
Nyolcadik alkalommal ajándé-
kozta meg laptopokkal a Szentkirályi 
Általános Iskola kitűnő végzős tanu-
lóit Balogh Levente, a Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke.

Az idei tanévet heten zárták kitűnő 
eredménnyel az általános iskola végzős 

osztályában: Ádám Bálint, Hák Lau-
ra Anna, Szabó Adrienn, Kovács Rita, 
Polyák Nóra, Rohács Letti és Mol-
nár Gábor.  A közel tízéves hagyományt 
folytatva, Balogh Levente, a Szentki-
rályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke 
laptopokkal ajándékozta meg a tanul-

mányaikban kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó 
diákokat. Az eszközök 
nemcsak a továbbtanu-
lásban, hanem a kikapcsolódásban és 
szórakozásban is segítik a fiatalokat.

Balogh Levente, Szentkirályi-Kék-
kúti Ásványvíz Kft. elnöke fontosnak 
tartja, hogy bármerre is vigye tovább 
az élet a diákokat, mindig jó érzéssel 
emlékezzenek a Szentkirályon eltöltött 
iskolai éveikre. „A jövő nemzedékének 
támogatása az idősebb generáció fel-
adata. Büszkén visszük tovább a hosszú 
évek óta tartó hagyományt, és hiszünk 
benne, hogy az ajándékkal még jobban 
ösztönözhetjük az eddig sikeres diáko-
kat, hogy továbbra is szorgalmasan ta-
nuljanak.”

Nagy Lívia
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• A képviselő-testület 
júniusi ülésein történt • Egy 
útépítésnek örülni kell • 
Tornagyőzelem • Garabonciás 
diák • Katolikus élet • 
Református élet • Óvodai élet 
• Erdélyben a Határtalanul 
programmal • Minden 
fordítva, avagy fordított 
nap az iskolában • Apák 
napja • Táncévzáró 2018. • 
Anyakönyvi hírek • Kerítés 
foltozás • Hirdetések •

Elbúcsúztak a 8. osztályosok

2018. június 16-án elballagtak a Szentkirályi Általános Iskola nyolcadikosai. 
Sok sikert kívánunk nekik a középiskolában!

Ádám Bálint, Bimbó István, Danka Enikő, Fülöp János Milán, Hák Laura 
Anna, Kiss Nikolett, Kovács Fanni, Kovács Rita, Lángos Gréta Mária, Molnár 
Gábor, Polyák Nóra, Rohács Letti, Sáfár Máté, Szabó Adrienn, Szivás Kamilla.

Köszönjük!
A kitűnő tanuló 8. osztályosok az idén is megkapták az ajándék laptopot Balogh Levente úrtól. Nagylelkű felajánlását 
köszönjük tanulóink nevében!

Katzné Almási Zsuzsanna intézményvezető

Ajándék laptoppal folytathatják tanulmányaikat
a Szentkirályi Általános Iskola kitűnő tanulói
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A képviselő-testület júniusi ülésein történt
A képviselő-testület 2018. június 12-

én tartotta ülését, ezen 5 képviselő volt 
jelen.

Az első napirendi pontban dr. Lajos 
Krisztina jegyző ismertette előterjeszté-
sét helyi népszavazás elrendeléséről. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett 
kezdeményezés az M44 gyorsút leágazá-
sával kapcsolatos helyi népszavazásról 
újabb állomásához érkezett.

A Helyi Választási Bizottság elnöké-
nek tájékoztatása szerint a hitelesítésről 
hozott döntés ellen, az Nsztv. 57. § (1) 
bekezdése szerinti jogorvoslati lehető-
séggel senki sem élt, a Helyi Választá-
si Bizottság határozata 2018. június 11. 
napján véglegessé vált.  

Bejelentem tehát a tisztelt Képvise-
lő-testületnek a törvényben foglalt felté-
teleknek megfelelő kezdeményezést. Ez 
alapján sor kerülhet a helyi népszavazás 
elrendelésére.
Kérdés:

„Ön szerint az M44 gyorsút Szentki-
rály-Kecskemét leágazása létesítésével 
összefüggésben a Szentkirály közigaz-
gatási területén áthaladó 4623. és 4622. 
jelű országos közutak fejlesztésének me-
lyik változata szerint módosítsa a képvi-
selő-testület a helyi településrendezési 
eszközöket az alábbiak közül:

I. változat: főúttá minősítés kétoldali 
szerviz utakkal és belterületi elkerülő-
vel;

II. változat: mellékút kerékpárúttal a 
belterületen át; 

II. a. változat: mellékút kerékpárúttal 
és belterületi elkerülővel?”

A második napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette, hogy egy pályázat 
érkezett be a Fecskeház lakásbérletére, 
melyről azonban a képviselő-testület 
döntést nem hozott, egyúttal a pályázati 
felhívás határidejének meghosszabbítá-
sáról döntött.

A harmadik napirendi pontban a jú-
niusi viharban villámkárosult egyik kö-
zségi lakos egyszeri támogatásáról dön-
tött a testület.

A képviselő-testület 2018. június 28-

án ismét ülést tartott, ezen 6 képviselő 
volt jelen.

Az első napirendi pontban dr. Lajos 
Krisztina ismertette előterjesztését a 
népszavazás elrendeléséről szóló határo-
zat véglegesítéséről. 

Elmondta, hogy nem érkezett felleb-
bezés a határozat ellen, ezért végleges-
sé vált a határozat. Ez azt jelenti, hogy 
a Helyi Választási Bizottság kitűzheti a 
népszavazás időpontját.

A második napirendi pontban Há-
dingerné Harnos Ildikó óvodavezető 
adott tájékoztatást a Napközi Otthonos 
Óvoda 2017/2018-as nevelési évéről. 
Elmondta, hogy voltak változások a 
csoportok létszámát illetően, mivel né-
hány gyermek érkezett, illetve távozott 
év közben. 

Hozzáteszi, hogy intézményünk tár-
gyi feltételei – fenntartói finanszírozás-
ból, saját költségvetésből, valamint a 
Szülői Szervezet támogatásával – ebben 
a tanévben jelentősen bővültek. 

Az év második felében kezdődött és 
még jelenleg is tart az a nagyszabású fel-
újítási munka, amely befejezése után az 
intézmény kívülről és részben belülről is 
teljesen megújul. Jelenleg még zajlanak 
a munkálatok, melyek időnként nehézzé 
teszik az intézményi munkavégzést. Az 
augusztusi zárás alatti időszakban folyik 
majd mindhárom csoportban a linóleum-
csere és a mosdók, öltöző festése is. Az 
intézményt körülvevő udvar esetében 
sok feladat vár ránk, hogy a játszóterek 
megszokott rendje és esztétikája helyre-
álljon. Az udvari szelektív hulladékgyűj-
tés tárgyi feltételeinek megteremtése 
szintén megvalósításra vár még.

Reményeink szerint az őszi kezdés-
re sikerül az udvar rendjét, tisztaságát 
is visszaállítani és esztétikus, megújult 
környezettel várni a gyermekeket.

A képviselők megtárgyalták a ne-
velőtestület és a Szülők Közössége vé-
leményét is a tájékoztatóról. Mindkettő 
tartalmazott kiegészítéseket, de egyet-
értőleg nyilatkoztak abban, hogy tartal-
mas, színes esztendőt zár az ovi.

Az Óvodavezető az ülésen jelentette 

be, hogy Dánné Perendy Éva továbbra is 
az Óvoda dolgozója lesz.

A harmadik napirendi pontban Katz-
né Almási Zsuzsanna intézményvezető 
ismertette tájékoztatóját az Általános Is-
kola 2017/2018-as tanévéről.

Elmondta, hogy ebben a tanévben is 
nagyon jó eredményeket értek el a diák-
jaink ahhoz képest, hogy milyen kis tele-
pülés vagyunk. Rengeteg tanulmányi és 
sportversenyen szerepeltek remek helye-
zésekkel a tanulók.

Hozzátette, hogy nincs könnyű hely-
zetben az iskolánk, mivel a fenntartói 
lehetőségeket gyakran a tanulólétszám 
határozza meg, ezért az év során is több-
ször volt szükség helyi kiegészítő támo-
gatásra, segítségre.

A Tankerület vezetésére mindenkor 
számíthatnak, ám a rendszer az eszkö-
zök beszerzésére, kisebb vásárlásokra 
igen nehézkes.

Megköszönte a segítséget az Önkor-
mányzatnak, a Szentkirályért Közalapít-
ványnak, a Szülők Közösségének és Ba-
logh Leventének, aki személyesen adta 
át a kitűnő eredménnyel végzett nyolca-
dikosoknak a laptopokat.

A negyedik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette Pekár Renáta Npkft 
ügyvezető és Bimbóné Pápai Ildikó élel-
mezésvezető kérelmét egy fő konyhai 
dolgozó munkaszerződésének hosszab-
bítására. Elmondásuk szerint szükség van 
a munkájára, főleg a bölcsőde beindítását 
követően. A képviselő-testület további 1 
évre biztosít forrást a munkaviszonyhoz.

A következő napirendi pontban arról 
döntött a képviselő-testület, hogy szept-
embertől az óvodai és iskolai foglalkoz-
tatások miatt egy szakképzett könyvtá-
rost szeretnének alkalmazni. 

Ezt követően a Művelődési Ház segí-
tő alkalmazottjának további foglalkozta-
tására szavaztak forrás biztosításáról 1 
éves időtartamra.

Szabó Gellért tájékoztatta a képvi-
selő-testületet, hogy a Mercedes Benz 
Hungary Kft-től megkaptuk az 5000 Eu-
rós támogatást a mini bölcsőde fejlesz-
téséhez.

A Szentkirályi Helyi Választási Bizottság június 28-án ülést tartott.
Ezen egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy az M44 leágazással

kapcsolatos helyi népszavazást 2018. augusztus 19. (vasárnap) napjára kitűzik. 
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Egy útépítésnek örülni kell
Jó döntéshez a felelősségteljes hozzá-

álláson túl elengedhetetlen feltétel a kellő 
tájékozottság. Már csak emiatt is kedve-
ző, hogy a népszavazás kitűzött időpont-
jáig, vagyis augusztus 19-ig van idő a 
részletek megismerésére.

Néhány dolog, ami a tervdokumentá-
cióból nem derül ki, vagy fontos össze-
függés, és a népszavazási kérdés válto-
zatainak beazonosíthatóságát segíti. Ne 
„kapásból” válaszoljon a feltett kérdésre!

1. I. változat: Legfontosabb jellem-
zője, hogy a Tari-tanyánál lévő komplex 
pihenőtől a 44-es útig a mostani négy-
számjegyű mellékutak (4623. jelű a vad-
körtefáig, onnan 4622.) kétszámjegyűvé 
válnának, ami már főúti besorolást jelent. 
Ez a minőség vonja maga után a nagyobb 
útszélességet és az ezzel járó jelentős te-
rületkisajátítást (főleg a Lakótelep kör-
nyékén az út mindkét oldalán, valamint a 
Kordik telep és a komplex pihenő között 
a dél-keleti oldalon), a nagyobb forgalom 
okozta zaj miatt a hosszú és magas zaj-
védőfal építést, az úton való átkeléshez a 
szentkirályi teljes szakaszon 5 csomópont 
létesítését, a forgalombiztonság miatt az 
útról a lassú járművek szerviz utakra tere-
lését. Ez utóbbi utak a 44-es út és a vad-
körtefa között az út mindkét oldalán épül-
nének 4 méter szélességű mészkőmurvás 
útként. Kivétel az Ifjúsági lakótelep és a 
vadkörtefa között az út északi oldalán, il-
letve a Kordik telep és a Tari-tanya között 
a déli oldalon létesülő 5,5 méteres aszfalt-
burkolat (a kerékpárral közlekedők szá-
mára is). A belterületet elkerülő út két ol-
dalán nem terveznek végig szerviz utakat, 
a szakasz egy pontján jelzőlámpás átkelő 
segítené az átjutást a gyalogosoknak. Az 
elkerülő út a „rekettyés” északi csücskét 
érintve Halasi Ernő vállalkozásától délre 
haladna, és jelentősen nehezítené az ettől 
északra lakók és gazdálkodók kapcsolat-
tartását, életét.

Fontos még, hogy ez változat nem 
szán szerepet a Békéscsaba felől érkező 
forgalom levezetésében a mostani 44-es 
főútnak, a teljes személy-, és teherforga-
lom felénk irányulna.

2. A további változatok mindkét ver-
ziójára igaz, hogy nem változna a mosta-
ni rácsatlakozási lehetőség a dűlőutakról 
és tanyabejárókról az útra, nem változna 
az út szélessége sem, így minimális te-
rületkisajátításra volna szükség (jórészt 
ez sem szentkirályi közigazgatási terü-
leten), zajvédő falak ugyancsak csekély 
mértékben létesülnének, nem épülnének 
csomópontok, és mivel mindkét út mel-

lékút maradna, a lassú járművek is köz-
lekedhetnének az úton. Igen fontos, hogy 
mindkét változat a 44-es úttól a komplex 
pihenőig aszfaltos kerékpárút építésével 
számol!

Szemben az I. változattal a forgalom 
jelentős része (különösen a tranzit teher-
forgalom ráterelésével!) a felújításra ke-
rülő 44-es úton haladva érné el a reptéri 
repülős körforgalmat.

A II. változat a mellékutak mostani 
nyomvonalát követné a belterületen át. A 
belterületi szakasz különösen veszélyes, 
ezért mindkét végén forgalomcsillapító 
terelősziget épülne, 30 km/órás sebes-
ségkorlátozás lépne életbe és állandó 
sebességmérés történne (VÉDA-kapu). 
A már most is határérték feletti zajszint 
tompítására ezen a szakaszon az út két ol-
dalán lévő ingatlanok fokozott hanggát-
lású nyílászárókat kapnának – a projekt 
részeként, illetve zajvédő fal van tervezve 
a temető melletti útszakaszon.

3. A II.a. változat ötvözete az előző 
kettőnek. Vagyis megmarad a mellékúti 
besorolás – annak összes velejárójával 
együtt, de nem a belterületen keresztül 
haladna a forgalom, hanem megépülne 
az I. változat szerinti elkerülő út – annak 
összes velejárójával együtt.

4. A honlapon és a Községháza fo-
lyosóján lévő rajzok és leírások hossza-
san tanulmányozhatók. Külön felhívom 
azonban a figyelmet a honlapon lévő 
„II.+II.a. változatok forgalmi vizsgála-
ta” nevű dokumentum 6-11. ábráira és a 
„Változatok és 44-es út összevetése” di-
agramjaira, amely érzékletesen mutatja a 
várható különbséget a változatok forgal-
ma között. Eszerint az I. változat esetében 
3,5-ször lenne nagyobb a forgalom, mint 
napjainkban.

5. Az M44 gyorsút Nagykőrös felé, 
és onnan az M8 autópálya az M5-re csat-
lakozva előbb-utóbb minden bizonnyal 
megépül. Ideiglenes megoldásként szán-
ják a közlekedéspolitikusok ezt a Szent-
királyon át vezetett leágazást, ennek idő-
tartamát azonban nem ismerjük. Addig 
azonban, amíg nem lesz más, jó volna 
minél kevesebb kárt, veszteséget elszen-
vednie a falunknak.

Nincs igazán jó választás. Mindegyik 
változatnak van előnye és hátránya is. 
Csak egyik változat valósul meg, amihez 
célszerű műszaki megoldásokkal és türe-
lemmel igyekszünk alkalmazkodni.

6. Van olyan javaslat is, ami a beruhá-
zás teljes elhagyását célozná. Ez is felme-
rülhet, ám így konzerválnánk a mostani 

útállapotokat (kerékpárút nélkül), a bel-
területen és a tanyás térségben egyaránt 
nehezen viselhető zajterhelést, és az oly-
kor életveszélyt hozó forgalombiztonsági 
helyzeteket. Mindezt ráadásul abban a 
jövőbeni környezetben, ami az áthaladó 
forgalom tőlünk függetlenül bekövetkező 
jelentős növekedése mellett csak fokozó-
dik! 

7. A népszavazás mostani tétje az: 
tudjuk-e a számunkra legkisebb áldo-
zattal járó változatot támogatva a falunk 
többsége által elviselhető szintű beavat-
kozást elérni, ami a távlatos jövőre nézve 
unokáink biztonságát is megteremti. Ha 
ez nem sikerül, fennáll a veszélye a hatal-
mi pozícióból történő, helyi adottságokat 
figyelmen kívül hagyó döntésnek, amit 
az I. változat „története” is bizonyít. Ez 
utóbbi döntés pedig szólhat úgy is, hogy 
minden fejlesztés elmarad, és elkerülő út 
és kerékpárút nélkül zúdul rá a falunk-
ra a mostani forgalom többszöröse, ami 
bármely változathoz képest katasztrófa 
lenne.

8. A 6. pontbeli tiltakozás érthető, ám 
az eddigi fórumok summázata, hogy az I. 
változat járna a legnagyobb veszteséggel, 
a másik két változat közül pedig nagyobb 
tábora látszik az elkerülő utas II.a. verzi-
ónak. Ez utóbbival kapcsolatban a legna-
gyobb ellenvetés a szakasz járművekkel 
való átjárhatóságának terv szerinti hiá-
nya. Érvként az merült fel, hogy semmi 
nem indokolja az I. változatnál tervezett 
kondíciókkal átemelni az elkerülőt, hi-
szen a főúti besorolás a II.a. változatnál 
már nem áll fenn. Lehetne tehát a pálya-
szerkezet egyszerűbb, és gépjárműves 
csatlakozásra-átkelésre lehetőséget adni, 
ami így többletköltség nélkül tenné le-
hetővé a személyi és teherforgalom mos-
tanihoz képest nem sokkal nehezebb bo-
nyolódását.

9. Részleteiben egyik változat sincs 
kidolgozva, csak koncepciótervekről 
döntünk. A népszavazáson előnybe része-
sített változat kimunkálása során viszont 
számíthatunk a fenti szempontok figye-
lembe vételére, amit várhatóan a döntés-
hozó is respektál.

A címben szereplő elvárás egyelőre 
igen távolinak tűnik, azért bízom a szent-
királyiak bölcsességében és a Gondvise-
lésben.

A legközelebbi fórum M44 leágazás 
ügyben folyó hó 19-én, csütörtökön 17 
órakor lesz a Művelődési Házban.

Szabó Gellért
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TORNAgYőZELEM
A Népfőiskolán megrendezett Bu-

zánszky Kupa több éves történetében 
először sikerült megnyernünk az al-
sósok versenyét!

Csapattagok: Gulyás Bíborka (a 
fiú! mezőnyben a torna legjobb játé-
kosa), Tóth Roxán, Bimbó Petra, Sz. 
Varga Edit, Varga Zsuzsa, Szabó Ben-
degúz, Ivicz Szabolcs, Németh Ákos, 
Dobi János.

Felsős csapatunk az 5. helyen vég-
zett: Bimbó Imre, Sáfár Máté, Marsa 
József, Pusztai László, Kovács Ke-
vin, Ádám Dominik, Szabó Márk, 
Ivicz Gábor.

6 éves
Ahhoz, hogy iskolá-

ba mehessen, számos 
fizikális feltétel van és 
elvárás, hogy a gyere-
kek tudják az évszakok, 
hónapok neveit, felis-
merjék az egyszerűbb 
ok-okozati összefüggé-
seket, de emellett ren-
geteg olyan terület van, 

ahol fontos lenne az önállságukra építeni.
Egyedül tud mosakodni, fürdeni, megfelelően 

fogat mosni, megágyazni, minden ruhadarabot 
fel tud venni egyedül, a kisebb gombokat is be 
tudja gombolni. Megfésülködik, a kislányok pe-
dig össze tudják fogni a saját hajukat.

Jó, ha pár napot, éjszakát el tud tölteni a szülei 
nélkül, az otthonától távol (nagyszülőknél, baráti 
családnál).

Tudja a szülei telefonszámát, tisztában van 
vele, hogy vészhelyzetben (ha elveszne) mi a 
teendő, tud telefonálni, segítséget kérni. Ismeri 
a felnőttekkel való párbeszéd alapszabályait, ki-
nek hogy illik köszönni, hogyan kell megszólíta-
ni, kivel nem szabad szóba állnia.

Képes a saját játékait, ruháit, könyveit a he-
lyére pakolni, a szobáját rendbe rakni, pár hét 
gyakorlás után a táskáját, edzés holmiját maga 
elpakolni.

A házi munkák közül egyre több dolgot lehet 
rábízni: port törölni, teregetni, zoknit párosítani, 
szemetet kivinni, terítéskor már rá lehet bízni a 
poharakat, innivalót is, be tudja pakolni a tányér-
ját a mosogatóba.

A kertben tud gereblyézni, gyomot kiszedni, 
avart összesöpörni, gyümölcsöt, zöldséget szed-
ni, locsolni. Tisztában van vele, melyek azok a 
tisztítószerek, eszközök, szerszámok, amelyek-
hez nem nyúlhat, mert veszélyesek lehetnek.

(Felnőtt felügyelete mellett) tud a háziállatok-
ról gondoskodni.

12 éves
A kiskamaszok otthoni teendőiből már nem 

érdemes játékot csinálni. Ebben a korban tisz-

tában vannak vele – ha nem is élvezik – hogy 
a háztartási feladatokból nekik is részt kell vál-
lalniuk. Az önállóság más területei, mint a zseb-
pénz beosztása és az egyedül való közlekedés 
nagy lépés az egész család számára, amit érde-
mes jól előkészíteni.

Képes az időjárásnak és az alkalomnak megfe-
lelően öltözködni, táborra, utazásra összepakolja a 
saját táskáját. Tudja, melyik ruha kerüljön a szen-
nyesbe, az edzés holmiját maga pakolja ki és be.

El tudja készíteni a saját reggelijét, uzson-
náját, tud kenyeret szelni, szendvicset, meleg 
szendvicset készíteni és megmelegíteni a kész-
ételt. Bepakolja, elindítja a mosógépet, tud kéz-
zel mosogatni, az edényeket elpakolja.

Pár órát gond nélkül elvan otthon egyedül, el-
megy a közeli boltba és a rábízott bevásárló lista 
alapján bevásárol, készpénzzel fizet, a vissza-
járót megszámolja. Tisztában van vele, hogy a 
főbb élelmiszerek, a bérlet, a különórák mennyi-
be kerülnek. Külföldi utazáskor az adott valutát 
átszámítja forintra.

Egyedül fürdik, hajat mos, körmöt vág.
Tudja milyen helyzetben kell azonnal segítsé-

get kérni felnőttől, ismeri a mentők, a tűzoltók és 
a rendőrség telefonszámát.

Az otthon, iskola, szakkörök és edzéshelyszí-
nek között megbízhatóan közlekedik egyedül.

A saját szobája rendben tartása, takarítása 
mellett részt vesz a családi otthon tisztántartásá-
ban, tud felmosni, fürdőt, WC-t takarítani. Tud 
ruhát hajtogatni, a sajátjait a helyére pakolja.

A saját életében fontos határidőket, teendőket 
észben tartja, a szabad idejével tervezetten gaz-
dálkodik. Tud a saját zsebpénzével bánni.

16 éves
Ők már küzdenek a saját függetlenségükért, 

de a harcban hajlamosak csak a jogaikra kon-
centrálni, és megfeledkeznek az önállósággal 
együtt járó kötelezettségekről.

Figyel a személyes higiéniára, beszerzi a 
szükséges kozmetikai termékeket, egyedül intéz 
fodrászt, kozmetikust. Tudja milyen tünet, köz-
érzet esetén kell orvoshoz fordulnia.

El tud készíteni pár alapfogást (rántotta, tészta, 

paprikás krumpli, palacsinta) ezekhez be tud vá-
sárolni. A boltban megnézi a termékek címkéjét, 
tudja azokat értelmezni. Az összes konyhai esz-
közt tudja használni, a turmix géptől a sütőig. 

Szét tudja válogatni a szennyest, képes a mo-
sógépbe bepakolni, ismeri a programokat, ki tud-
ja vasalni a saját ruháját.

A saját boldogulásához szükséges hivatalos 
ügyeket tudja kezelni, ebbe beletartozik a tele-
fonos, az e-mailben vagy levelezés útján történő 
információkérés, intézkedés.

A saját bankkártyához tartozó számlaegyen-
leget figyeli, tud kártyával fizetni, készpénzt 
felvenni, ismeri az internetes rendelést, utalás 
szabályait, előnyeit, buktatóit.

Saját magát ébreszti, határidőit betartja a szü-
lők állandó figyelmeztetése nélkül.

Tudja, hogy az egészsége a saját kezében 
van, ennek megfelelően figyel a táplálkozásra, 
mozgásra, alkohol fogyasztásra és pihenésre, 
tisztában van vele, hogy a szexuális élettel jár a 
felelősségvállalás is.

Képes apróbb háztartási javításokra, szerelések-
re (szék, ágy összeszerelése, villanykörte kicserélé-
se, gomb felvarrása, kép rögzítése falra …)

Magabiztosan közlekedik saját településén, 
országában, tudja, hogyan kell a menetrendeket, 
tömegközlekedési eszközöket összehangolni. 
Külföldi utazás során térkép, applikáció segítsé-
gével tájékozódik, tudja, hol tud utána nézni a 
főbb látnivalóknak.

A felnőttekkel udvariasan, magabiztosan be-
szél, tartja a szemkontaktust. 

El tudja látni az apró sérüléseket, tud sebet kö-
tözni, a legjobb, ha tisztában van az elsősegély-
nyújtás alapjaival.

Tudja, melyek lehetnek a veszélyes helyzetek, 
környékek, mire kell figyelnie a saját biztonsága 
érdekében. Bulizáskor figyel magára és társaira 
is, tisztában van vele, mikor kell segítséget kérni.

A közösségi portálokat biztonságosan használja, 
tudja, milyen tartalmakat nem szabad megosztani, 
ismeri a vonatkozó törvényeket és illemszabályo-
kat, figyel a jelszavaira és azok biztonságára.

Margó néni

Mit kell tudni a gyereknek? 2. rész



gyarmat?

Bizony, a Kecskemét térségét érintő 
gyorsforgalmi út-tervezések, nagyfeszült-
ségű elektromos légvezetékek nyomvonal-
tervezése során sok vidéki, falusi, tanyai 
ember érezheti úgy, hogy a döntések tőle 
messze, számára érthetetlen szempontok 
szerint születnek; lakhatási, gazdálkodá-
si érdekeit felülírják a „köz” jelszavával. 
Mintha a vidéki, falusi, tanyai ember nem 
lenne a „köz” része, mintha érdeke nem 
lenne a közérdek része! A felső-kiskun-
sági, Kecskemét környéki, meglévő, de 
minősíthetetlen állapotú közutak miatt a 
járműveink rövidebb élettartamúak, gyak-
rabban javítandók, mint a jó úthálózatú tér-
ségekben. Az államhatalom persze legyint, 
mondván: akinek útnak kell indulnia, az 
úgyis elindul, akármilyen is az úttest.

A hátrányok helyben maradnak, az 
előnyök pedig máshol csapódnak le, sum-
mázhatnánk a vidéki lét ellentmondását. 
Gyarmat, mondja gyorsan a közpolgár az 
esti fröccs fölött; amely térség erőforrásait 
nagyobb arányban merítik ki, mint amen-
nyit visszakap az erőforrásokat felélő kö-
zösségtől. 

Persze nincs ebben semmi új és semmi 
csodálnivaló, így megy ez már lényegében 
a kiegyezés (osztrák-magyar kiegyenlítés, 
1867) óta, jó százötven éve. Akkor meg-
nyíltak a határok a liberalizmus (az egyén 
mindenek fölött való érdekét hirdető szel-
lemi, gazdasági irányzat) előtt, s azóta a 
sorskérdések (vidék helyzete, földkérdés, 
oktatásügy) többnyire megoldhatatlanok. 
Társadalmi rendszerektől, kormányfor-
máktól függetlenül.

Hogy ez mennyire így van, idézzünk 
egy negyven éves példát. A Kecskeméten 
szerkesztett, 1969 óta megjelenő – iro-
dalmi, szociográfiai, művészeti irányzatú 
FORRÁS havi folyóirat – 1977. évi 2. szá-
mában jelent meg ZÁM Tibor (1929-1984), 
akkor kecskeméti, majd a községünkben 
megtelepedő író, szociográfus riportja „A 
város vidéke – testközelből” címmel. 

Megtudhatjuk belőle, hogy 1976 no-
vemberében a városban szociográfusok ta-
lálkozója volt, amelynek résztvevői közsé-
günkbe is ellátogattak. Az akkori, mozgalmi 
nevén Lászlófalva község már egyetlen ter-
melőszövetkezetének (Egyetértés) elnöke, 
B. Kiss János adott tájékoztatást falunkról, 
s vele készült a riport. 

Hogy s hogy nem, a riport egyik feje-
zetének alcíme: „Gyarmat – mai módra”.  
1976-ban mondotta ezt az akkori téeszel-
nök, az időt állók még emlékezhetnek sze-
mélyére. 

A riportból idézünk: „(B. Kiss János:) 
Szóval ’52-től kezdődően van Lászlófalva. 
Az én privát véleményem, hogy ez a kö-
zség a törökdúlás befejeződésétől kezdő-
dően gyarmattá vált. Jelenleg is az.
– (Zám T.:) Hogy értsük? Napjainkban is 
gyarmat?  Fejtse ki részletesen! 
– Értsék úgy, ahogy mondtam. A község 
1952-től kezdődően nem tudott úgy fejlőd-
ni, mint a környező községek vagy váro-
sok. A klubszobából, ahol most vagyunk, 
úgy lett klubszoba, hogy vertük az asztalt 
és azt mondtuk: a téesz 40 ezer forinttal be-
száll, hogy ez meglegyen. Itt úgy lett óvoda, 
hogy én magam azt mondtam; itt van ezer 
forint, meg elmentem ásni alapot. Mások 
is. A gyógyszertárból is így lett gyógyszer-
tár. Az önkiszolgáló bolt, ami szintén van, 
úgy lett, hogy mi, a téesz tagjai azt mond-
tuk, a nyereségből annyit odaadunk, hogy 
itt bolt legyen. … melyik volt a fontosabb? 
Az-e, hogy a Tőserdőben – nem a gyári 
munkások számára kiosztott parcellákhoz 
– modern víztorony legyen, meg több ki-
lométeres beton bekötő út, széles aszfalto-
zott út, ahová az autóval ki lehessen járni 
hétvégén. Ez a fontosabb, vagy pedig ez, 
hogy Szentkirály-pusztára, ahonnan a húst, 
a tejet, a gyümölcsöt beviszik, ide legyen 
rendes út és ne ezen a madzagon kelljen 
kijönni, amelyen önök is kijöttek?”

„A Birkacsárda... Az úgy indult, hogy 
Laci bácsinak, aki alapító tagja volt a szö-
vetkezetnek, sőt téesz-elnök is volt annak 
idején, azt mondtam: Laci bácsi itt van az 
egyik sarok, letettem a kisszéket, távolabb 
megálltam, ez lesz a másik sarok. Megépí-
tettük. Amikor kész lett, azt mondták énne-
kem, hogy nem engedélyezték. Azt mond-
ták: elnök elvtárs mit szól ahhoz, ha most 
azt mondjuk, hogy le kell bontani és maga 
ötezer forint bírságot fog fizetni. Erre azt 
mondtam, hogy szeretném azt az embert 
látni, aki ezt az épületet innen el meri dó-
zeroltatni! Nem merték. Megmaradt. És 
ebben a helyiségben étterem van, zenegép, 
színes tévé és kulturált szórakozás. Kugli-
pályát csináltunk hozzá. Sikerült a fiatalo-
kat – már annyit, amennyit – megtartani. 
- Mit jelent, hogy annyit, amennyit? 
- Azt, hogyha évenként elment száz fiatal, 

most nem megy el csak 70-80, vagy 60. In-
kább itt marad. De a vasárnapját és a szom-
bat délutánját már itt tölti. A Birkacsárdá-
ban. A Birkacsárdánál, a kuglipályánál, a 
zenegépnél, a színes tévénél. És adott eset-
ben a lászlófalvi kislány hozza a tiszakécs-
kei vőlegényt és itt telepszenek le.  Ha ez a 
község legalább annyit kapna meg fejlesz-
tésre, mint amennyit a termelőszövetkezet 
befizet adóként, ha legalább ezt kapnánk 
vissza, egy szót se szólnék. De nem ez tör-
ténik. Ha elvisznek öt darab lovat a kecs-
keméti vágóhídra kényszervágásra, és jár 
érte 20 ezer forint, abból 19 872 forintot 
levonnak Kecskemét községfejlesztésére. 
Én, aki a téeszből bevittem a lovat, kapok 
kétszáz forintot. Még a ló bőrének az árát 
sem kapom vissza. 
– Ezek a számok reálisak? 
– Kérem, vizsgálati anyag van róla a téesz-
szövetségnél. 
– Folytassa tovább! 
– Tehát vannak ilyenek. Számlával meg 
tudom mutatni. Számlával. Elvittem en-
nyi darab lovat Kecskemétre a vágóhíd-
ra. Levontak Kecskemét város fejlesztési 
alapjára ennyit, kaptam 200 forintot. Hí-
zóbikát vittem be, járt érte tizenvalahány 
ezer forint, kaptam érte 800 forintot. Tehát 
ez az, amit mi érzünk ebben a dologban! 
De érezzük azt is például, hogy a lászló-
falvai parasztnak, aki megtermeli a búzát, 
annak nem jut friss kenyér. Háromnapos 
a kenyér, akár tetszik, akár nem... Tej? Itt 
úgy van, hogy a termelőszövetkezet a tej-
begyűjtőtől kiadja a tejet, mert a csarnok-
ban már nincsen. … 

Az én közönséges ismereteim szerint 
gyarmat az, ahol minimális beruházás mel-
lett maximális kivitel történik. Röviden fo-
galmazva – bár nem vagyok közgazdász.”

„- Mennyi ember él a faluban és mennyi 
a tanyán? 

- Bent a községben összesen 177 ház 
van jelenleg. Ebből 20 ház adómentes, 
most az elmúlt években épült. Kb. ötszáz 
ember él csak bent, a többi másik kétezer 
ember a pusztában él. Nos, ami elvitte in-
nen az embereket, elsősorban az, hogy a 
fiatalok kint a tanyavilágban nem akarnak 
maradni.” 

Békesség veletek! A kő marad. No, de 
a gyarmat is? 

--bor--
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6. oldal                                   SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                 2018. július

Egy szép és hosszú nyári 
időszak áll előttünk és az időt 
érezhetjük majd ismét rövidnek. 
Amikor tartalmasan töltjük el 
perceinket és óráinkat, ahol nagy 
dolgok születnek, ott a gonosz 
lélek is jobban működik. Hasz-
nos lehet, ha tudjuk, hogyan áll-
junk hozzá.

Nem mindig vesszük elég ko-
molyan a gonoszt, pedig itt van...
sokszor a hitetlenség és a tudat-
lanság ködében. Állhatunk mi is 
bizonyos ideig a Sátán uralma 
alatt többféle módon. Például a 
bűneink miatt, mikor elkövetjük 
azokat; vagy nem kívánt szo-
kások miatt, melyek valahogy 
ránk ragadtak. Ott van aztán az, 
amikor ködösítünk és tereljük az 
igazságot; ott lehetnek zavaró 
emberi kapcsolataink, melyek 
zaklatottságot szülnek.

VI. Pál pápa azt írta, hogy 
az egyháznak arra van a legna-
gyobb szüksége, hogy védelmet 
nyerjen a Sátántól. De hogyan is 
hatnak a gonosz lelkek az em-
berre? Először is a kísértésen 
keresztül. A Gonosz azt akarja 
elérni, hogy elforduljunk az Is-
tentől és le akar beszélni az Isten 
iránti engedelmességről. Mindig 
lesben áll és mindenkit a saját 
gyengeségén keresztül fog meg-
közelíteni. Ezért tartunk böjti 
időszakokat, ezért van a munka 
és a pihenés váltakozása is, hogy 
kiismerjük a saját gyengeségein-
ket. Így ha magunkat ismerjük, 

már egy sorompót szemmel is 
tudunk tartani. A Gonosz to-
vábbá minden vonalon képes 
megkísérteni. Azt akarja meg-
akadályozni, hogy Isten Országa 
épüljön közöttünk. Kikezdhet 
minket például azzal is, hogy 
azt súgja nekünk: “fáradt vagy 
te már...”, “nincs idő már...”, és 
alapvetően ellenállást szít. Elsö-
tétíti az emberi értelmet, de csak 
szép lassan és olyan mértékben, 
hogy az evangéliumot idegen-
nek lássuk és az öröm ostobának 
és valótlannak tűnjön. Ő mindig 
ellentmond az evangéliumnak 
és megkötözöttségében le akar 
foglalni magának. Márk evangé-
liumából tudjuk, hogy hihetetlen 
ereje volt, Máté pedig azt írta le, 
hogy ő maga is megkötözött volt 
(mármint a Sátán). Ez a fajzat 
pedig nem űzhető ki másként, 
csak imával és böjttel.

A gonosz lélek fizikai bajokat 
is képes okozni, valamint lelki és 
szellemi bajokat is. Szeretnénk 
mindannyian legyőzni a kísér-
tést is, a Gonoszt is. Tudni azt, 
hogy nem vagyunk tehetetlenek 
és az is, hogy milyen eszközök 
állnak a rendelkezésünkre, mert 
nagyon sok a nyomorult ember 
és nem egyszer mi magunk is 
azokká válunk egy-egy időre.

Jézus tehát nagy feladatot bí-
zott ránk: hogy parancsoljunk a 
Gonosznak a mindennapokban, 
akár Jézus szavaival is: “Taka-
rodj Sátán!”

Ehhez megpróbálunk mélyül-
ni a Jézussal való kapcsolatunk-
ban, hogy erőnk legyen. Kevésbé 
sebezhetővé tesszük magunkat 
és nem keressük direkte a veszé-
lyeket. Egyszerűen kerüljük a 
bajokat, az alkalmakat, a bűnre 
vezető utakat. Megnézzük mi-
lyen veszélyforrásai lehetnek az 
életünknek, mert ahol sebezhe-
tőek vagyunk, ott meg is leszünk 
kísértve.

Ami védhet minket az egy-
részt az imádság, mely nem fel-
tétlenül kötött imát jelent, ha-
nem inkább Istennel töltött időt. 
Másrészt mivel nagyon nehéz 
keresztény életet élni egyedül, 
óriási feladat, hogy a közösség-
ben levésünket szépen tegyük 
és ne legyünk a másik kárára, 
vagy romlására. Élünk még a 
szentségekkel is, hiszen ezek 
segítenek állva maradni, vagy 
ha elesünk segítenek felkelni. 
Valamint szolgálatára vagyunk 
felebarátainknak. Ez a szolgá-
lat pedig azért nagyon lényeges, 
mert amikor összekuszálódik a 
lelkünk, akkor mások kereszt-
jének enyhítése lesz nekünk is 
segítségünkre.

És mint nagyjából mindent, 
ezeket a szempontokat is meg 
kell vizsgálni, ki kell próbálni. 
Mert ha a Gonosz harcol Isten 
ellen, akkor ellenünk is fog.

Szeretettel: 
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvéreim!
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„De akik az Úrban bíznak, erejük meg-
újul,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el. „
Ézsaiás 40,31

Nem akárkitől, hanem a fenséges Is-
tentől hangzik felénk, mai népe felé is, ez a 
biztatás: Bízz az Úrban! Ne feledjük, olyan 
Urunk van, akihez hasonló nincs más! Ő 
a történelem Ura, Ő az egyház, a világ és 
az egyes ember Ura. Ő a mindenség Ura. 
Isten egyszülött Fia feltámadásában meg-
mutatta, hogy csakis Ő az Úr, a szabadító 
és megváltó Úr. 

Őnélküle, az Úr nélkül „lezuhanunk”.  
Isten szentségének fényében az Őtőle elsza-
kadt ember csődje még súlyosabban látszik. 
Ezt a csődöt a Biblia a bűnök jogos isteni 
büntetésének, következményeinek nevezi. 

Mit jelent ez a csőd Isten népének 
életében? Erre a kérdésre, némi kortörté-
neti ismeret kíséretében, a babiloni fogság 
előzményeivel és következményeivel vá-
laszolhatunk. Az Úr nélkül Isten népe ön-
célú, nyomorult „társasággá” lesz, és nem 
töltheti be küldetését ebben a világban. 
Isten fenségének ragyogása az Ő népére 
vetül, így Isten népén látszik a leginkább 
a bűn nyomorúsága: az élő Isten helyett 
élettelen bálványok imádása, az üres isten-
tisztelet, a gyarló feszültségek, valamint 

a hitetlenségből elkövetett bűnök visszás-
sága. Ennek büntetése volt Isten népének 
életében a babiloni fogság. 

Mit jelent ez a csőd ma és mindenkor? 
Az Úr nélkül minden nép élete, dicsősége 
csupán elhervadó, törékeny virág. Isten 
nélkül bűneink „nehézségi ereje” érvénye-
sül életünkön. Őnélküle a kárba veszett 
élet szétesését tapasztaljuk mindenütt. Ez 
az emberlét csődje: az Úr nélkül, kortól, 
kultúrától, vallástól függetlenül, elhervadó 
virág minden hatalom, minden dicsőség, 
minden élet. 

Őnélküle, az Úr nélkül nem megy. 
Csak Ővele, az Úrral, a minket bíztató Úr-
ban adatik nekünk érdemi esély! Egyetlen 
megoldás: Bízz az Úrban!

Hankiss Elemér szociológus, „Az em-
beri kaland” című könyve az emberiség 
árvaságáról szól: az ember a rideg világ-
ban megszenvedett kiszolgáltatottságát 
úgy tette elviselhetővé, hogy a civilizáció 
védelmi burkát teremtette meg magának. 
Pannenberg német teológus azonban azt 
hangsúlyozza, hogy ez a védelem Isten 
ajándéka, vagyis nem az ember felől, ha-
nem kívülről, Isten kijelentése és szabadí-
tó tette alapján érkezik meg hozzánk ez a 
valóságos védelem. A civilizáció, a kultúra 
is Isten szabadító tette, mint általános ki-
jelentés. 

Ézsaiás próféta is erre utal: Isten biz-

tatja népét, közeledik népéhez megváltó 
hatalmával, az üdvösség ajándékával. Isten 
úgy biztat, hogy megszabadít, vígasztal, 
szolgálatra indít. Isten megszabadít, szaba-
dulást ígér és ad: Jézus Krisztusra mutató 
ígéretek ezek. Isten vígasztal, pásztorol-
ja népét. Isten szolgálatra indítja övéit: a 
krisztusi örömhír hirdetésére küld el. 

Az egyetlen megoldás: Bízz az Úrban!  
Csak Őáltala, Őbenne, Ővele adatik meg-
oldás! Őnélküle, az Úr nélkül: csőd! Csak 
Őáltala létezik örök, valóságos szabadulás, 
megváltás. Csak Őbenne adatik vigaszta-
ló pásztorolás tévelygő, kereső, nyugtalan 
életünk számára. Csak az Úrban kaphatunk 
áldást, üdvösséget! 

Csak az Úrban bízzunk! Ez a bizalom 
az Úrra való teljes ráhagyatkozást jelenti, 
várva az Ő megváltó cselekvését, amely-
ből fakadóan végezhetjük, engedelmes hű-
séggel, lényegi szolgálatunkat. 

Ez a bizalom bizonyosságból fakad. 
Mert, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk 
(Róma 8,31). Bizonnyal velünk az Isten 
– aki a feltámadott Jézus Krisztusban ezt a 
tényt bizonyossá tette számunkra (Lukács 
24,35). 

Bízz a szabadító, vigasztaló, pásztoro-
ló, szolgálatra elhívó Úrban!

(Steinbach József püspök igehirdeté-
se nyomán, mely elhangzott Kaposváron 
2018. július 1-jén.)

REFORMÁTUS ÉLET

Bízz az Úrban!

Alkalmaink:  Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor

Református napközis HITTANTÁBOR
Kedves gyerekek! Kedves Szülők!
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket nyári hittantáborunkba!
Időpontja: 2018. augusztus 6-10. hétfőtől-péntekig
Ideje: 9 órától 16 óráig
Helyszín: Református templompark
Részvételi díj: 6000 Ft/hét
Számos móka és kacagás várja a gyerekeket keresztyéni környezetben! A tanítás, áhí-
tat mellett lesz még sok-sok játék, ugrálóvár, meglepetés-vendégek, koncert, filmvetítés, kézműves foglal-
kozás, sportjátékok, jurta!
Jelentkezni lehet a gyermekeknek kiosztott jelentkezési lapon, ill. a 0630/3235136-os telefonszámon.
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ÓVODAI ÉLET

A Nemzeti Tehetség Program tá-
mogatásával a Szentkirályi Napközi 
Otthonos Óvodában 2017 szeptembe-
rétől 2018 júniusáig került megvalósí-
tásra az „Itt meglátja a Kuvik?” című 
tehetséggondozó program. A program-
ba bevont 5-6 éves óvodások létszáma 
12 fő volt. A tehetségígéretek pozití-
vumait, erősségeit kiemelő, az óvodai 
nevelési évet átfogó, 30 órás foglalko-
zássorozat megvalósítására heti 1 al-
kalommal került sor.

A „Itt meglátja a Kuvik?” program 
célja az volt, hogy a természeti, matema-
tikai területek, vizuális tevékenységek 
iránt érdeklődő tehetségígéretek a fel-
fedezés, rácsodálkozás, az egyéni szük-
ségletekhez, érési ritmushoz igazított, a 
differenciált tanulásszervezés keretein 
belül speciális kompetenciák birtokába 
jussanak. A tapasztalati ismeretek bőví-
tése játékos, élménypedagógiai módsze-
rek alkalmazásával valósult meg.

A program kiemelt célja volt, hogy 
gazdag tanulási környezetben, a válto-

zatos tevékenységek, játékos problé-
mahelyzetek, öntevékenységet meg-
erősítő tanulási szituációk, kooperatív 
játékok megvalósításával fejlessze a 
tehetségígéretek feldolgozási (kriti-
kus, kreatív gondolkodás megerősíté-
se, kutatás, döntéshozatal) készségeit, 
a Kuvik matematikai képességfejlesz-
tő eszköz alkalmazásával.

A program számos lazító prog-
ramelem megvalósítására is lehetősé-
get adott. A Hanga Óramúzeumba az 
óragyártás emlékeinek megismerése 
után Hanga István órásmesterrel be-
szélgettek a gyermekek, majd a mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson órát 
készíttek. A kecskeméti Vadasparkba 
való kirándulás, valamint afalu park-
jába, az óvoda környékén tett séták is 
kiváló alkalmat adtak a feltöltődésre.

A program záróeseménye 2018. 06. 
11-én került megrendezésre a résztve-
vő gyermekek, szüleik és vendégek 
közreműködésével. A közös játék után 
kinyílt a „kincses szoba” ajtaja. Ahol 
a szülők és a vendégek megtekinthet-
ték a gyermekek által, a program ideje 
alatt készített produktumait, fotókat.  
Az esemény egy kis vendéglátással 
zárult.

Hádingerné Harnos Ildikó
óvodavezető

Anyakönyvi hírek
Született: Horváth Boglárka 2018. 06. 13. anyja neve: Agárdi Mónika, Kovács Bence 2018. 06. 20. 
anyja neve: Balla Tímea, Kókai-Szabó Sára 2018. 06. 22. anyja neve: Antal Noémi.



2018. július                                SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                    9. oldal

Erdélyben a Határtalanul programmal

A szentkirályi iskola 7. osztályos 
tanulói a Határtalanul program keretein 
belül idén júniusban négy napos erdé-
lyi, székelyföldi kirándulásban vehettek 
részt. Kis csapatunk kiegészült a nyárlő-
rinci iskola 7. osztályával. A kirándulásra 
alaposan felkészülve indultak az osztá-
lyok, mivel a sok készülődés és megbe-
szélés mellett, még prezentáción is részt 
vettek a diákok, hogy minél alaposabb 
ismereteket szerezzenek az indulás előtt. 
Június 1-én indultunk utunkra és a ha-
tár utáni első megálló Nagyvárad volt, 
ahol idegenvezetőnket vettük fel. Mivel 
a Szent László királyhoz erősen kötő-
dő város nem volt benne kirándulásunk 
menetrendjében, így csak a buszból ki-
tekintve néztük meg a város nevezetes 
pontjait, míg idegenvezetőnk érdekes 
történeteket fűzött a látottakhoz. Nagy-
váradról tovább indultunk és a Királyhá-
gón kicsit megállva gyönyörködtünk az 
elénk táruló látványban. Kis pihenőnk 
után a hágót elhagyva beléptünk Erdély-
be. Ezután Tordára mentünk, ahol alá-
ereszkedtünk a sóbánya mélyére, hogy 

megismerjük a sóbányászat rejtelmeit. 
Következő állomásunk Marosvásárhely 
volt, ahol a belváros nevezetes épülete-
it tekintettük meg. Székelyszentléleken 
otthonos környezetben kipihenhettük az 
első nap fáradalmait. A második napon 
a szállásunkhoz közeli látnivalókra he-
lyeztük a hangsúlyt. A szovátai Medve-tó 
szép környéke mellett, megnéztük a pa-
rajdi sóbányát is, majd ellátogattunk Ko-
rondra, ahol a helyi kézművesek remek 
kerámiáit nézhettük meg és kedvünkre 
vásárolhattunk is a szép tárgyakból. A 
nap végén Székelyudvarhelyre mentünk, 
ahol az eső ellenére megnéztük a város 
nevezetességeit. A történelmi szoborpar-
kot, a református gimnáziumot, a Vas 
székelyt és a város több látnivalóját. A 
harmadik napon ellátogattunk Csíksom-
lyóra, ahol megnézhettük a lélegzetel-
állító kegytemplomot, még a vasárnapi 
mise egy részét is meghallgattuk. Utunk 
innen a Békás-szoroshoz vezetett, ahol 
egy séta keretein belül alaposan szem-
ügyre vettük a természet alkotta gyönyö-
rű tájat. Innen ellátogattunk a Gyilkos-

tóhoz és a gyergyószentmiklósi örmény 
templomot is megnéztük, majd hazafelé 
vettük az irányt. A zetelaki víztározó 
mellett elhaladva folytattuk utunkat és 
még mielőtt a szállásunkra értünk volna 
megálltunk Orbán Balázs sírjánál Szej-
kefürdőn. Itt idegenvezetőnk bevezetett 
minket a székelykapukon látható szim-
bólumok rejtelmeibe. Utolsó napunkon 
Segesvárra látogattunk, ahol megtekin-
tettük a várat, megmásztuk a diáklépcsőt 
és Drakula szülőházát is megszemléltük. 
Innen Kolozsvár felé vettük az irányt. 
Odaérve, megnéztük Mátyás király 
szobrát és szülőházát, valamint meg-
tekintettük a Szent Mihály templomot.  
Ezt követően, négy nap elteltével ismét 
Magyarország felé vettük az irányt, hogy 
fáradtan, de rengeteg csodás élménnyel 
gazdagodva hazatérjünk. Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk ennek a tartal-
mas kirándulásnak, ahol ilyen sok min-
dent megtudhattunk Erdély történelmé-
ről és az ott élő határon túli magyarság 
életéről.

Jónis György

Az utolsó tanítási napok egyikén minden évben fordítva történnek a dolgok az iskolában. Így történt ez az idén is, a gyerekek 
órát tartottak, a tanárok beültek az iskolapadba, és még feleltek is. Diákigazgatónak Bimbó Istvánt választották meg a diákok.

Minden fordítva, avagy fordított nap az iskolában
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TÁNcÉVZÁRÓ 2018.

Június 3-án került megrendezésre a 
Táncévzáró. Több mint 90 táncos adott 
számot az elmúlt évben elsajátított tánc-
tudásáról.

 A Szentkirályi Tánccsoporton belül 
5 korcsoport tevékenykedik óvodáskor-
tól a felnőttkorig. 1. Pöttöm Pöttyök 
(ovisok). 2. Mini Manók (1.2. oszt.). 3. 
Menő Manók (3.4.o.). 4. Tutti csoport 
(felsősök). 5. Ifjúsági Club (közép-, ill, 
főiskolások, felnőttek).

Ez az év a megszokottól kicsit eltérő 
volt. Ősszel, sajnos nem tudtam tánc-
próbákat tartani a gyerekeknek, janu-
árban kezdtünk el dolgozni. Lelkesen 
készültünk a „Táncosbálra”, melyen a 
Szentkirályi Tánccsoport megalakulásá-
nak 25. évfordulóját ünnepeltük. Erre az 
alkalomra készült egy utazásos műsor, 
Repülő-show címmel. A bál után sem 

a szokásos módon 
folytatódott az év. 
Márciustól vendég-
oktatók, Sárai Kitti 
és Berec Nóri (Dalma Dance Club SE) 
foglalkoztak a táncosokkal, hogy több 
módszert és stílust is megismerhesse-
nek a fiatalok. Az új táncoskapcsolat-
nak köszönhetően táncversenyekre is 
eljutottunk, ahol nagyon szép eredmé-
nyeket értünk el. A felsősök „Katonás”, 
az Ifjúsági csoport „Repülő-show” ko-
reográfiája 1. helyezést ért el, valamint 
mazsorettjeink két versenyen is arany 
minősítést kaptak. 

A táncévzárón összesen 13 táncko-
reográfiát mutattak be a gyerekek és a 
fiatalok nagy lelkesedéssel.

Gratulálok minden fellépőnek a szín-
vonalas és jókedvű előadásmódért!

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

Takácsné Kis Márta
csoportvezető

APÁK NAPJA
„Bár Magyarországon még nem 

mindenki által ismert ez az ünnep, egyre 
többen gondolják úgy, hogy az apukák is 
megérdemelnek egy ilyen napot az évből. 
Apának lenni egyáltalán nem könnyű, 
hiszen a férfiemberek vállát is sok teher 
és felelősség nyomja. Apára ugyanolyan 
szükségük van a gyerekeknek biológiai, 
társadalmi, családi és érzelmi értelem-
ben, mint az édesanyjukra. Az első Apák 
Napját 1910. június 19-én tartották, 
végül 1966-ban június harmadik vasár-
napját nevezték ki hivatalosan is Apák 
Napjává.”

Iskolánk 4. osztályos tanulói is meg-
emlékeztek erről a napról, igaz nem a 
hivatalos időpontban, hanem egy picit 
korábban, június 6-án. 

 Bizonyára többen meglepődtek, mo-
solyogtak, de bízom benne, hogy min-
denki szívét melegség öntötte el, amikor 
kezébe vette az Apák Napi meghívót. 
Magyarországon még nem nagyon terjedt 

el ez az ünnep, de úgy gondolom, fontos 
mind az Apák, mind a gyermekek számá-
ra, hogy néha egy kicsit másképpen szól-
janak egymáshoz, egy kicsit másképpen 
tekintsen egymásra apa és gyermeke, le-
gyen a középpontban, legyen az ünnepelt 
ezen a napon az Édesapa, Apa, Nagypa-
pa és Keresztapa! Bár az iskolai dolgo-
kat általában az Anyukák intézik, mégis 
tudom, hogy a háttérben ott vannak az 
Apukák, gyakran rájuk hárul a feladat, 
hogy együtt tanuljanak a gyermekeikkel, 
mert az anya már nem ér rá, vagy ép-

pen már „feladta a küzdelmet”. Nagyon 
fontos az apukák véleménye, a biztatá-
sa vagy éppen a rendre utasítása, de az 
együtt töltött idők még fontosabbak a 
gyermekek számára! A gyerekek nagyon 
lelkesek voltak, mindenképpen szerették 
volna, hogy legyen Apák Napja! 

Nagy örömünkre nagyon sokan elfo-
gadták meghívásunkat, az osztálytermünk 
megtelt! Az izgalom talán még nagyobb 
volt, mint bármelyik másik ünnepnél. Bí-
zom benne, hogy Apák és Gyermekeik 
számára is felejthetetlen lesz ez a szép 
júniusi délután! 
Boldog Apák Napját!

Takácsné Kis Márta
„Egy éjjel az apa meghallotta, hogy a 
gyermeke imádkozik:
Édes Istenem, add, hogy olyan ember le-
gyek, mint az Apám!”
Később az apa is imába kezdett:
Jó Uram, add, hogy olyan ember legyek, 
amilyennek a Gyermekem lát engem!”
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Sörös kelropogós
Elkészítési idő 1 óra, 4 főre.
Hozzávalók: 50 dkg kelkáposzta (kínai kel is lehet), 
3 db tojás, 3 evőkanál finomliszt, 2 dl világos sör, só, 
egy-egy csipetnyi őrölt fekete bors és őrölt szegfűszeg, 1 mokkás-
kanál majoránna, 2 gerezd fokhagyma, fél csokor petrezselyem, 5 
dkg reszelt sajt.
A sütéshez: bő olaj.

1. A kelt megmossuk, majd a leveleket, miután vastag ereiket 
kivágtuk, vékony (gyufaszálnyi) csíkokra metéljük.

2. A tojásokat a liszttel meg a sörrel simára keverjük, meg-
sózzuk, megborsozzuk. A szegfűszeggel, a majoránnával, a zúzott 
fokhagymával és a fölaprított petrezselyemmel fűszerezzük. A saj-
tot beleszórjuk, a kissé kinyomkodott kelleveleket beleforgatjuk.

3. Jól elkeverjük, azután evőkanállal közepesen forró ujjnyi 
olajba nagy galuskákat szaggatunk belőle. Kicsit ellapítgatjuk, 
ahogyan a lapcsánkát is szokás, és 6-9 perc alatt aranybarnára 
sütjük, félidőben átforgatjuk, szalvétára szedve lecsöpögtetjük. 
Melegen, párolt rizzsel és tartásmártással vagy burgonyapürével 
és paradicsommártással kínáljuk. Hidegen majonézes zöldborsót 
vagy fokhagymás ízesítésű, joghurtos zöldbabot adunk hozzá.

Tipp: Ha gyerekek is esznek belőle (márpedig egészséges, 
szóval egyenek!), akkor alkoholmentes sörrel készítsük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Június időjárása
Érdekesen alakult a hónap időjárása. A májusi esőhiány, a hó-

nap vége felé érkezett forróság szokatlan volt. Igy indult a június 
is az első hét nappal, szerencsére esővel. Bevált a népi megfi-
gyelés a negyven napig tartó csapadékkal. Igaz, hogy 16 napon 
esett az év legcsapadékosabb hónapjában. A gabonák korábban 
értek a májusi szárazság okán. Érdekes, hogy gyakorlatilag min-
den korábban ért be, közel két héttel, ideértve a gyümölcsöket és 
a dinnyét is. Az eperfák is siettek az éréssel. Szinte hihetetlen, a 
japánakácok június végén virágoztak, szintén a mályvacserjék is 
legalább egy hónappal korábban mutogatták virágszirmaikat. A 
korai szőlő már zsendül. Úgy látszik a szüret is hamarabb fog 
jönni. A hőmérséklet nagyon ingadozott, egészen a 18 C fok, és a 
30 C fok között. Változás állt be 22-től, amikor is egy hidegfront 
érkezett, és nappali órákban 22-25 C fokokat mérhettünk. Esőből 
nem volt hiány, a szemerkélőtől egészen a felhőszakadásig. Vizs-
gázott a jégelhárító rendszer is, szerintem sikeresen. Akadt bőven 
belvizes terület szántóföldeken, réteken. Sirályok, vadkacsák a 
napraforgósban. Évek óta nem volt béka szaporulat, az idén némi 
pótlás lesz. Ez a sok eső a kövérebb gabonákat lenyomta, a gyen-
gébbekben meg elősegítette a gyomok növekedését, akadályozva 
a betakarítást. Csapadékviszonyok: 2-án 1,6 mm, 3-án 5,5 mm, 
7-én 13,8 mm, 8-án 2,5 mm, 9-én 53,4 mm, 11-én 11,2 mm, 12-én 
6,6 mm, 13-án 10,6 mm, 14-én 36,2 mm, 16-án 14,5 mm, 17-én 
4,6 mm, 18-án 0,3 mm, 21-én 9,2 mm, 22-én 1,6 mm, 27-én 3,2 
mm, 29-én 1,1 mm. Összesen 174,9 mm. A sokévi átlag: 72 mm.

- vecsei- 

A Kuratórium 2018. évre az alábbi feltételekkel hirdet pályázatot:
A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Szentkirály Község Önkormányzati Képviselő-testületének tagjai 

és más adakozó szentkirályi lakosok 1990. október 12-én létrehozták 
a „Szentkirályért” Alapítványt. Az időközben közalapítványi minősí-
tést nyert Alapítvány Kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé.
1. A pályázat célja:

Szentkirály községben állandó lakhellyel rendelkező, kiemelkedő 
tehetségű fiatalok továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3. A pályázaton való részvétel:

a.) A pályázaton részt vehet az a Szentkirály községben állandó lak-
hellyel rendelkező, közép- vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán 
tanuló fiatal – a középiskola 9. évfolyamának második félévétől a ta-
nulmányok befejezéséig – akinek a szorgalom és magatartás minősítése 
nélkül számított év végi tanulmányi átlageredménye legalább 4,61.

b.) A tanulmányi átlageredménytől függetlenül „Az Országos 
Szakmai tanulmányi verseny”, valamint a „Szakma Kiváló Tanuló-
ja Verseny” országos szakmunkásverseny, az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV), valamint az ezekkel egyenértékű orszá-
gos művészeti versenyek 2018. évi vetélkedőjének I-X. helyezettje is 
pályázatot nyújthat be.

Az átlageredmény számításának és az ösztöndíjra jogosultságnak 
különös esetei:

- A tantárgyak százalékos minősítése esetén a jeles rendűség köve-
telmény, emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os minősítésre jár.

- A középiskolai érettségi megszerzése után az első szakképzettség 
(OKJ-s képzettség) megszerzéséért folytatott tanulmányok tekinthetők 
ösztöndíj-támogatásra jogosító képzésnek.

- A középiskola elvégzése után felsőfokú szakképzési rendszerben 
résztvevőkre a felsőoktatási hallgatók részére megállapított ösztöndí-
jak nem alkalmazhatók.

- A tanulmányi átlageredmény alatt értendő úgy a hagyományos 

számtani, mint a súlyozott átlag.
- Az elvárt tanulmányi átlageredmény és az országos versenyen 

szerzett helyezés egyidejű teljesítése esetén a pályázó számára kedve-
zőbb mutatót kell alkalmazni a díjazásnál.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi átlageredményt is tartal-
mazó bizonyítvány, leckekönyv, vagy oklevél másolatát, iskolalátoga-
tási igazolást, esetleg osztályfőnöki vagy vezető tanári ajánlást.

- a pályázó rövid indoklását (a tanulás mellett kifejtett egyéb te-
vékenységet) 

- a szakmunkásversenyen, OKTV-n, művészeti versenyen elért 
eredmény igazolásának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postai 
úton lehet benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u.13.).
Beérkezési határidő: 2018. július 31.
6. A pályázat elbírálása:

A pályázati feltételeknek megfelelő valamennyi pályázó díjazás-
ban részesül az alábbiak szerint:

középfokú oktatásban résztvevő díjazottak 20.000 Ft – kitűnő ta-
nulmányi eredménnyel rendelkezők 25.000 Ft; 

felsőfokú képzésben tanulók 40.000 Ft – kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel rendelkezők 50.000 Ft személyenkénti egyösszegű ösztöndíj-
ban részesülnek.

A pályadíj összegének további 50 %-ára jogosult az a díjazott, 
akinek a következő félévi tanulmányi eredménye eléri a 3/a. pontban 
meghatározott 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 2018. évi rendezvényén, 
illetve a 2019. évi Falugyűlésen történik.



Vastag száraz akác 3.700 Ft/q
Vékony akác 3.300 Ft/q
Vegyes akác 3.500. Ft/q

Tölgy 2.900 Ft/q-tól
Nyárfa 2.100 Ft/q

gyümölcsfa 2.900 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)
T: 0620/520-0081, 0620/415-0842

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, 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, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár lege-
lő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.

Kerítés foltozás
Nagy csatta-
násra riadtak az 
Ady Endre utca 
elején lakók 
június 1-én a 
késő esti órák-
ban. Egy BMW 
típusú személy-
gépkocsi lan-
dolt az egyik 
ház portájának 
kapujában, kidöntve, összetörve az előtte lévő iparcikkbolt 
reklámtábláját. A balesetben megsérült az elektromos hálózat 
tartóoszlopa, összetört az utcai közkút. A közeli ház kerítésé-
nek egy részét újra kell építeni. Személyi sérülés állítólag nem 
történt, a gépkocsivezető csodás módon, saját lábán hagyta el 
az összetört gépkocsit, illetve a helyszínt. A balesetről lapzár-
táig hivatalos közlemény nem jelent meg.                     -szerk-  


