
Kijelenthetjük, hogy a környék legtöbb vendégfellé-
péssel szereplő csoportja a mi tánccsoportunk. Alig ma-
rad ki hétvége turné nélkül. A közelmúltban részt vet-
tek Kecskeméten a Tojás Fesztiválon, és Tiszaalpáron 
a Hagyományőrző Napon, az ifjúsági korosztály tagjai. 
Ezekről a kulturális eseményekről mutatunk be két képet 
a cikk alatt. 

Gratulálunk fiataljainknak, és vezetőjüknek Takácsné 
Kis Mártának!
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A mi táncosaink

Szépen felcseperedtek falunk gólya ifjai, már próbál-
gatják szárnyaikat. A képen: türelmesen várják a tízórait, 
ami meg is érkezik. Kép és szöveg: vecsei

Gólyáink

Elérkezett Péter-Pál napja, megkezdődött az aratás. 
Elsőként az őszi árpa érett „kasza” alá. Aki gondos gaz-
da módjára gondozta a gabonákat, jó termésre számíthat, 
mondja Bencsik Jenő gazda. Az őszi árpa 5 tonnát adott 
hektáronként. A gabonaértékesítéssel gondok lehetnek, 
nincs kereslet, vagy még nem indult be. A kereskedők 
kivárnak: várják, hogy a gazdák felkínálják a gabonát, 
akkor pedig a felvásárlási árat már ők diktálják.

Ha nyár,
akkor aratás
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A képviselő-testület júniusi ülésén történt
A képviselő-testület 2016. június 30-án tar-

totta ülését, ezen valamennyi képviselő jelen 
volt.

Az első napirendi pont tárgyalása zárt ülé-
sen történt, melynek során a testület egy fő 
részére ápolási díjat állapított meg.

A második napirendi pontban Hádingerné 
Harnos Ildikó intézményvezető tájékoztatója 
szerepelt a Napközi Otthonos Óvoda tevé-
kenységéről.

A tájékoztató részletesen tartalmazta a 
gyermeklétszámokat (összesen 52 kisgyer-
mek járt óvodánkba az elmúlt nevelési év-
ben), az óvoda éves programjait, a fejleszté-
seket (mágneszáras kapu, játék és szakmai 
eszköz beszerzése, bejárat fölé esővédő tető 
saját költségvetésből, ezen felül a szülői kö-
zösség támogatásával udvari játékok beszer-
zése, aszfaltpálya nagyobbítása, karácsonyi 
ajándékozás), a szakmai továbbképzéseket 
(egy óvónő szerezte meg minősítése során a 
Pedagógus II. besorolást), illetve az óvodá-
ban történt változásokat. Óvodánk elnyerte a 
„Zöld Óvoda” címet 3 évre, mely idő alatt az 
intézmény környezettudatos nevelési elveiről, 
és ezek gyakorlati megvalósulásáról kell szá-
mot adni. Új feladatokat is meghatároztunk, 
hogy 3 év múlva ismét pályázhassunk.

Ebben az évben már hatékonyabban mű-
ködött az intézményen belüli tudásmegosztás 
gyakorlata. A különböző továbbképzések után 
munkaértekezleten került sor az információk, 
hasznos ötletek, újdonságok egymás közti 
megosztására.

Az ülésen résztvevők valamennyien el-
ismeréssel szóltak az Óvoda fejlesztésében 
megnyilvánuló erőfeszítésekről, eredmények-
ről, ezek között külön is a szülők közösségé-
nek aktív részvállalásáról.

A képviselő-testület elismeréssel nyugtázta 
az intézmény működéséről szóló tájékoztatót, 
amit el is fogadott azzal az ajánlással, hogy 
az intézményvezető a jövőben még jobban 
törekedjék az óvodapedagógusok szakmai 
felkészültségét a szülők igényeihez igazítva 
biztosítani a kisgyermekek harmonikus érzel-
mi-értelmi fejlődésének feltételeit. A testület 
külön is hangsúlyozta az óvodapedagógusok 
és a szülők intézményvezetőt segítő szerepé-
nek tartalommal való kitöltését.

A harmadik napirendi pontban Katzné 
Almási Zsuzsanna tájékoztatóját tárgyalta 
a testület a Szentkirályi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016-os tan-
évben végzett tevékenységéről. Iskolán tanu-
lólétszáma a 8 évfolyamon összesen 139 volt. 
A beiskolázás tavaly is és a következő tanévre 
is biztonságosnak tekinthető. 

Kiemelte az önkormányzat működtetői sze-
repét, amely folyamatos biztonságot nyújtott 
a szakmai feladatok teljesítéséhez. Fejleszté-
sek is történtek, így például a négytantermes 
épületrész tetőcseréje, melynek köszönhetően 
megszűntek a beázások.

Az állami fenntartótól (KLIK) év közben 
számítógépeket kaptak, de a szülői közösség 
itt is aktív: mintegy félmillió forint értékben 
kaptak vetítőket és vásznakat.

A gondos egyéni foglalkozásoknak köszön-
hetően idén bukás nem volt, a továbbtanulás 
minden végzős számára biztosított. A 18 el-
ballagott nyolcadikos harmada középisko-
lában, kétharmada szakiskolában folytatja 
tanulmányait. Közülük ketten kitűnő bizo-
nyítványukért idén is megkapták Balogh Le-
vente igazgató úr ajándékát, a laptopot.

Beszámolójában részletesen ismertette az 
iskolai programokat, tanulmányi és sport-
versenyen való kiváló teljesítményeket. A 
Tiszaalpári Árpád fejedelem Általános Iskola 
régiós természetismereti versenyén 1. helye-
zést ért el az 5. és a 6. osztály, ill. 2. helyezés-
sel tért haza a 4. osztály, felkészítőjük Dávid 
Gréta volt.

A „Varázslatos természet” - városi kör-
nyezetvédelmi vetélkedőn II. helyezést ért el 
iskolánk csapata (Hajagos Veronika, Kókai-
Szabó István, Vörös Attila) Felkészítő: Katzné 
Almási Zsuzsanna

Matematikából: (Felkészítő: Gyimesi 
Réka)

- Bolyai Matematika csapatverseny 3. hely 
(Kovács Rita, Molnár Gábor, Rohács Letti, 
Oravecz Csenge)

- Kerekegyháza – Játékos matematika 
csapatverseny I. hely (Rohács Letti, Németh 
Sándor, Kovács Rita, Pusztai László)

- Széchenyi István Matematika verseny, 
Ágasegyháza: Kovács Rita 1. hely, Hajagos 
Veronika 2. hely, Farkas Győző 3. hely)

- Kovács Rita egyéni sikerei: Zrínyi Ilona 
matematikaverseny megyei 7. hely, Kenguru 
matematika verseny megyei 3. hely, Bács-
Kiskun megyei matematika verseny megyei 
2. hely, Bendegúz országos verseny Szege-
den 1. hely.

Alsó tagozatos versenyek:  Mesemondó 
verseny, Kenguru és Orchidea matematika 
verseny, Körzeti helyesírási verseny, Balázs 
Magor 2. hely.

Külön érdemel említést az a sok sport-
siker, amik elérésében a tanulók mellett a 
testnevelőtanárokat is dicséret illeti (Baukó 
Ferenc, Maróti Petra, Szutor Sándor).

Megalakult a szentkirályi futócsapat (20 
fő). Korosztályos futóversenyeken dobo-
gós helyezéseket értünk el. (Bimbó Petra, 
Trencsényi Noémi, Gulyás Bíborka, Dobi 
János, Barna Máté, Ádám Dominik, Szabó 
Márk, Ádám Bálint, Vörös Attila, Besenyei 
Marcell, Pataki Tímea, Molnár Zoltán).

Legjelentősebb eredmény: Kékes Csúcsfu-
tás 11,6 km – 7 fő szentkirályi teljesítő (Bim-
bó Petra, Trencsényi Noémi, Gulyás Bíborka, 
Szabó Márk, Vörös Attila, Besenyei Marcell, 
Molnár Zoltán). A verseny történetének leg-
fiatalabb versenyzője Trencsényi Noémi lett, 
aki 9 évesen futott fel a csúcsra.

Univer 24 – az Úszás Ünnepe – Kecske-
mét. Iskolák mozgósítási versenyében a Kis 
Iskolák kategóriájában I. helyezést értünk el, 
ezzel 150.000 Ft Alföld vásárlási utalványt 
nyertünk.

Vivicitta futóverseny Kecskemét, az Isko-
lák számára kiírt mozgósítási versenyben a 
Kis Iskolák kategóriájában I. helyezést értünk 
el, ezzel 130.000 Ft értékben Decathlon aján-
dékkártyát nyertünk.

KIKI SPORT kézilabda egyesület 42 fő 
igazolt gyermekkel.

Mercedes Benz Gyár Kosárlabda Akadé-
mia – 3 igazolt leány (Tóth Roxán, Bimbó 
Petra, Gulyás Bíborka) az iskolából, akik az 
Országos Kenguru Bajnokságban szerepeltek 
és Országos Elődöntős csapat tagjai voltak. 
Tóth Roxán bekerült a Megyei Válogatottba 
is.

Atlétika
- Tapsifüles Kupa alsó tagozatos megyei te-

rematlétikai bajnokságon Tóth Roxán II., míg 
Varga Zsuzsanna III. helyezést ért el.

- Kis Iskolák Mezeifutó Bajnoksága – 
Ágasegyháza – 1. Szentkirály

- Kis Iskolák Atlétikaversenye – Helvécia 
– 1. Szentkirály

- Diákolimpia Megyei Döntő – Kecskemét
a, Kovács Fanni – kislabdahajítás - IV. he-

lyezés
b, Vörös Hajnalka – 100 méteres síkfutás 

– V. helyezés
c, Bognár Szilárd – kislabdahajítás – III. 

helyezés
- Kis iskolák Atlétika Csapatversenyének 

Megyei Döntőjében a fiú csapat (Bimbó Fe-
renc, Kasza Attila, Papp Milán, Ádám Bálint, 
Bognár Szilárd, Zetkó János) III. helyezést, 
míg a lány csapat (Bimbó Petra, Gulyás 
Bíborka, Oláh Enikő, Medgyesi Anikó, Vörös 
Hajnalka, Bódog Patrícia) I. helyezést ért el.

Egyéni indulóink, akik szintén Országos 
Döntőbe jutottak: Oravecz Csenge és Papp 
Milán – 600 méteres futás, míg Vörös Attila 
800 méteres futásban került az ország leg-
jobbjai közé.

A képviselő-testület elismerésének és kö-
szönetének hangsúlyozásával fogadta el a 
tájékoztatót.

A negyedik napirendi pontban Szabó Gel-
lért ismertette a Fecskeház 5. számú lakására 
beérkezett pályázatokat. A képviselő-testület 
titkos szavazással döntött, melynek eredmé-
nyeként az 5 évre szóló bérleti jogot Kiss 
László és felesége Kiss-Komlós Anett nyerte 
el. 

A következő napirendi pontban Kutasi 
Ferenc tájékoztatott, hogy újra indul a ta-
nyaprogram, amely lehetővé tenné a „Vágó 
János” Gazdakör épületének felújítását. Az 
épület kiegészülne egy vizes blokkal, illetve 
külső és belső vakolással. A pályázat benyúj-
tását jóváhagyta a testület.
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Szentkirály Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének tagjai és más ada-
kozó szentkirályi lakosok 1990. október 
12-én létrehozták a „Szentkirályért” Ala-
pítványt. Az időközben közalapítványi 
minősítést nyert Alapítvány Kuratóriuma 
pályázati felhívást tesz közzé.
1. A pályázat célja:

Szentkirály községben állandó lak-
hellyel rendelkező, kiemelkedő tehetsé-
gű fiatalok továbbtanulásának segítése, 
ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel:

a.) A pályázaton részt vehet az 1. 
pontban megfogalmazott célkitűzésnek 
megfelelően Szentkirály községben ál-
landó lakhellyel rendelkező, közép- vagy 
felsőfokú intézmény nappali tagozatán 
tanuló fiatal – a középiskola 9. évfolya-
mának második félévétől a tanulmányok 
befejezéséig – akinek az év végi, szor-
galom és magatartás minősítése 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) 2016. évi vetélkedőjének I-X. 
helyezettje is pályázatot nyújthat be.

Az átlageredmény számításának és 
az ösztöndíjra jogosultságnak különös 
esetei:

- Az ún. szakmacsoportos oktatásnál 
külön tantárgyként számítanak a résztan-
tárgyak, az összevont tantárgyi osztályzat 
az átlagba nem számít be.

- A tantárgyak százalékos minősíté-
se esetén a jeles rendűség követelmény, 
emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os mi-
nősítésre jár.

- A középiskolai érettségi megszer-
zése után az első szakképzettség (OKJ-s 
képzettség) megszerzéséért folytatott ta-
nulmányok tekinthetők ösztöndíj-támo-
gatásra jogosító képzésnek.

- A középiskola elvégzése után fel-
sőfokú szakképzési rendszerben részt-
vevőkre a felsőoktatási hallgatók részére 
megállapított ösztöndíjak nem alkalmaz-
hatók.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, lakcímét, tanul-
mányi átlageredményt is tartalmazó bi-
zonyítvány, leckekönyv, vagy oklevél 
másolatát, iskolalátogatási igazolást, osz-
tályfőnöki vagy vezető tanári ajánlást.

- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 
mellett kifejtett egyéb tevékenységet) 

- a szakmunkásversenyen, OKTV-n 
elért eredmény igazolásának fénymáso-
latát.
5. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Polgármesteri Hiva-
talba személyesen vagy postai úton lehet 
benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth 
Lajos u.13.).
Beérkezési határidő: 2016. július 31.
6. A pályázat elbírálása:

A pályázati feltételeknek megfelelő 
valamennyi pályamű díjazásban részesül 
az alábbiak szerint:

- középfokú oktatásban résztvevő dí-
jazottak 20.000 Ft – kitűnő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők 25.000 Ft; 

- felsőfokú képzésben tanulók 40.000 
Ft – kitűnő tanulmányi eredménnyel ren-
delkezők 50.000 Ft személyenkénti egy-
összegű ösztöndíjban részesülnek.

A pályadíj összegének további 50 %-
ára jogosult az a díjazott, akinek a követ-
kező félévi tanulmányi eredménye eléri a 
3/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 jutalom-
ban részesül.

A díjak átadása a Szentkirály Napja 
2016. évi rendezvényén, illetve a 2017. 
évi Falugyűlésen történik.

A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Energiatakarékos autókról szóló elő-
adásra, és bemutatóra invitálta Szabó 
Gellért polgármesterünk a lakosságot 
egy keddi napra. Ilyen még nem volt 
Szentkirályon adta hírül a „kutyanyelv”. 
És tényleg, hasonló járműveket a mese 
világában láthatunk. A sztár a napelemes 
autó, a Megalux, melyet Kutasi Zoltán 
a Kecskeméti Főiskola GAMF karának 
csapatvezetője mutatott be. Elmondta, 
hogy részt vettek egy Ausztráliában ren-
dezett világversenyen, ahol az előkelő 

hetedik helyen értek célba a 42 induló 
közül, a 3020 km-es távon, a kontinenst 
átszelő úton. Az átlagsebességük 80 km/
óra volt. A csupán a 6 négyzetméteres 
napelemmel működő jármű akár 120 
km/órás sebességre is pillanatok alatt ké-
pes felgyorsulni. Természetesen a jármű-
veknek a versenyek előtt szigorú vizsgán 
kell átesniük, közúti közlekedésre meg 
kell feleltetni. Szenzációs volt látni a 
csodajárművet a Kossuth Lajos utcán-
kon végig-száguldani. A jármű elkészí-
tése kutatási célokat szolgál, előállítása 
sok millió forintba kerül. Nagyon sok 
űrtechnológiai és repülőgép-ipari tech-
nikát, anyagokat építettek be. A másik 
járművet a Kecskeméti Kandó Kálmán 
Szakközépiskola és Szakiskola csapata 
építette, a Kandó Electric-et. A csapat 
tagja községünk diákja Ádám Patrik is. 
A 32 kg-os jármű szintén világranglistás. 
Egy Spanyolországban rendezett verse-
nyen 1 kWh energiával (ennyit fogyaszt 

egy 100 wattos égő 10 óra alatt) 335,88 
km-t tett meg. Itt nem a sebesség, ha-
nem az egységnyi energiával megtett táv 
volt a mértékadó. A járművet Mészáros 
Károly szakoktató mutatta be. A fotón 
a Megalux, amely még a kis emberke 
mellett is eltörpül. A másik képen Kutasi 
Zoltán, mögötte a Kandó Electric. 

Mindkét automobil versenyre készül 
a közeli jövőben, melynek eredményéről 
hírt adunk.

Kép és szöveg: Vecsei Ferenc.

Utazás a jövőbe
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A tanévnek vége, itt a megérdemelt 
nyári szünet! Szülőknek, pedagógusok-
nak, tanulóknak kellemes nyarat, sok 
szép élményt, feltöltődést kívánunk!

Most valami teljesen személyes 
dologról szeretnék írni, megosztani 
egy fél évszázadot, melynek helyszíne 
Lászlófalva – Szentkirály.

Mint Margó néni ekkor már egy, az 
első tanév a hátam mögött volt. Felső 
tagozatba engedtem a negyedik osztályt, 
mely az első osztályom volt. Sokszor 
volt segítségemre Lenke néni az Ő ta-
pasztalatával, a faluban eltöltött években 
szerzett ismereteivel. Bajáról ismerős-
ként a Berta házaspár. 

Vőlegényem Szegeden a Juhász 
Gyula Főiskolán. 

Egy tavaszi napon az igazgatói iro-
dába kértek, ott ült Bartos Gyula igazga-
tó és B. Kiss János tsz elnök. Egyenesen 

nekem szegezték a kérdést: szemben az 
iskolával van egy szolgálati lakás, kert, 
mint házaspárnak, nekünk szánták. Jó 
lenne férfi tanerő, aki matematika-fizika 
szakos. Választ kértek másnap reggelre! 

Hát, nagy kérdés volt: 2 szobás la-
kás, kert, helyben az iskola … a lakás 
nagy úr. 

Délután, mint mindig hazautaztam 
Kecskemétre, édesanyámékkal osztot-
tam meg először. Estefelé elsétáltam 
leendő apósomékhoz, velük osztottam 
meg a lehetőséget, a választ vinni kell 
reggel. 

Nyolc éve ismertük egymást vőlegé-
nyemmel, Gézával, első gimnáziumban 
kezdődött ez a diákszerelem.

Szóval apósomékkal döntöttünk: 
nyáron lesz esküvő, jó lenne a lakás. 
Minderről a vőlegény Szegeden mit sem 
sejtett, nem volt mobil, még vezetékes 
telefon sem. Csak mentek és jöttek a le-
velek éveken át. Reggel vittem a választ, 
szeretnénk a szolgálati lakást, az érde-
keltet pedig szombaton, mikor hazau-
tazott, kész tények elé állítottuk, július 
16-án esküvő, szerény lakodalom.

Most július 16-án 50 éves házasok 
leszünk, ezen a képen a Kecskeméti Vá-
rosháza dísztermének ajtajában állunk, 
boldogan, tele várakozással!

A képen egy kislány az édesany-
jával, a feladvány nem könnyű: kik ők 
Lászlófalváról?

Két hét hajdúszoboszlói nászútról 
már a saját, szerény otthonunkba jöttünk 
haza. 1970 nyarán az ikerlakás új tető-
szerkezetet, nyílászárókat kapott, nagyon 
szép lett. Mi pedig Gézukánkat várva 
egy tanteremben húztuk meg magunkat 
a novemberi visszaköltözésig. 25 évig 
laktunk itt, nagyon szerettük, gyönyörű 
lett a kert, hinta és homokozó a két fi-
únak, veteményes, gyümölcsfák, 360 tő 

lugas szőlő. Még 
a „Tiszta udvar, 
rendes ház” táb-
lát is elnyertük 
valamelyik év-
ben. Szerettük 
volna megvenni 
akkor, a fele nem 
volt eladó. Így 
költöztünk Kecs-
kemétre mikor 
Tamáskánk kö-
zépiskolás lett. 

A Művelődési ház elkelt (DISCO-nak), 
Géza bácsi Kecskeméten kapott állást. 

Én lettem a kijáró, hiszen első és 
egyetlen munkahelyem a szentkirályi 
iskola volt. Büszke voltam rá, szeret-
tem. Nagyon jó volt olyan tantestületben 
megöregedni, ahol egyre több volt a ta-
nítványból lett kolléga! 

Mai napig „hazajárunk” Szentkirály-
ra. Jó találkozni nagyszülőkkel, szülők-
kel és a szülőkké vált tanítványokkal. 

Margó néni

Valami személyes

Magunk mögött hagytuk az év legrö-
videbb éjszakáját. Ha lassan is, de rövi-
dülnek a nappalok, igaz, csak pár perc-
cel. Ennek ellenére mégis július az év 
legmelegebb hónapja. Érdekesség még, 
hogy 4-én volt legtávolabb a Föld a Nap-
tól, 152 millió kilométerre. Egyébként a 
Nap-Föld átlagos távolsága 149,5 millió 
km, az eltávolodás mintegy 7-szerese a 
Föld-Hold távolságnak.  A Föld bolygó-

testvérei közül a Mars déli irányban lát-
ható vöröslő fényben. Előtte kissé kelet-
re a Szaturnusz tűnik ki a csillagok közül 
kissé sárgás színben. Ez a két bolygó nem 
messze látható egymástól, szinte azonos 
magasságban. Az óriásbolygó a Jupiter 
kissé magasabban látható, elhagyva a 
nyugati égtájat. Jelenleg a legfényesebb 
égitest. A Merkúr Napfelkelte előtt len-
ne látható, azonban Napközelsége miatt 

elvész a Nap fényében. A Vénusz a Nap 
után nyugszik, azonban még szintén el-
vész a Nap fényében. Néhány távolsági 
adat a látható bolygókról. A távolság a 
Naptól értendő. Merkúr 58 millió km, 
Vénusz 108 millió km, Mars 228 millió 
km, Jupiter 778,6 millió km, Szaturnusz 
1 milliárd 434 millió km. A fenti adatok-
ból a Földhöz viszonyított távolságokat 
is könnyen ki tudjuk számolni. -szerk-

Egy kis csillagászat júliusra
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Bizony, a sok vad termelési tudósítás, 
békeharcra felhívás, a kulákok eltiprásáról 
jelentő vérgőzös cikk után, üde tavas-
zi jelenségként lehetett olvasni a Petőfi 
Népe című (egyetlen) megyei lapban (az 
MDP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága 
és a Megyei Tanács Lapja) 60 évvel 
ezelőtt, 1956 márciusában kétszer is azt 
az apróhirdetést, miszerint: „Rexasztalt 
keresünk megvételre – Lászlófalva, Petőfi 
Gazdakör.” 

A normális élni akarás halk, kis 
üzenete volt ez, de tud még valaki val-
amit erről a Petőfi Gazdakörről? Pedig 
az ötvenes években 80 tagja volt, míg 
a Kossuthnak 116, a Rákóczinak 60, a 
Központi gazdakörnek pedig 35, a lap 
más cikke szerint. 

A rexasztal mibenlétéről a mai 
fiatalok még szüleiktől, nagyszüleiktől 
érdeklődhetnek, hiszen ez még őskori 
(nem elektronikus) szórakoztatóeszköz 
volt, s még – szinte hihetetlen! – kézü-
gyesség, jó szem is szükséges volt 
hozzá. 

Más földijeink extrém sportokat űztek 
60 éve. A nevezett lap egyik 1956 októberi 
száma szerint VJ és LTM „Tiszakécskén a 
földművesszövetkezetben beszeszeltek és 
onnét este lovaskocsijukkal lámpa nélkül 
visszahajtottak Lászlófalvára.” A kaland 
fejenként 100-100 forintjukba került. 

Hatvan éve, 1956 novemberére 
kellett volna elkészülnie az új lászló-
falvi földművesszövetkezeti üzlet-
nek. A lap 1957 áprilisi cikke szerint 
azonban „…csak a falak vannak fel-
húzva, mert az építkezés az ellenfor-
radalmi események óta teljesen megállt.  
Lászlófalván nagy szükség lenne erre 
az üzletre nemcsak azért, hogy jobban 
kielégítsék a lakosság szükségleteit, 
hanem azért, hogy a jelenlegi bolt- és 
kocsma helyiség düledezőben van.” Nos, 
igen, egy düledező kocsmában dülöngélő 
vendégnek lenni felérhetett egy elvaráz-
solt kastélybeli menettel. VJ és LTM is 
kénytelenek voltak inkább Tiszakécskén 
„beszeszelni”. 

Ám az ötvenes-hatvanas évek egyéb 
tragikomikus fordulatokat is hoztak 
Lászlófalvára. 

Addig minden szép és jó volt, amíg a 
megyebeli települések művelődési háza-
inak tervei a tervezőasztalon pihentek. 
A lap szerint a községünkbelié az ÉM 
Lakóterv Kecskeméti Irodájában Maár 
Márton tervező asztalán. Hanem legyen 

egy terv mégoly fényes és remek, ha a 
kivitelezés során kontár kezekbe kerül…

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1961 január 
elején az olvasóközönség is értesülhe-
tett a bajról. 1960 decemberében zajlott 
a művelődési ház műszaki átvétele. A 
lap erről a következő dörgedelmes írást 
közölte, Bieliczki Sándor tollából. Ezt 
azért közöljük, mert hátha vannak még 
köztünk, akik emlékeznek arra, milyen is 
volt művelődési házunk első állapotában; 
s emlékeiket összevethetik a tudósítással. 
Akik pedig nem emlékeznek, vagy nem 
voltak ott, azoknak egy kis időutazás: 
ilyen volt akkoriban az élet.  

… „Lászlófalva megyénk kis léle-
kszámú falvai közé tartozik. De 
lelkesedését tekintve cseppet sem 
marad el a nagyobb községektől. 1959 
tavaszán a lakosság kérésére a helyi 
tanács úgy határozott, hogy művelődési 
házat épít, állami támogatás igénybev-
ételével, valamint a községfejlesztési alap 
jelentős százalékának felhasználásával.  
Az elgondolást tettek követték. 1960. 
december 20-án megtörtént az új kul-
turális intézmény műszaki átvétele. 
Jegyzőkönyv tanúskodik a szakemberek 
kifogásairól, észrevételeiről. Bizony 
nem hízelgőek ezek a megállapítások a 
munkavállalókra nézve.

Kezdjük talán azzal, hogy a művelődési 
otthont az ÉM. Lakóterv Bács megyei 
irodája tervezte, az építést pedig a megyei 
Építő és Szerelőipari Vállalat végezte. 
S ha megnézzük, hogy milyen munkát 
produkáltak, csak lesújtó véleményünket 
tolmácsolhatjuk az illetékeseknek. 

Nézzünk szét az új művelődési 
otthonban. Az első szembetűnő hiba a 
terasz építésénél mutatkozik. Lejt és ments 
isten attól, hogy tartósabb esőzés, vagy 
esetleg hirtelen olvadás következzék be, 
mert a csapadék illetve a sáros hólé befol-
yik a parkettás színházterembe (Sajnos 
ilyen eset már előfordult az új művelődési 
otthonban, erről árulkodnak a parket-
tára száradt esőzések sáros nyomai.) 
Ezáltal a csapadék az előadói teremben 
keres magának »kivezető« utat, s a falak 
máris magukba szívták a nedvességet. 
Következő utunk az előcsarnokba veze-
tett. Parádés falilámpák kápráztat-
tak el bennünket. Harminchat külön-
féle »csillárféleség« sárgult és feketél-
lett a mennyezeten. Hirtelen azt hittük, 
hogy farsangra készülnek. Tévedtünk. 
Ezek a fényt sugárzó lámpák végleges 

»kinevezést« kaptak az előcsarnokban. 
Színösszetételük, formájuk ízléstelen. A 
két szóbanforgó vállalat bizonyára mod-
ernségre törekedett elavult, a »maradék-
ból« előkotort leltári tárgyak mennyezetre 
aggatásával! Szemlélődésünk során újabb 
meglepetés fogadott. Az ablakokat nem 
lehet kinyitni, mivel az ablaktávnyitókhoz 
nyúlni szigorúan tilos és életveszélyes! 
Miért? Mert falastól együtt szakadnak rá 
a kíváncsiskodókra. Így hát a nagyterem 
szellőztetését »korszerűen« oldották meg. 
Benyitottunk az öltözőkbe is. Fűteni itt 
nem lehet, azon egyszerű oknál fogva, 
mert a tervezéskor kifelejtették a kéményt. 
Így hát a kecskeméti Katona József 
Színház tájelőadásaiban hideg időben 
nem gyönyörködhet Lászlófalva kultúrára 
szomjazó népe. Az új művelődési ház 
építési költsége 1 millió 700 ezer forint 
volt. Ezért a tetemes összegért talán még 
kifogástalan munkát is végezhetett volna 
a két megyei vállalat.”

Nem telt bele egy hónap, s 1961 
január végén a lap már közölte is a Bács-
Kiskun Megyei Építési és Szerelőipari 
Vállalat válaszlevelét. Ebben a vállalat 
a szerintük is ízléstelen lámpákért; a 
szerintük túl nagyra tervezett ablakokért 
a tervező vállalatot okolta. Az öltözők 
fűtetlensége az el nem készült kazános 
hőlégbefúvó miatt történt. A terasz befelé 
lejtését viszont öntudatosan elismerték: 

„A CIKKNEK azon része, amely a 
terasznak az épület felé lejtő burkolatára 
vonatkozik, kétségtelenül helytálló. Ezen 
kivitelezési hiányosság vállalatunk 
munkájának egészséges bírálata, ame-
lyet ezúton is köszönünk és a garan-
ciális kötelezettségünk keretében, amint 
az idő lehetővé teszi, ki fogjuk javíta-
ni azon dolgozóink költségére, akik a 
rossz munkájukkal a hiányosságot 
előidézték.” 

Megjegyezzük azért, hogy nem 
föltétlenül kellett volna az „egészség-
es bírálat” megjelenéséig várni. Mert 
hol voltak a vállalatnak azon közép- 
és felsővezetői, akik saját dolgozóiktól 
átvették a „kétségtelenül” eredetileg is 
alkalmatlan teraszt? Amit talán éppen ők 
neveztek „kivitelezési hiányosságnak”. 
Ám az ő felelősségre vonásuk a válas-
zlevél szerint nem történt meg. Miként 
az egész pártállami rezsim „kivitelezési 
hiányosságaiért” felelősöké sem.  

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--

GArAboNcIás dIáK
Selejtet öntudatosan 



E hónapban is az élet dolgairól 
elmélkedünk, erőt veszünk ma-
gunkon, hogy jobban hasonlítsunk 
arra, akit az Úr anyánk méhében 
megálmodott rólunk... így ha-
marabb fel is ismerjük az Ő keze 
munkáját magunkon. Tesszük hát a 
dolgunk, ahogy bírjuk. A saját sze-
mélyiségünk szerint, a bűnt pedig 
kerüljük. És az Isten nem is vár el 
többet...

Mit jelent a ránk váró időt 
megélni? Nem csak sodortatni 
magunkat az eseményekkel, nem 
csak szótlan elszenvedőjének len-
ni a dolgoknak, hanem beleszólni 
azokba! Alakítani próbálni! Javas-
latokkal élni, vagyis problémákat 
megoldani. Így ha egy jóslat halált 
ígér - az átírható... anélkül, hogy 
a keresztet megrövidítenénk, amit 
cipelünk. Nem a körülmények és 
a kísértések írják a jelent, vagy a 
jövőt, hanem te és én. S ha ez azzal 
jár, hogy kívülről ránk rótt terhet 
dobunk el, hát legyen: eldobjuk. 

Azt mondják, minden sietség az 
ördögtől való, ezért lassítunk egy 
kicsit. Megállunk egy pillanatra… 
megpróbáljuk észrevenni, mi törté-
nik körülöttünk. Ez nem azt jelenti, 
hogy takaréklángon kellene élni, 
mert az állandó kihívások fognak 
megőrizni a megkeseredéstől. 

Ha a mai napon halnánk meg, 
azt kellene mondanunk: könnyű 
dolgunk volt, kevés volt a kereszt-
hordozás... bírtunk volna még töb-
bet is. Nem járja, hogy kevesebb 

szenvedéssel éljük le az életet, 
mint egy-egy nehéz sorsú fele-
barátunk. Ha már egyszer ki kell 
szállni ebből az életből, csak úgy 
szeretnénk, hogy tudjuk pontosan 
mi a szenvedés, tudjuk mi az élet, 
tudjuk miről szól a dal.

E Földre mindenki csak kül-
döttként születik. Nem erre a vi-
lágra lettünk teremtve. Feladatunk, 
hogy felleljük a célunkat és vég-
hezvigyük. Minden szenvedés és 
fájdalom valóságos, tudom, de túl 
sok figyelmet nem érdemel, csak 
annyit, amennyire Hazamutat, a 
Mennyország felé. Minden egyes 
nappal kevesebb van itt. Isten 
küldött ide minket, hogy elvégez-
zük az akaratát, amit viszont csak 
mi tudunk elvégezni. Tehát e föld 
nem az igazi hazánk, csupán kül-
döttségben vagyunk. Azok, akik 
a szabadságot a végsőkig hirdetik 
azért harcolnak, hogy az emberek 
az érzelmeiket teljesen szabadjára 
engedjék. Pedig a korlátok bennün-
ket védenek. Jók a parancsolatok 
és jók a tanácsok. Túl tökéletlen a 
világ ahhoz, hogy belenyugodjunk 
a rendjébe. Ne az elvilágiasodott 
felebarátaink szabják meg nekünk, 
hogy hogyan érezzük magunkat és 
hogyan értékeljük jelen helyzetün-
ket! Nem mindig az a lényeg, hogy 
mi mit akarunk, hanem az, hogy azt 
tegyük és ott legyünk maximálisan 
jelen, amit és ahol az Isten akarja, 
mert nekünk személy szerint ez 
lesz a legjobb. És aki nem tud eb-
ben hinni, hát próbáljon meg akarni 
hinni benne! Ott lesz a megoldás. 

Minden nap össze kell szedni 
magunkat és ha nem megy hát újra 
megpróbálni összeszedni. Elhatá-
rozást tenni, hogy tudatosan műve-
lem, munkálom a testem, lelkem, 
szellemem. Tisztán, amennyire 
lehet és erősen, megfelelve e nagy 
harc farkastörvényeinek. 

Isten ajándéka a hit. Megadja 
mindenkinek és a mi hozzáállá-
sunk fogja felpörgetni a kegyelem 
dinamizmusát. Így már érthetőek a 
szentek is, akik azt sugallják, hogy 
nincs értelme nagy evilági sikere-
ket keresni, hisz a Mennyország 
úgyis vár ránk és ez a világ túlsá-
gosan kiszámíthatatlan és esetle-
ges.

A kevélység az alázat ellenté-
te. Azokat nevezzük kevélyeknek, 
akik gyalázzák és megvetik em-
bertársuk valamelyikét. A kevé-
lyek többet gondolnak magukról, 
mint akik valójában. Tehát nem 
többet mutatnak, hanem többet 
képzelnek. Önmagukat emelik a 
másik ember fölé... ez az élet ke-
vélysége. Mi beszél hát Istenről az 
életemben? Hogyan jelenítem meg 
Őt? Még pontosabban, hogyan 
kellene?

És bármi történjen ebben a hó-
napban, tudjátok mindig: azzal, 
hogy Isten elnézi a szenvedést, 
elő is készíti az Életet, hogy addig 
vergődjünk benne, míg rá nem jö-
vünk, mit és hogyan kellene tenni. 

Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvéreim!



Íme elérkezett a nyár. Az iskolák-
ban lezártak egy évet.

 2016. június 19-én interaktív, 
zenés istentiszteleten záródott be a 
gyülekezetünkbe járó gyerekeinknek 
is egy hittanos, (gyermek-istentiszte-
letes) nevelési év. A Káté zenekarnak 
köszönhetően szívet-lelket melenge-
tő, megmozdító, felszabadító, meg-
érintő keresztény dalokkal adhattunk 
hálát Istennek mindezekért. E szép 
ünnepet családi nappal folytattuk, 
koronáztuk meg. Istennek hála szép, 
időjárás volt. Az udvar, a Pusztatemp-
lom park megtelt élettel. Körülbelül 
50 –en voltunk jelen és tapasztalhat-
tuk meg Isten gondoskodó szeretetét 
és örülhettünk, hogy egy jól működő, 
élő, gyümölcsöző gyülekezet, „szent” 
család részesei vagyunk, lehetünk. 
Több éve főzőversenynek nevezett, 
szeretetvendégség gondoskodik arról, 
hogy a megjelent családok testi – lel-
ki táplálékkal feltöltődve jó hangula-
tú beszélgetésekkel, közös játékkal 
foglalkozva együtt maradhassanak az 
egész nap folyamán.

Köszönjük mindazoknak a gondos, 
szorgos, áldott kezeknek, lelkeknek 
az áldozatát, akik Istentől indíttatást 
kaptak, hogy felelősségteljes szolgá-
latot vállaljanak gyülekezetünket épí-
tő rendezvényünk megvalósításáért.

A családi nap után legközelebb a 
nyári gyermektáborban találkozva 
töltődhetünk fel, szerezhetünk feled-
hetetlen élményeket, tapasztalatokat 
és szolgálhatunk is akár a gyüleke-
zetünk számára fontosnak ítélt célok 
megvalósításáért.

 A gyermekeink nevelése a csa-
ládokban kezdődik. A kisgyermek 
keresztelésekor viszont az egész gyü-
lekezet ígéretet tesz arról, hogy segít, 
támogatja a nevelésben.  Éppen ezért 

is olyan jó együtt segíteni a táborban a 
gyermekek nevelését, hiszen maga Is-
ten irányít.  Vajon tudjuk- e, akarjuk-e 
jól látni, hogy hogyan legyünk jó szü-
lők, nevelők. A keresztény ember sem 
tökéletes és nem tévedhetetlen, de jó 
hogy, van Isten, akihez fordulhat se-
gítségért. 

A hosszú nyári szünetre nézve 
néhány gondolatot olvassunk el útra-
valóul, hogyan gondolkodnak keresz-
tény testvéreink a szülői hivatásról. 
(Részlet a Mai ige című buzdító üze-
netekből.)

„Bizony az Úr ajándéka a gyer-
mek…” (Zsoltárok 127:3)

 A szülői hivatással kapcsolatban 
sok tévképzet él az emberekben. 

1. A jó szülőotthonában mindig 
rend van. Azt hisszük, hogy ottho-
nunknak tökéletesen kell kinéznie, 
ezért idegesek leszünk, ha gyerme-
keink a házat a feje tetejére állítják. 
Ám ha a tisztaság megszállottjai va-
gyunk, értékes pillanatokat veszítünk, 
melyek sohasem térnek vissza többé. 
Akaratlanul is arra tanítjuk vele gyer-
mekeinket, hogy a dolog, és nem az 
emberek fontosak. Beléjük oltjuk azt 
a gondolkodásmódot, hogy a látszat 
fenntartása jobban számít, mint az, 
hogy együtt örüljünk az életnek. Az 
igazság az, hogy a házban hamarosan 
rend lesz, csend és üresség – hama-
rabb, mint gondolnád! Élvezd hát a 
rendetlenséget, a nevetést, a kiöntött, 
leejtett, összetört dolgokat! A bútoro-
kon lévő karcolások kedves emlékké 
lesznek azokról a kincsként őrzött 
pillanatokról, amiket gyermekeiddel 
töltöttél, akik úgy nőttek fel, hogy 
érezték, fontosak számodra, és szere-
ted őket.

2. A jó szülőnek mindig igaza van. 
Ann Peterson író és édesanyja így em-

lékezik egy fiával történt összeütkö-
zésre: „Végül összeszorított fogakkal 
azt kérdeztem tőle: = Miért van, hogy 
mindig neked van igazad? = Össze-
szorított fogakkal így válaszolt (ezt 
biztosan az apjától tanulta): = Mert 
te mindig azt akarod, hogy neked le-
gyen igazad. = Abban a pillanatban 
megéreztem, hogy Isten figyel. Nem 
volt szükség szavakra. Tisztán és vi-
lágosan értettem az üzenetet. Attól a 
pillanattól fogva az ’igazam’ elvesz-
tette addigi csillogását.” Fiával való 
kapcsolata átalakult, kevesebb lett 
közöttük az ellenállás. „Ezt soha nem 
tapasztaltam volna meg, ha ragasz-
kodtam volna ahhoz, hogy mindig ne-
kem van igazam.” Válogasd meg jól a 
küzdelmeidet! Jó szülőnek lenni nem 
azt jelenti, hogy gyűjtögeted a polcon 
a ’győzelmeket’, és kiborulsz a ’vere-
ségektől’. Jó szülőnek lenni azt jelen-
ti, hogy örülsz a családodnak.

Minden kedves olvasónknak: Ál-
dott nyári napokat kívánunk, teljen az, 
munkával, vagy pihenéssel. 

Áldás! Békesség!
Gulyásné Vári Edit
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REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink
Minden vasárnap Istentisztelet 10 
óra
Július 22. péntek – Házi Bibliakör, 
Halasi Ernő otthonában
Napközis hittantábor: 2016. au-
gusztus 8-12. hétfő-péntek, napon-
ta 9-16 óra, 5000/fő Még lehet je-
lentkezni!
Augusztus 21. 10 óra - Újkenyérért 
hálaadó, úrvacsorás ünnepi Isten-
tisztelet
Évnyitó Istentisztelet – szeptember 
4., 10 óra

NYÁR VAN…



Évek óta hagyomány, hogy a tanítási évet nemcsak az 
iskolában zárjuk le, hanem a tánccsoportban is. Így történt 
ez az idén is, június 5-én, amikor zsúfolásig megtelt a kul-
túrház érdeklődőkkel, hogy megtekintsék, mi mindent ta-
nultunk ebben az évben. Ezen a szép, vasárnapi délutánon 
99 táncos lépett a színpadra 5 korcsoportban, óvodásoktól a 
felnőttekig, hogy számot adjanak tánctudásukról. 

Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évben is. Csoporton-
ként 2-3 koreográfiát tanultunk, összesen 14-et. Munkámat 

Takács Renáta, Takács Betti és Szabó Ágnes segítette. 
A gyermekcsoportok elsősorban falunk és iskolánk 

rendezvényein szerepeltek, pl. Falunap, Idősek Napja, 
Jótékonysági Gála, Karácsony, Táncos bál. Az Ifjúsá-
gi Csoport nagyon sok meghívást kapott más települések 
rendezvényeire is, pl. Baja, Lajosmizse, Lakitelek, Katona-
telep, Balatonfűzfő, Tiszakécske, Kecskemét, Kadafalva, 
Tiszaalpár, Nyárlőrinc. 

Fő célunk, hogy megkaphassuk és átadhassuk azt az 
örömöt, amit a tánc nyújthat. Bízom benne, hogy a Tánc-
Évzárón is sikerült célunkat elérni, melyen összesen 14 
tánckoreográfiát mutattak be a gyerekek és a fiatalok nagy 
lelkesedéssel, az igen szépszámú és hálás közönségnek. A 
műsorban szerepelt néptánc, klasszikus tánc, modern- és 
showtánc is.

Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas és jókedvű 
előadásmódért!

A közönségnek pedig köszönjük az érdeklődést, a sok 
tapsot és biztatást!

Takácsné Kis Márta
csoportvezető
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TÁNC-ÉVZÁRÓ
 2016.
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A tanév utolsó napjai
Június 15-én véget ért a 

2015/2016-os tanév. Először a bo-
lond ballagáson búcsúzott el a 18 8. 
osztályos diák, a ballagási ünnepség 
időpontja június 18-a volt. 

A tanévzáró ünnepségen a kitűnő 
tanuló 8. osztályos diákok, Bódog 
Patrícia és Hajagos Veronika az is-
kola igazgatójától vehették át Balogh 
Levente, a Szentkirályi Ásványvíz 

Kft. igazgatójának ajándékát, a lap-
topot.

Június 16-án már napközis tábor-
rá alakult át az iskola. A programok 
között szerepelt strandolás, tőserdei 
túra, látogatás a Leskowsky hang-
szergyűjteménybe, volt indián-nap, 
evezés, kerékpártúra, közlekedésbiz-
tonsági nap és íjászat is. Hetente 40 
gyermek vett részt a programokon.

Július 1-jén közös vacsorával 
zárult a napközis tábor, melyhez a 
Szentkirályért Közalapítvány nyúj-
tott anyagi támogatást.

Minden diáknak, szülőnek és pe-
dagógusnak jó pihenést kívánunk, 
hiszen nemsokára ismét kezdődik 
egy új tanév.

KAZS

Napközis tábor "lakóinak" egy része Tájékozódás az útbaigazító táblán

Bolond ballagás Laptop átadása

Ballagás Pihenő a vízibázison
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A tornácunkon fészket rakott és köl-
tött is egy fecskepár. A tél folyamán saj-
nos leszakadt a fészek. Idén, hogy ez ne 
történjék meg, vettünk felcsavarozható 
műfészkeket. Szerencsénk volt, mert 
egyszer csak tollak, szöszök kezdtek ki-
kandikálni, de nem fecskék hordták oda, 
hanem a kedvesen csettegő kis házi rozs-
dafarkúak. Ezek a kecses kis madarak ri-
gófélék, szintén költöző madarak, mint a 
fecskék, de még hamarabb érkeznek, és 
később vonulnak. Még az is előfordul, 
hogy egyikük-másikuk itt telel. Ilyet is 
láttunk már, nagyon féltettük, hogy mi 
lesz vele. Onnan lehet megismerni, hogy 
noha egyszerű szürke ruhát visel, a fark-
tollai rozsdavörösek és állandóan rezeg-
teti, majdnem úgy, mint a barázdabille-
gető. Rögtön be is költöztek a fészekbe, 
vagyis a tojó elkezdte ülni a tojásait. A 
fiókák nagyon hamar kelnek ki, 12-13 
nap elegendő nekik. Először azt vettük 
észre, hogy a hím egyre többször fordul 

táplálékkal. Később már a tojó is ki-ki-
röpült ennivalóért. És igaz, hogy ők vá-
lasztották ezt a fészket a közelünkben, 
mégis mindig nagyon óvatosak voltak: 
mielőtt berepültek volna, mindig le-
szálltak egy közeli ágra, és néha hosz-
szú percekig vártak, csőrükben a finom 
légy-falattal, hogy egészen kitisztuljon 
a terep. Izgatottan csettegtek még teli 
csőrrel is. Ha már lassult a csettegés, ak-
korra a veszély is elmúlt és kedves derűt 
sugárzott a szavuk. Órákon át figyeltük 
őket, hogy milyen fáradhatatlanul hord-
ják az ennivalót. Hát kellett is, mert 
lassacskán kibukkant a fiókák kis feje a 
fészek peremén. Aztán a kis szemük is 
meg-megcsillant. Aztán végre az egyik 
reggel, mikor már majdnem derékig ha-
joltak ki a fészek-erkélyükből, az első, a 
legbátrabb, kirepült. Egyszer csak látjuk 
ám, hogy ott álldogál egy picinyke ma-
dár a szárítóállványon (amit előző este 
kinn felejtettünk, ruhástul), és a még ki 

sem nőtt farkát billegeti. Úgy meg volt 
illetődve, hogy csak állt és nézte, hogy 
innen milyen más a világ, és persze bil-
legtetett. Csak a kezünket kellett volna 
kinyújtani, hogy elérjük, de nem akartuk 
zavarni. Később nekibátorodott és elkez-
dett szaladgálni a szárítóállványon, mint 
a vízicsibe a tavirózsák levelén. Egyszer 
csak, huss, felszállt az egyik oszlopfőre, 
majd megbújt egy ágon. Sokáig maradt 
ott, szülei oda is utána hordták az enni-
valót. De már akkor ott ágaskodott a fé-
szek szélén a második fióka, hogy kire-
püljön, de az egyik lábacskája beakadt a 
fészek bélésébe. Fejjel lefelé lógva, mint 
a hajófestők, kétségbeesetten verdesett a 
szárnyacskájával, de szerencsére a létra 
már oda volt állítva, és egyikünk egy 
pillanat alatt fenn termett a tetején és ki-
szabadította. A harmadikat is láttuk még, 
de a negyedik és az ötödik szinte észre-
vétlenül repült ki. Egy hét múlva már az 
egész tanyán hallatszott a csettegésük. 
Most fecskék nézegetik a fészket... 

Pusztai Márton 4.o. tanuló

Májusi madarak

Közmunkásaink elborzadva mesélték, 
hogy miközben az elszáradt koszorúkat 
válogatták a temetői konténerből, dögöt 
tartalmazó zsák akadt a kezeik közé!

Ki lehet az az elvetemült, aki rend-
szeresen a temetőbe cipeli ki a döglött 
csirkéit és az egyéb állati tetemeket 
(malacokat)??

Viselkedésén  jogosan háborodnak 
fel a kijáró hozzátartozók is, és botrán-
koztatja meg őket a jelenség. Az illető 
a kegyeletsértésen túl veszélyezteti is a 
temetőlátogatókat, mivel a bomlás során 
elszaporodnak a baktériumok a tetem-
ben, ami a bűzhatás mellett betegségek 

kiindulópontja is lehet.
Az utóbbi időben az is rendszeresen 

előfordult, hogy a hulladéktárolóba oda 
nem illő dolgok kerültek (háztartási sze-
mét, ételmaradék, befőttek, mosdókagy-
ló, tv antenna). 

Településünkön a lakosság számára 
ingyenesen megoldott mindenféle sze-
mét elszállíttatása vagy legális elhelyezé-
se. Akkor vajon egyesek miért a temetői 
konténert választják lerakóhelyül?

Aki állatot tart valószínűleg rendel-
kezik kerttel vagy egyéb földterülettel 
is. Tájékoztatásul: Egy vidékfejlesztési 
minisztériumi rendelet (45/2012. VM) 

szabályozza annak feltételeit, hogy az 
elpusztult állatot a tulajdonos a saját te-
rületén, kertjében, földjén eltemetheti. A 
kertben figyelembe kell venni a talajvíz-
szint magasságát, egészségügyi okokból 
ugyanis csak ott lehet állatot eltemetni, 
ahol a talajvíz legalább 1,5 méterrel van 
a felszín alatt. A rendelet azt is előírja, 
hogy az elhantolási hely és a szomszédos 
ingatlan között legalább 1,5 méternek 
kell lennie, továbbá kimondja, hogy saját 
területen évente 100 kilogrammig lehet 
állatot eltemetni.

Nemtisztelt Döghajigáló! Ássa el ott-
hon elhullott állatainak tetemét, ahelyett, 
hogy sunyi módon, úton-útfélen és a te-
metőben eldobálja!

Kovácsné Lázár Ilona

Jóérzés híján…..
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Barackos lepény
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojás, 
25 dkg cukor, 2 dl tej, fél csomag sütőpor, 1 kg 
barack (sárga vagy őszibarack)
1. A puha vajat a cukorral és a tojással habosra keverjük, hoz-
záadjuk a tejet, valamint a liszttel, sütőporral, 1 csipet sóval 
elkevert száraz anyagot, valamint 1 narancs reszelt héját.
2. A barackot meghámozzuk, felkockázzuk, és lisztbe for-
gatjuk (ettől nem fog lesüllyedni az aljára). Egy 30x23 cen-
tis tepsit kivajazunk, beszórjuk liszttel, (vagy sütőpapírral 
kibéleljük) beleöntjük a tésztamasszát, belerakosgatjuk a 
barackot, és előmelegített sütőben (légk. 155 fok, 35 perc) 
megsütjük. Akkor jó, ha kezd pirulni a teteje. Porcukorral 
megszórva tálaljuk.
Tipp: Nektarin vagy szilva, de akár vegyesen is kitűnő válasz-
tás. Amikor a sütemény elkészült, tetejére ízlésesen kevés 
gyümölcslevárt csöpögtethetünk.
Jó étvágyat kíván 

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Június időjárásaDinnyeszezon

Gyászhír
Fájdalommal tudatjuk, hogy

Darányi Kálmánné (Vári Ilona)
életének 85. évében elhunyt.

Temetése 2016. július 11-én hétfőn
10 órakor lesz a szentkirályi temetőben.

Gyászoló Szerettei

Nem panaszkodhattunk, sem hőmérséklet, sem csapadék 
szempontjából. A hőmérséklet néhány napos kivételtől el-
tekintve átlagosan alakult. A hónap eleje igen kedvező volt 
a kalászos gabonáknak. Jól jött a csapadék, és nem volt 
perzselő hőség, ami kedvezett volna a „megszorulásnak”. 
Igazán „meleg” napok 21-től alakultak ki. A csapadék el-
oszlása már nem ilyen egyértelmű volt. A hónap második 
felében a kukoricának, a napraforgónak nagy szüksége len-
ne a vízre. A vízigényes zöldségfélék víz utánpótlását szin-
te minden termelő mesterségesen oldja meg. Szerencsére 
a mélyen gyökerező növények még bírják az esőhiányt, 
hiszen a talajvíz elfogadható szinten van. Annak ellenére, 
hogy csak néhány napig tartott, a levegő páratartalma igen 
alacsony volt, bizony a kukoricák egyes helyeken szivaroz-
tak. Csapadék viszonyok: 1-én 12,5 mm, 2-án 2,2 mm, 4-
én 11,2 mm, 5-én 0,8 mm, 11-én 23,2 mm, 12-én 3,5 mm, 
13-án 16,2 mm, 15-én 3,6 mm, 19-én 0,8 mm, 24-én 2,2 
mm,26-án 2,8 mm. Összesen 79. mm. A sokévi átlag: 72. 
mm. Vecsei.

Szentkirályon napokkal ezelőtt megkezdődött a dinnye-
szezon. Bencsik István dinnyéje mellé jár egy szép mo-
soly is Vörös Vikitől. V.F.

ANYAKöNYVI HÍREK
Született: Rimóczi Andor 2016.06.04. anyja neve 
Kökény Márta, Kókai-Szabó Dániel 2016.06.09. 
anyja neve Antal Noémi, Körtvélyesi Lotti  

2016.06.22. anyja neve Vörös Krisztina, Benke Erzsé-
bet Klaudia 2016.06.27. anyja neve Benke Erzsébet, 
Karazsia Tamás 2016.06.30. anyja neve Hojsza Piroska



HIrdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos települése-

ken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

LAJSZIGET KFT.
AKCIÓ!

Mogul HM 46, illetve Mogul HM 68
(HLP) minősítésű hidraulika kenőanyagokra

60 L-es nettó: 26 770.- +Áfa
208 L-es nettó: 85 040.- + Áfa

Személy- és tehergépjárművekhez olaj, szűrő,
akkumulátor, alkatrész és ápolási termékek

kedvező áron rendelhetőek!
Darányi Endre 70/338-40-76

Kmét, Kőrösi hegy 31. olajszigetkft@gmail.com
Ingyenes kiszállítás Szentkirályra!

Köszönet!
Magam és az érintett szentkirályi lakosok nevében 
köszönetet mondunk az érintetteknek, hogy a temető 
hátsó részében elkészült a vízellátás, megkönnyítve 
ezzel a területen a sírok gondozását.

Kozmáné Melinda

Szentkirályon trafikba eladót keresek.
Számítógépkezelői ismeret szükséges.

Jelentkezés: Kéri Józsefnél a 70/3311-348 
telefonszámon

Tanácsok nyárra
A júniusi újságunkban olvashattak a viharos időjárásban elő-

forduló veszélyekről olvasóink. Most pedig az igazi nyár esetle-
ges káros hatásaira hívjuk fel a figyelmet. Nagyon könnyen lehet 
a tűző napon napszúrást kapni, főleg fedetlen tarkót ért napsütés 
következtében. A tünetek szédülés, hányás, fejfájás.  Ezt könnyen 
kivédhetjük napernyővel, szalmakalappal, árnyékoló kendővel. Ha 
már megvan a baj, a fenti tünetekre alkalmazhatunk gyógyszeres 
kezelést. Ha ez nem segít, föltétlen forduljunk orvoshoz. Nehezebb 
a helyzet a hőgutával. Ez bekövetkezhet zárt térben is, pl. gépko-
csiban, de akár szabadban is. Magas hőmérséklet és párával telí-
tett levegő hatására jön létre, még borult időben is. Az ilyen időre 
mondják, hogy meg lehet főni, és tényleg a testünk túlmelegszik, és 
a magas páratartalom miatt testünk hűtőberendezése csődöt mond. 
Izzadunk ugyan, a verejték csorog rólunk, a párolgás hiánya miatt 
nincs hűtő hatás. Ilyenkor kerülni kell a nehéz ételek és az alkohol 
fogyasztását. Indokolt sok víz fogyasztása, pl. ásványvizek. Nem jó 
ötlet a cukrozott üdítők fogyasztása, a kávéivás sem. A túlmelege-
dett testet hűvös hellyel, hideg vizes borogatással hűtsük le. Indo-
kolt esetben kérjünk orvosi segíséget. A szellős öltözet, a szabad le-
vegő, mesterséges légmozgás megelőző lehet a kellemetlen helyzet 
kialakulására. Nagyon veszélyes lehet a fürdőzés is, ha felhevült 
testtel „csobbanunk” a vízbe, különösen, ha nem kellően meleg. 
Ilyenkor akár szív megállás is lehet a vége a meggondolatlanság-
nak. Az utóbbi években mintha alábbhagyott volna az UVB sugár-
zás káros hatásainak kivédésére szolgáló kampány. Pedig tovább 
éget bennünket az éltető Napunk, szinte el akar pusztítani. Szinte 
a napnak csak az elején és a végén mérhető elfogadható sugárzási 
érték. Vigyázat! Még borús időben is leéghetünk. Szinte naponta 
erős, igen erős, sőt egyes esetekben extrém erős sugárzásról is ér-
tesülhetünk. Ez ügyben az Országos Meteorológiai Intézet honlap-
ján tájékozódhatunk. Az égető sugárzás hatására szinte percek alatt 
leéghetünk, ezt még fokozza a vízparton tartózkodás, hiszen a víz 
visszaveri a sugárzást. Ne tartózkodjunk tűző napon, hordjunk vi-
lágos ruházatot, és használjunk nagy faktorszámú védőkrémeket. 
Hogy mennyire kell vigyáznunk a bőrünkre? Ha hinni lehet (már 
pedig miért ne) a hírforrások arról szólnak, hogy az utóbbi tíz év-
ben megháromszorozódott a bőrrákban elhunytak száma. Ez nem 
ijesztgetés, gondolatébresztő! Vecsei F.


