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Tizenhetedik alkalommal került 
megrendezésre Kecskeméten a Hírös 
Hét Fesztivál, ezúttal nem augusztus-
ban, hanem már június végén. Ennek 
keretében volt a kertészeti és élelmi-
szeripari kiállítás, melyen Kecskemét 
környéki települések mutatkoztak be. 
Községünknek 4 négyzetméter állt 
rendelkezésére. A korábbi időpont más 
kiállítási anyagokat tett szükségessé. 
Elsősorban kézműves termékek, kép-
zőművészeti alkotások, feldolgozott 

termékek kerültek a 
polcokra, valamint 
edényes növények, 
melyek elmaradha-
tatlan részei a kony-
hakertnek.

Továbbá dísz-
cserjéket láthatott a 
közönség bemutató 
standunkon. Vé-
gül nagyon szépen, 
mutatósan sikerült 
berendezni a kis te-
rületet. A sikert mi 

sem bizonyítja jobban, minthogy a zsűri 
nekünk ítélte a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szer-
vezetének egyik külön díját. Lásd fotó. 
A kiállításon Szentkirály napját 28-án 
tartottuk fél négykor. Ekkorra megtelt a 
Kossuth tér látogatókkal. Polgármeste-
rünk köszöntője, községünk bemutatá-
sa után a Szentkirályi Tánccsoport fél 
órás fergeteges műsorral szórakoztatta 
a közönséget. Ezután megkóstolhatták 

a vendégek községünk kamrájának lek-
várjait, természetesen 300 palacsintába 
csomagolva, Revuczky Béla kétfajta 
borát, valamint Vörös Dezső frissen 
szedett meggyét és cseresznyéjét. A 
palacsintát Kanizsainé Kelemen Mari-
ka és e sorok írója sütötte.  Akiknek a 
szép kiállítási anyagokat köszönhetjük: 
Szalai Szilvia amatőr képzőművész 
festményei, Gál és Társa Bt. szárazvi-
rág kompozíciói, Bimbóné Pápai Ildikó 
kézműves remekei/mézeskalács figu-
rák, kalocsai-mintás hímezéssel díszí-
tett cipők, ruhák), Önkormányzatunk 
kamrájának befőttei, savanyúságai, lek-
várjai. Továbbá a Méhecske Bt. ízlése-
sen kiszerelt mézkollekciója, a Mapol 
Kft. (Gavallér Lajosné) díszcserjéi, 
valamint e sorok írójának erre a célra 
nevelt edényes zöldségféléi.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik hozzájárultak kiállításunk sikeres 
szerepléséhez. További képek a 10 ol-
dalon.

-szerk-

Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten

A megérdemelt munka jutalmául…
Már hagyománynak tekinthe-

tő, hogy nyolcadik év végén kitűnő 
tanulóink személyesen vehetik át 
Balogh Leventétől, a Szentkirályi 
Ásványvíz Kft. ügyvezetőjétől a 
bizonyítványukért járó laptopokat, 
amelynek reméljük, jó hasznát veszik 
középiskolai tanulmányaik során, és 
az elmúlt nyolc évhez hasonlóan a 
továbbiakban is büszkék lehetünk ta-
nulmányaikra. 

A 2013/14-es tanév jutalmazott-
jai: Farkas Rebeka, Kokovai Niko-
lett, Kókai-Szabó Anna, Szabó Ág-

nes, akik nemcsak 
szép bizonyítvá-
nyukkal, hanem 
számtalan sport- és 
tanulmányi verse-
nyen való sikeres 
szereplésükkel is 
hozzájárultak is-
kolánk és a falu 
nevének országos 
szinten való elis-
meréséhez. Gratu-
lálunk! Szép volt 
Lányok!
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A képviselő-testület június 24-én tartotta 
soron következő ülését. Az ülésen jelen volt 
7 képviselő.

Az első napirendi pont keretében 
Ádámné Maróti Erika megbízott óvodave-
zető tájékoztatta a jelenlévőket a Napközi 
Otthonos Óvoda működéséről. Szeptember-
ben 6 óvodapedagógussal, 4 dajkával indult 
a nevelési év. 2013 októberétől lehetővé tette 
a Köznevelési törvény egy pedagógiai asz-
szisztens felvételét. A nevelési évre beíratott 
gyermekek száma 17 fő. 2013 augusztusá-
ban egy csoportszoba kifestésére került sor. 
Szeptemberben bejárati ajtó lett lecserélve, 
valamint a vezetői iroda rossz állapotú ajtaja 
helyére ablak került. Az idei évben kiemelt 
feladat volt a más társadalmi környezetből, 
más viselkedési normákkal rendelkező csa-
ládból jövő társak elfogadása. Szeptember 
2-án kezdődött a gyermekek befogadása, és 
ebben a hónapban tartottuk a „szüret pro-
jektet”, melynek keretében a szokott módon 
lovas kocsikkal mentünk szüretelni, majd 
daráltunk, sutultunk, mustot kóstoltunk, 
táncoltunk. Elkezdődött a nagyok számára 
az úszás. „Itthon vagy- Magyarország sze-
retlek!” program keretében tartottuk meg a 
családi napunkat, ugráló várral, közös játé-
kokkal, csoportonkénti főzéssel. Októberben 
a zenei világnap alkalmából csoportonként 
zenés játékos foglalkozásokat szerveztünk. 
Megkezdődtek a katolikus és református hit-
tan foglalkozások. Születésnapi rendezvény 
keretében ünnepeltük az óvoda fennállásá-
nak 40. évfordulóját. A Kézmosás világnap-
ján kis történeteket játszottak az óvó nénik a 
kézmosás fontosságáról. Novemberben pizsi-
partit rendeztünk diavetítéssel, árnyjátékkal, 
párnacsatával, fényjátékkal. Ebben a hónap-
ban került megrendezésre a „Tök jó hét”, 
amikor a tökről szólt az egész hét. A Mosoly 
napján településünk zsonglőrei szórakoztat-
ták a gyermekeket. Decemberben Szemere 
Zsolt zenés interaktív műsorának lehettünk 
részesei. A Mikulás puttonyából ezúttal is 
mindenkinek jutott ajándék. Az SZMK szer-
vezésében nagy sikert aratott a Mikulás bál. 
Szintén a szülői munkaközösség segítségével 
a Ciróka bábszínházba látogathattak a közép-
ső- és nagycsoportosok. Adventben a kará-
csonyra készülődtünk, januárban a tanköteles 
gyermekek iskolaérettségi vizsgálatára került 
sor. Alighogy leesett a hó, nagy szánkózás-
ra került sor. A „Magyar népmese, a magyar 
népi kultúra” hetében a Kolontos Palkó című 
mesejátékot adtuk elő, majd a gyermekek 
mondhattak mesét. Február első hetében 
rendeztük meg az egészség hetünket, majd 
ugyanebben a hónapban farsangoltunk és tél-
banya égetéssel próbáltuk elűzni a telet. Már-
ciusban részt vettünk a koszorúzáson, melyre 
nemzeti színű virágokat és zászlókat készí-
tettünk. Áprilisban tartottuk az Apák napját, 
ahol barkácsoltunk az apukákkal, majd tízórai 
után a kicsik lovas kocsikon járták be a falut. 
Húsvétkor tojásokra „vadásztunk”. A Föld 

napja keretében virágokat, fákat ültettünk 
az óvoda kertjeiben. Májusban tartottuk az 
óvodai beiratkozást. Anyák napja alkalmából 
az édesanyákat köszöntöttük. Gyermeknap 
alkalmából május 26-án a Kecskeméti Repü-
lőbázisra látogattunk el. Június 13-án került 
sor az évzáró-ballagási ünnepélyre. 21 gyer-
mek ballagott el az óvodából, 20 gyermeket 
írattak be a helyi általános iskolába, 1 gyer-
meket Kecskemétre. Ebben az évben két pá-
lyázatunk részesült kedvező elbírálásban. A 
Barangolók című pályázatunk keretében 15 
gyermekkel tölthettünk el egy hetet kirándu-
lásokkal, foglalkozásokkal. A pályázat össze-
ge 1.000.000.- Ft. 2014-ben Hagyományaink 
című tehetséggondozó pályázatunk most 
zárult 10 gyermekkel. A megnyert összeg 
313.000.- Ft. Végül megköszönte a képvise-
lő-testület, a Szentkirályért Közalapítvány, a 
SZIKE, az SZMK, Tóth-Baranyi Mariann, 
Gergely Attiláné és Gyurján Rajmund és tár-
sai segítő támogatását.

A polgármester elismerését fejezte ki az 
óvoda dolgozói felé az elmúlt nevelési évben 
végzett tevékenységükért. A képviselő-tes-
tület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul 
vette.

A következő napirendi pontban Katzné 
Almási Zsuzsanna igazgató tartott tájékoz-
tatás az Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola működéséről. A 2013/2014-es 
tanévet 150 tanulóval, 8 osztállyal, 2 napkö-
zis csoporttal, 4 szolfézs csoporttal kezdtük 
3 zenei tanszakon. 15 tanuló zongorán, 16 fő 
hegedűn és 8 fő fúvós hangszeren tanult. Az 
intézményben 17 fő teljes főállású pedagó-
gus, 4 óraadó pedagógus, 4 áttanító pedagó-
gus, 2 takarító, 1 karbantartó és 1 iskolatitkár 
dolgozik. A tantestület összetételét illetően 
sok személyi változás történt. Pápai Ferencné 
40 év munkaviszony után ment nyugdíjba. 
Az idén is megkapott IPR támogatásból új 
padokat és székeket vásároltunk, melyek a 
leendő 5. osztályba kerülnek. Két tantermet 
festettünk, és ezekben a termekben a parketta 
is felújításra került. TÁMOP pályázat révén 
sikerült új eszközök beszerzése: mikroszkó-
pok, tornapadok, tornaszekrény, magasugró-
lécek, trambulinok, ping-pong asztal, sátrak, 
súlypontemelők, vérnyomásmérő, úszásko-
ordináló eszközök, fejhallgatók, nyomtató, 
CD lejátszó, angol és német nyelvi táblák. 
Laptopok vásárlása folyamatban van. Alsó 
tagozaton 65 fő végezte tanulmányait, 27-en 
kitűnően teljesítettek. Felső tagozaton 85 fő 
tanult, 12-en kaptak kitűnő bizonyítványt. A 
8. osztályos 4 kitűnő tanuló idén is megkapta 
Balogh Levente ajándékát, a laptopokat. Eb-
ben a tanévben is sok tanulmányi versenyen 
vettek részt a tanulók. A Zrínyi matematika 
versenyen Kovács Rita 2., Rohács Letti 7. 
helyezést ért el. Tiszajenőn matematikai ver-
senyen Kovács Rita 1., Rohács Letti 2., Far-
kas Győző 1., Steklács János 2. helyezést ért 
el, ugyanitt versmondó versenyen Hajagos 
Veronika 3. helyezést szerzett, a történelmi 

csapatversenyről pedig 1. helyezéssel tér-
tek haza diákjaink. A Kiskőrösi regionális 
trombita versenyen Pusztai László 1., míg 
Pusztai Márton 2. helyezést ért el. A megyei 
Bolyai matematika versenyen 2. helyezést 
értek el tanulóink: Agárdi Szabolcs, Farkas 
Győző, K. Szabó István és Szabó Zsuzsa. A 
megyei mesemondó versenyen Bimbó István 
3. helyezésben részesült. Kecskeméti va-
rázslatos természet környezeti vetélkedőről 
arany éremmel tért haza a csapat, melynek 
tagjai: F. Hegedűs Karmen, Kirschner Máté 
és Oláh Dávid voltak. Bendegúz levelezős 
versenyen országos döntőjébe is bejutottak 
diákjaink, ahol kitűnő eredményekkel tértek 
haza. Urbán Orsolya biológiából 3., Hajagos 
Veronika természetismeretből 3., Steklács 
János történelemből 7. helyezést ért el. Az 
idei évben is szép sporteredmények szület-
tek. Atlétikai csapatversenyen I. helyezést 
értek el lányaink, a debreceni országos dön-
tőbe jutva pedig 2. helyezéssel tértek haza. 
A csapat tagjai: Oláh Enikő, Medgyesi Sza-
bina, Sándor Erzsébet, Craciunescu Raluca 
Julianna, Vörös Hajnalka és Varga Tünde. 
Labdarúgásban a lány csapat a megyei dön-
tőn 2., míg a fiú csapat a Jakabszállási Ta-
vaszi kupán 3., Nyárlőrinci Buzás kupán 3. 
és a Lakiteleki Buzánszky kupán 1. helyezést 
értek el. Az idei K&H futáson a szentkirályi 
iskola képviseltette magát a legtöbb fővel, 
melyért az idén is 30.000.- forint jutalom 
járt. Beszámolójának további részében rész-
letesen ismertette az iskolai rendezvényeket, 
programokat. Rendszeresen jártak a tanuló-
ink színházba, 35 ifjúsági 33 alsós bérletünk 
volt a Kecskeméti Katona József Színházba. 
Végül megköszönte a képviselő-testület, az 
Alapítvány és a szülők segítő támogatását.

A polgármester megköszönte az iskola 
vezetésének és nevelőtestületének az idei 
tanévben végzett munkáját, és a képviselő-
testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomá-
sul vette.

Dr. Lajos Krisztina aljegyző tájékoztatta 
a jelenlévőket a Közös Önkormányzati hi-
vatal működéséről. A Hivatal köztisztviselői 
létszámában Szentkirályon 2013. évben vál-
tozások történtek. Két köztisztviselő nyug-
díjazása megtörtént, az ő munkájukat egy 
főállású köztisztviselő vette át december 1. 
napjától. Aljegyzőként 2013. február 21-től 
látja el a jegyzői feladatokat. A képviselő-
testület 2013. évben 4 zárt ülést, 11 nyílt ülést 
tartott, melyből 2 együttes ülés volt Tiszaug 
Önkormányzatának képviselő-testületével. 
A testület összesen 17 rendeletet alkotott, 
80 határozatot hozott. A szociális bizottság 
13 ülésen 90 határozat meghozatalára került 
sor. Március 6-án a falugyűlésen 35 fő vett 
részt. A köztisztviselők továbbképzése 2013. 
évben elsősorban a kötelező képzésekre kor-
látozódott, így a mérlegképes könyvelői ké-
pesítéssel rendelkező két dolgozó részt vett a 
könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötele-
ző továbbképzésén. 

A képviselő-testület júniusi ülésén történt
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Ezen túl felmérésre került, hogy mely 

köztisztviselők esetében szükséges a köz-
igazgatási alap-, illetve szakvizsga letétele. 
2013. évben összesen 5.163 db iratot iktat-
tunk, melyből 1.752 db főszám, 3.411 db 
alszám. Az állandó lakosság 1983 fő. 2013. 
évben született: 15 fő, elhunyt: 20 fő. Azo-
nosítót és Lakcímet Igazoló Hatósági Iga-
zolványigényléseket, a polgárok nyilván-
tartási jogcímek változásait helyben kell 
rögzíteni. A lakcímigazolványt továbbra is 
az Okmányiroda készíti el és postázza az 
érintett ügyfél által megadott lakóhely, vagy 
tartózkodási hely címére. Házasságkötés 15 
volt, 4 hétköznap és 11 munkaidőn kívül. 
2013. második félévben a tiszaugi anya-
könyvvezető 7 alkalommal Szentkirályon 
is közreműködött a házasságkötésekben, 
2014-től erre már nincs szükség, helyben is 
van anyakönyvi vizsgát tett munkatárs. A 
szociális ellátások elbírálása, megállapítása 
szinte teljes egészében jegyzői hatáskörben 
történtek. Az alábbi ellátások 2013. január 
01-től a Járási Hivatalhoz kerültek: alanyi 
és normatív közgyógyellátás, ápolási díj, 
időskorúak járadéka, eü. szolgáltatásra jo-
gosultság. Óvodáztatási támogatásra 60.000, 
aktív korúak ellátására (FHT) 4.538.000, 
rendszeres szociális segélyre 923.000, lakás-
fenntartási támogatásra 923.000, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 147.000 
forintot fizettünk. BURSA programban 24, 
Arany János tehetséggondozói programban 3 
fő vett részt. A Szociális bizottság átmeneti 
segélyt állapított meg 38 fő részére, össze-
sen 485.000.-Ft összegben, kamatmentes 
kölcsönt kért 1 fő 150.000.- Ft összegben, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesült 2 fő 244.000.- Ft összegben, újszü-
löttek egyszeri pénzbeli támogatásában 12 
fő részesült, összesen 720.000.- Ft, valamint 
szociális kölcsönt kérelmezett 21 fő, össze-
sen 1.032.000.-Ft. A képviselő-testület 1 fő 
részére állapított meg ápolási díjat és 2 fő 
részére megszüntette. A polgármester 8 sze-
mély részére temetési segélyt állapított meg, 
illetve szociális tűzifa támogatásban része-
sült 40 fő, összesen 220.000 Ft összegben.

Hagyatéki leltár felvétele történt 28 ügy-
ben, ebből 7 jogsegély társ községek kérésé-
re.

Hagyatéki és végrehajtási ügyek intézé-
séhez adó- és értékbizonyítvány 51 esetben 
került kiadásra. 

Kifüggesztés történt 65 adás-vételhez, 24 
földbérlethez, ezeket interneten is meg kell 
jelentetni, 59 Földhivatalnak, 6 bírósági vég-
rehajtáshoz. Méhek bejelentése-nyilvántartás 

vezetés: 37 méhész gyűjtött akácmézet köz-
ségünkben.

Hírmondó előfizetések felvétele: 145 
előfizető. A TAKARNET Földhivatali In-
formációs Rendszer 2010. évtől bevezetésre 
került, melyből több eljárás esetében az ügy-
menet gyorsaságát tudjuk biztosítani. 2013. 
évben 27 esetben került sor a rendszer hasz-
nálatára. 2013-ban egy új magánszálláshely 
engedélyeztetés történt. Új üzletre működési 
engedélyt a tavalyi évben 1 esetben adtunk. 
A Hivatal dolgozóiról elmondta, hogy mun-
kájukat lelkiismeretesen, nagy felelősségtu-
dattal, megfelelő szakmai tudással látják el. 
2013. évben nagy kihívásoknak kellett meg-
felelniük, a változó körülményekhez gyorsan 
kell alkalmazkodniuk. A képviselő-testület a 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

A negyedik napirendi pont keretében 
tájékoztatót hallhattunk a tanyagondnoki 
szolgálatok működéséről. Először az I. kör-
zetről tartott beszámolót Benkovics Tibor ta-
nyagondnok. Napi feladatai közé tartozik az 
ebédszállítás, melyet 13-17 fő vett igénybe 
az elmúlt időszakban. Az ebédszállításon túl 
a feladata még a betegek szállítása, a bevá-
sárlás, a tűzifa kiszállítás. Szükség esetén a 
gyermekjóléti munkatársak szállítása család-
látogatásra. A továbbiakban ismertette a ren-
dezvényeken, programokon való segédkezé-
sét. Ezután Kovácsné Lázár Ilona a II. körzet 
tanyagondnoka ismertette az elmúlt időszak 
tanyagondnoki szolgálat működését. El-
mondta, hogy az általa ellátott körzethez tar-
tozik Szentkirály-felső, a Jász-dűlő és a Hori-
dűlő. Az ellátandó lakosok száma a népesség 
nyilvántartási adatok szerint 433 fő. Felada-
tai szerteágazóak. Tevékenységei közé tarto-
zik az ebédszállítás, egyéni hivatalos ügyek 
intézése, ételesek összeállítása, alapanyagok 
szállítása, bevásárlás, takarmány, gáz, tűzifa 
beszerzés, betegszállítás, gyógyszeríratás, 
kiváltás, kiszállítás, látogatás, takarítás, hi-
vatal munkájának segítése, autómosás, admi-
nisztráció, tej beszállítás, vérnyomás-, vércu-
kormérés. Tanyagondnoki feladatai mellett 
település-fenntartási munkákkal kapcsolatos 
feladatokat is végez, például a zöldterületek 
gondozása, külterületek gondozása, köz-
munka programokban résztvevő munkájá-
nak megszervezése és közvetlen irányítása. 
Külön megköszönte tanyagondnok-társának 
az együttműködő készségét, amellyel meg-
könnyítette új feladatainak ellátását. A kép-
viselő-testület a tájékoztatókat egyhangúlag 
tudomásul vette.

A következő napirendi pont keretében a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2013. évi ellátásáról szóló beszámolóra került 
sor. A települési önkormányzat a törvényben 
foglaltak szerint biztosítja a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást, gyermekjóléti szol-
gáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, 
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehe-
tő ellátásokhoz való hozzájárulást. A község 
állandó lakosainak száma 1981 fő, ebből 308 
gyermekkorú, 1203 fő 19-60 év közötti és 
374 fő 60 év feletti fő. Településünkön 2013. 
július 1-től az Önkormányzat önállóan tart-
ja fenn a Gyermekjóléti Szolgáltatást. Pekár 
Renáta tájékoztatta a jelenlévőket a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti feladatok 2013. évi 
ellátásáról. Alapellátott gyermekek száma 27 
fő, alapellátott családok száma 18. Az alap-
ellátásban lévő gyermekek száma a 2012-es 
évhez képest emelkedett 21-ről 30 főre. A 
legtöbb probléma a szülők, a család, életvi-
teli köréből származott. Elmondta, hogy az 
adminisztrációk miatt éppen a gyermekekre 
jut a legkevesebb idő. A jövőben szeretne 
ezen változtatni, és céljai között szerepel a 
szorosabb kontaktus kialakítása, több beszél-
getés, bizalmi kapcsolat megalapozása. A 
képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag 
tudomásul vette.

Ezt követően a jegyző arról tájékozta-
tott, hogy az óvoda vezetőjének megbízatása 
2014. augusztus 31-én lejár, ezért az önkor-
mányzatnak az óvodavezetői állásra pályáza-
tot kell kiírni. A képviselő-testület egyetértett 
a pályázat kiírásával az előterjesztésben fog-
lalt feltételek szerint.

Önkormányzatunk a Homokhátság Fejlő-
déséért Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként 
vesz részt az Európai Unió által biztosított 
LEADER források térségi felhasználásában. 
Az egyesület 2014. március 03-án kérelmez-
te a 2014-2020 közötti programozási időszak 
vonatkozásában a HFS tervezési terület elő-
zetes nyilvántartásba vételét 18 településsel, 
melyet az Irányító Hatóság 2014. március 
24. napján jóváhagyott. A működés folyama-
tát tekintve az Egyesület részére 5-6 hónap 
működési kiadás előfinanszírozása szüksé-
ges. Az Egyesületnek nincs vállalkozási te-
vékenysége, hiszen azt a jelenleg hatályos 
jogszabályok kizárják. Az Egyesület hitelké-
relmét – megfelelő önkormányzati kezesség 
vagy ingatlan biztosíték hiányában – több 
pénzintézet is elutasította. Ezért kéri a térség 
önkormányzatainak segítségét a korábban 
biztosított kölcsön fenntartására. A képvi-
selő-testület a kérelmet, egy tartózkodással 
elfogadta.

Július az év legmelegebb hónapja. 
Az átlagos középhőmérséklet 20,8 mm, 
az átlagos csapadék 63. mm. 2007-ben 

20-án, Kiskunhalason 41,9 C fokot mér-
tek, míg 31-én Zabaron csak 3 C fok 
volt. Kecskeméten 1928 júliusában 39,5 
C fok volt, Debrecenben 1950-ben 40 C 
fok. Szegeden 1962-ben 5,4 C fokban 
dideregtek. Kicsit vissza a múltba a fel-
jegyzések alapján. 1532 júliusában sárba 

ragadtak a szekerek, 1549-ben kiszárad-
tak a patakok, erdők égtek. 1566-ban a 
Körös folyó elöntötte a vidéket. 1607-
ben pedig olyan szárazság volt, hogy 
alig lett gabona. 1948-ban Sarkadon egy 
nap alatt 160 mm eső esett.

-szerk-

Időjárási
érdekességek



Rendhagyó összejövetelt tartott a 
Szentkirályi Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete június 19-én a Faluházban. Zoók 
Andrásné az egyesület vezetője az éppen 
esedékes tennivalókról adott tájékozta-
tót, úgymint a Népfőiskolai országos ta-
lálkozóról, az ottani programokról, a je-
lentkezésről, az utazásról. Ezt követően 
polgármesterünk Szabó Gellért, tájékoz-
tatta az egyesület tagjait, hogy pályázati 
kiírás keretében új mikrobuszhoz jutott 
településünk. Útjavító eszközök száma 
is tovább gyarapodott egy lap vibrátor-
ral. Ehhez tudni kell, hogy a pályázatot 
a Vágó János Gazdakör nyújtotta be 

több más, már megvalósult pályázattal 
együtt, a finanszírozásban pedig Alapít-
ványunk segített. Ezt követően iskolánk 
fenntartása került szóba, amely állami 
„kézbe” került. Működtetését azonban 
községünk végzi, így önkormányzatunk 
alkalmazottjai alkotják a kisegítő csapa-
tot. A községháza működéséről elmond-
ta, hogy teljesen új számviteli rendszer 
lépett életbe ebben az évben, új besoro-
lással. Szóba került még a szelektív hul-
ladék gyűjtés megoldása is. 

Jubilál az Egyesületünk ebben az 
évben. 1994-ben alakultunk, kezdte 
ünnepi mondandóját Zoók Andrásné. 

Akkor még más vezetésével. Két fő-
vel maradtunk az 1994-es csapatból, 
Hajagosné Rózsika néni, és természete-
sen jómagam. Ez alkalomból Szabó Gel-
lért polgármester köszöntötte Rózsika 
nénit virágcsokorral, oklevéllel és szép 
szavakkal „Isten éltesse minden jóval, 
testi, lelki erőt, egészséget kívánok!”. 
Ezután a jubileumi torta került az asz-
talra, mellyel Kenyeresné Zsuzsika lepte 
meg a csapatot, amit Ádámné Juliska 23 
szeletre szelt. (Ennyien voltak jelen). A 
kellemes délutánt baráti meghitt beszél-
getés zárta.

Vecsei 
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Jubileumi köszöntés

Lány atlétáink vettek részt a Kis Isko-
lák Diákolimpiájának Országos Döntő-
jében, Debrecenben. A megyei döntő-
kön elért eredmények alapján felállított 
ranglistán a hetedik helyen szerepelt a 
csapatunk. Minimális célként ennek a 
helynek a megőrzését tűzte ki Baukó 
Ferenc edző a lányok elé. Az első hatba 
kerülés már szép eredménynek számított 
volna, dobogó pedig csak legtitkosabb 
álmainkban szerepelt, a lányok viszont 
minden előzetes várakozást felülmúlva 
szerepeltek! Nagyon jó érzés volt látni 
azt a magabiztosságot és felkészültsé-
get, amellyel rajthoz álltak ezen a na-
pon. A világ legtermészetesebb módján 
tették a dolgukat. Komolyan, de nem 
túlpörögve álltak oda az egyes verseny-
számokhoz. Szinte mindenki valameny-
nyi eddigi egyéni rekordját felülmúlta 
a rövidtáv (60 ill. 100 m-es) futásból, 
távolugrásból és kislabda-hajításból álló 
csapatversenyben. Amikor lejöttek a pá-
lyáról csak annyit tudtunk, hogy a csapat 
összpontszáma jóval több, mint amit a 

megyei döntőből hoztunk magunkkal. 
De, hogy ez mire lesz elég? A válaszra 
órákat kellett várni! Aztán, amikor Feri 
bácsi megtudta, nem akart hinni a sze-
mének! Viszont, hogy a lányok öröme és 
meglepetése még nagyobb legyen, egy 
ideig még nem árulta el nekik. Így aztán 
törtük a fejünket, hogy hol és milyen for-
mában tudassuk velük a jó hírt. Érezték, 
milyen jól szerepeltek és reménykedtek, 
de a pillanat, amikor megtudták, hogy 
nem hiába tették mindezt, felejthetetlen 
lesz mindazok számára, akik ott lehettek! 
Feri bácsi nem csak edzőként, de dra-
maturgként is nagyszerűen szerepelt! :)  
A dobogó második fokáig repült a csapat, 
100 ponttal megelőzve a harmadik he-
lyezettet. Hogy ez mekkora előny, azt jól 
mutatja, hogy az utánuk következő öt csa-
pat 50 ponton belül volt. Akadt, amikor 4 
vagy 7 pont döntött egy-egy helyezésről.  
Így aztán a tavalyi egyéni ezüstérem után, 
most csapatban is másodikak lettünk at-
létikában! Mivel ehhez hat versenyző 
komoly felkészítése kell, véleményem 

szerint az idei eredmény felülmúlja a ta-
valyi sikert!
Csapattagok: Oláh Enikő, Medgyesi 
Anikó, Raluca Júlia, Vörös Hajnalka, 
Sándor Erzsébet, Varga Tünde. Gratulál 
a felkészítő: Baukó Ferenc.

Óriási siker az országos döntőben!
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Cselekvő
részvétel

Bizony, születésének 85. és elhuny-
tának 30. évfordulóján megállhatunk 
ismét Zám Tibor emléke mellett. Bár 
nem szerette az ilyen formalitásokat, de 
számunkra fontos az emlékezés ezért 
mondjuk el, hogy 1929. július 5.-én 
született Berettyóújfaluban, s a közeli 
Ártánd községben nevelkedett. Ott már 
a községi könyvtár viseli a nevét; érde-
kes, ott büszkék rá. 

Jó tollú szociográfusunk volt a hat-
vanas-nyolcvanas években. A szociog-
ráfiát leginkább ’írói társadalomrajz’ 
néven lehetne magyarul szólítani (Füzi 
László, a Forrás főszerkesztőjének szó-
használata). A szociográfus azt kutatja, 
vizsgálja, elemzi, s mutatja be, hol szorít 
a cipő, azaz hol vannak körülöttünk a 
kisebb-nagyobb társadalomban nem jól 
működő, javításra szoruló dolgok. A 
jó tollú szociográfus tehát azt jelenti, 
hogy megtalálta a témát, - vagy a téma 
őt – azt kibontotta, kutatta, elemezte, 
s mindezt tanulságosan meg is írta. Az 
1966-ban megjelent Hortobágyi jegyze-
tek c. kötetével belehajította a kavicsot a 
kirakatüvegbe. Addig ugyanis nyilváno-
san, sőt, papírra vetve nem volt lehető-
ség a szocialistának nevezett társadalom 
bajairól szólni. Márpedig Zám Tibor a 
Hortobágyi Állami Gazdaság példáján 
mutatta be, mennyire káros dolgokat 
eredményez, ha a bürokratikus tervuta-
sításos rendszer összefonódik a szor-
galmas érdektelenséggel. Papíron sok 
minden stimmelt, a gyakorlatban azon-
ban nem. S igen, az elvtársak hebegni-
habogni tudtak csak, de a jelenségeket 
tagadni nem, hiszen Zám Tibor minden 
állítását példákkal, tényekkel támasz-
totta alá. 

Szociográfusi teljesítményét Bács-
Kiskunban bontakoztathatta ki. Már 
1973-ban kötettel jelentkezett, Bács-
Kiskunból jövök címmel. Megyénkkel 
foglalkozik a Tanyabejáró (1977) című 
kötete is. Hirtelen és fájóan korán, 1984-
ben bekövetkezett halála után már csak 
poszthumusz kötetként látott napvilágot 
a Tények és indulatok c. válogatáskö-
tet (1987). Ebben olvashatjuk a kiváló 
Szeszmesterek című tanulmányt, amely 
a megye középső részén a hetvenes 
években elkezdődött pálinka-hamisítás-
sal és az ellene vívott küzdelemmel 

foglalkozik. A pálinka-hamisítás lénye-
ge az volt, hogy élelmes személyek 
kristálycukorból, élesztő felhaszná-
lásával készítettek pálinkát. Az olcsó 
anyagokból előállított szeszt viszonylag 
olcsón, és persze, feketén értékesítették, 
többnyire a „vendéglátóipar” (kocsmák) 
számára. A későbbi bor és egyéb hamisí-
tások számára tehát már voltak komoly 
„előtanulmányok.” 

Füzi László, a kecskeméti Forrás 
című lap főszerkesztője így emlékezik: 
„A többi lappal összehasonlítva a Forrás 
jellemzője a szociográfia volt. A szo-
ciográfiai látásmód áthatotta a Forrás 
egészét, Zám Tibor, Hatvani Dániel, 
Kunszabó Ferenc szinte számról számra 
új írásokkal jelentkezett. …  A szoci-
ográfiákban érintett témakörök  átte-
kinthetetlenek, így találhatunk köztük 
a mindennapi élet (és halál) kérdéseivel 
foglalkozó írásokat, a népesedéssel kap-
csolatos szociográfiákat, emlékezetes, 
hogy a romló demográfiai helyzetről 
az irodalom tudósított elsőként, aztán a 
gyermekekkel és az ifjúsággal foglalko-
zó szociográfiákat, a szexualitással fog-
lalkozó írásokat… A szociográfia súlyát 
és erejét az írások megkérdőjelezhetet-
len igazságossága teremtette meg.” (Az 
idő keresése, 2014. február)

Mondják többen is, hogy Zám Tibor 
szociográfusként ma is bőven találna 
bőven megírni való témát. Ez a véle-
kedés nem alaptalan, ám ne feledjük, a 
maga korában is megtalálta a szocialis-
tának nevezett rendszer egyik lényegi 
elemét, a közönyt, a közömbösséget. 
Füzi László idézi fel Zám Tibor egyik 
interjújának részletét (kötetben a Tények 
és indulatok-ban jelent meg). 

„A közöny … a hanyatlásnak nem-
csak az oka, hanem a szociográfia vál-
ságtünete is. Mutatja, hogy a gazdasági, 
közigazgatási, művelődési és egyéb, de 
főleg politikai intézményrendszerek fej-
lődésüknek a jelenlegi szakaszában nem 
hasznosítják a változó valóságból érke-
ző jelzéseket annyira, amennyire lehet-
séges és szükséges volna. Márpedig az 
irodalmi szociográfia politikai értékének 
devalválódása a műfaj létjogosultságát 
teszi kérdésessé. Senkit ne tévesszen 
meg, hogy némely szociográfiákat nagy 
példányszámban és kétszer is kiadnak. 
... Egyfajta sajátos szolgáltatást vég-
zünk, amely se túlbecsülendő, se le 
nem becsülendő; az elhibázott tettek 
kritizálása volna a kész tények elé állí-

tott ember szerepébe kényszerítve, igazi 
dolgunk a forrongásban lévő állapotok 
elemzése, vagyis a döntések tökélete-
sítésén való munkálkodás lenne – ez a 
cselekvő részvétel, ami elődeink pél-
dája, a nép és a nemzet boldogulásáért 
belénk oltott féltés és felelősség kötelez-
ne bennünket.”

Talán elmondhatjuk, a közöny jelen 
van mai mindennapjainkban is. Kérdés, 
hogy eredmény-e a közöny, vagy okozója 
is társadalmi gondoknak. Örök érvényű, 
amit Dálnoki Veress Lajos (1889-1976) 
magyar királyi honvéd ezredes, hadtör-
ténész az ’56 utáni emigrációjában mon-
dott: Nincs okunk félni a barátainktól, 
legfeljebb elárulnak bennünket; nincs 
okunk félni az ellenségeinktől, legfel-
jebb megölnek bennünket; de igenis 
van okunk félni a közönyösöktől, mert 
miattuk tart a világ ott, ahol tart.  

Ma is elgondolkodtató mindaz, amit 
Zám Tibor a termelőszövetkezetekről 
írt. Fények és árnyékok, közhelyesen 
így summázhatnánk a témát. Mert ugyan 
a termelőszövetkezetek indulása erő-
szakkal, kényszerrel történt; viszont 
később munkát és valamicske bizton-
ságot jelentett olyan időseknek, akiknek 
gyermekeit a szürkeszemű városokba 
lökte a történelem. 

Vélemények szerint a termelőszövet-
kezetek egyfajta szocialista sikertörténe-
tet jelentenek, mások szerint ez koránt 
sincs így, hiszen a kilencvenes években 
az ún. piacgazdaságban már nem tud-
tak boldogulni. Annyi azonban biztos, 
amit pl. a Szanált termelőszövetkezetek 
című tanulmányában Zám Tibor kifej-
tett (kötetben: Bács-Kiskunból jövök, 
1973). A szanálás ma már nem divatos 
szó, de annál inkább az volt a hatvanas-
nyolcvanas évtizedekben: ’csődből való 
gazdasági talpraállítás’ értelemben volt 
használatos. S bizony, e tanulmányból 
megtudhatjuk, hogy a már 1968-ban 
jónéhány termelőszövetkezet „hóna alá” 
kellett, hogy nyúljon az állam, ha nem 
akarta azok dicstelen kimúlását. Látható 
tehát, hogy a mesterséges, gazdasági 
versenytársak kiiktatásával létrejött gaz-
dasági rendszerben sem tudott igazán 
működni a termelőszövetkezeti szféra. 
Mivégre állítjuk ezt, kérdezhetnék olva-
sóink, nos, folytatjuk, s minden kiderül. 
Még talán az is, hogy mikor lesz Zám 
Tibor utca Szentkirályon.

Békesség veletek! A kő marad.
–bor--

GArAboNcIás dIáK



Június 22-én ünnepelte egyházunk 
Úrnapját, Jézus testének és vérének 
ünnepét. 

Úrnapja a Szentháromság vasárnap-
ját követő csütörtökre eső parancsolt 
ünnep, de a legtöbb helyen az azt köve-
tő vasárnapon kerül sor az ünnepélyes 
körmenetre.

Az Egyház a nagyheti gyász miatt 
nem ünnepelhette méltóképpen az Utolsó 
Vacsora misztériumát, az Oltáriszentség 
vételét. Bár a csütörtök ősidőktől fogva 
egészen napjainkig az Oltáriszentség 
emlékezetére rendelt nap, mégis sokáig 
hiányzott a Kenyér és Bor kiváltságos 
ünnepe.

A körmenet történelmi előzményei-
hez az is hozzátartozik, hogy valamikor 
égiháború esetén a Szentséggel körül-
járták a falut, hogy a földeket megol-
talmazzák vele. Egyébként is általános 
szokás volt, hogy az Oltáriszentséget 
körbevitték a tavaszi vetések között, 
hogy egyrészt távoltartsa tőlük a termé-
szeti csapásokat, másrészt pedig, hogy 
bőséges termés járjon a nyomában. 
Ezekből az áldáskérő körmenetekből 
ered az Úrnapi körmenet elődje, amely-
nek a négy világtáj felé adott áldá-
sa ma már szimbolikus jellegűvé vált, 
régebben azonban nagyon is gyakorlati 
rendeltetése volt: az embernek, földnek, 
zsendülő vegetációnak megáldása.

A körmenet útvonalát kislányok 
által szórt virágszirmok mutatják, ame-
lyek a 4 égtáj felé, faágakból állított és 
virágokkal díszített kis sátrakhoz vezet. 
Minden sátorban elhangzik az evan-
géliumból egy-egy részlet, amely az 
Oltáriszentségről szól. Egy-egy sátor 
között haladva pedig énekekkel dicsérik 
a hívek az Eucharisztiát.

Puskás Mihály plébános atya aznapi 
prédikációjában mesélt egy régebbi szol-
gálati helyén élő idős férfiról, aki külö-
nös tisztelettel volt az Oltáriszentség 
iránt. Abban a templomban volt egy 
oltár kifejezetten az Oltáriszentség tisz-
teletére. Ez a férfi sok időt töltött az 
oltár előtt imádkozva, sokszor virág-

csokrot is hozott rá. Mindenkinek fel-
tűnt, hogy milyen különleges kapcsolata 
van az Oltáriszentséggel. Így teltek el 
hosszú évek. Aztán egyik nap nem jött 
többé. Mint megtudtuk, visszaadta lelkét 
a Teremtőjének. Épp az Oltáriszentség 
ünnepén hívta őt magához a Jóisten. 

Két másik kis történet is segít meg-
világítani az Oltáriszentségnek, Jézus 
valóságos jelenlétének a titkát.

Bruno Ferrero:
A jelzőlámpa

A nagymama, unokája kezét fogva 
belépett a templomba. Megkereste a 
piros fényt, amely Jézus szentségi jelen-
létét jelezte. Letérdelt és elkezdett imád-
kozni. Az unoka ránézett a nagymamá-
ra, aztán a piros fényre, majd ismét a 
nagymamára. Egyszer csak megszólalt: 
- Nagymama! Amikor majd zöldre vált, 
kimegyünk, ugye? 

Ez a fény sosem lesz zöld. 
Folyamatosan arra szólít: Állj meg! Ez 
a szikla. Az egyetlen szikla, amelyhez 
az emberi lények odaköthetik magukat. 
Az egyetlen állomás, ahol megpihen-
hetünk. 

Bruno Ferrero:
A látogatás

Egy fiatalember minden nap dél-
ben bekukkantott a templom ajtaján és 
pár másodperccel később már ment is 
tovább.

Kockás inget és szakadt farmert 
viselt, mint a többi maga korabeli fiatal. 
Papírzacskóban hozta az ebédre szánt 
két zsömléjét. A plébános gyanakvóan 
kérdezte, hogy miért jött, mivel manap-
ság már a templomban is lopnak. 

- Imádkozni jövök - válaszolta a 
férfi.

- Imádkozni... Hogy tudsz ilyen 
gyorsan imádkozni?

- Hát... mindennap benézek a temp-
lomba és annyit mondok: „Jézus, Józsi 
vagyok”, aztán elmegyek. Rövid imád-
ság, az igaz, de remélem, hogy az Úr 
meghallgat.

Néhány nap múlva egy munkahelyi 
baleset következtében a fiatalembert fáj-
dalmas törésekkel szállították kórházba.

Többen voltak egy szobában. 
Érkezése teljesen átalakította az osz-
tályt. Nemsokára az ő szobája lett a 
folyosó összes betegének találkozóhelye. 
Fiatalok és idősek ültek az ágya mellett 
és ő mindenkire rámosolygott, minden-
kihez volt egy-egy kedves szava.

A plébános is eljött meglátogatni és 
egy nővér kíséretében odament a fiatal-
ember ágyához.

- Azt mondták, hogy nagyon össze 
vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a töb-
biek számára. Hogy vagy képes erre?

- Annak az embernek köszönhetem 
ezt, aki minden nap délben eljön hoz-
zám.

Az ápolónő félbeszakította: - De hisz 
délben soha nem jön senki!

- Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, 
benéz az ajtón és azt mondja: - Józsi, 
Jézus vagyok.

Idén pont Úrnapján tartottuk a 
keresztény gyermeknapot. Hajdanán 
Jézus is azt mondta: „Engedjétek hoz-
zám a gyermekeket”. Így aznap - még 
a felállított úrnapi sátrak között - ját-
szottak egymással kicsik és nagyobbak. 
Kézműves játékok, foci, lisztfújó és 
palacsintaevő verseny, fogócska, vizes 
lufi dobálás és a bátrabbaknak toronylá-
togatás volt a program. Közben, mikor 
megéheztek, az anyukák által készített 
finomságokból csipegethettek.

Kalendárium:
2014. július 15. – augusztus 24.
Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
Július 27.: Járműszentelés – Szent 
Kristóf 
Augusztus 5.: Havas Boldogasszony
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
Augusztus 15.: NAGYBOLDOG-
ASSZONY
Augusztus 20. Szent István király
Augusztus 24. TEMPLOMBÚCSÚ
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KATOLIKUS ÉLET

Úrnapja
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REFORMÁTUS ÉLET

Engedd el mindazt, amiben 
kudarcot vallottál! "Ha vissza-
mehetnék, ezt tenném ..." Egy 
angol költő így írt: "Minden szo-
morú szó közül, mely szánkat s 
tollunkat elhagyja, a legmélyebb 
sóhaj ezeket kíséri: " Lehetett 
volna!"" Egyikünk sem menekül 
meg az " elszalasztott lehetősé-
gek" hosszú árnyékától. Sokkal 
gyakrabban bukunk el azáltal, 
hogy valamit nem teszünk meg, 
mint azáltal, amit megteszünk.

Segíthettünk volna, gyógyít-
hattunk volna, áldások lehettünk 
volna, megváltoztathattuk volna 
a dolgokat. De mivel csak a 
saját érdekeinket hajszoltuk, a 
szeretet és hála szavai kimondat-
lanok maradtak. Hogy elkerül-
jük a nem kívánt következmé-
nyeket, a kellemetlen igazságot 
nem ismertük el. Nem akartuk, 
hogy "szentfazéknak" tartsa-
nak, ezért tanúságtétel helyett 
némák maradtunk. Kötelesség, 
amit nem teljesítettünk; dönté-
sek, melyek elől kitértünk; idős 
szülők, akiknek gondozását nem 
vállaltuk fel, gyerekek, akikre 
nem volt időnk; házastárs, akit 
kizártunk az életünkből.

"Mennyire más lehetett volna 
az életem, ha nagyobb súlyt fek-
tettem volna a továbbtanulásra, 
ha elfogadtam volna az előlép-
tetést, ha befektettem volna, ha 

elköltöztem volna, ha nem mene-
kültem volna el a szerelem elől.

Amikor egy ajtó becsukódott, 
egy ember elment, egy lehetőség 
elmúlt, itt az ideje:

a) elengedni. Ugyanaz a 
kereszt, amely eltörli az elköve-
tett vétkeidet, eltörli a mulasz-
tásaid vétkeit is. A bűnvallás, és 
nem a lelkiismeret-furdalás az, 
ami elhozza Isten bocsánatát, és 
megtisztít minden bűnünktől (1 
János 1:9).

b) Megújítani hitedet a máso-
dik esélyek Istenében. Ő kár-
pótolni tud "azokért az évekért, 
amelyekben pusztított a sáska" 
(Jóel 2:25). Higgy benne: Ő oda 
tud helyezni, ahol akkor lennél, 
ha a lehetőséget nem mulasztot-

tad volna el.
c) Új álmot kérni Istentől, 

és elfelejteni azokat a dolgokat 
(régi, meghiúsult álmokat), ame-
lyek mögöttünk vannak, és neki-
feszülve elindulni azok felé (az 
új álmok felé)... amik előttünk 
vannak, a visszanyert lehetősé-
gek és a beteljesedés új életébe 
(ld. Filippi 3:13).

A fenti elmélkedés a 
Keresztyén Média UCB Hungry 
Alapítvány napi elmélkedése 
(honlap: maiige.hu), melynek 
írója Bob Gass. Magyar nyelven 
negyedévre szóló kiadvány for-
májában megrendelhető az emlí-
tett honlapon, vagy a következő 
címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, 
Pf. 33.

"Kárpótollak azokért az évekért,
amelyekben pusztított a sáska." Engedd el!
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Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület a 80. Hírös Hét Fesztivál egyik 
fő attrakciójaként idén 17. alkalommal 
szervezte meg a Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítást. A leglátvá-
nyosabb térségi seregszemle ez évben 
június 23-29. között várta látogatóit a 
kecskeméti Kossuth téren. A térségi ki-
állítással párhuzamosan az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület idén má-
sod ízben „Háztájit az asztalra!” Helyi 
Termék Vásárt is szervezett.

A rendezvény szervezésével az Egye-
sület célul tűzte ki, hogy ráirányítsa a fo-
gyasztók figyelmét a Kecskeméti Kistér-
ségben előállított biztonságos, minőségi, 
fogyasztóvédelmi szempontból megfele-
lő és sok esetben egyedi termékekre. To-
vábbi törekvése, hogy megfelelő segítsé-
get kapjanak a fogyasztók a mindennapi 
vásárláshoz, a tudatos választáshoz és 
kialakuljon egy személyes, bizalmi kap-
csolat a termelő és a vásárló között.

A kistérségi települések bemutat-
kozásából álló kiállítást 2014. június 
23-án (hétfő) 20:00 órakor Dr. Zombor 
Gábor , Kecskemét megyei jogú város 
polgármestere nyitotta meg. A térségi ki-
állításon minden nap más-más település 
mutatkozott be, ahol a polgármesteri kö-
szöntők után a látogatók megízlelhették a 
települések különleges és egyedi finom-
ságait. A kiállításon a térség 14 telepü-
léséről 80 gazda terményeit ismerhették 
meg, 70 kézműves munkájába tehettek 
betekintést, 13 kulturális csoport pro-
dukcióját láthatták és számos különböző 
terméket kóstolhattak meg a látogatók. 
A térségi kiállítás idén két különleges-
séggel bővült. Egyik újdonság, hogy a 
házigazdák külön faházban Kecskeméti 
Hírös Mustrát szerveztek, melynek kere-
tében bemutatásra kerültek a települési 
értéktárakba felvett gazdák és kézműve-
sek termékei, munkássága. 

A rendezvény másik újdonsága a 
Hírös Riport volt. Egy moderátor se-
gítségével főtéri beszélgetés keretében, 
nyilvános interjún belül ismerkedhettek 
meg a jelenlévők az adott gazdálkodó és 
kézműves életútjával, munkásságával. 
2014. június 25-én szerdán a Rendek 
Ökogazdaság, Rimóczi László, Gulyás 

Géza és Lakó Pál mu-
tatkozott be. 2014. jú-
nius 27-én  pénteken a 
Pilze Nagy Kft, Nagy 
Ervinné, a Dimenzió 
Borászat Kft., illetve 
Kujáni László mun-
kásságát ismerhették 
meg a kedves érdeklő-
dők. Míg 2014. június 
28-án szombaton Ko-
vács Miklós, Kökény 
Sándor, a Gyenes Ker-
tészet, Gulyás Zoltán, 
Lovász Ibolya, Takács 
István, és ifj. Polyák Imre mesélt életút-
járól. 

Idén immáron második alkalommal 
június 28-án, szombaton került sor a  tér-
ségi gyümölcsből készült hagyományos 
lekvárfőzésre. Összesen 40 kiló barack-
ból, melyet a jakabszállási Nedel-Market 
Kft ajánlott fel, három óra alatt főztek 
lekvárt Kerekegyháza és Nyárlőrinc ak-
tív nyugdíjasai a közönség nagy örömé-
re.  Ezúton is köszönjük Kohut Sándorné 
Ida néni, Kisné Erika és Zoboky Károly 
lelkes közreműködését.

A Térségi Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Kiállítás elmaradhatatlan része 
minden évben a zsűrizés, amely idén 
augusztus 24-én folyt. A zsűri elnöke 
Domján Gergely a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Bács-Kiskun Megyei 
Szervezet elnöke volt, további zsűri-
tagok  pedig Dr. Horváth Zsuzsanna  a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének 
felügyelőség vezetője, Trencsényi Gizel-
la  a Kecskeméti Gazdakör elnöke, 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ságának részéről Szabó Ágnes turiszti-
kai szakreferens, Nyitray András a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke, 
Szalay Gábor Kecskemét Megyei Jogú 
Város Városrendezési, Városüzemelte-
tési és Környezetgazdálkodási Bizottsá-
gának elnöke, önkormányzati képviselő, 
valamint Imre Károly a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Bács-Kiskun Megyei 
Irodájának igazgatója. Június 29-én 14 
órakor került sor az egész héten át zajló 
XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Kiállítás ünnepélyes díjkiosztójára. 
A ceremónián 9 díj talált gazdára. Kecs-
kemét Megyei Jogú Város Nagydíjának 
nyertesei alkotói munkásságukkal Nagy 
Mária és Vidák István textil- és nemez-

művészek - népi iparművészek – lettek. 
Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 
Különdíját a Pilze Nagy Kft vehette át 
a laskagomba pástétomért.  A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetének egyik különdí-
ját Szentkirály község, míg a másikat 
Kerekegyháza városa kapta. Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Különdíját 
Nyitray András alelnöktől Jakabszállás 
polgármestere vehette át, míg a Kecs-
keméti Gazdakör Különdíját Trencsényi 
Gizella elnök adata át Nemes Mátyás 
biogazdának. A Nemzeti Művelődési 
Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodájának 
Különdíjában Kovács Zsolt bőrdíszmű-
ves, nyeregkészítő részesült. A Kiskun-
sági Nemzeti Park Igazgatósága Hör-
csög Gáborné kistermelőnek ítélte oda a 
különdíját. Nagy verseny folyt a kiállítás 
Közönségdíjáért is, melyet az Aranyho-
mok Kistérségfejlesztési Egyesület aján-
lott fel. Összesen 1803 db szavazat érke-
zett a településekre, melyből 798 vokssal 
Lajosmizse Város Önkormányzata nyer-
te el. A XVII. Térségi K ertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás Közönségdíját 
Hamzáné Lakó Judit titkár adta át.

A díjak kiosztását követően minden 
kiállító oklevelet vehetett át a kiállításon 
nyújtott színvonalas szereplésért. A láto-
gatóktól pozitív visszajelzéseket kaptak 
mind a szervezők, mind pedig a kiállí-
tók és számos érdeklődő rácsodálkozott, 
hogy milyen színes és egyedi kincseket 
is rejt a Kecskeméti kistérség. További 
részletek, képek a www.aranyhomok.
hu, valamint a www.haztajitazasztalon.
hu weboldalon. Minden kedves résztve-
vőnek ezúton köszönjük az aktív közre-
működést, és gratulálunk a rendezvény 
sikeréhez!

a Szervezők

Aranyhomok
Kistérségfejlesztési

Egyesület 

Nagy sikerrel zárult a XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás Kecskeméten a 80. Hírös Hét Fesztivál keretében
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Egészségnap - a Támop 3.1.4.-12/2-2012-0362 pályázat keretében
A június 10-én megtartott egészségnap céljai között szerepelt a környezettudatos, egészséges életmód iránti igény 
felkeltése és a tanulók ismereteinek bővítése.

A mentőautó felszerelésével is ismerkedtek a diákok
Szakember irányításával gyakorolták az újraélesztést 
a gyerekek

TANÉvZÁRÁS AZ ISKOLÁBAN
2014. június 18-án a szentkirályi iskola diákjai 
megkapták a bizonyítvány, ki-ki érdeme szerint 
oklevelet, jutalomkönyvet, sőt érmet is haza-
vihetett. Sok tanulónak járt dicséret, hiszen ta-
nulmányi és sportversenyeken is kiemelkedő 
eredményeket értek el a szentkirályi gyerekek a 
2013/2014-es tanévben!
Az elsősök műsora arról szólt, hogy a felnőt-
tek folyton azt kérdezik: Szeretsz-e iskolába 
járni?

Év  vége a zeneiskolában
Az idén is záróhangversenyen vizsgáztak az Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. A tanszaki koncerteken kívül az idén 
a szolfézs csoport is bemutató játékos előadással készült.

Szabó Luca tanárával, Szőke FerenccelOlgyay Katalin szolfézstanárnő a gyerekekkel
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KÉPEK A HÍRöS HÉT-RőL

A külön díj

Kiállításunk

Részlet kiállításunkról Hímzett cipők

Kezdődik a Szentkirályi lányok tánca, melyet sokan megnéztek

A Szentkirályi megerősítette piaci pozícióját a Közel-Keleten
Stratégiai együttműködés

egy mekkai disztribúciós céggel
A Magyarországra érkező Abu 

Dhabi Élelmezésbiztonsági Központ 
vezetője és üzleti kísérete meglátogatta 
június 19-én a Szentkirályi Ásványvíz 
Kft. gyártó üzemét. A Földművelésügyi 
Minisztérium meghívására érkezett ha-
zánkba az Egyesült Arab Emirátusok 
üzleti delegációja, melynek elsődleges 
célja a Magyarországban rejlő kereske-
delmi és élelmiszeripari befektetési le-
hetőségek feltérképezése. A Szentkirályi 
évek óta üzleti kapcsolatot ápol a szaúdi 
kormánnyal és több királyi családdal, 
akikhez heti rendszerességgel szállítják 
az ásványvizet. A társaság Mekkában 
stratégiai együttműködést kötött egy he-
lyi disztribútor céggel, amely kizárólag 
Szentkirályi ásványvíz forgalmazására 

jött létre. A mekkai partner 90 üzletkö-
tővel végzi a forgalmazást, 8 raktárral 
rendelkezik és 8 saját kamionnal intézi a 
kiszállítást. A szaúd-arábiai térségen be-
lül ma már 600 kereskedelmi egységbe 
szállítják a Szentkirályi ásványvizet.

„Számunkra kiemelten fontos a ma-
gyar fogyasztók kiszolgálása mellett a 
Szentkirályi márka népszerűsítése a Kö-
zel-Keleten is. Ez utóbbinál a minőségi 
ásványvíz olyan kincs, mint az európai-
aknak az olaj” – mondta Balogh Leven-
te, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulaj-
donos-ügyvezetője.

A magyar piacvezető ásványvíz 
márka évi 500 millió liter kapacitású 
üzeme lehetőséget ad a magyar mellett 
a külföldi fogyasztók kiszolgálására is. 
Szentkirályon idén májusban legyár-
tották az 1 milliárdodik palackot is. Az 

export tekintetében 
idén kétmilliárd 
forintos árbevételt 
tervez a cég, va-
gyis várhatóan ez a 
bevételük legalább 
tíz százalékkal fog növekedni az előző 
évhez képest. A vállalat a folyamatos vo-
lumennövekedés miatt új beruházásban 
gondolkozik, új gépsort tervez vásárolni, 
amely akvizícióhoz hamarosan logiszti-
kai fejlesztésekbe fog kezdeni.

„Nem én tettem Magyarországot 
ásványvíz-nagyhatalommá, hanem én 
mondtam el a világnak, hogy az” – tette 
hozzá a cégvezető.

Szentkirályi Ásványvíz Kft. (www.
szentkiralyi.hu). Balogh Levente, tulaj-
donos-ügyvezető (tel.: +36-76/597-530, 
e-mail: szentkiraly@szentkiralyi.hu)
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Trikolor csőtészta
Hozzávalók: 1-1 piros, zöld és sárga 

húsú paprika, 1 kisebb vöröshagyma, 2 
gerezd fokhagyma, 4 evőkanál olívaolaj, 1 
kis csokor bazsalikom, só, őrölt fekete bors, 
30 dkg rövid csőtészta (másfajta is lehet). A tetejére: 10 
dkg reszelt keménysajt

A háromféle paprikát megmossuk, leszárogatjuk, fél-
bevágva kicsumázzuk, húsukat egycentis kockákra, vág-
juk. A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. A fokhagymát 
összezúzzuk. Az olajon a hagymát megfuttatjuk, majd 
a fokhagymát rádobjuk. Rövid pirítás után a paprikát 
is hozzáadjuk, pár percig együtt pároltjuk. Fölaprított 
bazsalikommal fűszerezzük, megsózzuk, megborsoz-
zuk. A tésztát enyhén sózott, forrásban lévő vízben 
kifőzzük, leszűrjük. Ha jól lecsöpögött, a hagymás 
paprikával összekeverjük. Tálaláskor a reszelt sajttal is 
megszórjuk. Italajánlat: száraz rozébor

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Június időjárása
Tovább folytatódott a szokatlan időjárás kevés csapadék-

kal. A gabonáknak a korai fejlettségi állapotuknak megfelelő-
en már kevés csapadékra volt szükségük, nagyrészt a hónap 
eleji nagy melegre beértek. A kukorica és a napraforgó igazi 
vízigénye júliusban jelentkezik. Júniusban a hőmérséklet az 
átlagos körül ingadozott, ez alól kivétel volt 8. és 13 közötti 
időszak, amikor is 32-35 C fokokat mutattak árnyékban 
a hőmérők. Június az év legcsapadékosabb hónapja már 
évszázadok óta. Sajnos az idén erre rácáfolt az időjárás. A 
csapadékot hozó légtömegek messze elkerülték térségünket, 
pedig nagy szükség lenne az éltető vízre. A téli csapadékhi-
ány következményei most realizálódnak, a talaj 30-40 cm 
alatti rétege ugyanis nem kapott nedvességet, hamuszáraz.  
Nemcsak a növények, hanem az élővilág többi tagjai, az 
állatok, a madarak is vízhiányban szenvednek, főleg a kül-
területen élők. Némi enyhülést nyújtanak számukra a kerti 
tavak, itató tálcák. Csapadék viszonyok: 10-én 0,3 mm, 17-én 
1,6 mm, 23-án 5,6 mm, 24-én 8,6 mm, 25-én 5,4 mm, 30-án 
2,2mm. Összesen: 23,8 mm. A sokévi átlag: 72 mm. Egy kis 
visszatekintő a júniusi csapadékra: 2010: 99,4 mm. 2011: 
72,1 mm. 2012: 58,2 mm. 2013: 62,7 mm. A számuk magu-
kért beszélnek.

Vecsei

 Fénykép albumomból

1987. Augusztus 19. Helységnévtábla cseréje. 

Anyakönyvi hírek
Született:  Faragó Jázmin 2014. június 
10., anyja neve: Szentkirályi Márta, Zakar 
Dominik 2014. június 18. anyja neve: Tóth 
Mária, Csontos Tamás 2014. június 21. anyja neve: 
Sándor Edina, Kanizsai Zorka Kincső 2014. június 
23. anyja neve: Váradi Orsolya.

Elhunyt: Sebők Istvánné (született Durjanik 
Teréz) életének 86 évében.

Nem csitulnak évek óta 
gólyafészkünk körül a drá-
mai események, tragédiák. 
Az idén, ha késve is, lakott 
lett a gólya vár. Szerencsé-
sen két fióka kikelt. Alig 
telt el néhány hét, az egyik 
szülő nem tért vissza, tete-
mét a községünket átszelő 
nagyfeszültségű vezeték 
alatt találták meg. Fél ár-
ván maradtak a gólyafiak, 
mindezen túl, őrizetlen, 
védelem nélkül maradt a 

fészek. Nem volt ideje a megmaradt szülőnek szárnyait védő-
ernyőként kiterjeszteni a tűző napon, hiszen élelemért kellett a 
határt járni. A két fióka ellátása szorgos munkát igényelt. Lát-
szott, hogy valami nincs rendben a lábadozó fiókák körül, az 
egyik gólyafi nem tudott lábra állni, hiába próbálta szárnyait. 
E sorok írója értesült a rossz hírről, az illetékesek segítségét 
kérte. A Kiskunsági Nemzeti Park dolgozói gyorsan intézked-
tek, és szinte azonnal a helyszínre érkeztek darus autóval, és 
kimentették a sérült gólyagyereket. A sejtés beigazolódott, 
mint legtöbb ilyen esetben, a fészek anyagául használt bálá-
zó zsineg tekeredett a lábára olyan szorosan, hogy a csüd egy 
része leszáradt. A fiatal gólyát a Kecskeméti vadasparkban he-
lyezték el, mivel, vándorútra alkalmatlan fél lábbal. Köszön-
jük a segítséget Deákné Esztikének, aki felhívta a figyelmet 
a rendellenességre, Bártol Istvánnak a természetvédelmi őr-
kerület vezetőjének a gyors intézkedésért, Dudás Lajosnak a 
daruskocsi vezetőjének az önkéntes segítségért, és természete-
sen a nemzeti park dolgozóinak akik rész vettek a mentésben.

V.F.

GÓLYAMENTÉS



* Szentkirály Felső 55. szám alat-
ti, jó állapotban lévő tanya egy 
hold földdel eladó. Víz, villany 
van. Érdeklődni: 30/441-4554 
telefonszámon.

* Eladó Szentkirályon, az Olasz-
dűlőben, tanyahelyen erdő, vala-
mint a 0253/5 helyrajzi számú 
osztatlan közös tulajdonból szán-
tó, gyep. Érdeklődni: 20/9551-
507, 53/353-079

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 - Szer-
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban 
Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

Zámbori Ildikó
Szentkirály

Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női

fodrászatom!

Kellemes környezetben
várom szépülni

vágyó vendégeimet!

HIrdETÉsEK

KÖNYVELÉs, 
AdÓTANács-

Adás
Vállalom magánszemélyek,

őstermelők, egyéni vállalkozók,
egyesületek, alapítványok,
Bt-k, KFT-k könyvelését,

APEH- és TB ügyintézését,
hatóságok előtti képviseletüket.

Dobi-Kecskés Krisztina
06 30/392-8028,

mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó

Szentkirály Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének tagjai és más 
adakozó szentkirályi lakosok 1990. 
október 12-én létrehozták a „Szent-
királyért” Alapítványt. Az időközben 
közalapítványi minősítést nyert Ala-
pítvány Kuratóriuma pályázati felhí-
vást tesz közzé.

1. A pályázat célja:
Szentkirály községben állandó lakhely-
lyel rendelkező, kiemelkedő tehetségű 
fiatalok továbbtanulásának segítése, 
ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pont-
ban megfogalmazott célkitűzésnek 
megfelelően Szentkirály községben 
állandó lakhellyel rendelkező, közép- 
vagy felsőfokú intézmény nappali ta-
gozatán tanuló fiatal – a középiskola 
9. évfolyamának második félévétől a 
tanulmányok befejezéséig – akinek az 
év végi, szorgalom és magatartás mi-
nősítése nélkül számított tanulmányi 
átlageredménye legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől 
függetlenül „Az Országos Szakmai ta-
nulmányi verseny”, valamint a „Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny” országos 
szakmunkásverseny, továbbá az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) 2014. évi vetélkedőjének I-X. 
helyezettje is pályázatot nyújthat be.
Az átlageredmény számításának és az 
ösztöndíjra jogosultságnak különös 
esetei:
- Az un. szakmacsoportos oktatásnál 
külön tantárgyként számítanak a rész-
tantárgyak, az összevont tantárgyi osz-
tályzat az átlagba nem számít be.
- A tantárgyak százalékos minősítése 
esetén a jeles rendűség követelmény, 
emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os 
minősítésre jár.
- A középiskolai érettségi megszerzé-
se után az első szakképzettség (OKJ-s 
képzettség) megszerzéséért folytatott 
tanulmányok tekinthetők ösztöndíj-tá-

mogatásra jogosító képzésnek.
- A középiskola elvégzése után felső-
fokú szakképzési rendszerben résztve-
vőkre a felsőoktatási hallgatók részére 
megállapított ösztöndíjak nem alkal-
mazhatók.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmá-
nyi átlageredményt is tartalmazó bi-
zonyítvány, leckekönyv, vagy oklevél 
másolatát, iskolalátogatási igazolást, 
osztályfőnöki vagy vezető tanári aján-
lást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 
mellett kifejtett egyéb tevékenységet) 
- a szakmunkásversenyen, OKTV-n 
elért eredmény igazolásának fénymá-
solatát.
5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal-
ba személyesen vagy postai úton lehet 
benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth 
Lajos u.13.).
Beérkezési határidő: 2014. július 
31.
6. A pályázat elbírálása:
A pályázati feltételeknek megfelelő 
valamennyi pályamű díjazásban része-
sül 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 személyenkénti 
egyösszegű ösztöndíjban részesülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-
ára jogosult az a díjazott, akinek a kö-
vetkező félévi tanulmányi eredménye 
eléri a 3/a. pontban meghatározott 
mértéket.
A 3/b. pontban jelzett országos verse-
nyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-
X. helyezettje 25.000 Ft egyszeri juta-
lomban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2014. évi rendezvényén, illetve a 2015. 
évi Falugyűlésen történik.
Határidő a közreadásra: 2014. július 
10.

A „SZENTKIRÁLYÉRT” KöZALAPÍTvÁNY
KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍvÁSA


