülmúlni. Ezt fedezzük fel saját 
életünkben is. Még ha most megpró-
báltatásban is élünk, mert a Szentlé-
lek a lelki erősség adományát is adja. 
Mint ahogy adta Szűz Máriának, aki 
állt a kereszt alatt és nem rogyado-
zott. Ő akkor is hitte, amit 33 évvel 
korábban mondott neki az Angyal: 
Isten neki adja atyjának házát és ural-
mának nem lesz vége. Hitte a kereszt 
alatt is, amikor fiát megfeszíteni látta. 
És ahogy Szent Pál mondja, lelkében 
meghalt és lelkében feltámadt az ő 
fiával. Pedig ott nem jött a szabadí-
tó angyal, mint ahogy jött egykoron 
Ábrahámnak, amikor Isten őt próbá-
ra tette, hogy áldozza fel fiát. Neki 
mindent el kellett szenvednie. Éppen 
ezért rá kell tekintenünk bajainkban, 
hogy lelki erőt kaphassunk, hiszen ő 
a mi égi édesanyánk. 

Nemrég hallhattunk egy kísérlet-
ről, amit Oxfordban végeztek el 12-
12 önkéntes egyetemistával. Nem tud-
ták, hogy mire kérik fel őket. Az egyik 
csoport hívő katolikusokból állt, a 
másik pedig kifejezetten nem hívők-
ből. Két képet mutattak nekik. Az 
egyik Leonardo da Vinci Hermelines 
hölgye, a másik Sassoferrato Mária-
képe. Mindkettő egy hölgyet ábrázolt. 
S miközben a kísérletben részt vet-
tek, elekrosokkokat kaptak. Ma már 
mindenféle eszközökkel lehet mérni 
a fájdalmat. Azt vették észre, hogy a 
nemhívőknek, bármelyik képet néz-

ték, semmit sem jelentett a fájdalom 
enyhítésében a kép látványa. De akik 
katolikusnak vallották magukat, azt 
mondták, és azt is lehetett tapasztalni, 
hogy amikor Szűz Mária képét látták, 
nem érezték úgy a fájdalmat, hanem 
azt érezték, hogy valamiféle gondvise-
lés és segítő anyai kéz óvja őket. Ezen 
lehet vitatkozni világnézettől függő-
en, de azért ez elgondolkodtató. Ha 
egyszer Szűz Máriára bízta Jézus az 
apostolán keresztül az őt követőket, 
akkor fájdalmainkban miért ne fordul-
hatnánk mi is hozzá? A kegytemplom-
ban az a sok-sok hálatábla arról tanús-
kodik, hogy Szűz Mária ügyes-bajos 
dolgokban megsegítette a hozzá for-
dulókat. Isten a tudója, hogy hányan 
voltak. Mert ez csak egy töredéke. 
Hát mi is odafordulunk hozzá, mert 
a világ és benne a mi magyar népünk 
is nagy válságban van. Azért hozom 
elő magyarországi életünk gondjait 
és bajait, mert az ottani élet kivetül 
a világ összes magyarjára, és ha jól 
meggondoljuk, mi minden megosztó 
szándék ellenére egyetlen nemzetet 
alkotunk.

Most sokan csak azt érzik, hogy 
gazdasági válság van, drágább lesz 
minden. Ezt mindenki érzi. Akik 
mélyebben látnak, azt mondják, 
erkölcsi válságban vagyunk. De még 
mélyebbre kell tekintenünk, mert 
az erkölcs nem áll meg önmagában. 
Támaszt kíván. Már Dosztojevszkij 
megmondta: ha nincs Isten, mindent 
szabad. És az újkori ember elveszítet-
te komoly istenhitét immár 300 éve. 
Azóta egyre lejjebb csúszunk. Elő-
ször megvolt még az erkölcsi érzék a 
jó és rossz iránt. De aztán az is meg-
szűnt. Az erkölcsi válságban a bűn a 
botrányig ért és korrumpálódott min-
den, ezt követte az értékválság. Hogy 
mit jelent ez? Azt, hogy a mai világ 
mindent a pénzzel mér. Ez az egye-
düli mérce. Nem véletlen, hogy a mi 
Urunk az összes bűn közül az Istennel 
szemben a pénzt állította. Mert a töb-
bi bűnből sokkal könnyebb felállni, 
mint a pénzimádatból. Ma ott tartunk, 
hogy az áldozatos munkakörökben 
dolgozó emberek, legyen az  tanító, 
ápoló vagy egy pláza dolgozója, egy 
hónap alatt nem szerez annyi jövedel-
met, mint e világ gazdagjai egy óra 
alatt, akik jókor vannak jó helyen. Ezt 

a válságot és értékválságot nagyon 
könnyen az államcsőd is követheti. 

S milyen fájdalmunk van még az 
erkölcsi válságban? Hogy az emberi-
ség őssejtjét, a családot rombolják. 
Minden más együttélést fel akarnak 
emelni a család rangjára, miközben a 
családok támogatása csökken. Növek-
szik az abortuszé. Még a prostituáltak 
is kapnak újabban állami támogatást. 
De a családok helyzete egyre inkább 
megnehezedik. A maradék ifjúságot 
pedig megrontják. Még sokan nem 
tudják, de majd tudni fogják, mert 
mindenhová beszivárog ez az új kór, 
a gender-program, hogy mindenki 
döntse el szabadon, hogy férfi vagy 
nő, homoszexuális vagy transzszexu-
ális vagy transzvesztita vagy hetero-
szexuális akar lenni. Mindegy, döntse 
el szabadon! Aztán még ha ez sem 
elég, először az enyhe kábítószereket 
ajánljuk nekik, majd a még keményeb-
beket, hiszen ez jövedelmet hozhat az 
államnak. Eddig mindig azért tudtunk 
fölemelkedni, mert többen születtek, 
mint ahányan meghaltak. Mára meg-
fordult ez a rend. Föl kell ébrednünk, 
mert a családokat, fiataljainkat tuda-
tosan rontják meg. Kihaló nemzetté 
leszünk, és valóra válik nemzeti imád-
ságunk szerzőjének, Kölcsey Ferenc-
nek a jóslata, amit Zrínyi második 
énekében ír: "És más hon áll a négy 
folyam partjára, / Más szózat és más 
keblü nép…" 
Ne adja Isten, hogy ez beteljesedjék 
rajtunk!

(Forrás: Magyar Kurír)

Kalendárium:
2009. július 15. - augusztus 23.
• Július 16.: Kármelhegyi Boldog-

asszony
• Július 26.: Járműszentelés - Szent 

Kristóf 
• Augusztus 5.: Havas Boldogasz-

szony
• Augusztus 6.: Urunk színeváltozá-

sa
• Augusztus 9.: Szent Lőrinc, nyár-

lőrinci búcsú
• A u g u s z t u s  1 5 . : 

NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 23. TEMPLOMBÚ-

CSÚ
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"Bárki kormányozza is az országot 
a jövőben, az alábbi követelésektől ne 
térhessen el!

A közvagyon kiárusítása nyomorun
kat és kiszolgáltatottságunkat növeli. 
Ezért követeljük, hogy

1) vizsgálják felül azokat a priva-
tizációs ügyeleteket, amelyek során a 
mindenkori kormány túllépett alkotmá-
nyos hatáskörén,

2) a Nemzeti Földalap földvagyo-
nából csak a helyi gazdálkodók részesül-
jenek,

3) a vízellátás és a közművek 
maradjanak közösségi tulajdonban,

4) állítsák le az egészségügyben 
zajló forráskivonást,

5) vessenek gátat a falusi iskola-
hálózat sorvadásának,

6) az önkormányzatok ne a mara-
dék közösségi vagyon feléléséből jussa-
nak bevételhez!

Az államháztartás rendbetételére 
javasoljuk az arányos közteherviselést:

7) a külföldi befektetőknek a haza-
iak rovására nyújtott kedvezmények fel-
számolását,

8) a környezetszennyezés adózta-
tását,

9) a munkát terhelő adók mérsék-
lését,

10) az ellenőrizhetetlen módon 
keletkezett vagyon megadóztatását,

11) a fejlesztési forrásokkal űzött 
korrupció, a pazarló állami beruházások 
leállítását,

12) a közvagyon hűtlen kezelőinek 
törvényes felelősségre vonását.

Magyarországon a munkaképes 
korú emberek fele nem folytat legális 
kereső tevékenységet. A hazai gazdaság 
talpra állítása érdekében a foglalkozta
tás javítására összpontosító gazdasági, 
szociális és képzési politikát kívánunk, 
és ennek szellemében

13) a kis- és közepes méretű hazai 
gazdaságokat sújtó rendelkezések eltör-
lését, az uniós bürokrácia megfékezé-
sét

14) a hazai piacok védelmét, a 
termőföld eladására kimondott morató-

rium fenntartását,
15) élelmiszer-önrendelkezést, 
16) energiafüggőségünket enyhítő 

takarékossági intézkedéseket, a megúju-
ló energiaforrások szerepének növelé-
sét,

17) a kereskedelem szabadságára 
hivatkozva ne akadályozzák a helyi 
közösségeket természeti és kulturális 
értékeik védelmében!

A politika becsületének helyreállítá
sa érdekében követeljük:

18) a döntéshozók személyi fele-
lősségének növelését, a döntési folyama-
tok nyilvánosságát,

19) a médiumok irányításának és 
gazdálkodásának függetlenítését a poli-
tikai pártoktól,

20) pártszolgálati rendőrség, priva-
tizált biztonsági erők helyett a közren-
dészet társadalmi ellenőrzését országos 
és helyi szinten,

21) az önkormányzatiság tényle-
ges feltételeinek biztosítását a települé-
sek, munkahelyi és szakmai közösségek 
számára,

22) a kollektív jogok teljességét a 
határainkon túl élő magyarok számára,

23) társadalmi vitát a választási tör-
vény reformjáról!

A közbizalom helyreállításának elen
gedhetetlen feltétele, hogy az országnak 
a nép által választott vezetője legyen. 
Ezért a válságból kivezető út első lépé
seként javasoljuk a Parlament feloszla
tását!"

Széljegyzet
A fenti kívánságlistát a szervezők 

által összeállított tervezetként hordoz-
tuk tíz napon át június közepén, Magyar-
ország négy égtája felől gyalogolva 
fővárosunkba. A Délről (Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark) magunk-
kal vitt zászló jelenléti ívként is szol-
gált, így megállapítható, hogy öszsze-
sen 78 személy vett részt ebből az 
irányból. Nem köszönöm meg senki 
csatlakozását. Aki velem tartott, meg-
kapta fizetségét: felemelő érzés volt 
együtt róni a kilométereket. Másrészt 
nem kértem szívességet senkitől, hogy 

velem tartson. Hálát mondok viszont 
mindazoknak, akik lélekben segítettek.

Távol álljon tőlem, hogy bírálatot 
mondjak, vagy a zarándoklat sikerének 
mérlegét megvonjam. Tiszta szívből és 
a testi-lelki gyakorlatozás személyes 
tapasztalatára alapozva határoztam el 
magam "a magyar böcsület helyreállítá-
sáért" zarándokolni. 

Ha a címbeli kérdést úgy tesszük 
fel: Mit kíván a magyar nemzet önma-
gának? - vajon miféle választ kaphat-
nánk? 

Egyik barátom állapította meg keser-
nyésen a zarándoklat kapcsán, hogy "a 
magyarok más irányú elfoglaltságaik 
miatt nem kívánják elégedetlenségüket 
tettekre váltani". Tény, hogy a buda-
pesti fő attrakció (Szent István Bazili-
kában istentisztelet, majd kivonulás az 
'56-osok terére) is csak pár száz honfit 
vonzott. 

A magam részéről viszont komo-
lyan gondolom a nagygyűlésen emlí-
tett hasonlatot a gyertyáról: a Hazáért 
való aggódásunknak gyertyalángként 
kell világítania, és másokat is lángra 
gyújtania. 

Nem vesztegethetjük azonban az 
időnket és energiánkat sem a világítást, 
sem a lángra gyúlást/gyújtást illetően! 
Ezerszer ezer gyertya, semhogy egyet-
len bomba!

A „nemzet“ nehezen körülírható, 
megfoghatatlan, megszemélyesíthetet-
len fogalom. Ebből következően kíván-
sága sem igen lehet. Továbbra is kér-
dés maradt viszont, hogy felrázható-e 
Hazánkban az egyes embereknek olyan 
kritikus tömege, amely képes nem vala-
kik ellenében (kommunisták, cigányok, 
zsidók, ruszkik, románok, gárdisták, 
Fideszesek, szocialisták - a sor bővíthe-
tő), hanem önmaga és utódai (a nemzet) 
jól felfogott érdekében a gyertya szere-
pét felvállalni és ezt betölteni? Ki-ki a 
magáét. Azt a szelíd erőszakot, amely 
a mindenkori sötétség, vagyis a fondor-
latos gőg és uralomvágy, a bárminemű 
szemét és ocsmányság, a gátlástalan 
önmegvalósítás és az erőtelen tunyaság 
oszlatásának ügyéért kész az áldozatvál-
lalásra.

Mit kívánunk a magyar nemzetnek? 
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 Nem a sötétség végérvényes elosz-
latására gondolok. Az ember-gyertya is 
csak ember. Az EMBER azonban nem 
a gyűlöletre és pusztításra, hanem az 
egymás megbecsülésének és a közös 
tudás hasznosításának kiteljesítésére, 
a gondjainkra bízott természeti javak 
jó sáfárának szerepére van kitalálva. 
Magyarországon csapnivalóan gyatrán 
alakítjuk ma ezt a szerepünket. 

Pedig az előadásnak a mi generáci-
ónk számára nemsokára vége. Az utolsó 
felvonás kezdődik. Vajon milyen elisme-
rést vívunk ki a nézőtéren ámuló-bámu-
ló millióktól, a már köztünk lévő és a 
még meg sem született utódainktól? 

Még összeszedhetjük magunkat, 
lehetséges a katarzis.

Szabó Gellért
a Déli Hadtest közlegénye

A „SZENTKIRÁLYÉRT“ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Szentkirály Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének tagjai és más 
adakozó szentkirályi lakosok 1990. 
október 12-én létrehozták a "Szentki-
rályért" Alapítványt. Az időközben 
közalapítványi minősítést nyert Ala-
pítvány Kuratóriuma pályázati felhí-
vást tesz közzé az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja:
Szentkirály községben állandó lak-
hellyel rendelkező, kiemelkedő tehet-
ségű fiatalok továbbtanulásának segí-
tése, ösztönzése.

2. A pályázat jellege: A pályázat nyil-
vános.

3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. 
pontban megfogalmazott célkitűzés-
nek megfelelően Szentkirály község-
ben állandó lakhellyel rendelkező, 
közép- vagy felsőfokú intézmény 
nappali tagozatán tanuló fiatal - a 
középiskola 9. évfolyamának máso-
dik félévétől a tanulmányok befejezé-
séig -, akinek az év végi, szorgalom 
és magatartás minősítése nélkül szá-

mított tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől 
függetlenül "A szakma kiváló tanu-
lója" címért kiírt országos szakmun-
kásverseny 2009. évi vetélkedőjének 
I-X. helyezettje is pályázatot nyújt-
hat be.

4. A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanul-
mányi átlageredményt is tartalmazó 
bizonyítvány/leckekönyv másolatát, 
iskolalátogatási igazolást, osztályfő-
nöki vagy vezető tanári ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanu-
lás mellett kifejtett egyéb tevékeny-
séget), a szakmunkásversenyen elért 
eredmény igazolásának fénymásola-
tát.

5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hiva-
talba személyesen vagy postai úton 
lehet benyújtani (6031 Szentkirály, 
Kossuth Lajos u.13.).
Beérkezési határidő: 2009. július 
31.

6. A pályázat elbírálása:
A pályázati feltételeknek megfele-
lő valamennyi pályamű díjazásban 
részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevő díja-
zottak 20.000 Ft - kitűnő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők 25.000 Ft; 
felsőfokú képzésben tanulók 40.000 
Ft - kitűnő tanulmányi eredménnyel 
rendelkezők 50.000 Ft személyen-
kénti egyösszegű ösztöndíjban része-
sülnek.

A pályadíj összegének további 50 
%-ára jogosult az a díjazott, akinek a 
következő félévi tanulmányi eredmé-
nye eléri a 3. pontban meghatározott 
mértéket.

A 3/b. pontban jelzett országos ver-
senyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, 
VI.-X. helyezettje 25.000 Ft egysze-
ri jutalomban részesül.

A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2009. évi rendezvényén, illetve a 
2010. évi Falugyűlésen történik.

                                                   
 Kuratórium

A szentkirályi különítmény Budapesten a Rezső téren
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A "Szentkirályért" Közalapítvány 
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03) 

2008. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
1.) Számviteli beszámoló
MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)    ezer forintban
A. Befektetett eszközök     0
B. Forgóeszközök      56.992
III. Értékpapírok     56.323
IV. Pénzeszközök          669
C. Aktív időbeli elhatárolások     0
Eszközök összesen:     56.992

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
D. Saját tőke      56.992
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből    56.992
E. Céltartalékok      0
F. Kötelezettségek      0 

G. Passzív időbeli elhatárolások     0
Források összesen      56.992

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele    24.418
  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás   22.764
  a) alapítótól      0 

  b) központi költségvetésből     0   
  c) helyi önkormányzattól     0
  d) egyéb (ebből 1 % 572 e Ft)    22.764     
  2. Pályázati úton elnyert támogatás    0
  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel   0
  4. Tagdíjból származó bevétel     0
  5. Egyéb bevétel        1.654
B. Vállalkozási tevékenység bevétele   0
C. Összes bevétel (A+B)     24.418
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai      8.353
  Egyéb ráfordítások        8.232
  Pénzügyi műveletek ráfordításai          121
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai    0
F. Összes ráfordítás (D+E)       8.353
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)    0
H. Adófizetési kötelezettség     0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)    0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)    +16.065

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások     0
  1. Bérköltség 
  ebből: - megbízási díjak 
  - tiszteletdíjak 
  2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
  3. Bérjárulékok 
B. A szervezet által nyújtott támogatások     3.633

2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2008. évben költségvetési támogatásként az szja 1 %-ának adó-
zók által történő rendelkezéséből kapott 572.407.- forintot a Kocséri összekötőút 
karbantartásának részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.

3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Nyitó pénzkészlet    40.927.591.- Ft pénzeszköz
Bevételek    
adomány    22.191.127.- Ft
kamat      1.654.448.- Ft
szja 1 százalékából             572.407.- Ft
 Összesen:  65.345.573.- Ft

Kiadások
cél szerinti juttatás   3.633.410.- Ft

sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)    838.000.- Ft
működési költség   3.754.128.- Ft 
banki költség      127.574.- Ft
  Összesen:  8.353.112.- Ft
Záró pénzkészlet 2008. december 31-én 56.992.461.- Ft pénzeszköz.

A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyonnal nem rendelkezik.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 

A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő tevékenységére (Szentkirály községi 
önkormányzat közútjainak fenntartására) fordított kiadása      25.010.- Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály községi önkormányzat közfeladataihoz 
az alábbi támogatásokkal járult hozzá:

  szociális tevékenységre         484.150.-
  nevelés-oktatás céljára        2.876.500.-
  kulturális tevékenységre        272.760.-
   Összesen:        3.633.410.-

5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege: 572.407.- Ft (szja 
1 %-ból).  Elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól, telepü-
lési önkormányzattól vagy azok társulásától, az egészségbiztosítási alaptól és 
ezek szerveitől támogatást a közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban (munkabér, 
tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szol-
gáltatás) nem részesültek.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) 
számú végzésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től közalapítványi minő-
sítést, a 65/1990/10. (1998. VIII. 17.) számú végzéssel pedig 1998. január 1-től 
kiemelkedően közhasznú fokozat szerinti besorolást kapott.
Az Alapítvány célja eredetileg a Szentkirály községi önkormányzat közszolgál-
tatásai körében felmerült feladatok ellátásához pénzbeli hozzájárulás gyűjtése 
volt, amely az alapító okirat módosításával 2006 márciusától fő tevékenységi 
célként a községi önkormányzat közútjainak fenntartására változott, ám tovább-
ra is megmaradt a községi önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli 
hozzájárulás.

Alapítványunk tevékenysége, a módosított alapító okiratban foglalt célok 
megvalósításával a 2008. évben is jelentős sikereket eredményezett. Az ado-
mányok gyűjtése tekintetében az összes befizető száma 532 volt a tárgyévben. 
Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetési jegyekben 
teljesített hozamának köszönhetően is jelentős volt. 
Kiadási tételeink között az első az alapítványi fő tevékenység, az önkormányza-
ti közutak fenntartásának költségét mutatja. Ennek keretében a Kocséri össze-
kötőút aszfaltburkolatának javítására, illetve az un. Ladányi dűlő gréderezésére 
került sor. Ezen túl az önkormányzati közszolgáltatás sokféle címen történő 
támogatása is megvalósult. Intézményeink működését, folyó kiadásaink teljesí-
tését nagymértékben segítette az Alapítvány, kamatmentes kölcsönt biztosítva 
az önkormányzatnak.
Az év folyamán 25 óvodás, 9 iskolás tanuló, és néhány különösen rászorult 
helyi család részesült szociális támogatásban, 15 kiváló képességű középisko-
lás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató ösztöndíjat kapott. Gyermekeink nyári 
táborozását, bábszínházbérlet megvásárlásával a kicsik szórakozását szintén 
segítettük, hasonlóan a községi Könyvtár működéséhez.
A nyújtott támogatásokat zárt pályázat kiírásával, ezt követően a támogatások 
megállapításával, támogatási szerződés formájában folyósítottuk.

A kuratórium az év folyamán 4 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalom-
mal tartott ülést. 
A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, az átlagos részvételi 
arány 68 %. 

Jóváhagyva a 2/2009. (V.28.) Közal. határozattal.
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REFORMÁTUS ÉLET

Júliusi dicséret

"Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izráelnek Istene, öröktől fog-
va mindörökké! Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyo-
gás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! 
Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! Tőled ered a 
gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az 
erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Most azért, 
Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki 
vagyok én, és mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adako-
zásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből 
kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden 
ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék: nincs állandóságuk. 
Urunk Istenünk! Ez az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy 
neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből 
való, és a tied lesz mindez! "

Dávid király hálaimájának egy részlete ez, amelyet az ószövetség-
beli Krónikák 1. könyvének 29. fejezetében olvashatunk (10.-16 vers). 
Ritkán olvassuk az Ótestamentum monumentális könyveit, a kezdő bib-
liaolvasó sokszor elrettentőnek érzi a hosszú leszármazástáblákat, a sok 
csata, cselszövés, háborúk leírását. Pedig az Ószövetségben is az isteni 
kijelentés csendül ki a sorokból. Mert a Biblia nem történelemkönyv, 
nem törvénykönyv, nem természettudományos szakkönyv, amely meg-
határoz bizonyos dolgokat, nem. A Biblia hitvallás. Hitvallás Istennek, 
a Teremtőnknek!

Csodálatos az az összhang, amely a Biblia hatvanhat könyvében 
végighúzódik, amelyeket ráadásul vagy ezerötszáz év alatt írogattak 
meg különféle sorsú és rangú személyek. De mégis, mindezek mel-
lett is ott van benne a prófétálás a Megváltónkról, az evangéliumok 
pedig le is írják Jézus Krisztus földi életét, tanítását, halálát, mindazt, 
amelyek alapján mondhatjuk: Isten új szövetséget kötött az emberrel, 
teremtményével. 

Az Ószövetségben bőséges olvashatunk Dávid királyról, az ókori 
Izráel egyik királyáról. Személye, tettei meglehetősen közismertek, 
még a Bibliát nem forgatók is ismerik a szállóigét: Dávid és Góliát 
harca - ha egyenlőtlen erők küzdelméről van szó. Dávid pásztorfiúból 
lett uralkodó. A hosszú és dicsőséges uralkodása alatt jó néhány tör-
vénytelenséget elkövetett. Az azonban biztos, hogy mindezek ellenére 
Isten embere volt, Istentől soha nem fordult el. Az itt idézett hálaimáját 
a Templom építése előtt zengte, midőn népével együtt, önkéntes adako-
zással sikerült előteremteniük az építkezéshez szükséges anyagokat. 

Érdemes alaposabban szemügyre vennünk eme hálaimát. Manap-
ság ugyanis megfáradtunk a hálaadásban. Sokszor csak kérünk, kérin-
csélünk Istentől, mintha koldusok lennénk. Elfeledkezünk dícsérni 
őt, Teremtőnket, de gyakorta elfeledünk hálát adni embertársainknak 
is. Sőt a rohanó világ felfogása szerint a hála manapság fölösleges 
érzés, rohanni, elvenni és aztán eltiporni kell - tanít a pénzközpontú 
világ. Holott ez a szemlélet nem vezet sehová. Dávid király történeteit 
olvasva, elénk tárul, hogy mindig Istennek volt igaza. Ha Dávid letért 
a helyes útról, mindig romlást hozott magára és környezetére. De a zsol-
tár formában elmondott hálaimája azért is "tanítani való", mert szinte 
tökéletes hitvallást ad.   

Ritka az is, amikor mi kérünk áldást Istenre, pedig a vele való 
szeretetkapcsolatban ezt meg kellene tennünk szépen, hiszen Ő nagy 
dologra hív bennünket: legyünk az Ő munkatársai az Ő országának 
előkészítésében! Bőségesen meg is tapasztaljuk az Ő áldásainak sorát 

testi, lelki életünkben, csak hogy sokszor ezt természetesnek, magától 
értetődőnek vesszük. A testi, lelki egészségünkről csak akkor veszünk 
tudomást, ha ezeket "sikerült" elveszítenünk. 

A király áldja Isten mindenek felett való hatalmát és dicsőségét, 
amellyel telve a föld és ég, s amely forrása minden földi erőnek, hata-
lomnak, gazdagságnak és dicsőségnek. Ezért nem lehet helye semmi 
emberi öndicsőítésnek, mert minden, amit ember Istennek adhat, csak 
visszaadott hálaajándék. - írja a részletes bibliamagyarázatot tartalmazó 
Jubileumi Kommentár. 

Hasonló kérdése van Pál apostolnak is, amellyel megóvna bennün-
ket az elbizakodottságtól: mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? 
(1Kor 4:7) Az ember egyetlen helyes magatartása Isten előtt a hála és 
az alázat. A zsoltárban elmondott királyi vallomás arról beszél, hogy az 
ember nem birtokosa a földnek, csak haszonélvezője, mint gazdálkodó 
és jövevény. Minden földi kincs és gazdagság az Istené. Ő a tulajdo-
nos, az ember csak kapja, hogy kezelje, és forgassa. Jaj ezért annak 
a világnak, annak a kornak, amely elfelejti ezt a teremtésben kapott 
szereposztást, amely a saját önző, vagy éppen kéjvágyó céljainak ren-
del alá minden természeti erőforrást, nyersanyagot, energiát, s magát 
a természetet is. Ma különösen is visszataszító formáját láthatjuk a 
pazarló gazdálkodásnak: a reklámipar a színes kis újságjaival szinte 
egyből hulladékot termel; a csomagolásipar szintén jószerivel hulla-
dékot termel, mert túlnőtt a feladatán, az árucikkek becsomagolásán, 
s a csillogó látvánnyal fölösleges dolgok megvásárlására ösztönöz. A 
nagyobb országutak mellett éjszakára kivilágítják a harsány reklámtáb-
lákat, mintha nappal nem lenne elegendő elviselni őket, még éjszaka is 
tolják bele azokat az utazók arcába. Persze ennek a világításnak az árát 
a fogyasztók fizetik meg az árucikkekben. Óh, mennyire vissza kellene 
fordulni a nagyvilági pazarlás és herdálás útjáról! Vissza az Istennel és 
a természettel való együttélés megelégedett, az egyszerűnek is örülni 
tudó élethez! 

A hálaimából árad a "visszaadakozás" öröme. Az igaz hitből min-
dig jókedvű adakozás, áldozatkészség és öröm fakad. Az áldozatkész-
ség hiánya a hitbeli megszegényedés vészjele. Amiben Dávid bízik, 
az a szív őszintesége és tiszta érzése. Az ószövetségi imádság ezzel a 
gyermeki nyíltsággal és bizalommal megközelítette a jézusi kijelentést 
(aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek… Mk 10:15). 
Csak az önérdem téves voltát s az önmagáról való lemondás felszabadí-
tó hatalmát nem volt képes még felismerni. De az az alapmagatartása 
példa marad minden idők imádkozói előtt, hogy az ember semmi, Isten 
minden s az imádság célja az Isten dicsősége. A krónikás ebben a kirá-
lyi könyörgésben az imádkozás mélységeit és magasságait járja meg 
s maradandó példa az igazi imádkozásra. - mondja még a Jubileumi 
Kommentár. Keressük mi is a lehetőséget a hálaadásra, a hálaimára, és 
a hálából való áldozatra! 

HÍVOGATÓ!!! HÍVOGATÓ!!!!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre hív a harang, s ugyanak-

kor külön gyermek-istentisztelet a kisebbeknek!
Augusztus 10.-15. Gyülekezeti Gyermek- és Családos Tábor 

Szóládon! 
Augusztus 16. vasárnap 16 óra: V. Gyülekezeti Piknik a Puszta-

templom parkban! 
Békesség az Olvasónak!                                       Kenyeres Tibor
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A MI ISKOLÁNK
A "MI" ez esetben nemcsak a gyereke

ket, szüleiket és az iskolában tanító peda
gógusokat jelenti, hanem az egész falut. 
Az "ISKOLÁNK" pedig nemcsak a mai 
állapotában található iskola épületét, 
és a benne folyó munkát jelenti, hanem 
az évtizedek alatt felhalmozódott tudást, 
élményt, emléket. Természetesen jó és 
rossz emlékeket így együtt. Mindenkinek 
mást jelent tehát, és ez a természetes. 

Két éve vagyok a Szentkirályi Általá
nos Iskola igazgatója, előtte három évig 
igazgatóhelyettese voltam. Az alábbiak
ban nagyon rövid áttekintést szeretnék 
adni az intézményben folyó munkáról, 
az iskolavezetést foglalkoztató kérdések
ről, gyerekeink tudásáról, mely talán 
segít az együttgondolkodásban, hogy 
milyen is a MI ISKOLÁNK.

A tudást kompetenciában mérik

Minden évben kompetencia-felméré-
sen méri az Oktatási Hivatal a 4. 6. 8. és 
10. osztályos tanulók tudását. A tesztek 
kompetencia-jellegűek, tehát inkább arra 
kíváncsiak, hogy a tudásukat tudják-e 
hasznosítani a gyerekek. Ezeken a fel-
méréseken tanulóink jól szerepelnek, de 
ne felejtsük el, hogy mindenütt átlagot 
számolnak, így nyilvánvalóan előnyben 
van az az iskola, amelyik válogatás után 
veszi fel a gyerekeket. Ilyenek például a 
8 osztályos gimnáziumok.

Az országos átlagot 100 %-nak 
tekintve, 95-96 %-ra írták az utóbbi 
években a gyerekek ezt a felmérést, de 
tavalyi 6. osztályunk és a tavalyelőtti 4. 
osztályunk tudása meghaladta  az orszá-
gos átlagot. A tesztek eredményessége 
nagyon függ az osztály összetételétől is, 
hiszen itt a tudás összeadódik.

A 8. osztályosok felvételi tesztje is 
központi jellegű. Mivel mindenki ezt 
írja, ennek eredménye is nagyon vegyes, 
hiszen sokféle a megcélzott középisko-
la.

Az idén a 8. osztályosok 70%-a érett-
ségit adó középiskolába nyert felvételt, 
köztük a Bolyai Gimnázium kéttannyel-
vű osztályába, a Kada Elek Közgazdasá-
gi Szakközépiskolába vagy az ÁFEOSZ 
Kereskedelmi Szakközépiskolába.

Természetesen nem adják könnyen a 
jó jegyeket ezekben a középiskolákban, 
de ha a gyerekek és a szülők is komolyan 
veszik a feladatokat, mindenki megállja 
a helyét a választott középiskolában.

Olyan nevű iskolát 
nem ismerünk,  hogy 
"városi iskola"

Ha kimondjuk, 
ha nem, versenyben 
vagyunk más iskolák-
kal. Kevés a gyerek, 
sok az iskola, és a mes-
szebb lévő intézmény 
sokszor csábítóbbnak 
tűnik, hiszen annak 
nem látunk bele a 
mindennapjaiba, nem 
ismerjük a gondjait, 
bajait, pedig abból biz-
tosan van ott is.

Nyilvánvaló, hogy 
a 6 és 8 osztályos gim-
náziumok "erősebb 
iskolák", hiszen nem 
is vesznek fel min-
denkit. De az előző 
fejezetben írtakból az 
is látható, hogy a mi 
gyerekeink is eljut-
nak ugyanoda, ahová 
a "városi iskolákba" 
járó gyerekek.

Nagyon sokfélék 
az említett általános 
iskolák, nem lehet 
általánosítani, de higgyék el, amikor 
kecskeméti kollegák jönnek hozzánk, 
mindig nagyon jó véleménnyel vannak 
a szentkirályi gyerekek tudásáról és hoz-
záállásáról is. Igyekszünk állni ezt a 
versenyt!

Aki pályázik, az gyarapodik

Akik sokat járnak intézményünkbe, 
észrevehették, hogy mennyi mindent 
vásároltunk az elmúlt években, mind-
ezt elsősorban pályázati pénzekből. Az 
Integrációs Pedagógiai Rendszer beveze-
tésével 1.4 millió forintot, eszköz pályá-
zaton 1,9 millió forintot, informatikai 
pályázaton közel fél millió forintot nyer-
tünk. Szinte minden teremben kicserél-
tük a padokat, és székeket, CD lejátszó-
kat, számítógépeket, fejlesztő játékokat 
vásároltunk. Valamennyi hangszeren 
tanuló diáknak tudunk hangszert bizto-
sítani. Külföldi útjaink is pályázati pénz-
ből valósultak meg, ebben a tanévben 
Ausztriában, Szerbiában, Boszniában jár-
tak gyerekeink. Most kerül aláírásra egy 
uniós project, a TÁMOP 3.1.4., melynek 

keretében új módszereket fogunk beve-
zetni szeptembertől. Eszközökkel is gya-
rapodunk majd, és amiről eddig kevés 
szó esett, a tanárok is képezni fogják 
magukat, tantestületünk 19 tagja 30 féle 
továbbképzésen fog részt venni.

Elballagtak a nyolcadikosok

22 tanuló vett búcsút, osztályfőnökük Ádámné Péli Andrea 
volt

Tamás bácsi házi feladatként a fordított 
napon egy dalt adott elő



Régi barátok
Régi barátok találkozója volt Szentkirályon 2009.06.27-én. Délután három órától gyülekeztek a régi jó ismerős barátok, és 

családjaik. Ezt megelőzően mindenkit megkérdeztünk az 
összejövetellel kapcsolatosan, hogy elfogadják-e meghívá-
sunkat, és támogatják-e? Természetesen mindenki rábólin-
tott. A délután nagyon jó hangulatban telt el. Volt egy kis 
szerény vacsora, nagy-nagy beszélgetések a régi bulikról, 
a fiatalságunkról, és ami adott, a tény, hogy gyermekeink 
most annyi idősek, mint mi voltunk akkor…! Még egyszer 
köszönet minden résztvevőnek! A fiataljainknak nagyon 
sok sikert, kitartást kívánunk az Élethez, a céljaik elérésé-
hez. A kisebbeknek gondtalan gyermekkort, jó tanulást, és 
nagyon kellemes nyarat. A szülőknek erőt, egészséget, jó 
munkát, hogy tudják segíteni gyermekeik álmait és vágya-
it! Ég veletek!                  Baráti üdvözlettel:  P.A. P.A-né
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Ez a pályázat a kompetenciaalapú 
oktatás bevezetését támogatja Szentki-
rályon, az óvodát és az iskolát fenntartó 
Szentkirályi Önkormányzat közel 22 mil-
lió forint támogatásban fog részesülni.

A jó hírek nem olyan érdekesek

Az hiszem, az én korosztályom már 
nehezen szokja meg ezt a bulvársza-
gú világot, melyben csak a rossz hír a 
hír. Amikor rendben mennek a dolgok, 
mindenki  a helyén van, arról nincs mit 
beszélni. Ez igaz egy oktatási intézmény-
ben is.  Mivel azonban most módom 
van beszámolnia az egyszerű hétköz-
napokról is, kiemelek egy-két fontos 
eseményt.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 
bevezetésének köszönhetően a hátrányos 
helyzetű gyerekeket is elvittük a Csodák 
Palotájába, de jártunk a Nemzeti Bank-
ban és a Néprajzi Múzeumban is.

Amikor karácsonyi zongorahangver-
senyünkön közösen énekeltük a Csendes 
éj-t, annak a délutáni hangversenynek a 
hangulata leírhatatlan volt.

Project napunkon 8 osztályunk 8 

országot mutatott be, az a nap színes 
és mozgalmas volt mindenki számára. 
Gyereknapon  a karaoke-versenyen még 
a tanárok is dalra fakadtak, amit a gye-
rekek nagyra értékeltek, de biztosan 
senki sem felejtette még el a jótékony-
sági rendezvényünkön bemutatott tan-
testületi táncot sem.  Fordított napon a 
gyerekek tanítottak, a pedagógusoknak 
házi feladatot kellett megoldani, hogy 
"állásukat visszakapják". 

A fantasztikus 
hangulatot jól mutat-
ja néhány feladat. 
Sanyi bácsinak azt 
kellett bemutatni, 
hogy milyen fontos 
szerepet játszott az 
elektronika már az 
őskorban és a közép-
korban is. Réka 
néninek be kellett 
bizonyítani, hogy 
matematika nélkül 
is lehet élni. (De ez 
nem sikerült!) Teri-
ke néninek a Szent-
királyra látogató 

Erzsébet királynőnek kellett bemutatni 
a búcsúzó nyolcadikosokat.

Természetesen volt sok nevetés!
Hiszem, hogy tanulóink megőrzik 

ezeknek az emlékezetes napoknak a han-
gulatát, amikor elköszönnek tőlünk.

A Szentkirályi Általános Iskola igaz
gatójaként igyekszem mindent megtenni 
azért, hogy komoly oktató munka mel
lett odafigyelést, szeretetet kapjanak a 
gyerekek. 

Ismerjék kötelességeiket és jogaikat 
is. Ugyanez elmondható a kollegákra 
is.

A tanáriból gyakran hallani neve
tést, a jó hangulat nem áll tőlünk távol. 
De ha visszatekintek az elmúlt a tanévre, 
látom, sok munka áll mögöttünk. 

Szeretném, ha jó hangulat és sok 
munka jellemezne a jövőben is bennün
ket.

 De előtte még minden tanulónknak 
és minden pedagógusnak jó pihenést 
kívánok a nyáron!

Katzné Almási Zsuzsanna
Igazgató

Fordított napon Szilvi néni és Terike néni is beült az iskolapadba

Karaoke: Színpadon az ötödikes lányok
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Változik az autóbusz-menetrend!!
Folyó év július 6-án hétfőtől az alábbi változásokkal közlekednek az autóbuszok:
A Kecskemétről 15.20-kor, a Szentkirály, Tsz-Irodától 4.40-kor, illetve a Szentkirály, Kossuth Tsz. megállóból 
16.05-kor induló járatok csak a tanév tartama alatt munkanapokon közlekednek. 
Indul viszont szabad és munkaszüneti napokon járat 15.20-kor Kecskemétről egész évben, illetve a 4.40-es és 16.05-
ös járat is közlekedik szombati napokon.
Kérjen további felvilágosítást a gépkocsivezetőktől!!

Az utóbbi időben a parlagfű rohamos elterjedé-
se miatt parlagfű-mentesítési heteket tartanak számos 
helyen az országban. A Szentkirályi Önkormányzat egy 
"Szedd magad!" akció keretében szervez parlagfű-men-
tesítési programot.

Az összeszedett parlagfüvet 20 szálanként kötegelve 
(gyökeres, száras, zöld állapotban) kell összegyűjteni. 

Kötegenként egy kupont kapnak a nyereményjáték-
ban résztvevők. A legtöbb kupont összegyűjtők között az 

önkormányzat értékes ajándékai kerülnek kisorsolásra.
A fődíj: egy bicikli!
A kötegelt parlagfű átvételének helye és ideje: 2009. 

július 15. és augusztus 10. között hétfőtől-csütörtökig 
9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig a Polgármesteri Hiva-
tal udvarában. Átvevő személyek: Horváth Mária vagy 
Müller Ilona.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2009. augusztus 23-
án, Szentkirály Napján délután.

Szedj egy biciklit magadnak! AKCIÓ!

PARKFELÚJÍTÁS
(Folytatás az első oldalról)
Bizonyára feltűnt a Kedves Olvasónak, hogy utcáinkat, 

tereinket virágokkal teli ládák díszítik. A parkok gondozá-
sát, ápolását, átalakítását a Munkaerő-piaci Alap támogatá-
sával működő tanfolyam hallgatói végzik Kovácsné Lázár 
Ilona irányításával. Ez az alap az első szakmához jutást 
támogatja, illetve az ötven év feletti, egy szakmával ren-
delkezők további szakmához jutását segíti. Községünkben 
tizennégyen végzik ezt a 400 órás, vizsgaköteles parkgon-
dozói tanfolyamot, mely november 12-ig tart. Jelenleg a 
gyakorlati órákat töltik a tanfolyam résztvevői. A tanfo-
lyamhoz szintén a támogatási alap révén szakmai anyag 
jár, tehát növények, kemikáliák. 

-szerk-

Pályázati felhívás
A Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot 

ír ki az alapító okiratában foglalt alábbi célok megvalósítá-
sára:

a Szentkirály községi önkormányzat egészségmegőr-
zési-betegségmegelőzési, szociális, nevelési és oktatási, 
kulturális, műemlékvédelmi, természetvédelmi, környe-
zetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, a helyi községi 
sporttal kapcsolatos, közlekedésbiztonsági és közrend-
védelmi, továbbá a közforgalom számára megnyitott 
helyi utak üzemeltetési és fejlesztési közfeladatainak 
támogatása.

A pályázók köre zárt. Pályázatot csak a Szentkirály köz-
ségi önkormányzat nyújthat be a fent megjelölt célokra. 

A pályázatban az egyes közfeladatokon belül a támoga-

tás összegének célok szerinti tervezett felhasználását - leg-
feljebb hat havi támogatási időszakra - időbeni ütemezéssel 
részletezni kell.

A Kuratórium határozatában az egyes célokra fordítható 
keretösszeget állapítja meg, valamint a támogatás pénzügyi 
elszámolásának módját és határidejét.

A jóváhagyott céltól eltérően felhasznált támogatást a 
Közalapítvány részére a jegybanki alapkamat kétszeresével 
növelten vissza kell fizetni.

A pályázatot a Szentkirályért Közalapítvány Kuratóri-
umához folyamatosan kell eljuttatni, de legkésőbb 2009. 
október 31-ig. 

A Kuratórium döntését a benyújtást követő 15 napon 
belül hozza meg.
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KERTI TÓ
Néhány négyzetméteres vízfelületű 

kis tóval bővült a Millenniumi Emlék-
parkunk. Az ötletet nem a gazdagság, 
hanem a szükség adta. Lassan az embe-
ri beavatkozás révén a szabad, és az 
épített természeti környezet élővilága 
kipusztul vízhiány miatt. Nem kell 
csak harminc évre visszagondolni, ami-
kor egész éven át jelentős területeket 
borított víz községünk területén. A 
szebb napokat is megért, jobb sorsra 
érdemes birkacsárda helyén is víz állt 
egész évben. Ma már minden tenyér-
nyi szabad vízfelület túlélési lehetősé-
get biztosít madaraknak, kétéltűeknek, 
vízi rovaroknak, hüllőknek. Ezt a mini 
rezervátumi szerepet szántuk a kis víz-
felületnek. Parkunk tavának ötletéhez 
csatlakozott Kovács Imre helyi vízinö-
vény termesztő vállalkozó, aki a növé-
nyeket is adta. Lehet mondani, hogy 
a munkálatok oroszlánrészét is felvál-
lalta mind szervezésben, mind anyagi-
akban. A földmunkát, az ásást Szabó 
Andrásnak köszönhetően Deák Béla 
végezte. A kitermelt földet Habran 
János vállalkozó szállította Pácsa 
József besegítésével. A szükséges szik-
lákat, mosott homokot, Kondor László 
kertitó-építő fuvarozta. A fóliafektetés, 
a tó építése is Kondor László és munka-
társainak érdeme.

Jelenleg a kerítés oszlopainak erő-
sebbekre történő kicserélése, illetve 
a környező ülő alkalmatosságok bőví-
tése, áthelyezése van folyamatban. A 
kerítésnek az esztétikai szerepen túl 
némi "véletlen belépést" akadályozó 
szerepe is van. Sokan látogatják napon-
ta a kis mikró környezetnek felüdülést 
nyújtó mesterséges vizes élőhelyet. A 
több fajta szitakötő szúnyogirtó akció-
inak lehetünk tanúi állandóan. A vízfe-
lületen molnárkák futkosnak, keringő 
bogarak róják hihetetlen gyorsasággal 
a köröket. A vízben háton úszó polos-
kák, csiborok hívják magukra a figyel-
met. A megunt akváriumi halak a hűvös 
idő beálltával elpusztulnak. Nem valók 
a kis tóba. Nagyon szép látványt nyújta-
nak a vízi növények, tavirózsák. Jó ha 
megjegyezzük, hogy ezek letépés után 
szinte azonnal tönkremennek. A helyü-
kön, a vízben szépek!!! Vigyázzunk 
kis kincsünkre, mindenki gyöngysze-
mére, hogy sokáig szolgálja parkunk, 
falunk sokszínűségét.

-Vecsei.-

Kovács Imre

A meder kövezése (Kondor László)

Az avatás
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A   m a s s z á z s r ó l (folytatás)

Mindenek előtt köszönöm a bátorító 
visszajelzéseket az előző számban megje-
lentekkel kapcsolatban. Idézettel folytatnám 
(Horváth-Komáromy: Masszázs című köny-
véből):

"A masszázs a test felszínes rétegein 
kézzel végzett mechanikus kezelés, megha-
tározott fogások kivitelezésének sorozata, 
kötött sorrendben. A masszőr adagolt erejű, 
rendszeres, rendezett, begyakorolt, ritmikus 
mozgásokkal végzi, terápiás céllal."

A terápiás hatást fokozza, ha egyéb fizio-
terápiás gyógymóddal együtt, abba beleépít-
ve alkalmazzák.

A szervezet általános állapotának javítása 
érhető el azzal, hogy serkenti a vérkeringést, 
bizonyos mértékig pótolja az aktív mozgást, 
normalizálja az izomzat tónusát, serkenti a 
szövetek oxigenizációját és anyagcseréjét, 
ezáltal javítja azok lokális keringését, nyug-
tatja az idegrendszert, fájdalmat csillapít, 
nem ritkán meg is szünteti a fájdalmat, lassít-
ja a szervezet elöregedését.

Vétkesen lerövidítettem a felsorolást, 
de nem kell regény a laikus embernek sem 
érteni, hogy a keringés javításával rövidebb-
hosszabb távon számtalan betegség, panasz 
megelőzhető, csökkenthető, gyógyítható, 
esetleg meggyógyítható. Vannak krónikus 

betegségek, melyek véglegesen nem gyógyít-
hatók, ezeknél a gyógyszeres kezelés mellett 
hatékony lassítója az életminőség romlásá-
nak. (Reumás panaszok, csontbetegségek, 
izületek csontosodási zavarai, perifériás ideg-
rendszer zavarai, cukorbaj, kórosan magas 
vagy alacsony vérnyomás, stb.)

- Diagnosztizált és kezelt keringési beteg-
ségeknél, a vénás és nyirokkeringés haté-
kony segítője, értágító hatása a teljes érháló-
zat működését jótékonyan befolyásolja.

- Diagnosztizált és kezelt idegrendszeri 
zavarok okozta szöveti károsodások kezelé-
sére speciális fogásokkal, hatékony segítője 
a gyógyterápiának.

- Nem alkalmazható (általánosan kont-
raindikált) a masszázs lázas állapotban, 
akkut gyulladásnál, gyógyszeresen nem 
kezelt magas vérnyomásnál, infarktus után, 
daganatos betegnél, TBC-s csontfolyama-
toknál, pacc-maker alkalmazásnál, friss tra-
umáknál (törés, ficam, izom- és szalagsza-
kadás), heveny reumatikus folyamatoknál, 
hámhiányos vagy fertőző bőrbetegségnél, 
fokozottan legyengült állapotban, ittas sze-
mélyeknél, szellemileg sérült betegeknél, 
örökletesen vérzékeny betegnél, súlyosabb 
vénás, mélyvénás betegségnél, különösen 
visszér-műtét után, stb.

Számtalan betegség nem kizáró ok, de 
módosítja a masszázs menetét, sorrendjét, 
erejét, fogásait, ezért ajánlott, hogy tudjon 
róla a masszőr, higiénikus masszázs esetén 
is. A masszázs nem "csodamódszer", tudást, 
felelősséget, nagyfokú gondosságot igényel. 
A svédmasszázs fogásait alkalmazzuk frissí-
tőként (higienikus),  sportmasszázsként az 
izmok teljesítőképességének növelésére (akár 
+30 % is elérhető), a teljesítmény utáni ellazí-
tásra, gyógymasszázsként diagnosztizálásra, 
és összehangolt gyógyterápiára, a betegség 
okozta káros reflexek visszafordítására.

62 regisztrált fogásaiból bőven futja válo-
gatni egyéni érzékenységnek, igénynek, szük-
ségletnek megfelelően.

Köszönöm a figyelmüket, hatékony fris-
sülést, gyógyulást kívánok! Szabó Jutka   
30/45-36-097

A teljesítmény utáni ellazításra, gyógy-
masszázsként diagnosztizálásra, és összehan-
golt gyógyterápiára, a betegség okozta káros 
reflexek visszafordítására.

62 regisztrált fogásaiból bőven futja 
válogatni egyéni érzékenységnek, igénynek, 
szükségletnek megfelelően. Köszönöm a 
figyelmüket, hatékony frissülést, gyógyulást 
kívánok!
Szabó Jutka   30/45-36-097

P á l y á z a t o k !
DAOP- 2009 - 1.1.1./E 

Telephelyfejlesztés
TÁMOP-2.2.3-09/1 A szak- és fel-

nőttképzés struktúrájának átalakítá-
sa - TISZK rendszer fejlesztése

TÁMOP-5.5.4.A-09/1 Anti-diszk-
riminációs programok támogatása a 
médiában - Roma és fogyatékkal élő 
személyek média képzése és foglal-
koztatása

A pályázatok benyújtására 2009. 
június 22-től 2009. július 20-ig van 
lehetőség:

A pályázati feltételekkel, tudniva-
lókkal kapcsolatos további informáci-
ók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapján, az alábbi linken találhatók: 
http://www.nfu.hu/content/1381.

Foglalkoztatási 
támogatások

Tájékoztatjuk a munkáltatókat, vala-
mint a munkavállalókat, hogy kormány-
zati és/vagy uniós forrásból továbbra is 
lehetőség nyílik elsősorban hátrányos 
helyzetű regisztrált álláskeresők:

1. legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik, vagy

2. a foglalkoztatás megkezdésekor 
az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

3. 25. életévét be nem töltött pálya-
kezdő álláskereső, vagy

4. a nyilvántartásba vételt megelőző 
hat hónapban nem folytatott rendszeres 
- a foglalkoztatási törvényben megha-
tározott kereső tevékenységet, vagy a 
munkaügyi központ legalább huszon-
négy hónapja álláskeresőként tartja nyil-
ván, vagy

5. a saját háztartásában legalább egy 
18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül 
nevel, vagy

6. a foglalkoztatás megkezdését 
megelőző 12 hónapon belül gyermek-
gondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban, illetőleg terhességi-gyer-
mekágyi segélyben, gyermekgondozási 
díjban vagy ápolási díjban részesült, 
vagy

7. a foglalkoztatás megkezdését 
megelőző 12 hónapon belül előzetes 
letartóztatásban volt, szabadságvesztés, 
vagy elzárás büntetését töltötte;

Munkaviszonyban történő foglalkoz-
tatása esetén bér és/vagy járulékai teljes 
vagy részbeni átvállalására, úgynevezett 
foglalkoztatási támogatások nyújtására.  
Természetesen a támogatásnak a mun-
káltató részéről is meg vannak az alap-
vető jogszabályi feltételei - pl: rendezett 
munkaügyi kapcsolatok, létszámnöve-
lés, stb. 
A támogatás iránti kérelmeket a foglal-
koztatás megkezdését megelőzően kell 
munkaerőigénnyel együtt benyújtani a 
munkaügyi központ illetékes kirendelt-
ségéhez. (Ez a munkáltató székhelye 
vagy telephelye szerinti kirendeltség.) 

Terjéki Zsuzsanna
kirendeltségvezető

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ Tiszakécskei Kirendeltsége
Uniós programok koordinátora: Horpácsi 
Bálintné 
Hazai forrásból történő támogatások: 
Szalkainé Tarcsai Melinda 
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.  
Tel.: 441-286, 30/695-1371
darmktiszakecske@lab.hu



A hónap első felében tovább folytatódott térségünkben 
a száraz forróság, pedig ebben a hónapban szokott legtöbb 
eső esni. A hőmérséklet ebben az időszakban sokszor elérte 
a 32-34-C fokot. Sajnos Medárd sem hozott esőt. Az elvetett 
kukorica sok helyen nem kelt ki. Az ősziárpa és a repce aratá-
sát már 10-e körül el lehetett kezdeni, már ahol az aszály miatt 
egyáltalán megnőtt akkorára, hogy érdemes volt learatni.

A terméseredményekre a "rossz" jelző is hízelgő, még 
egy közepes fél termést sem sikerült betakarítani. A előző 
hónapokhoz képest azért változott a légköri frontok áram-
lási rendszere, azonban az Alpok hegyláncának ütközve a 
páradús légtömegek felemelkedtek, és "megszabadultak" 
páratartalmuktól, bőségesen öntözve a hegyvonulat nyugati, 
és keleti oldalát, árvizeket okozva. Az eső "lábai" elértek 
egészen a Dunántúl keleti feléig. Mi meg itt az Alföldön csak 
sóvárogtunk az eső után. /Egyébként térségünket nagyon rit-
kán éri el eső abból az irányból./ A megújuló Hold meghozta 
a változást, egy ciklon alakult ki hazánktól délre. A Földközi 

tenger keleti részén és a Fekete tenger térségében megtelt 
vízpárával, és áramlásának útjába vette a Kárpát medencét. A 
Bihari hegységnek ütközve a légtömegek felemelkedtek, és 
mint az Alpok esetében, megöntözték az Alföld nagyrészét. 
Bizonyára nagyapáink a fejüket csóválnák, mondván: abból 
az irányból nem is szokott eső "jönni". Még mindig jól jött 
ez a csapadék egyes növényeknek, azonban csak felüdülést 
hozott, a hiányt nem pótolta. A hónap vége felé a naponta 
ismétlődő záporok a silány minőségű gabona aratását nehezí-
tették. Mindezeken túl meg kell említeni, hogy a természet 
még mindig jelentős sietségben van. A hónap végén elkez-
dett virágozni a mályvacserje, és a japán akác, több héttel 
megelőzve a szokásos virágzási időszakot.

Csapadékviszonyok: 5-én 1.6 mm, 7-én 5.3 mm, 10-én 7.3 
mm, 11-én 0.2 mm, 16-án 2.2 mm, 20-án 1.6 mm, 21-én 4.1 
mm, 22-én 7.2 mm, 23-án 0.2 mm, 26-án 16.8 mm, 28-án 1.3 
mm. Összesen: 47.8 mm. A sokévi átlag: 72 mm.

Vecsei.
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt:
Nagy Istvánné (született Madi Terézia) élt 82 évet
Urbán Miklós élt 59 évet
Született:
Kutasi András 2009 június 29-én, anyja neve: Kullai Ilona

Gomba krumpliburokban sütve

Hozzávalók: 8 nagy vagy 12 köze
pes nagyságú csiperkegomba fej, 1 
csapott kiskanál só, fél mokkáskanál 
őrölt fekete bors, 2 evőkanál finom
liszt

A bundázáshoz: 2 tojás, fél kis
kanál só, 1 csokor petrezselyem, fél 
mokkáskanál őrölt köménymag, kb. 
3 evőkanál finomliszt, 1 evőkanál 
tejföl, 2 gerezd fokhagyma, fél vöröshagyma, 4 közepes 
burgonya (öreg burgonya, nem újburgonya)

A tetejére: 4 dl tejföl, fél kiskanál ételízesítő por, 1 mok
káskanál őrölt fekete bors, fél csokor petrezselyem

A sütéshez olaj.

A gombafejeket kívül-belül megsózzuk, megborsoz-
zuk, majd a lisztben meghempergetve félretesszük.

A bundázáshoz a tojásokat felverjük, megsózzuk, a 
fölaprított petrezselyemmel meg a köménymaggal fűsze-
rezzük, és a liszttel valamint a tejföllel simára keverjük. 
A zúzott fokhagymát meg a finomra vágott vöröshagymát 
hozzáadjuk, végül a meghámozott burgonyát belereszel-
jük.

A gombafejeket a burgonyás masszába forgatjuk úgy, 
hogy az körben mindenhol jól bevonja. Bő, közepesen 
forró olajban oldalanként kb. 3-3 percig sütjük, majd 
lecsöpögtetjük.

A tejfölt az ételízesítővel, a borssal és a fölaprított 
petrezselyemmel ízesítjük, és a forró gombafejek mellé 
halmozzuk. Friss paradicsomsalátát vagy vajon párolt fok-
hagymás spenótot (lehet persze mindkettőt is) kínálunk 
hozzá kísérőül.

Jó étvágyat kíván!
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Június időjárása

ÜRES A GÓLYA FÉSZEK
Az idén nem születtek gólyafiókáink. A tavasz ígéretesen 

indult, a gólyaszülők hűségesen melengették a tojásokat. 
Nem kellett volna már csak néhány nap a fiókák kikeléséig, 
mégis gyorsan elhagyták a fészket. Valószínű, hogy a drámai 
eseményekhez nagyban hozzájárult a rendkívüli száraz időjá-
rás. Hogy miért? Az alábbiakból kitűnik. A hím gólya a tojá-
sokat csak addig melengeti, amíg párja rövid időre elhagyja 
a fészket, hogy elkapjon néhány békát, rovart, vagy halat, és 
természetesen, hogy igyon. Általában ez az időszak kora reg-
gel, és naplemente körül van, valamint délelőtt 11 óra körül. 
A hím gólya feladata a fészek és a család védelme, ezért csak 
olyan messzire távolodik el az "otthontól", hogy a fészekre és 
környékére folyamatosan rálásson, és veszély esetén azonnal 
"haza" érjen. Mik is a veszélyek? A ragadozó madarak közül 
a sasok, de elsősorban a magányosan kószáló pártalan hím 
gólyák. Ezek alacsonyan repülve megtámadják a fészekben 
lapuló, tojásokat melengető tojót. Először is "megerősza-
kolják", majd a tojásokat szétverik. Egyébként ezt a tettet a 
hímek csoportosan is elkövetik, a többség figyelem elterelő-
ként vesz rész az akcióban. Az állatvilágban nem ismeretlenek 
a hasonló jelenségek például az oroszlánoknál, a majmoknál, 
az elefántoknál. Visszatérve gólyáinkhoz, valószínű, hogy a 
szárazság miatt a családra felügyelő hím messzire ment vizet 
inni (ez lehetett akár a Tisza árterülete is), és mikor megér-
kezett már a baj megtörtént, hiába volt az ádáz légi harc, a 
fészekalom tönkrement erre az évre. A jövőt illetően: a gólya-
pár nem sérült meg, a fészket látogatják, és nyomatékot adnak 
összetartozásuknak. Bízzunk, hogy a következő évben sikeres 
lesz a költés.                                                             V.F.
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HIRDETÉSEK

Megnyitottuk a GENERALI
Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók:
Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter     30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Gépjármű-biztosítás
* Nyugdíj   * Vagyonbiztosítás
* Életbiztosítás   * Felelősségbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Technikai biztosítás
* Munkahelyi biztosítás  * Mezőgazdasági  
* Banki termékek     biztosítás
* Lakáshitel

Erdő munkálatokat vállalok, telepítéstől véghasz-
nálatig! Fizetés megegyezés szerint, akár fában is. 
Tárcsázás 3500 Ft-tól. Ugyanitt akác tűzifa eladó. 
Érdeklődni: Nagy István 30/895-6052

*
Legelő Eladó Szentkirályon 0209/14 hrsz. Érd: 

06/20-26-25-101
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, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Július 6-tól hétfőtől péntekig 8 - 12 óráig,
valamint 18 - 20 óráig

ingyenes masszázs
a tornacsarnokban,

időpont egyeztetéssel!
Törölközőt vagy lepedőt kérem, hozzon magával!

Várja gyermekét a nyári szünetben
a Niki-tanoda!

Lakitelek, Széchenyi krt. 76.
(az állatorvosi rendelőt mellett)

Szolgáltatásainkat a nyári szünetben bővítjük:
5 napos turnusokban kézműves táborokat és
egyéb programokat szervezünk. A táborozás

programjait időjárásfüggővé tesszük. (Díjáról és
a jelentkezés módjáról telefonon érdeklődjön!)
0-6 éves korig: gyermekközpontú, családias,

bölcsőde, óvoda jellegű felügyelet, ahol a
gyermekeket képesített óvónő fogadja.

(Étkeztetés igény szerint.)
1-4. osztályig: napközi jellegű felügyelet.

Igény szerint étkeztetés. Pótvizsgára való felkészítő
kurzusok: (minden tantárgyból + német, angol nyelv).

Szombatonként: „baba-mama és papa“ játszónap.
Rendezvényekre termek bérbe vehetők (születésnap, név-

nap, évfordulók és egyéb rendezvények.)
Érd.: Papp Jánosné 06-30/387-1018


