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Ajándék laptopot kaptak a 
Szentkirályi Általános Iskola 

kitűnő tanulói
Budapest, 2017. június 21.

Követve az évek óta őrzött hagyományt, Balogh Leven-
te, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke ismét 
ajándék laptopokkal ismerte el a Szentkirályi Általános 
Iskola kitűnő végzős tanulóit. 

Négyen zárták kitűnő eredménnyel az idei tanévet a Szent-
királyi Általános Iskolai nyolcadik osztályos diákjai közül: 
Farkas Győző, Kókai-Szabó István, Oláh Enikő és Szabó 
Zsuzsa. Kimagasló teljesítményüket elismerve Balogh Le-
vente, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke több 
éves hagyományt követve, immár hetedik alkalommal adott 
át ajándék laptopokat az iskola tanulóinak. 

Gratulálunk, ez szép volt!

Vörös Attila 8. osztályos tanulónk a Kisiskolák diákolim-
piáján, Miskolcon nagyszerű versenyzéssel I. helyezést ért 
el 800 méteres síkfutásban. Gratulálunk Attilának, és felké-
szítő tanárának Baukó Ferencnek!
Megtekinthető: http://www.iskola.szentkiraly.hu

Ballagás 2017.

Az idén 24 tanuló búcsúzott a Szentkirályi Általános Isko-
lától: Agárdi Szabolcs, Besenyei Marcell, Bimbó Kristóf, 
Bot Lívia, Czakó Viktória Szeréna, Czine Barna, Csordás 
Gábor, Fábián Alexandra, Farkas Győző Máté, Gömöri 
Tamás János, Jobb Andrea, Kasza Zsolt, Király Bernadett, 
Kókai Szabó István, Medgyesi Anikó, Oláh Enikő, Papp 
Milán Sándor, Siller Szilárd, Steklács Ádám Benedek, Sza-
bó Zsuzsa, Szász Szidóna, Szutor Kristóf, Vörös Attila, Vö-
rös Veronika. Osztályfőnökök Ádámné Péli Andrea volt.
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A képviselő-testület június 29-i ülésén történt
A képviselő-testület 2017. június 29-én 

tartotta ülését, ezen 5 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontban Hádingerné 

Harnos Ildikó tájékoztatóját tárgyalták meg 
a Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Ebből kiderült, hogy a gyermekek létszáma a 
2016/17-es nevelési évben több alkalommal 
változott. Tanév közben 5 gyermek érke-
zett és 2 gyermek ment el az intézményből. 
1 gyermek visszakerült a nevelőszülőktől 
a szülőkhöz, 1 gyermek pedig elköltözött. 
Évek óta tapasztalható tanév közbeni felvételi 
igény, ezért a csoportok létszámát – az opti-
mális elosztásra törekedve – úgy alakítják, 
hogy mindegyik korosztálynál maradjon sza-
bad férőhely. 

Ebben a tanévben a tanfelügyeleti ellenőr-
zés kapcsán az intézményi önértékelés doku-
mentumainak kidolgozása és a vezetői tanfel-
ügyelet előkészítéséhez kapcsolódó feladatok 
voltak hangsúlyosak. A feladatokat a belső 
önértékelési munkacsoport látta el Ádám-
né Maróti Erika vezetésével. Ide tartozott a 
névtelen kérdőívek kiosztása, összegyűjtése, 
majd a válaszok határidőre való feltöltése az 
online informatikai rendszerbe. 

A tanév során a Zöld Óvoda címhez 
kapcsolódó környezettudatos szemléletmód 
további alakítása érdekében egész évre vonat-
kozó terv alapján zajlottak a csoportos és in-
tézményi szintű programok. Megünnepelték 
a zöld jeles napokat, egészség- és ökohetet 
rendeztek. A programokat zenés műsorok és 
kiállítás egészítette ki. „Nagy örömmel tölt 
el bennünket, hogy egyre több kisgyermek 
készít otthon a szüleivel újrahasznosítható 
anyagokból ötletesnél-ötletesebb játékokat, 
tárgyat, melyekből már második éve ren-
dezünk kiállítást. A még tudatosabb tevé-
kenységek érdekében a következő tanévtől 
nevelőtestületi szinten Zöld Óvoda munkakö-
zösség létrehozását tervezzük. Jó látni, hogy 
a szemléletmód alakításában a szülők is egyre 
jobban kiveszik a részüket és partnerek, öt-
letadók a programok tovább szélesítésében. 
Köszönjük!”

Durgóné Benkő Babett és Lassúné Nagy 
Zita képviselte az intézményt abban a 4 in-
tézmény óvodapedagógusait összefogó, egész 
tanévben tevékenykedő szakmai csoportban, 
amely egy tehetségazonosító és mérő eszköz 
kialakítására, és az ehhez kapcsolódó doku-
mentáció elkészítésére jött létre. A projekt 
zárása és a szakmai anyag megjelenése 2017 
június vége – július elejére várható.

Intézményünkben, ebben a tanévben 3 fő 
töltötte dajkai szakmai gyakorlatát. Ők Bodor 
Boldizsárné és Jánosy Jenőné nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező dajkáink irányításá-
val kapcsolódtak be a csoportok életébe, és 
azóta valamennyien sikeres vizsgát is tettek. 

Óvodapedagógusaink idén is szívesen 
vettek részt szakmai továbbképzéseken, kü-
lönböző programokon. A köznevelést – ezen 
belül az óvodai nevelést – érintő folyamatos 
változásokról önképzéseken, belső tudásmeg-

osztásokon és különböző szakmai programo-
kon kaphattunk információkat.

Az elmúlt tanévben megkezdett terv foly-
tatásaként idén Durgóné Benkő Babett végez-
te el a DIFER méréssel kapcsolatos tovább-
képzést. Az elsajátított tudást a nagycsoportos 
gyermekek körében alkalmazott mérés során 
hasznosította is. Így tovább bővült azoknak 
a pedagógusoknak a száma, akik az iskola-
érettségi szint megállapításában segítséget 
nyújtó DIFER mérést alkalmazni tudják. A 
terv folytatásaként még 3 fő DIFER tovább-
képzése van folyamatban, így várhatóan a 
következő tanévtől már valamennyi csoport-
ban lesz olyan pedagógus, aki a munkájában 
alkalmazza majd ezt a mérést.

A nyári élet június közepétől 1 csoport-
ban zajlik. Az óvoda 2017. augusztus 4-ig 
tart nyitva, ezt követően nyári takarítási és 
karbantartási munkálatok megszervezésére 
kerül sor.

„Vezetői megbízásom harmadik éve sok 
programmal, feladattal, nyugodt körülmé-
nyek között zajlott le. A nevelőtestület és a 
nevelőmunkát segítők aktív közreműködésé-
vel, támogatásával teljesen zökkenőmentesen 
alakult az év. Köszönöm munkájukat és azért 
is köszönettel tartozom, hogy egész évben 
támogatták vezetői és óvodapedagógusi mun-
kámat egyaránt!

A szülők közössége aktívan részt vállal az 
intézmény programjaiban, szívesen vesznek 
részt a közös rendezvényeken. Az óvodai bál 
már évek óta kedvelt színfoltja, rendezvénye 
a falu téli életének.

Minden évben sikerül új, eddig még nem 
látott nagysikerű szülői műsorral gazdagítani 
ezt a rendezvényt. Külön köszönet valamen-
nyi szülőnek, akik ezt a rendezvényt bármi-
lyen módon támogatják, a szervezésben és a 
lebonyolításban részt vállalnak!

A Szülői Munkaközösség hatékony, aktív 
munkájának és segítségének köszönhetően je-
lentősen szépülhetett, megújulhatott az óvo-
dai udvari és csoportszobai játékok kínálata, 
valamint számtalan báb- és zenés előadásnak 
lehettek részesei óvodásaink. Köszönet érte 
minden szülőnek!”

Az óvodai nevelőtestület a vezetői beszá-
molót elfogadta, néhány kiegészítést rögzítve. 
Eszerint „a kollégák többségének egybehang-
zó véleménye szerint sikeres, tartalmas évet 
tudhatunk magunk mögött, ezt híven tükrözi 
a részletes, tartalmas, jól áttekinthető beszá-
moló.

Kiegészítésként a Katica csoportos kol-
léganő a csak a csoportjára vonatkozó saját 
szervezésű programokat fűzte hozzá, melyek 
nem szerepelnek maradéktalanul a beszámo-
lóban.

Az óvodavezetővel egybehangzóan vé-
leményünk szerint a Zöld óvoda programhoz 
kapcsolódóan kell a jövőben komolyabb, tar-
talmasabb munkát végeznünk a gyermekek 
környezettudatos nevelése érdekében, mely-
hez elengedhetetlen a munkaközösség meg-

alakítása. 
Javítanunk kell a belső információáramlás 

minőségén a zökkenőmentesebb együttműkö-
désért, a konfliktusok elkerülése érdekében. 

Felmerült még igényként, hogy jó lenne 
egy wifi jelerősítő beszerzése, mely lehetővé 
tenné a csoportokban is az internetes tartal-
mak használatát a motivációs lehetőségek, a 
kezdeményezések, foglalkozások színesebbé 
tétele érdekében.”

A Szülői Közösség képviselője is egyet-
értett a beszámoló tartalmával, kiegészíteni 
nem kívánta. „Nagyon örülök, hogy a neve-
lési év során különösebb konfliktus/probléma 
nem merült fel! Egyetlen megkeresés történt 
a tanév végén, melyben egy szülő sérelmez-
te, hogy gyermeke nem maradhat a középső 
csoportban. A szülők nevében köszönöm 
egész éves áldozatos munkátokat! Külön kö-
szönöm, hogy kéréseinknek igyekeztél eleget 
tenni. Bízom benne, hogy a következő neve-
lési év során – hasonlóan a mostanihoz – jól 
együtt tudunk működni!”

A képviselő-testület a véleményező kö-
zösségek által is jelzett együttműködési folya-
matot üdvözölve annak kiemelésével fogadta 
el a tájékoztatót, hogy az intézményvezető 
továbbra is a munkatársai és a szülők bevo-
násával törekedjék az Óvoda működésének 
irányítására.

a elmúlt tanévi működéséről szólt. 
Katzné Almási Zsuzsanna intézményve-

zető elmondta, hogy a szentkirályi gyermekek 
máshová íratása szerencsére nem jellemző, 
idén áprilisban minden iskolaérett óvodást a 
szentkirályi iskolába írattak szüleik. Az idén 
elballagó 24 nyolcadikos helyére azonban 
csak 15 elsős érkezik.

„A zeneiskolások száma alacsony, a csök-
kenés minden tanszakon a pedagógus-sze-
mélycserék, illetve az emelkedő zeneiskolai 
tandíjak következménye.

A tantestület összetételét illetően idén 
sok változás történt, és most már elmondható, 
hogy nagyrészt sikerült képzett és elhivatott 
személyekkel pótolni a távozókat.

Kaptunk végre pedagógiai asszisztensi 
státuszt, ezt a feladatot – kollégák és gyere-
kek egyöntetű megelégedésére – Rohács Fan-
ni látja el.

Kémiát és fizikát tanító kollégánk is 
nyugdíjba készül, őket nagyon nehéz lesz pó-
tolni. Évek óta téma konferenciákon és érte-
kezleteken a természettudományos tárgyakat 
tanító pedagógusok hiánya, de sajnos semmi 
sem történik ez ügyben, sőt olyan szigorítá-
sokkal riogatnak folyamatosan, melyek már-
már ellehetetlenítik a kisiskolákat.

A 8. osztályos 4 kitűnő tanuló idén is 
megkapta Balogh Levente ajándékát, a lapto-
pot. Köszönjük Balogh Úr nagylelkű felaján-
lását!

Kovács Rita 7. osztályos tanuló az idén is 
szép eredményeket ért el matematikából, de 
csapatban is szépen szerepeltek a hetedikesek. 
Felkészítőjük Tóth-Baranyi Mariann volt.
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Szent László-emlékév
A 2017-es évet Szent László-emlékév-

nek nyilvánította a nemzetpolitikai államtit-
kárság a „lovagkirály” trónra lépésének 940., 
szentté avatásának 825. évfordulója alkal-
mából. Az emlékév célja felhívni a figyelmet 
arra, hogy Szent László a keresztény egység 
jegyében kapcsolta össze a közép-európai 
nemzeteket. Életművében a nemzet fogalma 
is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Király-
ság az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni 
pozícióját és szerepét a térségben. László ki-
rály az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki 
összekapcsolja a közép-európai népeket, hi-
szen Lengyelországban született 1046. júni-
us 27-én, édesapja I Béla. Erdély védőszent-
je, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán 
halt meg 1095. július 29-én, a Cseh király 
ellen vívott csata közben  megbetegedett, és 
meghalt. Szent László e népek közösen tisz-
telt királya és az itt élő nemzetek összetar-
tásának, együttműködésének szimbóluma. 
Az emlékév alkalmat adhat, hogy a térség 
államai a történelmi hagyományokra alapoz-
va hatékony együttműködést alakítsanak ki. 
László uralkodási ideje 1077-1095 között. 
Horvátország királya is volt 1091-1095 kö-
zött. Szent László nevéhez fűződik az első 

magyar szentek avatása. 1083-ban szentté 
avattatta az államalapító István királyt, va-
lamint annak fiát, Imre herceget, Gellért 
püspököt és két zobori remetét, Andrást és 
Benedeket. Eljárása erősítette külpolitikai 
koncepcióját, miszerint Magyarországot 
önálló szentjei révén méltó hely illeti meg a 
keresztény államok közösségében. Őt magát 
1192-ben avatták szentté. A fiatal László her-
ceg szinte mindig hadjáratban volt. Harcolt a 
kunokkal, besenyőkkel, bizánciakkal. A csa-
tákból mindig győztesen került ki. I. László 
hatalomra jutása után azonnal hozzáfogott a 
rendteremtéshez. Ennek érdekében 1077 kö-
rül adta ki III. törvénykönyvét. A tulajdonvi-
szonyok átalakulása ugyanis a lakosság egy 
részét szolgasorba taszította. E réteg tiltako-
zása a tulajdon semmibevételében nyilvánult 
meg: bizonytalanságában elemelt mindent, 
ami mozdítható volt. „Magyarország főurai 
megesküdtek, hogy a tolvajt nem kímélik, és 
el nem rejtik.” - olvasható a legelső cikkely-
ben. A törvények több mint fele a tulajdon 
védelmével foglalkozott. Minden lopásért 
kemény megtorlás járt. Akit lopáson tetten 
értek, felakasztották. Ha közben bemenekült 
a védelmet nyújtó templomba, megúszta 

megvakítással, de 
tízévesnél idősebb 
gyermekeit elad-
ták rabszolgának. 
Liba- vagy tyúk-
lopásért kitolták 
a tolvaj szemét. 
Gyakori büntetés 
volt a kéz- vagy 
orrlevágás, a nyelv 
kitépése. Ha a bíró a bűnöst futni hagyta, az 
mindenét elvesztette, és őt magát is eladták. 
Ellenben ártatlan ember felakasztása esetén 
csak az áldozat vérdíját kellett kifizetnie. 
Ebben a törvénykönyvben szerepel első íz-
ben a nemes (nobilis) kifejezés. A megneve-
zés azt mutatja, hogy a szabadok társadal-
mában Szent István óta változások mentek 
végbe. Az előkelőket vagyoni állapotuk és 
társadalmi helyzetük tekintetében jelentős 
különbségek választották el a szabadok tö-
megeitől. Kiváltságos helyzetüket I. László 
király törvénye már jogi normává emelte. 

Kedves olvasó! Szent László királyunk 
mozgalmas életútjáról sokat megtudhat, ha 
felkeresi a „wikipédia” oldalakat, ahonnét ez 
a rövidke „tudnivaló” is származik. –szerk-

A tanévet megelőző nyáron 40 gyermek-
kel Erzsébet táborban voltunk Zánkán. Idén is 
pályáztunk, de szűkítették a keretet, és a ke-
vés hátrányos helyzetű gyerekre való tekintet-
tel elutasították pályázatunkat. Minderről az 
értesítést június 8-án kaptuk meg (!).

Balogh Levente felajánlotta, hogy anyagi 
segítséget nyújt egy másik tábor megszerve-
zésében, most éppen ezen dolgozunk. Kö-
szönjük támogatását!

Az Ifjúsági Otthon sikeres pályázatának 
köszönhetően egy érdekes, játékos-mesés 
foglalkozáson vettek részt a legkisebbek a 
tavasszal.

A Határtalanul program keretében a Fel-
vidéken jártak 7. osztályos diákjaink, a Nem-
zeti Összetartozás Napján élménybeszámolót 
tartottak erről a többi tanulónak.

A második napirendi pont az Általános 
IskolPedagógusaink már szervezik a 2017-
es hasonló kirándulást, hiszen erre ismét van 
lehetőség.  

A sport területén az idén is sikeres évet 
zártunk. A kötelező Fitt-mérés is bizonyítja, 
hogy gyerekeink állóképessége jó, és köszön-
hetően nagyszerű testnevelőinknek, a lelke-
sedés is megvan. Az év legfényesebb érme: 
Vörös Attila 8. osztályos tanuló június 21-én 
diákolimpiát nyert Miskolcon 800 méteres 
futásban.

Focistáink szinte minden kupát elhoztak 
az idén, „nagy focistákat” ballagtattunk, és 
bízunk az utánpótlásban is.

Népszerű lett a kisebbek között a floor-
ball, lányaink az országos döntőn 7. helyezést 
értek el. (1-2. osztályosok!)

Rendszeresen járnak tanulóink úszni, már 

úszóbajnokságon is jártak az ügyesebbek.
Az úszósport népszerűsítésére megren-

dezték idén is az Univer 24 úszóversenyt, me-
lyen iskolánk a kisiskolák versenyében ismét 
1. helyezést ért el.

Tanulóink 1/3-a kézilabdázik igazolt 
sportolóként a KIKI-SPORT Kft-nél.

 A Duna Aszfalt Kft. 25 melegítővel, futó-
nadrággal és futó felsővel támogatta a szent-
királyi futócsapatot. A szülők és a gyerekek is 
értékelik és támogatják Baukó Ferenc lelkes 
munkáját, mellyel a futósportot népszerűsíti.

Ebben a tanévben is mindent megtettünk 
a kollégákkal, hogy színvonalas szakmai és 
közösségi munka folyjon a szentkirályi isko-
lában. 

Kiemelném új pedagógusaink beillesz-
kedését és lelkes munkáját: Bimbóné Ádám 
Mónika és Jónis György személyében embe-
rileg és szakmailag is kiváló kollégák kerül-
tek tantestületünkbe. 

Ebben a tanévben különösen sok segít-
séget kértünk és kaptunk a szülőktől, jó volt 
a kapcsolatunk az SZMK-val. Köszönjük 
Ádámné Csordás Judit, SZMK-vezető lelki-
ismeretes munkáját, építő ötleteit!

Köszönettel tartozunk Balogh Levente 
Úrnak, aki sokrétű munkája mellett is bizo-
nyította a szentkirályi gyerekek iránti odafi-
gyelését és jó szándékát.

Kollégáim nevében is köszönöm a sok-
sok támogatást és segítséget, amit intézményi 
céljaink megvalósításához kaptunk Szentki-
rály Község Önkormányzatának Képviselő-
testületétől, Polgármester Úrtól, a Szentkirá-
lyért Közalapítványtól és a kedves szülőktől.

Köszönöm minden támogatónk – bár-

milyen jellegű – felajánlását és támogatását, 
amellyel hozzájárultak munkánk sikerességé-
hez, jó hírnevünk öregbítéséhez, gyermeke-
ink öröméhez.”

A tájékoztatót a testület az iskolai neve-
lői-oktatói tevékenység elismerésének hang-
súlyozásával fogadta el.

A következő napirendnél Szabó Gellért 
elmondta, hogy a múltkori testületi ülésen 
is szó volt a hulladékgazdálkodásról. Egy 
évvel ezelőtt még kb. 170 cég volt az or-
szág területén, amiből az állami átszervezés 
következtében őszre csak 19 marad, ha tel-
jesen végigfut az összevonás. Ezúttal annak 
a megállapodás-tervezetnek a megtárgyalása 
a feladat, ami a Duna-Tisza közén egyetlen 
szerveződés, egy 105 települést (628 ezer la-
kos) ellátó önkormányzati társulás feladatává 
tenné hulladékkezelést. Az új társulásban a 
legfőbb döntéshozó szerv a 13 tagú Társu-
lási Tanács volna, melybe 1 tagot delegálhat 
a Kocsér, Nagykőrös, Nyársapát, Lakitelek, 
Szentkirály, Tiszakécske, Tiszaug térség. A 
testület – más valós lehetőség híján – egyhan-
gú szavazással döntött a Társuláshoz történő 
csatlakozásról, és a Tanácsba Tóth János, 
Tiszakécske polgármesterének delegálásáról, 
akinek ott a lakosság számához arányosítva 
7,46 %-nyi szavazata lesz. 

A képviselő-testület jóváhagyta a DÉ-
MÁSZ 2018-ra szóló áramdíj ajánlatának 
elfogadását úgy a közvilágítás, mint az intéz-
ményi energiaellátás tekintetében, valamint 
a Szentkirályiak Egészségéért és Sportjáért 
Egyesület (SZESE) részére pólókra, nevezé-
si és versenyszervezési költségekre 250 ezer 
forint támogatását.



Ha június eleje, akkor itt az ideje a zöldborsó betá-
rolásának. Önkormányzatunk kertjében, a közmunkások 
gondozásában, az idén jól „fizetett” ez a fehérjedús zöld-
ség, ami a közétkeztetésben lesz felhasználva. Összesen 
90 kg került a mélyhűtőbe. A borsófejtés aprólékos, idő-
igényes munka, „társadalmi” besegítésre is szükség van. 
Június 8-án K. Szabóné Erzsike, Csordásné Juliska és 
Csőszné Juliska nyugdíjasok szálltak be segíteni. Köszö-
net a segítségért! –szerk-.
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Milyen köszönési, üdvözlési formák-
ra tanítsunk? Gyakran találkozni nem-
csak gyerekek, de felnőttek körében is 
olyan formákkal, hogy „Jó napot” (kívá-
nok nélkül), „Szia”, „Sziasztok”, „Visz-
lát”, „Helló”, „Hellósztok”, stb., itt-ott 
félszeg kézfogással, suta testbeszéddel 
kísérve. Ezek az üdvözlési formák csak 
árnyaltan, bizonyos közösségekben al-
kalmazhatóak, egyrészt barátságtalanra, 

másrészt túl bizalmaskodóra, nyeglére, tiszteletlenre is si-
keredhetnek, kiválhatnak bizonyos rosszallást (elsősorban 
az idősebbekét), ronthatják az első benyomást (gyerekről, 
szülőről egyaránt). A „Kezét csókolom”, „Kézcsókom”, 
még ma is széles körben elterjedt, bár bele lehet érezni némi 
„feudális, pukedlis” felhangot, (legalábbis, ha a kézcsók 
tényleg meg is történik), azonban kétség kívül barátságos, 
tiszteletet sugall. 

Mi a vélemény a tegeződésről, magázódásról? Enged-
jük-e, hogy a gyermek a felnőttet tegezze, ha igen, kit, mi-
kor, milyen körülmények között?

A kisgyerek spontán utánzással tanul – így tanul meg 
járni, beszélni. A beszédnél is ugyanígy van. Ez áll a kö-
szönésre és a társadalmi érintkezés minden formájára is. De 
ne legyünk türelmetlenek! Rémes, amikor egy négy-öt éves 
kisfiúra rákiáltanak: Kezelj! (Az ember először nem is érti 
mit akarnak, és nyilván a gyerek se. Egy felnőttes kézfogást 
akarnak kierőltetni – teljesen feleslegesen). A gyerekek sok-
szor tévednek, botladoznak a köszönés alkalmazásával, de 
ez nem baj, ez normális, természetes és leginkább kamasz 
korban probléma. A kisgyerekek általában nem köszönnek. 
Ám 9 - 11 éves kor körül a gyerekek, ha valaki megmond-
ta nekik, hogy lehet „Jó napot kívánok” -kal köszönni, kö-
szönni fognak zavar nélkül. Persze van olyan felnőtt, aki 
még ettől is megsértődik, mert a „Csókolom!”-ot igényli. 

Magyarországon nem tudjuk egymást megszólítani, és 
ilyenkor jön a bácsi, a néni a felnőtteknél is, vagy éppen-
séggel a papa és a mama, akár az egészségügyi intézmé-
nyekben is. Nyugatabbra tőlünk könnyedén mondhatja a 
kisgyerek is reggel a sövény fölött átszólva a kertben, hogy 
Jó reggelt Kovácsné asszony!

Hagyjuk hát békén gyerekeinket! Adjunk jó mintát! Ak-
kor nem kell semmiféle köszönést megkövetelni, tegezést 
vagy magázást kierőltetni. Mindez a nagy gyereknél, jó 
mintát adó környezetben, magától kialakul. Úgy is mindig 
lesz, akinek valami nem tetszik, aki a kákán is csomót ke-
res. Margó néni

Köszönni Borsófejtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentkirály község Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet fiatal házasok számára az önkormány-

zat tulajdonát képező Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti Fecskeház tetőtéri 6. számú bérlakás lakás céljára 
történő bérbeadására legfeljebb 5 év időtartamra.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 2017. július 24-én hétfőn 16 óráig lehet benyújtani, ahol részletes pá-
lyázati felhívás, és további tájékoztatás kapható.

A gondos anyai, apai ellátás következtében szépen 
fejlődnek gólyafiókáink. Néhány hét, és fészekhagyók 
lesznek. Szerencsésen túlélték a 21-i jégverést. A fotón: 
érkezett a „friss” víz.

Falunk gólyái
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„BúcSúZuNK TőLETEK, …”
Óvodánk 2016/17-es nevelési évét 

június 01-én zártuk a Művelődési Ház-
ban. Nagycsoportosaink, „Az ezüst 
hegedű” című mese dramatizálásával, 
a középsősök madarakról szóló verses-
énekes műsorral zárták le az elmúlt esz-
tendőt. Az előadások után ballagó gyer-
mekeink elbúcsúztak, és tarisznyájukkal 
a vállukon elballagtak az óvodába, hogy 
utoljára, együtt elfogyasszák a középső-
sökkel a finom uzsonnát. A szeptemberi 
iskolakezdéshez sok sikert kívánunk!

Durgóné Benkő Babett

A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KuRATÓRIuMÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Szentkirály Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének tagjai és más adakozó szentki-
rályi lakosok 1990. október 12-én létrehozták 
a „Szentkirályért” Alapítványt. Az időközben 
közalapítványi minősítést nyert Alapítvány Ku-
ratóriuma pályázati felhívást tesz közzé.

1. A pályázat célja:
Szentkirály községben állandó lakhellyel ren-
delkező, kiemelkedő tehetségű fiatalok tovább-
tanulásának segítése, ösztönzése.

2. A pályázat jellege: nyilvános.

3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az a Szentkirály kö-
zségben állandó lakhellyel rendelkező, közép- 
vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán 
tanuló fiatal – a középiskola 9. évfolyamának 
második félévétől a tanulmányok befejezéséig 
– akinek a szorgalom és magatartás minősítése 
nélkül számított év végi tanulmányi átlagered-
ménye legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől függetlenül 
„Az Országos Szakmai tanulmányi verseny”, 
valamint a „Szakma Kiváló Tanulója Verseny” 
országos szakmunkásverseny, az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), 
valamint az ezekkel egyenértékű országos mű-
vészeti versenyek 2017. évi vetélkedőjének I-X. 
helyezettje is pályázatot nyújthat be.
Az átlageredmény számításának és az ösztöndíj-

ra jogosultságnak különös esetei:
- Az ún. szakmacsoportos oktatásnál külön tan-
tárgyként számítanak a résztantárgyak, az össze-
vont tantárgyi osztályzat az átlagba nem számít 
be.
- A tantárgyak százalékos minősítése esetén a 
jeles rendűség követelmény, emelt összegű ösz-
töndíj a 100 %-os minősítésre jár.
- A középiskolai érettségi megszerzése után az 
első szakképzettség (OKJ-s képzettség) meg-
szerzéséért folytatott tanulmányok tekinthetők 
ösztöndíj-támogatásra jogosító képzésnek.
- A középiskola elvégzése után felsőfokú szak-
képzési rendszerben résztvevőkre a felsőokta-
tási hallgatók részére megállapított ösztöndíjak 
nem alkalmazhatók.
- A tanulmányi átlageredmény alatt értendő úgy 
a hagyományos számtani, mint a súlyozott át-
lag.
- Az elvárt tanulmányi átlageredmény és az 
országos versenyen szerzett helyezés egyidejű 
teljesítése esetén a pályázó számára kedvezőbb 
mutatót kell alkalmazni a díjazásnál.

4.A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi átlag-
eredményt is tartalmazó bizonyítvány, lecke-
könyv, vagy oklevél másolatát, iskolalátogatási 
igazolást, esetleg osztályfőnöki vagy vezető ta-
nári ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás mellett 
kifejtett egyéb tevékenységet) 

- a szakmunkásversenyen, OKTV-n, művészeti 
versenyen elért eredmény igazolásának fénymá-
solatát.

5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba szemé-
lyesen vagy postai úton lehet benyújtani (6031 
Szentkirály, Kossuth Lajos u.13.).

Beérkezési határidő: 2017. július 31.

6. A pályázat elbírálása:
A pályázati feltételeknek megfelelő valamennyi 
pályázó díjazásban részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevő díjazottak 
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 része-
sülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-ára jo-
gosult az a díjazott, akinek a következő félévi 
tanulmányi eredménye eléri a 3/a. pontban meg-
határozott mértéket.

A 3/b. pontban jelzett országos versenyek I.-V. 
helyezettje 50.000 Ft, VI.-X. helyezettje 25.000 
Ft egyszeri jutalomban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja 2017. évi 
rendezvényén, illetve a 2018. évi Falugyűlésen 
történik.



Az erények útját járjuk to-
vábbra is, hogy megfelelően 
éljünk és örömünket leljük pi-
henésünkben és munkálkodá-
sunkban, vagy akár a puszta lé-
tezésünkben...ebben a nyárban. 
Törekszünk hát az erényekre...
a tökéletességre. Így próbáljuk 
meg kivívni az önfegyelmet, fel-
fedezzük magunkban a jóra való 
adottságokat, melyek bőven 
akadnak. S, hogy mindezt kész-
séggé is tudjuk fejleszteni, hasz-
nálhatjuk a különböző gyakorla-
tait az önmegtagadásnak, mint 
például a böjtöt valamiben. 

Sajnos nem lehet csak egyes 
erényeket gyakorolni és a töb-
bieket elhanyagolni, mert elvá-
laszthatatlanok egymástól, noha 
igencsak megkülönböztethető-
ek. Olyan képességeknek is ne-
vezhetőek, melyeket készséggé 
lehet fejleszteni.

A Szentírás egyszerű sza-
vakkal beszél és a legmélyebb 
igazságokat mondja. Van egy 
jelrendszere, amivel jó, ha meg-
ismerkedünk. Így nem csupán 
“lefordítjuk” a Biblia mondatait 
a magunk és környezetünk szá-
mára, de visszafelé is működtet-
jük, vagyis belevisszük az em-
bereket a Szentírásba.

Nyáron fontos lehet majd a 
különböző élethelyzetekben a 
helyesen felfogott alázat és an-
nak helyes gyakorlása. Amikor 
alázatról szólunk, az némi össze-
töretés, amit meg is élünk, ami 

rossz érzés, de az is érezhető, 
hogy az adott megaláztatás szin-
te odadob Jézus lábai elé. Bár 
ilyenkor tétovák leszünk, mégis 
tanulékonyak. És ha képesek va-
gyunk féken tartani a lelkünkben 
ébredő lázongást, akkor már nem 
nézünk se a múltba, se a jövőbe, 
mert azok kicsit eltűnnek és így 
csak felülről jöhet a Szó. A lel-
künk ilyenkor kap útmutatást és 
ilyenkor sejlik föl bennünk az, 
amit tennünk kell, hogy milyen 
széles gondolkodásba kezdhe-
tünk bele egyáltalán. 

Az alázat nincs ott az erények 
között, noha a jámborság és a 
bölcsesség rokonai neki. Úgy-
mond az alázat a háttérben van, 
ilyen a természete, bár ott mun-
kálkodik mindenütt. Ha erőmet 
meghaladó dolgokat nem kí-
vánok, akkor az alázat megóv 
a gőgtől és az irigységtől is. 
Amikor e nyáron is majd mind 
jobban megismerem saját hatá-
raimat, az alázat fog segíteni el 
is fogadnom azokat. 

Ha keresem a nálam nagyob-
bat, akkor az alázatból hódolat 
lesz. Megtanít odasimulni a ha-
talmashoz és nem török össze 
darabokra, akkor sem, ha csapó-
dom. Csendessé és türelmessé 
tesz az alázatosság. Felöltöztet 
a várakozás és a virrasztás ruhá-
jába. A dolgok rendjét erőszako-
san nem változtatom már meg. 

Megtisztul így szépen a lel-
künk. Mert az alázat fényében 
helyesen ismerem meg önma-

gam és egyszerre tesz érzéken-
nyé és ellenállóvá. Segít nem 
félni a fájdalomtól és így lesz 
belőle készséges lelkület. 

Figyelmesség fakad belőle, 
éberség és fegyelmezettség. Aki 
figyelmes, az hagyja megnyilat-
kozni az embereket és időt ad, 
hogy feltáruljon a valóság. Meg-
tanít, hogy mindinkább a való-
ságból hörpintsek, és ez majd 
okossá és józanná tesz. Az alázat 
a nagyságunkra és méltóságunk-
ra is rávilágít. Ennek semmi köze 
a hízelgő nyalakodáshoz, vagy a 
bamba behódoláshoz, mert egy-
formán cselekszünk akár látnak, 
akár nem.  

Nem érdekli az alázatost a 
hírnév, cím, vagy a pénz, inkább 
nyitottá teszi. A mai ember zár-
tabb mentalitású, mint 50 éve 
volt: úgy véli nincs előítélete, 
pedig pont ez teszi előítéletes-
sé. Aki alázatos, az nem utasítja 
vissza a dicséretet, és az elma-
rasztalás sem fogja megkeserí-
teni. Bele tud ülni a főhelyekre 
is - méltósággal, de nem kenet-
teljesen. Örül az életnek...nemes 
derűvel. És ha műveljük ezt az 
alázatot, majd a többi erényben 
is előrehaladunk és így szépen 
lassan egyre bölcsebb emberré 
válunk. Ehhez kívánok okos-
ságot, józan belátásokat és sok 
megjárandó utat erre a szép 
nyárra!

Szeretettel: 
Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKuS ÉLET

Kedves Testvéreim!



Miért nem hisz mindenki Istenben?
Azért, mert a hit bizony – bizony Isten 

ajándéka. Ahogyan a bibliában is írva van:  
„ A hit tehát hallásból van, a hallás pedig 
Krisztus beszéde által.” (Róm. 10,17)

Ha hinni akarunk az Úr Jézusban, ak-
kor manapság el kell olvasnunk az „e-mail” 
-jeinket, meg kell hallgatnunk a telefonos, 
vagy személyes hívásainkat, üzeneteinket, 
mindent, amit róla mondanak, ami meg 
van írva. Foglalkozni kell vele, beszélni 
kell vele, róla, és akkor, majd kicsírázik 
a szívünkben a hit, a szeretet magja, mint 
ahogyan a a magból is kinő a gabonaszár. 
Egyes embereket sajnos visszatart, eltérít 
az ördög. Azt mondja a magocskáknak, az 
embereknek, hogy nincs is fény. Nincs Is-
ten, sőt bolond az, aki elhiszi, hogy létezik 
a Teremtő. Így aztán nem is indulnak el ma-
gocskák hajtásai a fény felé, illetve az em-
berek az Istenhez vezető úton.

Te, aki Krisztus Jézus által testvérei va-
gyunk egymásnak, tettél már bizonyságot 
Istenről, hogy másokat is segíts az Istenhez 
vezető útra terelni?  A válasz Isten kezében 
van. Ő jelöl meg, szólít meg mindannyiun-
kat, és rak ránk olyan terheket, amelyeket 
mi is elbírhatunk.  Lehet, hogy mi még 
nem készültünk fel rá, vagyis nem lettünk 
elrendelve erre a hivatásra. Azt viszont jó, 
ha tudjuk, hogy a gyülekezetben egymás 
hitéből, tapasztalataiból, meggyőződéséből 
megerősítést, bizonyosságot, lendületessé-
get, magabiztosságot, bátorságot nyerhe-
tünk a teremtő Isten létezése, gondoskodása 
felől.

Gyűjtsünk most tapasztalatot egy mul-
timilliomos vállalkozó életéből, aki a  saj-
tótájékoztatója végén, amikor a kíváncsi új-
ságíró nekiszögezte a kérdést, ezt vallotta:

„Miért hiszi, hogy van Isten?
Nézzék nekem számtalan üzemem van. 

Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót 
és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 
ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm 
tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és 
csak azután jöhet a gyártás. Most vegyük a 
húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 
17 mozdulattal lehet összeszerelni a futó-
szalagon, mégis egy-egy munkásnak több 

napon át kell gyakorolnia ennek a módját. 
Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy 
a több milliárdszor bonyolultabb világegye-
tem megalkotásához nem kellett egy terem-
tő, vagyis a TEREMTŐ, az nem normális.

Rendben van, de mivel tudná kézzel-
foghatóan bizonyítania Teremtő létezését?

A milliomos gyáros  észrevette a gú-
nyos felhangot, és diktálni kezdett a titkár-
nőjének:

„ Pályázat. Épitészmérnököt keresek, 
aki megtervez, majd kivitelez egy torony-
épületet az általam felvázolt méretekben és 
minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérő-
je 4 méter. Magassága ennek legalább 200 
– szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen 
bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta 
erős kilengést!)  A fal vastagsága az alaptól 
a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe kell 
szerelni a víz, a gáz, a csatorna, a felvonó és 
minden egyéb kiszolgáló rendszer vezeté-
keit. A torony  belsejében nem lehet semmi. 
Kívül – belül teljesen simára, egyenletes 
felületűre kell készíteni. Merevítés, kitá-
masztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a 
torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan 
működő vegyi üzem, amely tápszereket állít 
elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a ho-
norárium összegét a mérnök szabhatja meg, 
bármilyen magas összegben.”

Elvette a pályázat szövegét a titkárnőjé-
től, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.

Tessék, itt a válaszom a bizonyítékkal.
Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.
Majd később megértik. Egyenlőre kö-

zöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad 
rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk 
a sajtóértekezletet.

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre 
jó néhány neves építészmérnök és még a 
korábbinál is több újságíró jött el.

Talán el is kezdhetjük. – szólt a házi-
gazda.

Kérem az első jelentkezőt, ismertesse 
elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, ki-
vitelezhető tervet fogadok el.

Néhány percnyi vita után a szakma leg-
ismertebb építésze dühösen megjegyezte:

Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni! 
Én már ki is estem a versenyből, de szeret-

ném látni azt az embert, aki ezt megterve-
zi!

A gyáros megkérdezte:
Nos, van még jelentkező? Nincs? Akkor 

kérem figyeljenek jól, bemutatom az erede-
tit.

A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, 
cső alakú papírtekercset. Kibontotta az 
egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle 
egy ép búzaszálat, szép, tömör, aranyszínű 
kalásszal. Aztán így szólt a jelenlévőkhöz:

Igazuk van, uraim, ez a feladat az em-
ber számára valóban lehetetlen! De a Te-
remtőnk, a Mindenható, csodálatos alkotá-
sokat hozott létre, mint ezt is, nézzék csak! 
Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. 
Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, át-
mérője pontosan 4 mm. Magassága ennek 
éppen 200 – szorosa, azaz 800 mm. A fal-
vastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, 
belül üres, az összes táp és kiszolgáló csa-
torna ebben a vékony falban fut. No, és ez 
a csodálatos miniatűr vegyi üzem a kalász, 
a tetején áll, önállóan működik. És tudják 
hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot 
is Isten termtette. Értik az összefüggéseket? 
Ez a kis vegyi labor 8-9 -féle tápanyagot, 
vitamint állít elő vízből és a talajból felszí-
vott ásványi anyagokból, napenergiával. 
Közben szelek és viharok tépik, hajlítgat-
ják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is ki-
bírják. Nos, uraim, az itt látható remekmű, 
és a mi kontárkodásaink közötti különbség 
egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezé-
sét, és határtalan, számunkra felfoghatatlan 
képességeit.

Köszönöm, hogy eljöttek ide megszem-
lélni Isten teremtő erejének egyik kézzel 
fogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha 
tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait 
látják. Ha pedig Ő teremt, műveket alkot, 
akkor létezik!”

(A történet szerzője ismeretlen)
 Kívánom ,hogy minél többször mind-

annyian megérezhessük, átélhessük, meg-
láthassuk, észrevegyük Isten gondoskodó, 
szeretetteljes jelenlétét, vezetését.

Júliusi alkalmaink: Minden vasárnap 
10 órakor Istentisztelet
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REFORMÁTuS ÉLET

A hit útjában álló nehézségek
A teremtő Isten létezésének, gondoskodásának elfogadása
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FOGALMAZÁSOK

Ballagás bolondosan
Az iskola búcsúzó diákjai az idén is vicces és igen „figyelemre méltó” öltözetben járták végig az iskolát és a falu 
utcáit.

A mi kis kertünk
Egyszer egy szép napon megtudtuk, 

hogy lesz egy gyönyörű kis kertünk. 
Az önkormányzat vette meg azt a nagy 
területet, amelyből a növények előbúj-
nak.
Május közepén mentünk először a kert-
be. Ott Pityu bácsi segített nekünk a 
magokat elvetni. Vetettünk sárgarépát, 
retket, borsót, ültettünk paprikát, para-
dicsomot. A játszótér a kert mellett van, 
ezért mindig kimegyünk a munka után 
játszani. Már többször is elsétáltunk a 
veteményesünkbe locsolni, gazolni, ka-
pálni, gereblyézni. Van, aki szórakozik 
a barátjával munka helyett, de mások-
nak meg dolgozik a szorgos keze. 

Most éppen nem tudjuk, mi lehet a kis 
kertünkkel, de alig várom már, hogy 
újra dolgozhassunk benne!

Bimbó Eszter 3.o.

A mi kis kertünk
Kaptunk egy kis kertet a játszótér 

mellett. Május közepén mentünk ki 
először.
Mártika néni sok magot hozott: retket, 
répát, hagymát, paradicsomot, paprikát 
és kukoricát, borsót. Először meghúz-
tuk a sorokat a vetéshez. Második lé-
pésben elvetettük a magokat. Közben 
a lányok táblákat csináltak. Pityu bácsi 
mindenben segített. Később elültettük 
a paradicsomot és a paprikát. A lányok 

kirakták a táblákat és meglocsoltuk a 
növényeket. Egy héttel később már csí-
ráztak a növénykéink. Hamarosan ki 
kellett kapálni a sok gazt. Amikor leg-
utóbb kimentünk, már kikelt a borsó és 
a kukorica, hagyma.
Majd nyáron sokat kijárok a kertbe. Ne-
kem tetszik a mi kis kertünk.

Kutasi Ferenc 3.o.

A mi kis kertünk
Május közepén kimentünk a kertbe. 

Pityu bácsi már felfordította a földet. 
Meghúztuk a sorokat. Máté a borsóma-
gokat benyomkodta a földbe. Én mond-
tam neki, hogy nem kell, de ő még 
mindig úgy csinálta. Miután mindent 
elültettünk és elvetettünk, visszamen-
tünk az iskolába. Pár hét múlva meg-
néztük, hogy áll a vetemény. A kukori-
ca és a borsó már kikelt. Meglocsoltuk. 
Egy hét múlva megint, de akkor már 
több minden ki volt kelve. Csak nőttek, 
nőttek, mi meg csak locsoltuk, locsol-
tuk. 
Én nagyon élvezem! Remélem jó ter-
més lesz!

Németh Ákos 3.o.
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Fordított napon a tanárok feleltek

Az iskolai fordított napon az idén a 
pedagógusok szórakoztatták a gyerekeket, 
dolgozatokkal, feleletekkel és játékokkal. 
Szutor Sándor számítógépes játékot készí-
tett a 8. osztályosokról.  Főhősének, Andrea 
mágusnőnek az volt a feladata, hogy: átjus-
son a „Nemtanulásmezején”, ösvényt vág-
jon a „Sötétfejek” erdejében, kimásszon a 

„Mindentletojunk” mocsárból, és megbir-
kózzon a „Nincsenkészaházim” hegység-
gel, végül pedig foglalja vissza a „Semmit-
nemtanulunk” várat. A játék megtekinthető 
iskaolánk honlapján:  http://www.iskola.
szentkiraly.hu/download.php?view.96 

A többi pedagógus feladata sem volt 
egyszerű, pl. fuldokló gyermeket (Tóth- 

Baranyi Marianna) kellett kimenteni a 
strandon, egy törött lábú úszómester (Szar-
vák András) és egy kövér német turista 
(Baukó Ferenc) „hatékony” közreműködé-
sével. Jónis György történelmi személyisé-
gekkel azonosította a 8. osztályos diákokat. 
De más saját költeményekkel, dalokkal is 
felléptek a pedagógusok.

Tanévzáró ünnepség

A viharos idő ellenére igen különleges és 
megható volt a Szentkirályi Általános Iskola 
idei tanévzáró ünnepsége. Az emlékezetes 
események, kiváló tanulmányi eredmények 

és versenyszereplések felsorolása mellett 
megnézhettük Vörös Attila 800 méteres fu-
tását, és így minden gyerek és felnőtt együtt 
örülhetett a diákolimpiai aranyéremnek, 

Attila sikerének. Baukó Ferenc testnevelő 
tanár egy kupát vehetett át, megköszönve 
Neki lelkes és sikeres munkáját, a szentkirá-
lyi sportéletért végzett fáradozását.

Izgalmas napok a napközis táborban
Az idei napközis tábor is bővelkedett 

az érdekes eseményekben. A 60 táborozó 
a kézműves és sportfoglalkozások mel-
lett, járt strandon, a tiszakécskei tűzoltó-
ságon, a kecskeméti Természet Házában 
és a Rajzfilmstúdióban. Kerékpárral ki-
rándultak a Tőserdőbe, és megismerked-
tek terápiás kutyákkal és gazdáikkal is.

Nagy örömet okoztak a kutyák a gyerek-
nek.

A tűzoltóságon
minden izgalmas volt.
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gARABOncIÁs dIÁk
Erőszakosan szervezett
kényszertársulások II.

Bizony, a Rákosi-féle pártállami 
rendszerben a termelőszövetkezetek első 
szerevezése részben kényszerrel, rész-
ben juttatásokkal indult az ötvenes évek 
elején. Ősi igazság, hogy két hatékony 
motiváló eszköz van az emberek motivá-
lására, a pénz és a kényszer. Arról, persze, 
nem esett szó, hogy ezek valójában kény-
szertársulások, miként azt előző részben 
fejtettük ki. Lássunk példát ezekre. A 
Szabad Föld 1953. április 26-ai számában 
jelent meg egy eredményhirdetés. A he-
tilap „Miért látom én boldogulásom leg-
főbb útjának a szövetkezést?” címmel írt 
ki pályázatot, amelyre az egész országból, 
állításuk szerint, mintegy 7000 pályamun-
ka érkezett. A pályázók között ajándéko-
kat osztottak ki, a fődíj egy „gyönyörű, 
szép, modern konyhabútor berendezés” 
(így szó szerint) volt. Kiosztottak még 
egy Csepel motorkerékpárt, gramofonos 
rádió-zenegépet 10 hanglemezzel, két zo-
máncozott tűzhelyet, férfi és női kerékpá-
rokat, húszkötetes könyvtárat, néprádiót, 
ébresztőórát. Egy lászlófalvi tszcs-tag 
(tszcs = termelőszövetkezeti csoport, 
azaz a tsz legegyszerűbb formája), bizo-
nyos Gy. László „gumicsizmát” nyert. A 
többség „szép flanellanyagot” kapott.      

Érdekes, hogy a Szabad Föld ekkor 
már a „magyar dolgozó parasztság heti-
lapja” alcímet viselte. Alapításakor – az 
első szám 1945. augusztus 28-án jelent 
meg  – még  „a Magyar Kommunista Párt 
földmíves hetilapja” alcímmel látott nap-
világot. Az első számban rögtön a kom-
munisták 1945. augusztus 20-ai kecske-
méti nagygyűléséről tudósított, amelyen 
Rákosi és bűntársai mint földosztóként 
jelentek meg, állítólagosan ötvenezer lel-
kes alföldi paraszt előtt. 

Ez az 1945-ös nagygyűlés behúzó-
dott az 1948. augusztus 20-ai kecskemé-
ti kommunista nagygyűlés árnyékába, 
amely az utóbbi években közismertté 
vált, minthogy ekkor jelentette be Rákosi 
a kulák-üldözés kezdetét, lényegét.  

A Szabad Föld 1957 januárjában már 
szerkesztőségi cikkben adott tájékoztatást 
a parasztságnak: „Az adót fizetni kell!” 
címmel. Az olvasók megtudhatták, hogy 
a korábbi adózási szabályok okozta sé-
relmeket egy 1955. évi törvényerejű ren-
delet már orvosolta, jóllehet akkor még a 
beszolgáltatási rendszer működött. „Ez a 
rendelet az adózást méltányossá, igazsá-
gossá tette és a parasztság egyhangú he-
lyeslésével találkozott. A rendelet jónak, 

helyesnek bizonyult, ezért továbbra is ér-
vényben marad. Sem adó-csökkentésről, 
sem valami »beadás-pótló« emelésről 
nem lehet szó. …. Az első és második ne-
gyedévben az évi adó 20—20 százaléka 
esedékes. A jelen körülmények között ez 
senkinek nem jelent olyan megterhelést, 
hogy befizetése a család megélhetését ve-
szélyeztetné.

 Minden dolgozó paraszt érezze az 
adófizetést elsőrendű kötelességének. 
Kötelesség ez az egész nép, de különösen 
a munkásosztály iránt, amely ismételten 
tanújelét adta, hogy a parasztság kívánsá-
gait és érdekeit szívén viseli, de emberi 
viszonzásul elvárja a legalapvetőbb ál-
lampolgári kötelezettség teljesítését!” 

Abban az időben, az ’56 őszén-telén 
induló megtorlások idején, az ’56 előtt 
csupán beszolgáltatási kötelezettség el-
mulasztása címén hosszabb-rövidebb 
szabadságvesztésre ítélt több mint négy-
százezer parasztra tekintettel, a beszol-
gáltatásokkal, padláslesöprésekkel meg-
nyomorított gazdákra tekintettel, ez a 
felhívás igen komoly, súlyos fenyegetés 
volt. 

A tervutasításos rendszerben, amikor 
országos és megyei pártközpontokban 
döntöttek a mezőgazdasági munkákról, 
a végére mindig kiderült, hogy ez ered-
ménytelen. A Szabad Föld 1955. decem-
ber 25-ei száma az elmaradt, elhúzódó 
őszi szántásokról cikkezik, hősiesnek 
szánt, de valójában tragikus képpel indít-
va: „Az elmúlt napok egyikén ugyancsak 
hidegre fordult az idő. Kilenc fokig sül-
lyedt le a hőmérő higanyoszlopa és reg-
gelre az egész lászló- falvi határban 3—4 
ujjnyi fagya volt a földnek. Másnap meg 
szinte megállás nélkül esett az ólmoseső 
és a Tiszáról olyan hideg szél fújt, hogy 
Anka Imre traktoros keze még a bárány-
béléses kesztyűben is elgémberedett. De 
sem a fagy, sem az ólmoseső nem tudta 
kiszorítani a fiatal traktorost munkájá-
ból. Mi tagadás, nem ment úgy a dolog, 
mint máskor, Anka elvtárs gyakran leál-
lóit gépével, s a vasnyeregből kiszállva a 
csatakos tarlón futott egy-két kört, hogy 
felmelegedjen. Mikor aztán kiállott tagja-
iból a hideg zsibbadás, dolgozott tovább.”  
[A fiatalok és a gyorsan felejtő idősebbek 
számára: ezek, bizony, még fülke nélküli 
traktorok voltak.] 

A cikk keményen bírálta a tiszakécs-
kei gépállomás munkáját: „Sajnos a Ti-
szakécskei Gépállomás körzetében nem 
minden termelőszövetkezet dicsekedhet 
az őszi mélyszántás befejezésével. Még 
van szántanivaló többek között a lászló-

falvi Úttörő Tsz-ben is. Ezen felül pedig 
mintegy 250 egyéni gazdának adósa az 
őszi mélyszántás elvégzésével a Tiszak-
écskei Gépállomás. Hozzávetőleges szá-
mítás szerint 400 kat. hold felszántására 
van szerződésük a tiszakécskei, lászlófal-
vi és a lakitelki egyénileg gazdálkodók-
nak.”

Lássuk, miként is summázza a törté-
nelemtudomány a téeszesítés úgynevezett 
első hullámát, amely 1948-1956 között 
zajlott. 

Ebben az első körben főleg azok vál-
lalták, akik nem vagy csak erejüket túl-
feszítve voltak képesek gazdálkodni, így 
többek között az 1945-ben földet kapott 
agrárproletárok, akiknél hiányoztak a ter-
melőeszközök, a mezőgazdasági gépek, 
gyakran az igásállatok is.  

Kemény nyomás nehezedett a pa-
rasztságra a kollektivizálás mellett, ennek 
része volt  a sajtókampány, durva hang-
nemben;  a gazdasági kényszer  túladóz-
tatással: 1949 és 1955 között háromszo-
rosára nőttek a parasztok adói, a kötelező 
beszolgáltatással („padlássöprés”), része 
volt a fizikai erőszak, része volt a  bün-
tetőjog is, hiszen 1949 és 1955 között 
több mint 400 ezer parasztot ítélnek el 
„közellátás veszélyeztetése” címen – lé-
nyegében a beszolgáltatás elmulasztása 
ürügyén.  [Magyarország társadalomtör-
ténete a szocialista korban, ELTE TáTK 
Közgazdaságtudományi Tanszéke, 2011. 
szerk: Horváth Gergely Krisztián, www.
tankonyvtar.hu]

A szovjet mintájú „kolhozosítás” ezért 
igen népszerűtlen volt  a parasztság kör-
ében. a létrejött termelőszövetkezeti cso-
portok, termelőszövetkezetek nagy része 
fel is bomlott, megszűnt 1956-57-ben.  

Nem véletlen, tehát, hogy az ötvenes 
évek végén a pártállami hatalom, immár 
nem Rákosiék, hanem Kádár „forradalmi 
munkás-paraszt” kormánya új téeszesítési 
kampányt kezdett, amelyből már nem ma-
radt kiút, amely alól nem volt menekvés, 
évek alatt a parasztság szinte egészét be-
léptették, bekényszerítették a téeszekbe. 
A téeszek – ezek a sajátos kényszertársu-
lások  –  aztán a pártállami évtizedekben 
rendszeres állami támogatások révén, az 
alternatíva nélküli mezőgazdaságban él-
degéltek; majd a kilencvenes években, a 
piacgazdaságban pedig állva maradtak, s 
eltűntek, megszűntek, végelszámolódtak. 
Úgy tűnik ez a pártállami társadalmi kí-
sérlet máig hatóan lejáratta az igazi, a va-
lódi szövetkezetek gondolatát, létezését.

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--
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Temesvári tokány
(50 perc, 4 főre)

Hozzávalók: 80 dkg csirkemell filé, 10 dkg 
füstölt szalonna, 30 dkg zöldbab, 2 közepes fej 
vöröshagyma, 1 kis csomag kapor, 2 dl tejföl, 
1 paradicsom, 1 tv. Paprika, köretnek főtt tészta pl. penne, vagy 
masni
1. A füstölt szalonnát vékony csíkokra vágjuk és majdnem teljesen 
megpirítjuk. Rádobjuk a finomra vágott vöröshagymát és további 
néhány perc pirítás után mehet bele az apróra darabolt paprika és 
paradicsom, valamint a vékony csíkokra vágott csirkemell.
2. Sózzuk, borsozzuk, de ízlés szerint 1-2 gerezd zúzott fokhagy-
ma is kerülhet bele. Sercegésig visszapirítjuk, majd hozzáadjuk a 
zöldbabot, amit ha kell, előtte félpuhára is főzhetünk.
3. Megszórjuk egy csipetnyi őrölt fűszerpaprikával, és nagyon 
kevés liszttel elkevert tejfölös habarással sűrítjük. Megszórjuk a 
finomra vágott kaporral, esetleg egy késhegynyi őrölt kömény-
mag is kerülhet bele. Néhány perc alatt készre pároljuk. Főtt 
tésztával tálaljuk, tejföllel és kaporszálakkal díszíthetjük.
Tipp: ha konzerv, vagy üveges zöldbabot választunk semmilyen 
előfőzést nem igényel, viszont, ha friss vagy fagyasztott hüve-
lyessel dolgozunk, azt nem árt előtte 1-2 perc alatt roppanós 
puhára főzni.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Június időjárása
Sajnos bekövetkezett június első napjaiban az a néhány 

napos hőség, amely jelentősen csökkentette a búza termés-
átlag kilátásait. Népiesen azt mondták erre, hogy megszorult 
a szeme a búzának. Gyakorlatilag a hőség miatt megszakad 
a víz, és tápanyag felvétel, amire pedig még nagy szüksége 
van a búzának. Ebben jelentősen besegíthetnek a gyökérzeten 
élő talajlakó gombák. A búza gyökérzete ilyen esetben penész 
szagú.

Ekkor a kalászok napok alatt kifehérednek, a szemek nem 
fejlődnek ki teljesen, aszottak lesznek, gyenge beltartalmi ér-
tékekkel. Ez fokozottan érvényesül a kedvezőtlen adottságú 
talajokon. Természetesen más gabonafajokat is érinthet ez a 
kártétel. A hőmérséklet egész hónapban magas volt. Az első 
napokban 30-33 C, a hónap közepén 2-3 napon át szintén. Ál-
landósult a forróság 19-étől, nem ritkán 34 C fok körüli ma-
ximumokkal. A magas hőmérséklet hatására megnövekszik a 
növények vízfelhasználása. A hónap első felében nemcsak a 
kalászosok szenvedtek, bizony a kukoricák is „szivaroztak”. 
Ebben az évben eddig a Peitsik csatornán pusztánkat nem 
hagyta el víz. Csapadék a sokévi átlagnak megfelelő esett, vi-
szont egyenetlen eloszlásban. Ízelítőt kaptunk 21-én jégesőből 
is. Csapadékviszonyok: 4-én 1,6 mm, 6-án 11,6 mm, 16-án 
2,2 mm, 17-én 1,9 mm, 21-én 13 mm, 23-án 2,2 mm, 25-én 
38 mm, 29-én 4,6 mm. Összesen: 75,1 mm. A sokévi átlag: 72 
mm. A fotón 25-i viharos széllel érkező eső látképe.  V.F.

Japán környezetvédelmi technológia Szentkirályon

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Kalányos Sándor 2017.06.15. anyja neve: 
Mucsi Ivett, Varga Hanna 2017.06.22. anyja neve: 
Csanádi Ágnes

Elhalálozott: Faragó Jánosné élt 82 évet, Suhari-
Nagy Károly élt 57 évet

Egy budapesti konferencia a kiindu-
lópontja annak az együttműködésnek, 
amiről a szándéknyilatkozatot a napok-
ban írtuk alá az Évszázad Technológia 
Innovációk Bt. képviselőjével.

A konferencián az egyedi szenny-
vízkezelés volt a téma, és azért jelent-
keztem, hátha valami jó ötletet kapok 
az Ifjúsági lakótelepen keletkezett 
szennyvíz tisztítására, ami önkormány-
zati önerő, lakossági hozzájárulás és ál-
lami támogatás összeadódásával meg-
valósítható. Az egyik előadás szólt a 
Japánban kifejlesztett dzsokaszó (jou-
kasou) rendszerről, japán előadóval.

A konferenciát kapcsolatfelvétel 
követte. A fenti cég képviselője, dr. 
Kovács Antal Ferenc ugyanis alkal-
masnak találta a mi tanyavilágunkat a 

kifejezetten kis kapacitásra tervezett 
szigetországi berendezés európai tesz-
teléséhez. Ezekből az eltérő nagyságú 
berendezésekből 8 millió üzemel Ja-
pánban (5 személyestől a lakótelepet, 
kórházat ellátó méretig), melynek ne-
gyedét a Housetec Co. gyártotta és mű-
ködteti.

A gyár szakemberei helyszíni lá-
togatást tettek Szentkirályon, ugyanis 
három tanyában elindulna a kísérleti 
program. Kovács Lászlóék (Hori dűlő) 
és Vörös Józsefék (Jász dűlő) egy-egy 
5, Pusztai Tamásék pedig egy 7 la-
kosegyenérték kapacitású berendezést 
kapnának.

A program a Japán Kormány Kör-
nyezetügyi Minisztériumának anya-
gi támogatásával valósul meg, mely 

azonban nemcsak a három tanyán ke-
letkező szennyvíz megtisztítását céloz-
za, hanem az igényes környezeti kultú-
ra kialakítását (erősítését) és egy fejlett 
technológia bevezetését is.

A berendezések a beüzemelést kö-
vető két éves kísérleti időszak után 
önkormányzatunk tulajdonába és ke-
zelésébe kerülnének. Elindult a tervdo-
kumentációk elkészítése, reményeink 
szerint szeptemberben már a telepítés 
is megtörténhet.

A programban a VTK Innosystem 
Kft. (Budapest), és az MTA Ökológi-
ai Kutatóközpont szakértőként vesz 
részt.

Szeretném, ha rászolgálnánk a ki-
tüntető bizalomra.

Szabó Gellért



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 Polgármes-
teri 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: sztkhir-
mondo@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.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, lege-
lőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-
20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Ér-
deklődni a 70/442-7008 telefonszámon lehet.

Visszük bőrünket a vásárra?
Rémisztő híreket hallunk nap, nap után, a napsugárzás káros ha-

tásairól, mely a bőrünket éri. Napunk nemcsak éltető sugárzást küld 
felénk, hanem pusztítót is. Azóta tudunk a tragikussá vált helyzetről, 
mióta a sugárzást mérni tudjuk. Konkrétan az ultraibolya (UVB) su-
gárzás romboló hatásáról van szó. Ez a sugárzás áthatol a Föld mág-
neses pajzsán, és a légkör ózonhiányossága miatt, nagy dózisban éri 
el a földfelszínt, olyan mennyiségben, melyhez a mérsékelt övben 
élő őshonos emberek szervezete nem „épített ki” védekezést. Ez a 
sugárzás különböző mennyiségben éri el a földfelszínt, melyre egy 
skálát alkottak 0 és 10 között. Nyilván a 0 éjjeli állapot, a 10. viszont, 
az extrém sugárzás felső határa. Persze legérzékenyebb műszer az 
emberi bőr, és az sem mindenkinél egyformán érzékeny. Az 1-3 foko-
zat gyenge, 2 óra alatt lehet leégni, 3-5 fokozat mérsékelt, 1 óra alatt 
lehet leégni. Az 5-7 fokozat erős sugárzás, fél óra alatt veszélyesen le-
éghetünk, 7-8 fokozat nagyon erős, 10-15 perc is elég a leégéshez. A 
8-as fokozat már extrém erősségű, a szúró fájdalmat azonnal érezzük 
a bőrünkön. Hazánkban átlagosan 40-50 napon van extrém sugárzás. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján rendszeresen közli 
az esedékes, várható értékeket. Védekezés: Fokozatosan szoktassuk 
bőrünket a napozáshoz, néhány perces kezdéssel. Használjunk ma-
gas faktorszámú fényvédő krémeket, (ne gagyikat), kerüljük a túlzott 
napozást. A 20-30-as védőkrém már akár 60%-át is kiszűri az UVB 
sugárzásnak. A többszöri leégés olyan kémiai és sejtbiológiai vál-
tozásokat okozhat bőrünkben, mely bőrrákot okozhat. Mindezekért 
lehet okolni az ózonhiányt, bár az is az emberiség számlájára írható. 
Ne gondoljuk, hogy 50-100 évvel ezelőtt nem égtek le az emberek? 
Igenis leégtek, viszont jobban vigyáztak. Jóval kevesebbet meztelen-
kedtek, nőknél például divat volt a fehér bőr, tehát ennek megfelelően 
öltözködtek. A szalmakalap, az előre húzott fejkendő, a hosszú ujjú 
hosszú ruha, még szabadban végzett mezőgazdasági munka esetén 
is. A férfiak például „bő gatyában” nagy kalapban arattak. Az embert 
próbáló nehéz munkák esetén, mint a cséplés, az izzadságra lerako-
dott por réteg, és a kicsapódott só réteg, megfelelő védelmet nyúj-
tott. Kedves Olvasó! Tudatosan óvjuk, védjük bőrünket. Ne restelljük 
szakemberek segítségét kérni! V.F.   

LÉGÁTERESZTŐ, VASALT, 1. OSZTÁLYÚ

BO-GI PRÉMIUM NADRÁGPELENKA
Érdeklődni:

Darányiné Bencsik Mária 70/338-35-04 
1300 Ft / csomag

Elérhető méretek: MINI, MIDI, MAXI, JUNIOR, JUNIOR XL


