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Volt egyszer egy ország,
ahol élt a magyar.
A Kárpátok védték,
ha jött a zivatar.

Az idők folyamán
ráéheztek mások.
Széjjeldarabolták
Nagy-Magyarországot…

Akartuk? Mi élők?
Tehetünk mi róla?
Felelős mindezért:
a vén Európa!

Széttépték országunk’,
sok millió szívet,
kisebbség nemzetünk
öt országban, így lett.

Ki kérdez ma minket
- Jó nektek így élni?
Kinek van jogában

szíveinket tépni?

Trianont sínylődi
hat ország magyarja.
Köztük nem sok akad
aki így akarja…

Fel is sorolhatom:
a szép Kárpátalja
lakossága magát,
ős-magyarnak vallja.

Ott nyílt meg számunkra
a Kárpát-medence,
ontotta a magyart
az áldott Verecke.

De megjött Trianon
és sorsokkal játszva,
csodás országunkat
darabokra vágta. 

Ekkor szlovák, végül
orosz lett Verecke.

Ez a magyarságnak
mindenkorra: lecke!

És így van ma Bánát,
Baranya és Bácska.
Hetven év után lenn,
Jugoszláviába’.

Ezért román Erdély,
szlovák a Felvidék.
Nagy-Magyarországot,
eképpen tépték szét.

Szlovákiában még
azt várják a néptől:
- váljon meg örökre
a múlt emlékétől.

Erdélyieknek sem
fényesebb a sorsa.
Őértük ugyanúgy
felel: Európa!

Vasvillával, bottal

erőltetnék rájuk,
hogy a magyarokból
legyenek románok…

Nem csak minket sújt a
trianoni átok.
Kik bennünk’ tipornak,
azokra is szállott. 

Számukra sem hozhat
mindig boldogságot,
míg más üldözöttként
éli a világot…
Fontosnak tartom, hogy
Bácskáról meséljek,
mert születésemtől
e vidéken élek.

Ez tanított arra,
hogy mi nekünk sóhaj,
másik nemzeteknek
az ne legyen óhaj!

Ne legyen a magyar
mások keze-lába.

És ne alattvaló,
saját hazájába’.

Beszélhesse nyelvét
úgy, ahogy tanulta.
Hisz’ ő tekinthet a
leggazdagabb múltra.

Sokaknak nem tetszik,
ha mi ezt kimondjuk;
- de él az igazság
akárhogy’ titkoljuk… 
Együvé tartozunk
S büntetnek. Azóta
e hét évtizedért
vádlott: – Európa!

EMLÉKNAP
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyűlés a trianoni diktátum aláírásának évfordulóját június 4-ét.

Andróczky Lászlóné: Adósunk Európa /1991/

Tánc-évzáró 2010. június 20. vasárnap
14.30-tól a szentkirályi művelődési házban.

A tánccsoportok bemutatják
a táncév során elsajátított táncokat!

Szeretettel várunk mindenkit! A belépés díjtalan!

Meghívó
Szentkirályi Általános Iskola, 

Zeneiskola és Közkönyvtár ballagási 
ünnepségét 2010. június 12-én,

szombaton 9 órakor tartja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Trianon, 1920. június 4. az 
országrablás, a magyar történelem legsöté-
tebb, legszomorúbb helyszíne és dátuma. 
Magyarország elveszítette területének két-
harmad részét, lakóinak több mint felét. A 
gyalázatos trianoni döntés a lelkekben is 
erős nyomokat hagyott. Idézzük fel Shvoy 
Kálmán vezérkari tiszt keserű szavait:

„A sorsnak a nagy igazságtalanságát 
nem tudom feledni, ettől nem tudott lelkem 
soha emancipálódni, azt, hogy a háború 
számunkra így végződött. Az Osztrák- 
Magyar Monarchia kiváló hadserege 4 
éven át csodálatra méltóan, vitézül és 
rendíthetetlenül, ezer nehézséggel küzd-
ve harcolt az egész ellenséges világgal. 
Galíciában és Porosz-Szilézia határán fel-
tartóztatta az orosz túlerőt, a Kárpátokban 
hagyta elvérezni maga előtt, majd vissza-
szorította messze az orosz határon túlra. 
Kétszer vette be Belgrádot, kiverte a szerb 
és a montenegrói hadsereget az országból. 
A kezdetben nyolcszor erősebb olaszokat 
11 isonzói csatában, véres fejjel verte 
vissza, alig adott fel területet, s a 12. ison-
zói csatában maga előtt kergetve, messze 
visszaszorította az olasz hadsereget. A volt 
szövetséges román államot, amely akkor 
fordult ellenünk, amikor a legnehezebb 
volt a helyzetünk, leseperte, hadseregét 
csúfosan elverte, fél országát elfoglalta. Ez 
a hadsereg, amely soha nem lett leverve, 
és amely a háború végén, győztesen, ellen-
séges földön állt — elveszítette a háborút, 
mert anyagilag kimerült, a bomlasztás 
áldozata lett."

Miért? 1. Nem Magyarország indított 
háborút! 2. Magyarország csak a Monarchia 
egyik országa volt! 3. Bennünket büntet-
tek a legsúlyosabbakkal! Miért? ...mivel 
Magyarországot sújtják, és a létét legin-
kább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt 
lehetne hinni, hogy éppen ő az aki az 
összes nemzetek közül a legbűnösebb — 
mondta Gróf Apponyi Albert, aki az első 
világháborút lezáró béketanácskozások 
során 90 évvel ezelőtt fejtette ki álláspont-
ját. A győztes hatalmak nem változtattak 
az előre elkészített diktátumon.

Raffay Ernő (1948) történész a tör-
ténelemtudományok kandidátusa (1987) 
Magyar Tragédia Trianon 75 c. könyvét 
Budapesten a Püski Kiadó jelentette meg 
1995-ben. Megállapításai napjainkban, 
országunk megcsonkításának 90. évfordu-
lóján is mértékadók.

Alapkérdése: mit jelent a trianoni dön-
tés a magyarság számára, hogyan értékel-
jük ezt a diktátumot?

Területeinkből, javainkból 6 ország 
kapott: Csehszlovákia, Románia, a Szerb- 
Horvát- Szlovén Királyság, Lengyelország, 

Ausztria, Olaszország. A megszállt terüle-
teket meg akarják szüntetni, népességét el 
akarják üldözni, a csonka Magyarország 
pedig minden megszállónak szerepel az 
ellenségtérképén. Ma is ezek a románok, 
szerbek, szlovákok, ukránok kül- és belpo-
litikájának fontos részei.

A trianoni egyezmények lehetőséget 
adtak az utódállamoknak, hogy a követ-
kező évtizedekben bebizonyíthassák, hogy 
ők képesek a nemzetiségek kisebbségi 
jogainak biztosítására. Ha ez nem sikerül, 
akkor a magyarságnak joga van a tria-
noni döntések felülvizsgálatának felveté-
sére. Amíg a trianoni rendszer működik 
a megszállók egyértelműen bizonyítják, 
hogy nem tudják és nem is akarják — a 
szlovákok, az ukránok és a szerbek — a 
legalapvetőbb emberi és kisebbségi jogo-
kat megadni a magyarságnak. Ezért van 
rákényszerítve a magyarság a határkérdés 
felvetésére. Fölül kell vizsgálnia trianoni 
döntéseket.

1975 óta napjainkban is érvényes a 
Helsinki Záróokmány. Erre hivatkozva 
Magyarország a hatályos nemzetközi 
jog keretein belül marad. Mi magyarok 
— éppen az elmúlt évtizedek tapasz-
talatai alapján, történelmi megegyezést 
szeretnénk elérni a szomszédos népekkel. 
Ennek föltétele: a volt magyar területek 
nemzetközi ellenőrzéssel történő tisztes-
séges megosztása. Ahol románok laknak, 
legyen az övék, ugyanígy a szlovákoké, 
ukránoké és szerbeké az általuk többség-
ben lakott terület. A magyarlakta részek 
tartozzanak Magyarországhoz. A vegye-
sen lakott területeket pedig paritásos 
alapon lehetne megosztani. Természetes 
módon minden területen figyelembe kel-
lene venni az azóta bekövetkezett román, 
szlovák és szerb erőszakos betelepítése-
ket, amikkel mesterségesen megváltoztat-
ták e részek etnikai arányait. A magyar-
ságnak ez lehet javaslatainak minimuma, 
ami elvezethet a történelmi megbékélés-
hez. Lehetetlenség, hogy a magyarság 8 
országban élve, továbbra is porladjon és 
eltűrje az őt ért sérelmeket. A magyar-
kérdés becsületes rendezése ezért egész 
Európa érdeke.

90 éve, Trianonnal Magyarország 
tragédiája bekövetkezett. 1920 június 4-
én, a békeszerződés aláírásának napján 
az országban megkondultak a harangok, 
bezártak az üzletek, az iskolák, 10 percre 
leállt az utcai forgalom... Pályázatot hir-
dettek az ország régi határainak visszaállí-
tására buzdító ima és jelmondat megírásá-
ra, melynek győztese Papp-Váry Elemérné 
alkotása lett.

Dr. Domonkos János

TRIANON 90 ÉVE Papp-Váry Elemérvé
Szikiay Szeréna:
Magyar hitvallás

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem, 
Ezért a keresztet vállaimra veszem, 
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe, 
Szeretném égetni reszketők lelkébe, 
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, 
Ezzel porba zúzod minden ellenséged, 
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére, 
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, 
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted, 
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted, 
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött, 
Mert az minden halál és kárhozat fölött 
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen, 
Annak vas a szíve minden vésszel szemben, 
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető, 
Virágdíszbe borul az eltiport mező, 
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a házatája, 
Mézes a kenyere, boldogság tanyája, 
Minden nemzetségén az Isten áldása.

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő, 
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő, 
Magyar! legyen hited s tied a jövendő.

Magyar! legyen hited és lészen országod, 
Minden nemzetek közt az első, az áldott, 
Isten, amit néked címeredbe vágott.

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, 
Ajkad ezt rebegje reggel, délben, este, 
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában!
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táltospróbázó gyerekek
A Katona József Könyvtár már 

évek óta megszervezi a Táltospróba 
című levelezős játékot. Ezen belül a 
gyerekek egyik évben népmeséket ol-
vasnak, míg a rákövetkezőben gyere-
keknek szóló regényeket. Ehhez kap-
csolódóan változatos feladatokat kell 
megoldaniuk, rajzolni vagy épp készí-
teniük kell valami apróságot. Idén a 
népmesék voltak soron. Az iskolából 2 
harmadik osztályos, és 2 negyedik osz-
tályos csapat jelentkezett a játékra. A 3 
forduló során összesen 12 mesét kel-
lett a csapattagoknak elolvasniuk. Az 
egyes fordulók feladatait délelőttön-
ként közösen oldottuk meg, míg a me-
sékhez kapcsolódó kézműves dolgokat 
délutánonként készítettük el a könyv-
tárban. Az ügyes kezek közül nagyon 
szép könyvjelzők, csipesz bábok és 
öltöztető babák kerültek ki. A szorgal-
mas, kitartó munkának meg is lett az 
eredménye, mivel az írásbeli feladat-

megoldások alapján a 
Táltospróba legered-
ményesebb résztve-
vői közé két csapa-
tunkat is meghívták. 
A megyei találkozóra 
sajnos csak az egyik 
csapat tudott eljönni, 
mivel a 4. osztályo-
sok épp ekkor voltak 
osztálykiránduláson. 
A harmadikosokkal 
vittünk egy rövid be-
mutatkozó előadást, 
majd mindenki játszott egyet a többi 
táltos-csapattal. A végső eredmény-
hirdetéskor derült ki, hogy a 3.-osok, 
akik a Sohatündérek nevet viselték, a 
legtöbb pontot gyűjtötték, az induló 
72 csapatból. Illetve a másik, a Lab-
darózsák is csak 3 pontot veszítettek. 
Csapattagok: Sohatündérek: Sándor 
Erzsébet, Korvin Fanni, Sebők Ale-

xandra, Lángos Zsolt. Labdarózsák: 
Kokovai Nikolett, Medgyesi Szabina, 
Agárdi Diána, Farkas Rebeka.

Gratulálok munkájukhoz. A másik 
két csapat is csak egy-két ponttal ma-
radt le a végső győzelemről. Ők is jó 
munkát végeztek, és remélem jövőre is 
kedvük lesz elindulni ebben, vagy épp 
egy másik játékban.

Felnövekvőben van általános 
közellenségünk, a parlagfű. A több 
mint félévszázados honfoglalása 
óta átalakította hazánk, illetve Eu-
rópa gyomflórájának összetételét. 
Gyomirtószerek arzenálját kellett 
kikísérletezni elpusztítására. Ma már 
uralkodó gyomnak számít. Magjá-
ból akár több millió is lehet négy-
zetméterenként, melyek nagy része 
csírázóképes. A minimális életfelté-
telek mellett is kitűnően fejlődik, és 
ontja az emberiségre, az élővilágra 
káros pollenjeinek milliárdjait. Ro-
hamosan emelkedik az allergiások 
száma hazánkban, és ezt jórészt az 
akár kétméteres nagyságra is meg-
növő PARLAGFŰ okozza. Nem kell 
szakértelem ennek a növénynek a 
felismeréséhez. Márciusban kibújik a 
talajból, és egészen az őszi fagyokig 
szenvedhetjük virágporának követ-
kezményeit. Sajnos sem rovar, sem 
gombabetegsége nem ismert, ezért 
aztán marad a gyomirtószeres pusztí-
tás, illetve a mechanikai irtás tűzzel-
vassal, ásóval-kapával. Nemcsak a 
jól felfogott érdekünk, hanem törvé-
nyi kötelezettség is előírja földjeink 
gyom-mentesítésének elvégzését jú-

nius 15-ig, amit folyamatosan ebben 
az állapotban is kell tartani. A kertek-
ből, utak széléről, kerítések mellől 
legjobb, ha tövestől kitépjük. 

Önkormányzatunk az elmúlt évben 
versenypályázatot írt ki töves parlagfű 
irtásra, illetve gyűjtésre, természete-
sen értékes jutalmazás mellett. A par-
lagfű gyűjtési akció ebben az évben is 
folytatódik. Részletekről a Hírmondó 
júliusi számából tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

-szerk-

Kegyelet sértés!?
Elkeserítő híreket lehet hallani köz-

temetőnk tájáról. Az utóbbi időben egyre 
gyakrabban fordulnak elő eltulajdonítá-
sok. A sírokról eltűnnek frissen kihelye-
zett szép virágok, legyen az évelő, vagy 
egynyári. Ugyanúgy kegyeleti tárgyaknak 
is nyoma vész, virágtartó vázák, kelyhek, 
szép gyertyatartóknak hűlt helye marad. 
Alig feledtük el a mindenki bosszantásá-
ra elkövetett víznyerőhely-rongálásokat, 
most már személyre szabva is részesei 
vagyunk. Milyen sekélyes lelki világa le-
het annak az embernek, aki az esetleg egy 
életre szóló gyászban vívódó hozzátarto-
zók lelki világába ily módon tapos bele. 
Nem keresztény emberre vall az ilyen 
felháborító cselekedet. Kereszténységünk 
jelképe a feszület előtt, vagy környékén 
más tulajdonát károsítani, elvenni?

Kedves Olvasó! A fenti vádló szavak 
enyhék a károsultak felháborodásához 
képest. Temető őr alkalmazása a megol-
dás? Hiszen mindenkit ki lehet játszani. 
Esetleg számításba jöhetne digitális tér-
figyelő rendszer kiépítése: irdatlan pénzt 
költsünk ilyen célra, amikor a legszüksé-
gesebbre is alig futja? Marad a társadalmi 
elítélés, és a figyelmeztetés mások érté-
keinek, tulajdonának tiszteletben tartásá-
ra. Tartsuk tiszteletben mások érzelmeit, 
értékeit, hogy a magunkét is biztonság-
ban tudhassuk!             Vecsei

A PARLAGFŰ
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Kivirágzott az aszfalt
Május 29-én reggel 

a Kossuth Lajos utcá-
ban közlekedők nem kis 
meglepetéssel tapasztal-
ták, hogy majdnem az út 
közepén virágok nőttek 
ki az aszfaltból. Bizony 
előző este itt még nyak-
törő kátyúk voltak. Egy 
kis csapat elhatározta, 
hogy a budapesti mintára 
beültetik virággal. Így is 
tettek. A „kezdeménye-
zés” sok közlekedőnek 
feltűnt, volt aki nagy ív-
ben kikerülte a beültetett 
kátyúkat, míg mások átgá-
zoltak rajta. A nálunk szokat-
lan kezdeményezésre Szabó 
Gellért polgármester reagált: 
„A Kossuth Lajos utca ön-
kormányzati út. Gyakorlati-
lag keveset kell javítgatni. Az 
utóbbi években viszont egyre 
nagyobb mértékű az igénybe-
vétele. Naponta óriási meg-
rakott kamionok dübörögnek 
rajta, nagy mennyiségű földet 
szállítottak. Ezek a járművek 
feltételezhetően nem egy eset-
ben túlsúlyosak. Ezt viszont 
csak hatósági mérlegeléssel 
lehetne megállapítani, amit 
viszont drága pénzért végez-
nének el. Ezért aztán marad 

a kérés a járművezetők felé: 
tartsák be a tengelyek terhelé-
si előírásait, kerüljék el ezt az 
útszakaszt. Sajnos pénz szűke 
van önkormányzatunknál is. 
Nagy a „kintlévőségünk” az 
idei iparűzési adóból és gépjár-
műadóból, az időarányos rész 
töredéke folyt be. A Szentkirá-
lyért Közalapítvány pénzéből 
szabadítottunk fel a május 18-
i kuratóriumi ülésen pénzt út-
javításra, beleértve a Kocséri 
utat is. A munkák elvégzését 
megrendeltük, sürgetjük an-
nak mielőbbi teljesítését”. Ezt 
várják a személyszállító jár-
művekkel közlekedők is.

-szerk-

(Folytatás az április számból)
Parlamenti képviselő

Az újság, amelynek dolgozott, kijelölte a rendkívüli megfigyelő-
képességgel megáldott Mikszáthot parlamenti tudósítónak. A karco-
lataiban a képviselőház és a folyosó alakjait, vitáit, intrikáit mondta 
el napról-napra, óriási sikerrel. Ezzel Mikszáth új műfajt teremtett 
a sajtóban. Vagyis közvetlenné tette a kapcsolatot a parlament és az 
olvasótábor között. Ismertté tette a kiválóbb vagy furcsaságaiknál 
fogva jellemző és tipikus politikai alakakókat. Karcolatai a Tisza-
párt szellemében voltak írva. Tisza Kálmán /1830-1902/ minisz-
terelnök azzal jutalmazta a pártnak tett szolgálatait, hogy 1887-ben 
Mikszáthnak képviselői mandátumot juttatott. Ettől kezdve pályája 
még inkább emelkedett. Lapokat adott ki, könyvsorozatot szerkesz-
tett /Magyar Regényírók Képes Könyvtára/.

Mikszáth írói munkássága
Mikszáth Kálmán főtéma forrásai a szülőföld és általában a 

Felvidék népe és tájai, Szeged vidéke, a magyar vármegye a maga 
dzsentri vezetőivel, a parlament, s kivált idősebb kora néhány szép 
novellájában a család és a gyermek. Ezekből a forrásokból merítette 
az érdekes, jellemző, magyarságból fakadt alakokat. Különösen 
kedvelte a különc, fura alakokat, amilyeneket bőven teremtett az 
élet. Ezeket a figurákat bámulatra méltó pontossággal figyelte meg 
és szinte szemmel látható életelevenséggel vetette papírra. Minden 
ilyen alakja egy-egy anekdota. Mikszáth művészete tulajdonképpen 
a magyar anekdota formáját fejleszti novellává, sőt sikeres regénnyé. 
Ő hozta be a magyar irodalomba a pénz, a vagyonszerzés motívumát. 
Hatásának titka jóízűen tiszta magyar humorán kívül csodás köz-
vetlensége, amely nemcsak elbeszélő módján ömlik végig, hanem 
jellemalkotásán és kompozícióján is. Jókai irodalmi munkásságának 
a folytatója. Mikszáth Kálmán írói pályája 50. évfordulóját méltó 
ünnepséggel ülte meg a nemzet. A Magyar Tudományos Akadémia 
tagjává választotta. Kiadták összes műveit 1910-17. között 51 kötet-
ben. Az elismert és népszerű író, száz évvel ezelőtt, 1910. május 
28-án halt meg Budapesten.

Kenyeres Dénes

100 éve halt meg Mikszáth Kálmán a
magyar novella- és regényírás jelentõs alakja

a könyvtár nyári
nyitva tartása

Június

Július

Augusztus

A Szentkirályi Ifjúsági Egyesület júniusi híre
Azt hiszem, hogy nagy örömre adhat okot az, hogy június elején 

végre méltó módon emlékezhetünk meg történelmünk egyik legszo-
morúbb eseményéről, Trianonról.  Magyarországot 1920-ban gazda-
ságilag, történelmileg ellehetetlenítették egy olyan békediktátum ne-
vében, amely példátlanul szigorú a történelemben. Természetes, hogy 
egy ilyen történés hatalmas hatással volt és van a határon túli és hatá-
ron belül maradt magyarokra. Fontos, hogy emlékezzünk múltunkra 
és még fontosabb, hogy az emlékezet lángját folyamatosan tápláljuk, 
mert akinek nincsen múltja, annak jövője sincsen. Fontos, hogy a fia-
talok szembesüljenek a történelemmel, fontos, hogy kérdezhessenek, 
hogy felkeltsük az érdeklődésüket múltunk iránt. Ezért van szükség 
arra, hogy közösen vigyük azt a lángot.

Június 4-én 16 óra 30-kor a Szent István téren emlékezünk az 
elcsatolt területek magyarjaira, az elszakított családokra. Nagyon 
örülünk annak, hogy a megemlékezés szervezésében és lebonyolítá-
sában Egyesületünk is szerepet vállal és mutat követendő mintát más 
fiataloknak is. Szívünkből kívánjuk, hogy a megemlékezés szép és 
méltóságteljes legyen! Kulturális egyesület révén, ez nem csak fel-
adatunk, hanem kötelességünk is.

Június 9-én a Szentkirályi Általános Iskolával közösen fogjuk 
a gyermeknapot lebonyolítani és nagy öröm számunkra, hogy a ko-
rábban aláírt Együttműködési megállapodást egy közös programmal 
tudjuk megünnepelni. Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a 
Művelődési Ház mögött, a fűzfa alatt egy közös játékra.

Üdvözlettel és barátsággal: Csorba Zoltán
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Zsenitermő június
Bizony, június végére ért kalászt 

himbálnak a gabonaszálak, a kaszák éle-
ződnek, felmordulnak a kombájnok, s a 
magyar rónán megkezdődik az aratás. Sok 
helyütt valójában július 2. napján, Sarlós 
Boldogasszony napján villantak a kaszák 
először a Régiségben, s csak később hoz-
ták előre az aratáskezdő napot a kevés-
bé szakrális hangzású Péter-Pál napra. A 
gazda minden júniusban reménykedik, 
hogy jó termést takaríthat be. De június 
hónap a magyar géniusz, a magyar alko-
tóerő bőtermő hónapja is. Június 6-án 
született Baross Gábor (1848), igen, „a 
vasminiszter”. Június 8-án született (1822-
ben) Czetz János honvédtiszt, a művelt 
katonatiszt jellegzetes példája és június 10-
én született (1625) Apáczai Csere János, a 
magyar pedagógia máig világító fáklyája. 

Miként a nyári mezőkön színpompás, 
változatos mezeivirág-csokrot szedhetünk, 
e három kiválóság jól példázza, az Úristen 
különös figyelméből mennyire gazdagon 
is áradtak, áradnak a korukat is megelőző 
vezérférfiúk hegyvidékeinken, rónáinkon. 

Baross Gábor, a felvidéki születésű 
jogász országgyűlési képviselőként, majd 
1883-tól a Közmunka- és Közlekedésügyi 
Minisztérium államtitkáraként meg-
valósíthatta Széchenyi nagy álmát, a 
Magyarországot átszövő vasúthálózat 
kiépítését. Irányításával 4.000 km vas-
útvonal épült; a MÁV megteremtésével, 
a mozdony- és kocsipark növelésével és 
korszerűsítésével, a vasútüzem átszerve-

zésével önálló és független közlekedés- és 
gazdaságpolitika alakult ki. Az addig ráfi-
zetéses vasút az államháztartás egyik fő 
jövedelmi forrása lett. Létrehozta a posta-
takarékpénztár intézményét; ennek célja 
a kisemberek betétjeinek felhasználása 
volt közlekedési beruházások érdekében. 
1887-ben egyesítette a Postát a Távírdával, 
megalapította a Postatisztképzőt. 1889-
től kereskedelemügyi miniszterként közel 
100 gyár alapítását, működését támogat-
ta. 1890-ben bevezette az áruvédjegyet, 
új kereskedelmi és iparkamarákat hozott 
létre. Állami megrendelésekkel segítette 
az új iparágak megteremtését. Élete fű 
művének az aldunai Vaskapu-szoros szabá-
lyozását tekintette. Mivel tizenegynéhány 
év alatt több ember munkáját végezte, 
életpályája rövidre szabatott, 1892-ben az 
Úr magához szólította. 

A gidófalvai születésű Czetz Jánost 
éppen a bécsújhelyi katonai akadémia 
elvégzése után érte az 1848-as szabad-
ságharc. Előbb Mészáros Lázár honvédel-
mi miniszter hadsegéde, majd az erdélyi 
főparancsnok Bem tábornok seregeinek 
vezérkari főnöke lett. Jelentős része volt az 
erdélyi hadsereg megszervezésében. 1849. 
május 16-án a nagyszebeni csatában szer-
zett érdemeiért tábornokká nevezték ki. A 
világosi fegyverletétel után nyugat-európai 
emigrációba vonult, de nem vált megkese-
redett menekültté. Könyvet írt Bem erdélyi 
hadjáratáról; mérnöki tudásával vasútépí-
téseket irányított, magyar légiót szervezett. 
1859-ben argentín származású feleségével 
Argentínában telepedtek le. Itt katonai 

térképészeti intézetet alapított, majd az 
argentínai katonatisztképzés irányítója-
ként Buenos Airesben létrehozta a Katonai 
Akadémiát (Colegio Militar), amelynek 25 
éven át; 1895-ig nyugdíjazásáig igazgató-
ja, volt. Közben 10 évig Ente Rios tarto-
mány vízügyi rendezését irányította. No 
és, Buenos Airesben ma is akkora szobra 
áll, hej… Most itt e kis cikkel hajtunk fejet 
emlékének. 

Apáczai Csere János gyulafehérvári 
iskolái után a legjobb protestáns hagyo-
mányok útján Hollandiába ment tanul-
ni. Szellemi hombárába tömérdek tudást, 
kezébe teológiai doktorátust, maga mellé 
holland feleséget szerzett. Több nyelvet 
megtanult, közöttük hébert, arabot is. 
Hollandiában írta a Magyar Encyclopaediát, 
a kora tudományosságát magyar nyel-
ven bemutató, magyar szakkifejezéseket 
teremtő könyvét. Az ő nevéhez fűződik az 
első magyar nyelvű logika megalkotása 
(Magyar logikácska); felismerte a logi-
kus gondolkodás kiemelkedő fontosságát. 
Hazatérve Erdélybe, Gyulafehérvárott, 
majd Kolozsvárott tanított; erdélyi tudós 
akadémia tervezetén dolgozott. S mert 
az Égben is bizonyosan szükség volt jó 
tanítókra, 34 évesen oda bevonultatták. 
Jó kicsi társa, hű felesége, Aletta van der 
Maet pedig örökre bevonult a magyar 
irodalomba és emlékezetbe,  Áprily Lajos 
Séta a Házsongárdi temetőben című, róla 
szóló remek versével. 

Békesség veletek! A kő marad. Ne 
csüggedjünk, magyarok! Munkára fel!

--bor--

GARABONCIÁS DIÁK

ÁRVALÁNYHAJ SZENTKIRÁLYON
A hazánkat járva május végén, június 

elején gyakran szemünkbe ötlenek tájak 
olyan növényekkel, melyek messziről 
felhívják a figyelmünket. Ez a növény az 
„árvalányhaj”. Elsősorban a Kiskunság 
területén a leggyakoribb. Az árvalányhaj a 
homoki puszták jellegzetes, egyben a ma-
gyar nép legkedvesebb növénye. A monda 
szerint két csúnya lány erőszakkal levágta 
a kastélyban élő gyönyörű árva lány haját, 
és kidobták az ablakon. A levágott hajból 
nőtt ki az „árvalányhaj”. Régen nem is volt 
legény az, akinek a kalapját nem díszítette 
árvalányhaj. Ma már ezt nem tehetjük, hi-
szen kedves növényünk természeti értéket 
képez, ebből eredően védett. Eszmei értéke 
szálanként ötezer forint. Elsősorban a szá-
raz homokos területeket kedveli. A múlt 
század hatvanas éveinek nagyüzemesítése 
katasztrófa volt kedves növényünk számá-
ra, csak írmagja maradt néhány háborítat-
lan helyen. A védetté nyilvánított növény 

az intenzíven művelt területek 
megcsappanását követően újra 
követelni kezdi ősi területi jus-
sát, visszafoglalja méltó helyét. 
A Szentkirályi pusztában tud-
tommal az elmúlt fél évszá-
zadban nem fordult elő homoki 
árvalányhaj. A kevésbé feltűnő 
„kunkorgó árvalányhaj” né-
hány bokrával lehetett csak 
találkozni. Örömmel lehet tu-
domásul venni, Szentkirályon 
is gyökeret eresztett a szelek 
szárnyán ide érkező kedves 
növény magja, persze csak né-
hány tő erejéig. Pusztánk kietlen, kevésbé 
látogatott része adott otthont, és biztosít 
megfelelő életfeltételeket a kedves nö-
vénynek. Egyébként erre a tájra jellemző, 
hogy vadludak, darvak, és túzokok is időn-
ként megjelennek. Az itt említett növény a 
pázsitfűfélékhez tartozik, évelő. Negyven 

centiméteres magasságra nő meg. Ami a 
szépségét, különlegességét adja, az a 20-25 
cm-es bozontos lágy toklász, mely a mag-
ház folytatása. Ez a toklász segíti magasba 
a nyári feláramló levegőben, és juttatja el 
más vidékekre a magokat. Adjunk esélyt a 
kedves növénynek, hogy községünk látni-
valójává váljon.        Kép és szöveg: Vecsei
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Olofson Placid atya
II. rész 

Olofson Placid atya alapszabályai 
a GULAG-ra és az élet minden nap-
jára:

A rabtársaimmal rengeteg beszél-
getés során négy szabályt foglaltunk 
össze, hogy megtanuljuk túlélni azt a 
nyomorúságot. 

Az első szabály: a szenvedést nem 
szabad dramatizálni, mert attól min-
dig gyengébb lesz az ember. Tehát, 
ha valaki reggeltől estig panaszko-
dik, reggeltől estig elégedetlenkedik, 
reggeltől estig siránkozik, az csak 
gyengébb lesz. Mindig gyengébb lesz. 
Hozzá kell tennem azt is, hogy rab-
társaim nem vallásos emberek voltak. 
Nem hivatkozhattam tehát kifejezetten 
az Úr Jézus tanítására és a szenvedés 
jézusi értelmére! Nem erről elmélked-
tem velük: az életből kellett ezekre a 
szabályokra szert tenni. Egyszerűen 
csak arról van szó: ezt a szenvedést 
mások is kibírták már itt a GULÁGon, 
a lágerben, százan, ezren, százezren; 
én sem vagyok silányabb, én is kibí-
rom. 

Emlékszem, a GULÁG-on figyel-
tem fel arra, hogy az Úr Jézus soha-
sem panaszkodott. Ez ugyan nincs 
benne a Szentírásban, mégis nyilván-
való. Olyan egyszerűen tudott beszélni 
szenvedéséről az apostoloknak. Nem 
siránkozott, nem nyafogott, hanem 
egyszerűen elmondta előre: elfogják, 
megalázzák, megostorozzák, megölik. 

A második szabály: a szenve-
dés magától jön, azt senkinek nem 
kell keresni, az életben az örömöt 
viszont kell keresni, az apró örömöt. 
És nekünk mindenképpen el kellett 
jutnunk oda, hogy igenis, abban a 
nyomorúságban, abban a kilátástalan-
ságban is találjunk okot az örömre. 
Mert arról bizony gondoskodtak, hogy 
mi egy pillanatig se lehessünk bizto-
sak: életben leszünk-e még holnap. 

Az aztán az Úr Istennek a humora, 
hogy én itt vagyok, a Szovjetunió meg 
tönkrement.

Ebben a mi nyomorúságukban is 
annyi apró öröm van. Hadd mondjak el 
egyet: mínusz húsz fok van. Megyünk 
ki az erdőbe – ez éppen egy erdőkiter-
melő lágercsoport volt. Ott állunk és 
motoznak, benyúlnak a vattakabát alá, 
hogy nincs-e ott valami. És ekkor, ha 
a katona elfelejtette a vattasapkámat 
levenni, ez például milyen jó. Mert 
ha levetette volna, és elkezdett volna 
benne kotorászni, akkor azalatt meg-
fáztam volna. Ez is öröm. 

Persze mi ezt úgy játszottuk, 
mint a gyerekek. Összeálltunk hatan-
nyolcan, és elhatároztuk: most azt fog-
juk figyelni, hogy mennyi apró öröm 
ér bennünket a nap folyamán. Aztán 
este a vacsora előtt újra összejövünk, 
és aki többet tud elmondani, az lesz 
a győztes. Egyszer volt olyan győz-
tesünk, hogy egy nap 17 apró örömöt 
mondott el. S azt mondta, hogy gye-
rekek, én ma nem tudtam szenved-
ni. Megkérdeztük: – Miért? – Azért 
– mondta –, mert ugye örökké lesni 
kellett az apró örömöket, és örökké 
mondogatni kellett, hogy el is tudjam 
sorolni este mind a 17-et. Ez tehát a 
második szabály: az örömöket észre 
kell venni, keresni kell. Csak úgy tud 
életben maradni az ember.

A harmadik szabály: akkor, ami-
kor elítéltek bennünket, mi voltunk a 
kis kukacok, a kis senkik, ők meg: a 
géppisztolyos erő. Az erő, a hatalom 
a kicsivel, a semmivel nem túlságosan 
törődik. Ez történt velünk is. Nekünk 
azonban nem kell velük egyetérte-
nünk abban, hogy velük szemben mi 
kis hangyák vagyunk! Nekünk ebben 
a szituációban kell megmutatnunk, 
hogy mi különbek vagyunk, mint ők. 
Ez az ember energiáit megnöveli, s 
erőt ad a túléléshez. 

A negyedik szabály nagyon egy-
szerű: a hívő embernek sokkalta köny-

nyebb szenvedni, mint a hitetlennek. 
Nekem például valami egészen csodá-
latos dolog volt, mérhetetlenül sokat 
jelentett, hogy tudtam gyóntatni és 
tudtam áldoztatni. Az első két évben 
még ügyetlenebb voltam, de az utolsó 
nyolc esztendőben – egy-két éjszakát 
leszámítva – minden éjszaka miséztem. 
A fölső priccsen, hason fekve, a polos-
kákat elzavarva, de miséztem, hogy 
reggel tudjak áldoztatni. És az is egé-
szen csodálatos, hogy az Úr Istennek 
milyen ötletei vannak, hogyan tette 
lehetővé a szentmisémet, és sohasem 
vettek észre. Elképzelhetetlen, hogy 
milyen örömet jelentett az is, ami-
kor egyszer közvetlenül egy női láger 
mellé kerültem, és még a női rabokat 
is feloldoztam és megáldoztattam.

Ezt a négy szabályt, alapelvet sike-
rült tehát elfogadnunk sok-sok beszél-
getés kapcsán, mint legfontosabbakat 
leszögezni: a szenvedést nem sza-
bad dramatizálni, az apró örömöket 
keresni, kutatni, értékelni kell, abba 
kell hagyni a nyekergést, hogy én 
kicsi, ártatlan vagyok, hanem meg kell 
mutatni, hogy különb vagyok!, és azért 
iparkodni kell hinni is az Úr Jézusban, 
aki mindent, de mindent meg tud vál-
toztatni felülről az ő Szentlelke által.

Kalendárium:
2010. június 15. – július 16.

Június 24.: Keresztelő Szent János, a 
Medjugorjei jelenés évfordulója
Június 27.: Szent László király
Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apos-
tolok, papszentelés Kalocsán
Július 2.: Sarlós Boldogasszony
Július 4.: 16 óra kecskeméti Mária 
Kápolna búcsúja
Július 11.: Borsitzky Tibor atya 
RUBINT miséje pappá szentelésének 
70. évfordulóján és köszöntése 93. 
születésnapja alkalmából
Július 16.: Kármelhegyi Boldog-
asszony

KATOLIKUS ÉLET



1.) Számviteli beszámoló MÉRLEG ESZ-
KÖZÖK (AKTÍVÁK) ezer forintban
A. Befektetett eszközök 0
B. Forgóeszközök 60.228
III. Értékpapírok 59.287
IV. Pénzeszközök 941
C. Aktív időbeli elhatárolások  0
Eszközök összesen:  60.228
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
D. Saját tőke 60.228
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
3.236
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 0 
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
Források összesen 60.228

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
10.558
1. Közhasznú célú működésre kapott támo-
gatás 5.839
a) alapítótól 0 
b) központi költségvetésből 0   
c) helyi önkormányzattól 0
 d) egyéb (ebből 1 % 528 e Ft) 5.839     
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
3. Közhasznú tevékenységből származó be-
vétel 0
4. Tagdíjból származó bevétel 0
5. Egyéb bevétel 4.719
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Összes bevétel (A+B) 10.558
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
7.322
Egyéb ráfordítások 7.240
Pénzügyi műveletek ráfordításai 82
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás (D+E) 7.322
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) 
+3.236
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 
1.322
2.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Kuratórium a 2008. évben költségvetési 
támogatásként az szja 1 %-ának adózók által 
történő rendelkezéséből kapott 572.407.- fo-
rintot a Kocséri összekötőút karbantartásának 
részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás
Nyitó pénzkészlet 56.992.461.- Ft pénzesz-
köz
Bevételek
adomány 5.310.690.- Ft
kamat 4.718.965.- Ft
szja 1 százalékából 528.156.- Ft
Összesen: 67.550.272.- Ft
Kiadások
cél szerinti juttatás 1.322.374.- Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja)  
202.150.- Ft
működési költség 5.715.970.- Ft 
banki költség 81.980.- Ft
Összesen: 7.322.474.- Ft
Záró pénzkészlet 2009. december 31-én 
60.227.798.- Ft pénzeszköz.
A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyon-
nal nem rendelkezik.
4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő 
tevékenységére (Szentkirály községi önkor-
mányzat közútjainak fenntartására) fordított 
kiadása 4.990.000.- Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály 
községi önkormányzat közfeladataihoz az 
alábbi támogatásokkal járult hozzá:
szociális tevékenységre 374.860.-
nevelés-oktatás céljára 445.000.-
műemlékvédelemrem 131.414.-
kulturális tevékenységre 371.100.-
Összesen: 1.322.374.-
5.) Központi költségvetési szervtől kapott tá-
mogatás összege: 528.156.- Ft (szja 1 %-ból).  
Elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi 
önkormányzattól, települési önkormányzat-
tól vagy azok társulásától, az egészségbizto-
sítási alaptól és ezek szerveitől támogatást a 
közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, 
sem egyéb juttatásban (munkabér, tisztelet-
díj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, 
természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem ré-
szesültek.
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 minősítést, 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 Szentki-
rály községi önkormányzat közszolgáltatá-
sai körében felmerült feladatok ellátásához 
pénzbeli hozzájárulás gyűjtése volt, amely 
az alapító okirat módosításával 2006 már-
ciusától fő tevékenységi célként a községi 
önkormányzat közútjainak fenntartására vál-
tozott, ám továbbra is megmaradt a községi 
önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő 
pénzbeli hozzájárulás.

Alapítványunk tevékenysége, a módo-
sított alapító okiratban foglalt célok meg-
valósításával a 2009. évben a korábbiaknál 
mérsékeltebb intenzitással folyt. Az adomá-
nyok gyűjtése tekintetében az összes befizető 
száma 509 volt a tárgyévben. Kamatbevéte-
lünk az átmenetileg szabad pénzeszközeink 
befektetési jegyekben teljesített hozamának 
köszönhetően minden eddiginél jelentősebb 
volt.

Kiadási tételeink között az első az alapít-
ványi fő tevékenység, az önkormányzati köz-
utak fenntartásának költségét mutatja. Ennek 
keretében a Kocséri összekötőút aszfaltbur-
kolatának javítására került sor. Néhány ön-
kormányzati közszolgáltatás támogatása is 
megvalósult, illetve kulturális célra orgona 
fenntartására, valamint műemlékvédelemre 
adtunk támogatást. Intézményeink működé-
sét, folyó kiadásaink teljesítését egy alka-
lommal segítette az Alapítvány, kamatmentes 
kölcsönt biztosítva az önkormányzatnak.
Gazdálkodásunk szabályszerűségét az önkor-
mányzat belső ellenőrével vizsgáltattuk.

Az év folyamán 11 óvodás, 21 iskolás ta-
nuló, és két rászorult család részesült szociá-
lis támogatásban, pályáztatás útján 12 kiváló 
képességű középiskolás, illetve főiskolás-
egyetemihallgató ösztöndíjat kapott összesen 
390.000.- Ft összegben. Gyermekeink nyári 
táborozását, bábszínházbérlet megvásárlásá-
val a kicsik szórakozását szintén segítettük.

A kuratórium az év folyamán 5 alkalom-
mal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal tar-
tott ülést. 
A határozatképesség minden alkalommal 
biztosított volt, az átlagos részvételi arány 
71 %. 
Jóváhagyva a 2/2010. (V.18.) Közal. határo-
zattal.

Kovács István sk. elnök

A „Szentkirályért” Közalapítvány  (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03) 
2009. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
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JELENTőS vÁLTOZÁSOK
 A kistermelői termékértékesítésről új rendelet született 52/2010.(Iv.30.) FvM számon. Bővült az 
értékesíthető termékféleségek köre, módja, mennyisége, egyszerűsödtek az adminisztrációs felada-
tok. Elérhető a www. magyarkozlony.hu honlapon a Közlöny 66. számában a 14360. oldalon.
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Amennyiben a 2010-es egységes 
kérelemében megjelölt területei vonat-
kozásában vis maior esemény történt 
(pl. belvíz, árvíz), abban az esetben vis 
maior bejelentést kell tennie. 

•      A vis maior bejelentésének fon-
tos, ugyanis kizárólag a megalapozott 
és az MVH által elfogadott vis maior 
bejelentés alapján, az érintett ügyfele-
ket mentesíteni tudják az egyes jogcí-
mekhez kapcsolódó kötelezettségek be 
nem tartásából fakadó szankciók, illet-
ve levonások alól.

Amennyiben a tervezett tavaszi ve-
tésű kultúra elvetésére nincs lehetőség 
vagy az őszi vetésű kultúra a vízborítás 
miatt kipusztul, az érintett terület hasz-
nosítási kódját javasoljuk a vis maior 
bejelentésére szolgáló felületen „Pihen-
tetett terület”-re (PIH01) változtatni.

• A SAPS támogatás pihentetett terü-
letre elutasított vis maior kérelem esetén 
is kifizetésre kerül, hiszen a támogatás-
nak nem feltétele egy adott növénykul-
túra, az a megfelelő kultúrállapotban 
tartott (tehát pl. nem gyomos) területre 
is kifizethető..

• AKG jogcím esetében azonban 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pi-
hentetett terület” hasznosítási kódra ki-
fizetés kizárólag csak elfogadott, azaz 
indokolt vis maior esetén lehetséges. 
Továbbá egy kötelezettségvállalással 
érintett egybefüggő terület vonatko-
zásában – KET -vis maior körülmény 
miatt legalább háromszor nem tudja a 
célprogram előírásai szerinti hasznosí-
tást megvalósítani, úgy a támogatásra 
jogosult a KET vonatkozásában – tehát 
nem ügyfelenként kell érteni a két vis 
maiort, hanem KET-ként ! - a célprog-
ramból az adott célprogram támogatási 
időszakának lejáratáig kizárásra kerül a 
területre eddig felvett összeg visszafize-
tési kötelezettsége nélkül. (MVH állás-
foglalása szerint egy évben ugyanazon 
KET-re beadott több vis maior 1 évi 
nem teljesítést jelent!)

Az elfogadott vis maior igazolás ab-
ban az esetben is lehetőséget biztosít a 
támogatás teljes összegű kifizetésére, 
ha az ügyfél a Kölcsönös Megfeleltetés, 
ezen belül például a Helyes Mezőgaz-
dasági és Környezeti Állapot előírásait 
(pl. gyommentesség biztosítása) a vis 
maior esemény miatt nem tudja betarta-
ni (ez az árvízzel, avagy belvízzel érin-

tett pihentetett területen is szükséges!).
Vis maior bejelentés, illet-

ve annak kezelése egyes gyak-
ran előforduló esetekben: 
• Benyújtási határidő elmulasztása be-
tegség miatt, amennyiben ezt vis maior 
bejelentés keretében indokolja, mente-
sül a késési szankció alól. Felhívják a 
figyelmét, hogy 2010. június 9-e után 
nem fogadható el a kérelem benyújtási 
határidő elmulasztására vonatkozó vis 
maior kérelem!

• A parcella teljes területén a kére-
lemben bejelentett növénykultúra pl. 
belvíz miatt nem található meg.

• A közcélra, illetve közérdekből 
igénybevett ingatlanokon végzett tevé-
kenységek következtében (pl: villamos 
energia ellátás biztosításához szükséges 
berendezések telepítése, karbantartása 
stb.) a tábla egy részén vagy teljes egé-
szén nem tudják a Kölcsönös Megfelel-
tetés előírásait betartani.

• A vis maior kérelem elbírálásának 
eredményét a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a kölcsönös megfeleltetés el-
lenőrzése során tett megállapításokról 
és azok értékeléséről szóló határozatban 
közli az ügyféllel. A vis maior bejelen-
tés benyújtására vonatkozó fontosabb 
információk:

• A vis maior bejelentést 2010. május 
19-étől lehet benyújtani elektronikusan 
– az egységes kérelem benyújtásához 
hasonlóan – az Ügyfélkapun keresztül.

• A vis maior bejelentést a 32/2009 
FVM rendelet szerinti esetekben (jég-
eső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykár) a 
rendelet 5. §-a szerint a termelő a hasz-
nálatában lévő termőföldön a tárgyév-
ben bekövetkezett jégeső-, belvíz-, téli 
és tavaszi fagykárt, annak becsült nagy-
ságát (a jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi 
fagykárral érintett termőföld területe, 
a terméskiesés becsült mértéke) a kár-
esemény bekövetkezésétől számított tíz 
napon belül a rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti adattartalmú, az MgSzH 
által közzétett bejelentőlapon köteles 
bejelenteni az MgSzH termelő lakóhe-
lye, illetve székhelye szerint illetékes 
területi szervéhez. 

• Belvíz és árvíz esetén a falugazdá-
szok igazolást állítanak ki, melyet papír 
alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.

A 44/2007 FVM rendelet 4. §-a 
szerint az MVH felé a bejelentést a vis 

maior esemény bekövetkezésétől szá-
mított harminc napon belül – tehát az 
előző időpont + 20 nap  az ügyfél el-
halálozása esetén a halotti anyakönyvi 
kivonat kézhezvételét követő harminc 
napon belül, ha a vis maior esemény az 
ügyfelet a bejelentésben akadályozza, 
attól az időponttól számított harminc 
napon belül, amikor az ügyfél olyan 
helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, 
de legkésőbb a vis maior bekövetkezé-
sétől számított hat hónapon belül kell 
benyújtani,

A bejelentéshez mellékelni kell
•      - a vis maior bekövetkezését ta-

núsító igazolást (hatósági igazolás, ha-
lotti anyakönyvi kivonat, MgSzH által 
kiadott igazolás, egyéb hitelt érdemlő 
igazolás) vagy

- az igazolás kiállítására hatáskörrel 
rendelkező hatóság, szerv által kiadott 
nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy az 
ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása 
iránt a kérelmét benyújtotta – (HA a 30 
napon belül nincs meg az igazolás !).

DE a vis maior bekövetkezését tanú-
sító igazolás közlése után tizenöt napon 
belül, az MVH által rendszeresített, az 
MVH honlapján közzétett kiegészítő 
formanyomtatvánnyal együtt kell be-
nyújtani az (1) bekezdés szerint illeté-
kes kirendeltséghez.

• A vis maior bejelentést alátámasztó 
igazoló dokumentumokat (kórházi zá-
rójelentés, állatorvosi igazolás, MgSzH 
igazolás, halotti anyakönyvi kivonat 
stb.), amelyeket az „W0103- Egységes 
kérelem kérelemszintű vis maior 2010” 
kérelemben is bejelölnek, az illetékes 
MVH kirendeltség címére kell postázni. 
A kitöltési útmutatót korábban pdf. for-
mátumban kiküldtük, s az adatváltozást 
annak 13. pontjában ismertetik (adat-
változás: egységes kérelem módosítása, 
pontosítása, visszavonása – W0102 -, a 
vis maior tényének igazolása, feltéve, 
hogy a bizonyító mellékletet csatolták 
– W0103 -, a hasznosító személyében 
bekövetkező változás átvezetése (ezt 
külön papíron kell), valamint a másod-
vetés bejelentése

Kérem, hogy vis major ügyben – be-
jelentés megtétele – keressenek telefo-
non 06/302881623 időpont egyeztetés 
miatt.

Mák Sándorné
ÚMVP tanácsadó

AZ MVH TÁJÉKOZTATÁSA ALAPJÁN AZ ALÁBBI
INFORMÁcIÓT KÍVÁNOM TOVÁBBÍTANI üGYFELEIMNEK
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Lassan írják már a gyerekek az 
iskolai táblákra fel, ó, ió, ció… 
vakáció. Igen, mert itt az ideje az 
iskolai évet lezárni, és eljöhet a sza-
badság, a nyári szünet boldogságos 
ideje.

 Ez a gondtalanság édes ideje, 
amikor nem kell kemény kötelessé-
geknek megfelelnetek.  A gondta-
lanság gyönyörű ideje ez, amelyet 
bármelyik felnőtt ember visszasír, 
mert ilyen hosszú időszakok nin-
csenek a felnőtt ember életében, 
hogy szabadságon legyenek több 
hónapig. Gondtalanság, a gond 
ellentéte. Ezt pedig a felnőttek érez-
hetik át igazán, de a gyerekek is 
az iskolával kapcsolatban. Gondja, 
nagyon sok van - az embernek, 
a gyermekeknek is, nehogy azt 
gondolják felnőttek, hogy az úgy-
nevezett gondtalan gyermekkornak 
nincsenek gondjai: dehogynem, 
nagyon is vannak. Csak mások 
ezek a gondok, mint a mi felnőttes 
gondjaink.

A gondokat nem kell sorolni, 
azokból mindig akad tehát, felnőtt-
nek is gyermeknek is egyaránt. 

Mindenki ismeri és tudja a maga 
gondját és baját, és persze ezek 
nagyon magához tudják láncolni az 
embert.

Mert nemcsak szenvedélyeknek, 
nemcsak örömöknek lehetünk rab-
jai, hanem a gondoknak is. Azok is 
hatalmába keríthetik az embert, és 
egyenesen tönkre is tudják tenni a 
belső világunkat, majdan a testünket 
is. Mert a gond, a baj emészti az 
idegeinket, a szívünket…

Sokan panaszolják és bizonnyal 
jogosan: „olyan sok a gondom”. Sok 
mindenre kell figyelni, sok mindent 
el kell végezni, és persze sok min-
den nem úgy történik, ahogyan azt 
várnánk.

Keresztyén fiatalként, gyermek-
ként és keresztyén hívő emberként 
egyaránt elfelejtkezünk erről a 
Bibliai Igéről: minden gondotokat 
őreá vessétek, mert neki gondja van 
reátok. Pedig milyen csodálatos bíz-
tatás ez! Milyen gyönyörű ígéret!

 Istennek is van gondja: mégpe-
dig mi vagyunk az ő gondjai, aki-
ket nem is felejt el: GONDOZNI! 
Minden gondunkat oda lehet tenni 
elé. Legyen az kicsi gond, vagy 
nagy, legyen az gyermeki gond, vagy 
felnőtt baja, mindent oda lehet tenni 
az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak 
lába elé, az ő keresztjéhez oda lehet 
vinni és le lehet venni. 

Le is kell vetni ezeket a gondo-
kat, mert így nagyon megterheltté 

válik az életünk. A gondtalan nyár is 
tele lehet lelki gondokkal és bajok-
kal, amelyeket a szabadság nem old 
meg, sőt talán felerősít. Ti is gyer-
mekek, ti is felnőttek, mindannyian 
oda tudjátok vinni Isten elé, minden 
gondotokat imádságban. 

Az imádság határtalan szabadsá-
ga által kimondhattok minden ben-
neteket terhelő nehéz és súlyos sza-
vakat, minden gondotokat és kéré-
seteket, és Istennek gondja lesz arra. 
Istennek gondja lesz a ti életetekre, 
annak minden percére és vágyára, 
minden örömére és szomorúságára 
életeteknek.

Tegyétek hát meg, csak pró-
báljátok ki, hogy működik-e ez a 
módszer, hiszem, hogy nem fogtok 
csalódni!

Legyen hát örömötök a nyáron, 
gyerekeknek a szabadságban, fel-
nőtteknek a temérdek sok munká-
ban. Kívánom, hogy a gondtalanság 
öröme, Isten szerinti öröme érkez-
zen el mindenki életébe, nemcsak 
a gyermekekébe, hanem a felnőttek 
életébe is; és nem csak a nyár-
ra, hanem folyamatosan: Istenben 
megerősödve, benne bízva, gondo-
tokat őreá vetve éljetek szeretetben! 
Ámen.

Bh

REFORMÁTUS ÉLET

• Istentisztelet: minden vasárnap  
10 órakor, gyermek-istentisztelettel
• Évzáró  Interaktív Istentisztelet 
és Káté zenekar koncertje Június 13. 
vasárnap 17 óra (jó idő esetén sza-
badtéren, utána piknik) Minden ked-
ves érdeklődőt szeretettel várunk!

• Házi Istentisztelet: minden hónap 
3. csütörtök 15 óra, június 17. 
Kincsesné Juliska néninél
• Gyülekezeti Gyermekhét  - 
Szentkirályon, református hittanos 
napközis jellegű tábor, Június 28. 
hétfő – Július 3. szombat között, a 

jelentkezéseket mihamarabb várjuk 
szeretettel!
• RUHAVÁSÁR! Akciós holland 
használt ruhák vásárát tartjuk 
gyülekezeti házunkban! Nyitva: 
kedd- és csütörtökönként, 17-20 
óra között! 

Hívogató! Alkalmaink:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.”
1 Péter5, 7



A TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetően iskolánk 4. osztá-
lyos tanulói 5 napot tölthettek a Nyíri erdőben található Vackor Vár 
Erdei Iskolában 2010. május 10-15 között.

Részletek a negyedikesek fogalmazásaiból:
Farkas Rebeka: „Nagy élményben volt része a negyedik osz-

tálynak a múlt héten. Öt napot tölthettünk a Vackor Vár Erdei Isko-
lában. Én már nagyon vártam a hétfői indulást. Mikor megérkeztünk 
Makra Zsuzsa néni fogadott, és elmondta a házirendet. Nagyon iz-
galmasan teltek a napok. Rudi bácsi segítségével sok mindent meg-
tanultunk. Az íjászat nekem nagyon tetszett, sőt még Rudi bácsi hu-
mora is. Sétáltunk az erdőben, tábortűznél melegedtünk. A vadlesen 
láttam dámszarvast és vaddisznót. A kézműves programok is nagyon 
jók voltak. Finom kenyeret sütöttünk, még otthonra is vittünk kósto-
lót. Bárcsak több ilyen környezetóránk lenne!”

Kókai-Szabó Anna: „Május közepén a Vackor Vár Erdei Iskola 
vendégeiként töltöttünk el 5 napot. Ez az iskola távol a zajos vá-
rostól, egy gyönyörű erdő közepén, madárcsicsergésben gazdag he-
lyen található. A programvezetők: Zsuzsa néni, Rudi bácsi és Zorka 
nagyon aranyosak, kedvesek és türelmesek voltak velünk. Ezen a 
héten nagyon sok érdekes programon vettünk részt: íjászat, kenyér-
sütés, néptánc, esti vadles, túrák és mikroszkópozás, de ezeken kívül 
is sok érdekességet csináltunk. Nekem ezek közül a gyöngyfűzés 
tetszett nagyon. … A tábor előtt sokat izgultam, hogy milyen lesz 
anyáék nélkül aludnom, de minden olyan jó volt, hogy egész héten 
nagyon jól éreztem magam.”

Szabó Ágnes: „A Vackor Vár Erdei Iskolában töltöttünk öt cso-
dálatos napot. Ez az iskola a Nyíri erdő közepén található. Hosszú, 
homokos út vezet odáig. Az épület körül egy csodálatos halastó te-
rül el, messzebb íjászpálya és az erdőben lévő tanösvény. Nekem a 
szerdai nap programjai tetszettek a legjobban. Délelőtt felmentünk 
az emeletre megnézni a vadászati kiállítást. Rudi bácsi sok érdekes 
dolgot mesélt a vadászatról és az erdei állatokról. Voltak kitömött ál-

latok: pl. kuvik, 
erdei fülesba-
goly és még 
héja is. Nagyon 
sok szarvas-
agancsot is lát-
tunk. Ebéd után 
jó éles késsel 
v a r á z s c e r u -
zát faragtunk, 
majd Zorkával 
gyöngyöt fűz-
tünk. Délután Zsuzsa néni 
tanulságos meséket mon-
dott nekünk, majd agykont-
roll következett. Este Rudi 
bácsival íjászkodni men-
tünk. Eddig még sohasem 
volt ilyen a kezemben, de 
nagyon megtetszett, és el-
határoztam, hogy itthon is 
gyakorolni fogom. Minden-
kinek ajánlom ezt a helyet, 
akik egy csendes, tiszta le-
vegőjű erdőben nyugalomra vágynak.

csordás Ági: „Az első nap az erdőt jártuk, megkóstoltuk a csa-
lánt és a sóskaborbolyát is. Láttuk a tornapályát az erdőben. Megnéztük 
a kecskéket. Nekem Márvány, a szürke kecske tetszett a legjobban. A 
kecskék mellett vörös mangalica disznók voltak. A Kocka nevű kutyus-
sal játszottunk sokat. …Tábortüzet gyújtottunk. A tűz mellett énekel-
tünk. …Mónika nénivel megvizsgáltuk mikroszkóppal a bogarakat, a 
homoknak több fajtáját, hajszálat, virágport és a körmöt. Hihetetlen, 
hogy a körmöd tisztának látszik, pedig koszos. … A szállás gyönyörű 
volt. Volt egy halastó is, a halakat tapsolással kellett odahívni.”

Steklács Jancsi: „…Itt annyi program volt, hogy azt nem lehet 
elmondani. Nekem legjobban a vadles és az íjászat tetszett. A vad-
lesen 12 dámot, 1 rókát, 1 vaddisznót és 1 harkályt láttunk. Nekem 
legjobban Rudi bácsi tetszett. Ő a világ legkedvesebb és legvicce-
sebb embere. … Nagyon szeretnék még odamenni és mindenkivel 
újra találkozni!”

Steklács Matyi: „… Minden nap jó programok voltak. Faragni 
is megtanultunk, és azt is tudjuk, hogy a kínaiak szerint sok aljas 
ember van, és, hogy vesszőt is lehet gyilkolni. Volt egy kutya, aki 
még a szigszalagra is leül. Én nagyon jól éreztem magam és üzenem 
Zsuzsa néninek, hogy a kívánságok fáját gyakran látogatom.”

Fodor Viktória: „… Én nagyon jól éreztem magam, mert az 
egész osztállyal több napig együtt lehettem. Sokkal jobban megis-
mertük egymást.”

Köszönjük a lehetőséget! Takácsné Kis Márta
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eRDei iSkOla

Órarend az Erdei Iskolában:
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Nálunk járt a Bohém 
Ragtime Jazz Band

Az iskolai integrációs programnak köszönhetően Szent-
királyon koncertezett a zenekar. A gyerekek megismerked-
hettek a ragtime és a jazz történetével. Fantasztikus han-
gulatban nagyszerű zenéket hallhattak, és remélhetőleg 
nemcsak megismerték, hanem meg is szerették ezt a zenei 
stílust.

Példaértékűen zajlik Szentkirály község csatornázási 
projektje. A március elsején indult fél éves próbaüzem 
fele már eltelt, eddig minden a legnagyobb rendben zaj-
lik.

A próbaüzem végéig már csak három hónap van visz-
sza, így elkezdődtek a projekt körüli végső simítások. A 
szennyvíztisztító-telep kivitelezőjének kötbérmentesen 
2010. augusztus 31-ig kell befejeznie a próbaüzemet, utá-
na kerülhet sor a projekt teljes körű zárására 2010. szep-
tember 30-ig. Eddig kell megtörténni a végső pénzügyi 
elszámolásnak is.  

A próbaüzem a tisztítómű rendeltetésszerű finom-
hangolásán túl azt a célt szolgálja, hogy a lakosság által 
termelt szennyvíztisztítási költségek kiderüljenek. Ezért 
nagyon fontos, hogy a szeszélyes időjárás okozta olykor 
nagy mennyiségű csapadékot, és bármely más folyékony 
hulladékot semmi esetre se vezessék be a lakók a szenny-
vízcsatorna rendszerbe. Ez ugyanis a tisztítási folyamat 
felborításán túl a költségeket is torzítja, növeli.

A próbaüzem költségei ugyan a kivitelezőt terhelik, de 
a nyár beköszöntével gondolni kell a jövőre is. Azoknak, 
akik a vezetékes vizet öntözésre is használják, javasolt 
felszereltetni majd egy locsolómérőt, mely külön méri a 
locsolásra, vagyis a nem kommunális célra felhasznált 
vizet. A locsolómérő felszerelésével elérhető, hogy a kert 
öntözésére elhasznált víz után ne kelljen szennyvízdíjat 
fizetni.  

A szennyvízberuházás témájával kapcsolatosan to-
vábbi információ kérhető Kutasi Ferenc településfejlesz-
tőtől a 06-70/382-9190-es telefonszámon.

Tart a visszaszámlálás
Szentkirály Község Önkormányzata

PRÓBAÜZEMBEN

Próbaüzemben működik a terveknek 
megfelelően szennyvíztelepünk. A hathó-
napos üzem a hálózati rendszer esetleges 
hibáinak a felderítését, és a „nyers” illet-
ve a tisztított szennyvíz, valamint a telep 

sikeres működésé-
nek az ellenőrzését 
hívatott betölteni. 
Természetesen a 
lakosság az észlelt 
rendellenessége-
ket (csatornaszag, 
szennyvíz feltörés, 
nagyobb mértékű 
vízbemosás stb.) is 
bejelentheti Szabó 
Gellért polgármes-
ternél. A tisztító-
telep működéséről 
nyíltnap keretében 

május 19-én meggyőződhettek az érdek-
lődők, tájékozódhattak a tisztítás folya-
matáról Kovács József vezetésével. Az 
eddigi üzemelés során a „nyers” szenny-

vízzel akadtak problémák, mégpedig 
az, hogy a hasonló rendszerekhez ké-
pest igen magas az ammonium-nitrogén 
szint. Ez adódhat abból, hogy állatoktól 
származó trágyalevet, híg trágyát szi-
vattyúznak a rendszerbe, de előfordul-
hat, hogy a szikkasztókból szivattyúznak 
át már megerjedt szennyvizet. A telep 
csak „friss” szennyvíz feldolgozására 
hívatott. Amennyiben marad továbbra is 
a magas ammonium szint, önkormány-
zatunknak környezetterhelési bírságot 
kell fizetni, amely valószínű, hogy a la-
kosságra kerül áthárításra. Vigyázzunk! 
Megjárhatjuk. 

Végezetül meg kell említeni, hogy a 
beruházás támogatási összegei rendben 
érkeznek. 

Kép és szöveg: Vecsei

A nyílt nap érdeklődőinek egy része látható a központi kap-
csoló teremben. 
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A tavasz első melegebb napjaival 
együtt megjelentek a kullancsok is. Ezek-
nek a vérszívó parazitáknak a kifejlett 
példányai elsősorban emlősök vérével 
táplálkoznak. A lárvák olykor madarak, 
hüllők vérét is szívják. A Kárpát-meden-
cében legalább 20 kullancsfaj található. 
Vannak fajok, melyek elsősorban egy-
egy állatfajra, pl lóra, fecskére, egérre 
specializálódtak, persze adott esetben az 
embert sem „vetik” meg. Ezek a paraziták 
alakra, formára elütnek a környezetünk-
ben található rovaroktól, ezek pókszabá-
sú (nyolclábú) ízeltlábúak. A lárváknak 
hat lábuk van. Sajnos az utóbbi években 
nagyon elszaporodtak. Erdőkben, réte-
ken, parkokban, sőt kertjeinkben is nagy-
számban fordulnak elő. Terjeszkedésüket 
elősegítik a vadon élő állatok, őzek, nyu-
lak, sünök stb, valamint háziállataink. Az 
undort keltő kinézetükön kívül sajnos sú-
lyos betegségeket is terjesztenek, akár az 
agyhártya- és agyvelőgyulladást, vagy a 
Lyme-kórt említhetjük. Háziállataink kö-
zül a kutyák véres vizeletéért is legtöbb 
esetben a kullancsok a felelősök.  

Az emberre jutott kullancs a ruhán, 
majd a bőrön észrevétlen haladva a vér-
szíváshoz kedvező helyet keres az emberi 
testen. Gyakran a hajban, a fülek mögött, 
vagy például a végtagok hajlataiban álla-
podik meg. Szájszervével kis sebet vág 
a bőrön, rögzíti magát, és vért szív. Ez a 
rögzült, táplálkozó életszakasz napokig 

is eltarthat, majd a vérrel teleszívott kul-
lancs elhagyja az embert, és rejtekhelyet 
keres. Ajánlatos kirándulás, vagy kerti, 
mezőgazdasági munka után testünket 
átvizsgálni kullancsot keresve. A már 
„befúródott” kullancs eltávolítására sok 
módszert ajánlanak, esetleg orvoshoz for-
dulnak segítségért. Egy dolgot azért ne 
feledjünk el! Jóval több kullancstámadás 
ér bennünket, mint amiről tudomásunk 
van. Az eltávolítás szinte minden eset-
ben „erőszakos” csavarás, kenegetés. Az 
Őrségben ismernek egy régi módszert. 
„A belénk fúródott kullancsot minden 
erőszak nélkül egy szál gyufával köny-
nyedén eltávolíthatjuk. Nedvesítsük meg 
a gyufa fejét, majd közvetlen a kullancs 
teste mellett lassan körözzünk, mintha ke-
negetnénk. A kullancs néhány másodperc 
múlva átmászik a gyufára, mert nagyon 
szereti a foszfor illatát, képes elhagyni 
miatta a testünket! Lehet, ez nem tudo-
mányos eltávolítás, de a lehető „legem-
berségesebb”, és biztosan mindig sikeres, 
sőt a kullancs feje még véletlenül sem 
marad bennünk! Persze kiránduláskor, 

kerti munkák végzésekor ajánlott a keres-
kedelemben kapható rovarriasztó szerek 
használata. Háziállatainktól is távol tud-
juk tartani különböző szerekkel, persze 
nem árt szakember segítségét kérni. A 
kertekben, parkokban speciális szerekkel 
lehet gyéríteni a kullancsok számát. Az 
élősködők felszaporodásának oka van, 
annak ellenére, hogy a száraz időjárás 
(pl elmúlt év) nem kedvez szaporodásuk-
nak. A kullancsok természetes ellenségei 
sajnos az ember környezetbe történő be-
avatkozásának következtében nagyrész 
elpusztultak, vagy élőhelyük semmisült 
meg. Gondoljunk csak a füves rétek apró 
békáira, a gyíkokra, szalamandrákra, a fű 
között keresgélő apró énekesmadarakra. 
A nagyobb testű állatokból előszeretet-
tel szedik ki a kullancsot a seregélyek, a 
pásztormadarak. A cinegék az őszapók, a 
füzikék (stb.) szorgalmasan kutatnak apró 
ízeltlábúak után az avarban a lombok kö-
zött. Nem szabad kihagyni a ragadozó 
rovarokat sem. A ragadozó atkák, a futó-
bogarak egy része. A katica bogara és lár-
váik, Szent János bogarak, lombszöcskék, 
fátyolkák…mind-mind elkaphatják időn-
ként az apró kullancsot. A sort tovább le-
hetne folytatni. Kedves Olvasó! Nemcsak 
a látható környezetünk változott meg, ha-
nem az avatatlan szemnek a láthatatlan is. 
Minden apró változás valahol bosszút áll 
a változtatón.

Vecsei 

a kUllanCSOk

Ebben a hónapban elkezdődtek az osztálykirándulások. Az időjárás nemigen 
kedvez nekik, de eddig minden osztály élményekkel gazdagon tért vissza a 
tanulmányi kirándulásról. Képünkön a 7. osztályosokat látjuk túrázás közben. 

Vigyázat!!! Változtak a 
csekkbefizetéssel

kapcsolatos szabályok
A sárga csekken feltüntetett fizetési 

határidő lejárata előtt legalább két nap-
pal érdemes befizetni a pénzt a postán, 
miután májusban változtak a csekk-
befizetéssel kapcsolatos szabályok. A 
2010. április 30-áig érvényes szabá-
lyok szerint a befizetést igazoló postai 
bélyegzőn szereplő dátum jelentette a 
teljesítés időpontját. A 2010. május 1-
jétől érvényes előírások szerint a befi-
zetés azon a napon teljesül, amikor a 
pénz a kedvezményezett, azaz a szol-
gáltató számláján megjelenik. A pos-
ta részére a jogszabály maximum két 
napot engedélyez a befizetett összeg 
címzetthez történő átutalására.

Megkezdődtek a kirándulások
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Gyümölcsös, kelt öntött pite
Hozzávalók a tésztához: 4,5 dl tej, 3 dkg élesz-

tő, 20 dkg kristálycukor, 1 liter (60-65 dkg) finom-
liszt, 3 csomag vaníliás cukor, 1 mokkáskanál só, 3 
tojássárgája, 1 citrom reszelt héja, 10 dkg vaj vagy 
sütőmargarin. A tetejére: 1 kg párolt alma vagy 
körte, illetve 50-60 dkg friss gyümölcs például 
eper, málna. A morzsához: 10 dkg hideg vaj vagy sütőmargarin, 
10 dkg kristálycukor, 4 evőkanál finomliszt. Atepsi kikenéséhez: 
vaj vagy sütőmargarin, finomliszt.

A tejet kézmelegre melegítjük, majd kb. fél decinyit kime-
rünk belőle egy pohárba. Az élesztőt belemorzsoljuk, 1 evőkanál 
cukorral meghintjük, és hagyjuk, hogy szépen fölfuthasson.

A lisztet egy mélyebb tálba szitáljuk. Hozzáadjuk a maradék 
kristálycukrot és a vaníliás cukrot, a sót, a tojások sárgáját, a 
reszelt citromhéjat és a fölfuttatott élesztőt. A vajat a maradék 
langyos tejben fölolvasztjuk, az előzőekhez öntjük, és lágy, a 
galuskatésztához hasonló tésztát dagasztunk belőle. A tetejére 
egy kevés lisztet hintünk, konyharuhával letakarjuk és meleg 
helyen kb. 40 perc alatt a duplájára kelesztjük.

Elkészítjük a tetejére való morzsalékot: a vajat a cukorral és 
a liszttel egy villával összedolgozzuk. Azért nem kézzel, hogy a 
vaj ne olvadjon meg tőle.

Egy közepes nagyságú tepsit kivajazunk, belisztezünk, a kelt 
tésztát beleöntjük, és elegyengetjük, hogy mindenhol egyforma 
vastag legyen. Az előkészített gyümölcsöt rászórjuk, majd az 
édes, vajas lisztes keveréket rámorzsoljuk.

Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C; légkeveréses 
sütőben 165 C) kb. 35 percen át sütjük. Elkészültét a közepébe 
szúrt tűvel ellenőrizhetjük. Kockákra vágva, langyosan vagy 
hidegen tálaljuk.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Nagyon egyszerűen meg 

lehet a választ adni: nagyon 
rossz. Országunk egyes részein 
katasztrofális. Csak községünk 
területén 18 napon mérhettünk 
csapadékot. Kellemes idő csak 
a hónap első napjaiban, és 24-e 
körül volt. Még didereghettünk 
is 17-én, és 18-án. Minden kár-
ban van haszon, tartja a népi 
bölcselet. Ebben az esetben a 
tavalyi száraz idő volt a kár, 
a haszon viszont az, hogy volt 
helye a víznek az idei csapa-
dékos időjárásban. Ez annyira 
igaz, hogy a Peitsik csatorná-
ban még eddig nem folyt víz 
át a templom-dűlői áteresznél. 
A feltört gyepeket-réteket vi-
szont „visszakérte” a víz. A 
sok csapadék nem kedvezett 
a melegigényes növényeknek. 
A paradicsom, a dinnye meg-

szenvedi a jelenlegi időjárást. 
A burgonyára viszont kedvező-
en hat. Persze a gombabetegsé-
gek viszont meg fognak érkez-
ni a meleggel együtt. Sajnos 
gyümölcsfáink nagyon kevés 
terméssel kecsegtetnek, a méz-
zel is ajánlatos takarékoskodni. 
Mindez „köszönhető” a tavaszi 
hűvös-csapadékos időnek.  

Csapadék viszonyok: 5-én: 
5,2 mm, 6-án: 22,6 mm, 8-án: 
3,2 mm, 9-én: 2,5 mm, 11-én: 
2,5 mm, 12-én: 3,2 mm, 13-
án: 7,6 mm, 14-én: 2,4 mm, 
15-én: 17,6 mm, 16-án: 25,6 
mm, 20-án: 1,6 mm, 21-én: 
4,2 mm, 24-én: 4,6 mm, 25-én: 
6,2 mm, 27-én: 2,2 mm, 29-én: 
6,8 mm, 30-án: 6,2 mm, 31-én: 
22,6 mm. Összesen: 147 mm. 
A sokévi átlag: 54 mm.

V. F. 

TÁJÉKOZTATÁS
A katolikus templom előtti park-

ban, a sziklakert mellett méltó kör-
nyezetben táblát helyeztünk el a 
gyászhírek közlésére. Kovácsné 
Lázár Ilona

MILYEN VOLT AZ IDÕJÁRÁS MÁJUSBAN?

MAJÁLIS 2010-06-02
Kedves Olvasó! A majálisi felvonulásról közlünk képet, 
egyben köszönjük a majorett táncosoknak a felvonulást, a 
felvonulókat fogadóknak a szíves vendégül látást. Termé-
szetesen köszönjük a zenész szállító fogatot, továbbá a ren-
dezvényen, a frizura készítést.   -szerk-

Fotópályázat
Szentkirály Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet. Pá-
lyázat nyújtható be bármely Szentkirályt érintő szabadon vá-
lasztott témakörben. Elsődleges cél a község természeti, kul-
turális, társadalmi, építészeti és egyéb értékeinek bemutatása, 
művészi ábrázolása.
Pályázati feltételek: - a pályázaton életkortól, foglalkozástól, 
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, - kizárólag saját ere-
deti szerzői alkotással lehet pályázni, - egy pályázó legfeljebb 
5 pályaművet nevezhet.
A beküldött pályaművekből a község Szentkirály Napja alkalmá-
ból 2010. augusztus 20. és 22. között kiállítást rendez, melyen az 
érdeklődő közönség szavazata dönti el a helyezéseket. Eredmény-
hirdetés az augusztus 22-i rendezvény végén. A pályázatra bekül-
dött legjobb fotókat a szerző megjelölésével az önkormányzat 
megjeleníti a település honlapján, illetve későbbi kiadványaiban. 
A díjazott pályaművekből képeslap készül. Minden pályázónak 
névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét.
A közösség által a három legjobbnak ítélt munkát beküldők 
értékes ajándékokat kapnak: - első helyezett: pénzjutalom 
30.000,- Ft értékben, - második helyezett: könyvutalvány 
10.000,- Ft értékben, - harmadik helyezett: egyéves Szentki-
rályi Hírmondó előfizetés.
A pályázat benyújtási határideje 2010. augusztus 4. 16 óra.
A pályaműveket papír alapon (legalább 9x13 cm-es méret) és 
CD-re is kiírva (JPG formátumban, max. kb. 1 Mb méret) le-
het benyújtani. A képek hátoldalán és a fájlok nevében legyen 
feltüntetve a pályamű sorszáma és címe, melyeket a pályázó 
egy külön összesítő lapon is felsorol, a saját nevének és el-
érhetőségeinek (lakcím, telefonszám) megadásával együtt. A 
képeket és a CD-t, valamint az összesítő lapot lezárt boríték-
ban, személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalban (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.). A 
borítékon fel kell tüntetni: „Fotópályázat: Szentkirály 2010.” 
További tájékoztatás kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztő-
től: 76/597-501, 06-70/382-9190, tpfejl@szentkiraly.hu



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: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske 
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIRDETÉSEK
* Édes őrölt fűszerpaprika eladó. Érdeklődni: 06-
30/562-5267 telefonszámon.
* Lakást bérelnék Szentkirályon, vagy közel a faluhoz. 
Alsóépület is érdekel. T: 06-20/416- 8885.
* Eladó 4 db Suzuki autógumi. Érdeklődni: 445-230

Családtörténet kutatás
Anyakönyvi, levéltári dokumentumok alap-

ján felkutatom ősei származási helyét, rokoni 
kapcsolatait, birtokviszonyait, foglalkozását, 
esetleges nemességét. Megszerkesztem család-
fáját. A megtalált nemességet dokumentálom, 
a családi címert megrajzolom, megfestem.

Mindezt genealogiai tábla és reprezenta-
tív, olvasmányos könyv formájában, mely a 
megbízó kívánsága szerint tartalmazhatja a 
kutatott adatok mellett a család egyes tagja-
inak visszaemlékezéseit a felmenőkről vala-
mint helyet kaphatnak benne a családi album 
egyes restaurált képei is.

Munkámat gyorsan, pontosan, elérhető 
áron, garanciákkal végzem.
Elérhetőségeim: telefon: +36/30 287 3966

e-mail: kutatas@t-email.hu
Mesteriné Mantény Katalin

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

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

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

Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás, teljes körű

APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel.

Őstermelők, magánszemélyek
adóbevallását elkészítem.

Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.

Érd.: 06-76/343-219 vagy 06-30/266-8536
Vargáné Farkasházi Orsolya,

Nyárlőrinc, Iskola u. 7.


