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A képviselő-testület január 29-i ülésén történt
Az ülésen 6 képviselő volt jelen.

Ezt megelőzően együttes ülést tartott 
a Szentkirályi és a Tiszaugi Képviselő-
testület, amelyen a Közös önkormány-
zati hivatal 2018. évi zárszámadását és 
a 2019. évi költségvetést fogadták el. 
Mindkét önkormányzatnak jelentős ös-
szeggel kellett és kell hozzájárulnia a 
közös hivatal fenntartásához, az állami 
támogatás ugyanis immár 7. éve válto-
zatlan, a kötelező béremelések jelentős 
többletköltségét a településeknek kell 
biztosítaniuk saját erőből.

Az első napirendi pontban Pullai 
Béla, a Homokhátság Nonprofit Kft. 
ügyvezetője a társaság 2019. évi üzleti 
tervét terjesztette a képviselők elé. El-
mondta, hogy a Nonprofit Kft-nek sok 
feladatot kell ellátnia ebben az évben 
(településüzemeltetés, konyha, bölcsőde 
működtetése, útfenntartási munkák). A 
testület 77 millió forintos gazdálkodási 
főösszeggel elfogadta az üzleti tervet.

A második napirendi pontban Sza-
bó Gellért ismertette előterjesztését az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletéről. Először is köszönte a pénz-
ügyes kollégáknak az áldozatos munkát. 
Elmondta, hogy ez évi költségvetési ren-
deletünkben havi 2.5 millió Ft működési 
támogatás átadását tervezzük a tulajdo-

nunkban lévő Nonprofit Kft. részére. 
Igen magas az előző évi pénzmaradvány 
összege az elnyert, de még meg nem 
valósított pályázatok miatt. Az állami 
támogatás összege lényegében változat-
lan, de saját bevételeinkkel együtt biztos 
gazdálkodási feltételeket nyújt a műkö-
déshez és a szükséges fejlesztésekhez. A 
képviselő-testület 572 milliós gazdálko-
dási főösszeggel elfogadta a rendeletet. 

A harmadik napirendi pont az M44 
szentkirályi leágazással kapcsolatos 
népszavazás eredményéből következő 
rendeletalkotásról szólt. Szabó Gellért 
tájékoztatta a testületet, hogy a dönté-
sünk immár országos jogszabályi szintre 
emelkedett, hiszen a 345/2012-es Kor-
mányrendelet módosítása tartalmazza 
a településünk belterületét elkerülő út 
létesítését és a 44-es főút felújítását is. 
Határozat-tervezetet nyújtott be a tes-
tület elé, mely szerint a testület kezde-
ményezi a településrendezési eszközök 
népszavazásnak megfelelő tartalommal 
történő módosítását. A testület elfogadta 
a határozat-tervezet. 

A negyedik napirendi pontban a he-
lyi szociális rendelet módosításáról volt 
szó. A képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta a rendelet módosítását, amely 
szerint az ápolási díj megállapítása előtt 

a gondozási szükségletet vizsgálni kell. 
Az ötödik napirendi pontban a Tanya-

gondnoki szolgálatok szakmai program-
jának módosításáról tárgyaltak a képvise-
lők. Az előkészületi munkákat Kovácsné 
Lázár Ilona és dr. Lajos Krisztina végezte, 
de elismerés illeti a belső ellenőr, Molnár 
István építő javaslatait is. A képviselő-
testület egyetértett a módosításokkal.

Az egyéb napirendi pontban először 
a Himalája Blue Kft-vel lejárt kegyeleti 
szolgáltatási szerződés 5 évvel történő 
hosszabbításáról döntött a testület. 

Második pontként tárgyalták a Fó-
kusz Takarékszövetkezet Szentkirályi 
Kirendeltsége bezárásának kérdését. A 
Takarékszövetkezet épületének esetle-
ges megvásárlása kapcsán sok kérdés 
merült fel. Az ülésen nem született vég-
leges döntés az épület sorsáról, de fel-
hatalmazták a polgármestert, hogy erről 
egyeztessen a tulajdonos képviselőivel. 

Végül a RÉV szenvedélybeteg-segí-
tő szolgálat éves tevékenységét bemutató 
tájékoztatóról volt szó. Szabó Gellért el-
mondta, hogy a tájékoztatóban nincs em-
lítés szentkirályi lakhelyű kliensről, aki 
a szolgálat látókörébe került volna, de ez 
nem jelenti azt, hogy minket nem fenye-
getne ez a veszély – elsősorban fiataljaink 
felelősségérzetére számítunk a jövőben is. 

II. „Nincs kis segítség, avagy Mindenki számít!”
„A legnagyobb vétség a világon, ha 

semmit sem teszel, mert úgy gondolod, 
hogy túl kevés az, amit megtehetsz!”

2018 telén, második alkalommal ke-
rült megrendezésre, összesen hat telepü-
lésen a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekei számára adományokat gyűjtő 
cipősdoboz akció. Már novemberben el-
készült a plakát, amiket kihelyeztünk a 
gyűjtőpontokon. Tavaly, még csak szü-
lőfalum, Nyársapát szerepelt a segítő te-
lepülések listáján. Idénre ez a lista még 
öt településsel gyarapodott, amelyek 
betűrendben: Cegléd, Kocsér, Nagykő-
rös, Nyergesújfalu és Szentkirály. Vagy 
engem kerestek meg, vagy én kerestem 
meg őket. A települések vezetői, a gyűj-
tőpontok dolgozói, az emberek, akik ezt 
fontosnak tartották, azonnal az ügy mel-
lé álltak, és kérdés nélkül segítették az 
akciót!

Ezúton szeretném megköszönni Min-
denkinek! Név nélkül: hogy segítettek és 
helyt álltak a gyűjtőpontokon. Befogad-
ták és tárolták az adományokat, segítet-

tek a lebonyolításban. Tudom, hogy ez 
az akció már túl nőtt rajtam, és egyedül 
kevés lettem volna. Nélkülük és a sok 
adományozó, jóakaratú ember nélkül 
nem adhattunk volna ilyen minőségben, 
ennyi sok jót, szépet, és nem utolsó sor-
ban hasznosat! Erre a példátlan összefo-
gásra nagyon büszke vagyok. Volt egy 
cél, amiért mentünk előre! Köszönöm.

Idénre, már két gyermekotthonnak 
tudtunk adományokat szállítani; egyhar-
mad, kétharmad arányban. Székelyhíd 
egyharmad és az épülő érmihályfalvi ott-
hon pedig kétharmad arányban kapott az 
adományokból. Ott most nagyobb szük-
ség volt a segítségünkre. 

Hálás és tiszteletteljes köszönettel: 
Bimbó Brigitta
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A takarékok áramvonalasítása a leromlott 
állagú épületekben, veszteséggel működő ki-
rendeltségek bezárásával jár. A kistelepülése-
ken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokak-
nak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő 
szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hi-
ányzik rá a pénz.

Kétségbeesetten keresi a megoldást a helyi 
takarékszövetkezeti kirendeltség bezárása után 
kialakult helyzetre Győrtelek polgármestere. 
A Mátészalka melletti, 1600 lelkes település 
vezetője, Halmi József tárgyalt olyan céggel, 
amely legalább egy bankautomatát hajlandó 
volna telepíteni, ami azért volna létfontosságú, 
mert Győrtelek egyike azoknak a falvaknak, 
ahol a posta sem működik már, így a takarékon 
túli egyetlen pénzfelvételi lehetőség is meg-
szűnt. Az árajánlat alapján azonban az ATM 
havi 75 ezer forintos költséggel járna a falu szá-
mára – ezt pedig nem tudják kigazdálkodni. A 
takarék felajánlotta ugyan az önkormányzat-
nak, hogy vegye át a fiók épületét, ám ez sokat 
nem segítene – mondta el lapunknak Halmi 
József –, hiszen önkormányzatként nem nyújt-
hatnak pénzügyi szolgáltatást.

A győrteleki polgármester szerint a taka-
rékok leépítése nem csak azokat sodorhatja 
rosszabb helyzetbe, akik a fiókból vették fel 
eddig a járandóságukat (legyen szó nyugdíjról, 
vagy a közmunkások béréről), de azokat is, 
akik például államilag támogatott hitelt szeret-
nének felvenni. A nagybankok hitelezési poli-
tikájában ugyanis negatívumnak számíthat az, 
ha valaki rossz anyagi helyzetben levő telepü-
lésen kíván kölcsönt felvenni. Előfordul, hogy 
emiatt utasítják el a kérelmet, amelyet aztán 
a helyi szövetkezeti fiókban sikerrel nyújt be 
– magyarázta a településvezető.

Amíg Győrtelek még keresi a megoldást, 
vannak pozitív példák is: Maroslelén a koráb-
bi, rossz állapotban levő kirendeltséget költöz-
tették új épületbe a takarék és az önkormányzat 
együttműködésében. A lőkösházaiak kezdemé-
nyezése is sikerrel járt. Mint arról a hvg.hu ja-
nuár elején beszámolt, a Békés megyei község 
polgármestere – több más településhez hason-
lóan – aláírásgyűjtést kezdeményezett a bezárt 
takarék megmentésére. Cikkünk megjelenése 
óta a Békés megyei település ígéretet kapott 
arra, hogy ha meg nem is marad a helyi fiók, 
azért a Békés Takarék a Takarékbank mobil 
bankfiókjával megfordul majd a településen.

Az ATM-mel felszerelt buszban működő 
bank nem új kezdeményezés, a programot 
még 2017 szeptemberében indította el a Taka-
rék Csoport – bő egy évvel azelőtt, hogy tavaly 
novemberben a társaság vezetése elfogadta azt 
a stratégiai tervet, amelynek fő célja az, hogy 
2020-ig egyetlen univerzális nagybankká ol-
vadjon össze a most 12 takarékszövetkezetből 
és a Takarék Csoport további három részvény-
társasági formában működő bankjából álló in-
tegráció. Itt fogadták el az előzetes tervek sze-
rint 25-30 milliárd forintos költségcsökkentési 
tervet is, amelynek részeként a kirendeltségek 
akár harmadára kerülhet lakat a közeljövőben. 

Arról azonban, hogy pontosan melyikre, hely-
ben döntöttek, ahogyan az esetleges költözés-
ről, összevonásról is – tudtuk meg a banktól.
Előbb a zárás, utána a megoldás

Az átmenet egyelőre nem tűnik gördülé-
kenynek: amíg 300 kirendeltség bezárása akár 
heteken belül megtörténhet, egyelőre nincs 
annyi mobilbankfiók, amely kiválthatná őket: 
a Takarékbank ezzel kapcsolatos kérdésünkre 
azt válaszolta, hogy májusra 15 ilyen busz áll-
hat forgalomba.

Pedig a kezdeményezést sikeresnek ér-
tékelik: a bank 2018 nyarán azt közölte, az 
akkor forgalomban lévő négy busz forgalma 
a programba bevont kistelepüléseken akkora 
volt, mint az ott régebben működő bankfió-
koké. Az utazó bankban nemcsak pénzt lehet 
felvenni, de ügyeket is intézhetnek az ügyfelek 
– akár hitelt igényelhetnek, vagy hozzájuthat-
nak nyugdíjukhoz azok, akik ugyan takarék-
szövetkezeti számlára kapják azt, de azt eddig 
személyesen vették fel. 

De általánosságban sem kis rendszerről 
van szó: a ma Magyarországon működő hitel-
intézeti fiókok közel fele a takarékszövetkeze-
teké – ehhez képest a takarékok piaci részese-
dése messze elmarad az 50 százalékos aránytól. 
A bank éppen ezzel magyarázta a hvg.hu-nak 
a mostani racionalizálást: az „ügyfelek által 
alig használt, krónikusan veszteséges, fizikai 
állagukban erősen leépült kirendeltségek” 
bezárását, összevonását az üzleti célok eléré-
se érdekében tartják megkerülhetetlennek. A 
gazdaságtalanul működő fiókok miatt ugyan-
is „jól működő fiókjaink fejlesztésére sem jut 
forrás” – indokolt a bank, és emlékeztetett: a 
fiókhálózat csökkentése országos jelenség, 
hiszen a tíz legnagyobb hazai lakossági bank 
fiókszáma 28 százalékkal csökkent az elmúlt 
tíz évben, volt olyan bank, ahol a fiókok közel 
felét bezárták. (Más kérdés, hogy egy nagyvá-
rosban ez kevésbé jelent kényelmetlenséget az 
ügyfeleknek.)

A fiókbezárásokat a bankolási szokások 
változása is magyarázza, és nem is magyar 
jelenségről van szó: az Európai Bankszövet-
ség (EBF) adatai szerint a szektorban dolgo-
zók száma 2009-2017 között 3,1 millióról 2,7 
millióra csökkent, a bankfiókoké pedig 233 
ezerről 183 ezerre. Ez nagyjából 21 százalé-
kos nyirbálást jelent, vagyis a magyarországi 
racionalizálás nagyobb méreteket öltött. A szö-
vetség adatai arra is rámutatnak, hogy Magyar-
ország nem a bankárok országa: átlagosan 252 
főre jutott 2017-ben egy banki dolgozó – az 
EU-átlag 187.

Erre magyarázat lehet a munkaerőhiány 
– a Takarék egyebek között ezzel is magyaráz-
ta a bezárásokat, mondván az emberhiány ko-
rábban több fiók működését lehetetlenítette el. 
A vidéki szövetkezetek kirendeltségeinek we-
boldalait végignézve valóban találtunk szokat-
lanul rövid ideig – például csak délelőtt – nyit-
va tartó fiókokat. A bank ugyanakkor arra is 
felhívja a figyelmet, hogy sokan – azok közül, 
akik egy közeli, nagyobb településre járnak 
dolgozni vagy vásárolni – lakhelyük helyett 
máshol intézik banki ügyeiket is.

És még egy érv: sok helyen a szövetkezet 

által használt ingatlanok jelentős felújításra 
szorulnak, ami olyan többletköltséget róna a 
takarékokra, amelyet nem tudnak kigazdál-
kodni. Mint fogalmaztak lapunknak adott vá-
laszukban: tisztában vannak a döntés hatásá-
val, ám „a takarékok is magántulajdonban lévő 
pénzintézetek, állami támogatást nem kapnak, 
a piacról kell megélniük csakúgy, mint az ös-
szes többi pénzintézetnek”.
Fizesse az MNB az ATM-eket!

Erre kínálna megoldást az javaslat, ame-
lyet Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamen-
ti képviselője fontolgat. A politikus a Magyar 
Nemzeti Bankhoz fordul, és mint megtudtuk, 
azt szeretné elérni, hogy az önkormányzatok 
logisztikai közreműködésével a szervezet áll-
ja a ki- és befizetésre alkalmas, bankfügget-
len ATM-ek telepítésének és működtetésének 
valamennyi költségét minden magyarországi 
településen. A politikus ezt azzal indokolta a 
hvg.hu-nak, hogy a jegybank feladatai közé 
tartozik a „fizetési és elszámolási rendszerek, 
valamint a pénzforgalom működése, intézmé-
nyei, hatékonysága és biztonsága miatti fele-
lősség és az ebből fakadó felvigyázói felada-
tok”. Véleménye szerint, ha a kereskedelmi 
bankok vonakodnának beszállni, még a csök-
kentett bankadó is bőven fedezné a műveletet.

A Takarék eközben más módon igyekszik 
csökkenteni a kistelepüléseken érzett vesz-
teséget. A digitális csatornák fejlesztésével 
– például mobilapplikációval – is igyekeznek 
pótolni a kieső fiókokat. És egy távlati terv-
vel igyekeznek népszerűvé tenni a rendszert: 
a fiókhálózat megújításának célja „a teljes, 
országos átjárhatóság” megteremtése a takaré-
kok között, így a még mindig legkiterjedtebb 
hálózat valódi bankká válhat.

Vidéki takarékok bezárása: „Most megint 
a cihában tarthatjuk a pénzünket?” 

Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőköshá-
zán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti 
fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön 
csattan az ostor. Több kistelepülésen is felhá-
borodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig 
a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank 
fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.

A szerkesztő megjegyzése: A bankok 
magyarázata mit sem segít azokon a kistele-
püléseken élőknek, akik ott laknak. A nagy 
városok tele vannak bankokkal, nem beszélve, 
hogy számítógépes ügyintézések folynak, és 
az gyorsabb munkát tesz lehetővé. A kistele-
pülések ki vannak szolgáltatva kényre-kedvre 
a bankoknak. Élhetőbb falu? Mi következik 
még?

(Forrás: hvg.hu) 

TaKaRéKOK
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Elmúlt az év első 
hónapja. Túl vagyunk 
a középiskolai felvé-
teliken, a jelentkezők 
kiválasztották az új 
iskolákat. Az iskola-
rendszer folyamato-
san változik, a szülők 
sokszor tanácstala-
nok. 

Sokan böngészték a NET-et, kérdezték 
a barátokat: négy-, hat-, nyolcosztályos 
legyen a középiskola? Alternatív vagy 
hagyományos? Rengeteg az újdonság, 
új kerettantervek vannak, átalakították a 
szakgimnáziumi és szakközépiskolai okta-
tást. A felvételiken túl vagyunk. Akik ezt 
jövőre teszik, most kezdenek erőteljesen 
érdeklődni a téma iránt.

Mindehhez kell egy lelkes oktatói kö-
zösség, segítő szülők, no meg a gyerek, 
akinek már csak tanulnia kell …

Nehéz kiigazodni a mai világban szü-
lőnek, gyereknek egyaránt. Állandóan 
halljuk, hogy a negyedik ipari forradalmat 
éljük meg éppen, amikor a mesterséges 
intelligencia határozza meg egyre inkább 
a világunkat. Sokan attól félnek, hogy a 
robotok elveszik a munkájukat. Van, aki 
azt gondolja, hogy a gyerekeinknek ah-
hoz, hogy majd munkájuk legyen, arra van 
szükségük, hogy egyre élesebb versenyben 
teszteljék tudásukat, minél kiválóbbak le-
gyenek az adott területeken. Feltételezik, 
hogy az iskolai sikeresség és a későbbi 

boldogulás között egyenes kapcsolat van. 
Ez tévedés!

Kinek lesz majd munkája?
A félelem, hogy a robotizáció munka-

helyek tömegét szünteti meg, csak részben 
igaz. Az új technológiákkal új típusú mun-
kák és munkahelyek is teremtődnek. Leg-
inkább azon munkák iránt növekszik a ke-
reslet, ahol egyszerre van szükség szociális 
készségekre és matematikai jártasságra. Jól 
kommunikáló és együttműködő informati-
kusokra, a matematikával nem hadilábon 
álló munkásokra van szükség az adatke-
zelések miatt, közgazdászokra, orvosokra, 
ápolókra, tanárokra, dizájnerekre.

Az iskolai sikeresség és a későbbi 
boldogulás között nem egyértelmű a kap-
csolat. Gyermekünk nem attól lesz ered-
ményes, ha keményen versenyeztetjük, de 
ha a humán készségek fejlesztését elhanya-
goljuk, nem lesz sem sikeres, sem boldog. 
Ebben a gyorsuló világban rugalmasságra 
és nyitottságra van szükség, amire önbiza-
lom és stabil érzelmek nélkül nem tudunk 
szert tenni. Ez az a terület, amire az iskolai 
nevelés során nem fektetünk elég hang-
súlyt. A tantárgyi ismeretek, testnevelés, 
erkölcsoktatás Bermuda-háromszögében a 
gyermek és annak érzelmei elsikkadnak.

2020-ra az előjelzések szerint a mun-
kaerőpiac által elvárt legfontosabb készsé-
gek a kreativitás és a kritikai gondolkodás 
lesz. Az új készségek fejlesztésére nem 
alkalmasak a hagyományos tanórák. Egy-
re inkább elterjednek a projekt módsze-

rek, ahol hosszabb idő alatt, komplexebb 
feladatokat kell megoldani, időre, gyakran 
csoportmunkában. Ugyanúgy, mint a jobb 
munkahelyeken. A tanulók a tanórák egy 
részében azzal foglalkozhatnak, amivel ők 
szeretnének. Ez növeli a kreativitást. Nem 
jutunk sokra, ha arra törekszünk, hogy sok 
zseni legyen, a sok zseni ugyanis nem mű-
ködik jól együtt.

Egy kutatásban több száz önkéntesnek 
adtak nehéz feladatokat. A legsikeresebb 
csoport nem az lett, ahol magas volt az 
átlagos tudás. A nyerő csapatot 3 tulaj-
donság jellemezte: egymás iránti empátia, 
mindenki azonos időt kapott, egy tag sem 
emelkedett a többi fölé. A sikeres csopor-
tokban több volt a nő. 

Fontos, hogy erősödjön az egymás iránti 
bizalom, őszinteség és nyitottság. Külföldi 
iskolákban a verseny és az együttműködés 
sikere, hogy nincsenek egyéni, csak cso-
portos, osztályok közötti versenyek. Ezzel 
elérik azt, hogy a másikra is figyelni kell, 
a jó tanulók nem hagyhatják lemaradni a 
gyengébben tanuló társaikat. A mai magyar 
iskolákban a közös tanulásnak és csapatver-
senyeknek nincs szerepe. A magyar iskola 
mutatja talán a legkevésbé a jegyeit egy 
modern, hatékony és szerethető munkahely-
nek. Nem véletlen, hogy a magyar tanulók 
számára ritkán adatik meg a tanulás magá-
ért való öröme, és a 21. századi kihívások 
felkészületlenül érik gyerekeinket.
A következő számban folytatjuk …

Margó néni

Válasszunk iskolát okosan! 1. rész

Csaknem 200 éves Nemzeti HIMNU-
SZUNK...

Csaknem 200 éve, 1823. január 22-én 
írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szö-
vegét Szatmárcsekei magányában. Erkel 
Ferenc jó húsz esztendővel később zenésí-
tette meg.

A tudós irodalomtörténészek azonban 
nem túl gyakran emlegetik, hogy valójá-
ban miért is más ez, mint sok európai or-
szág himnusza. A németek például a De-
utschland, Deutschland über alles, Über 
alles in der Welt kezdetű szöveget ma már 
nem éneklik. A második világháború után 
– mondjuk így – a győztes Európa tiltako-
zott e megfogalmazás ellen, mert a szöveg 
ugyebár annyit jelent, hogy Németország 
mindenek feletti, mindenek felett áll – az 
egész világon. Megmaradt Haydn gyönyö-
rű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers 
harmadik szakaszát éneklik a németek. 
Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta. 
A Szovjetunió himnusza a soha nem léte-
ző szabadságot, az emberiség legnagyobb 

pusztítóit, Lenint és Sztálin éltette évti-
zedeken át. A mostani Oroszországnak 
– mondjuk így a jogutódnak – csupán 10 
esztendős a himnusza. A franciáké, az úgy-
nevezett La Marseillaise – a vérben álló 
harcról szól és fegyverbe hív.

A mi Himnuszunk nem éltet királyt, 
uralkodót, nem himnusza még a honszerző 
Árpádnak sem, az ország-építő IV. Bélának 
úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra 
halmozó Mátyást sem dicsőíti. 

A mi Himnuszunk az évszázadokon át 
szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁ-
GA a mi megtartó Istenünkhöz. Az iroda-
lom tudós művelői tehát gyakran felejtik el 
így emlegetni e csodálatos 64 sort. Tehát, 
hogy ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: 
Isten áldd meg a magyart! 

Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, 
addig is volt a magyarságnak összetar-
tó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött 
énekekkel, pl. a Boldogasszony Anyánk, a 
Csíksomlyói Szűz Mária (A székelyek régi 
nemzeti imádsága), később a Székely Him-

nusz /ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk/, 
a reformátusok 90-ik zsoltára: „Tebenned 
bíztunk eleitől fogva”, vagy az evangéli-
kusok „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű 
Luther éneke. Tehát mindig az Isten se-
gítségét, áldását kértük harcaink elcsüg-
gedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, 
vagy balsors tépte évtizedeink alatt. Ilyen 
Himnuszt tehát egyetlen európai nép sem 
mondhat magáénak, mint amelyet nekünk 
hagyott örökül a 33 éves Kölcsey, a Szat-
márcsekei szoba csendjében. A Nemzeti 
Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-
egy parányi javítás látható, tehát szinte 
ömlött a tolla alól e felséges 64 sor, mely-
nek utolsó versszaka így szól:

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek há-
nyának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg eszten-
dőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt.

a HIMNuSZuNKRÓL
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gARAbOnciÁs diÁk
Zám Tibor 90

Ma is bőven találna megírni va-
lót - szokás ezt mondogatni, Zám 
Tiborról, azok között, akik ismerték, 
olvasták-olvassák műveit. Egy szoci-
ográfus esetében ez az állítás megle-
hetősen szép elismerés. Mert mi is a 
szociográfia? A szó eredeti jelentése 
társadalomrajz, társadalom-leírás. 
Bővebben pedig nem más, mint vala-
mely társadalmi rétegnek, társadalmi 
problémának ábrázolása, bemutatá-
sa szépirodalmi igényességgel, akár 
szépirodalmi eszközökkel is. Valóság-
irodalom, ahogy néhány évtizede ne-
vezték volt. Nos, egy valóságirodal-
mat művelő író esetében az az állítás, 
hogy elhunyta után is találna megírni, 
bemutatni valót – a személyes írói mi-
nőségének valódi elismerése. 

Az ugyanis kétségtelen, hogy ala-
posan szemügyre és tollhegyre ve-
endő társadalmi probléma, ügy ma 
is akad. Sőt, akár azt is mondhatjuk, 
hogy a magyar társadalom az utób-
bi százötven évben, azaz az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezés (ahogy 
akkoriban mondották: ’kiegyenlítés’) 
óta, lényegét tekintve, változatlan tár-
sadalmi problémákkal néz szembe, 
függetlenül az államberendezkedés-
től, kormányformától. Ilyenek példá-
ul: a népoktatás eredményessége, a 
földkérdés (azaz a földbirtokok elosz-
lásának kérdése) és a termelési viszo-
nyok összefüggése, a nemzettudat és 
a kifelé ábrázolt országkép viszonya, 
a helyes és célszerű gyermeknevelés 
kérdése, a szegénység kezeléséről 
való vitafolyamat, a ’rohanó idő’ kép-
zete és megélése. 

Az állítás másik fele, a szemé-
lyes írói minőség pedig azt jelenti, ha 
valaki összefüggések felismerésére 
képesen, helytálló következtetések 
levonására képesen, egyéni-erede-
ti megformáltsággal (stílus) művel 
valóságirodalmat, ami nem csak az 
adott korban, az akkori emberek által 
értékelhetők, hanem azon túlmutatva, 
később is értékelhető; tehát időt álló, 
maradandó munkát alkot. 

Nos, kedves Olvasók, az éppen 90 
éve született – és sajnos, már harminc-
öt éve elhunyt – Szentkirályon végső 
nyugalomra lelt Zám Tibor szociográ-

fus esetében cikksorozatban teszünk 
kísérletet arra, hogy bizonyítsuk állí-
tásunkat, hogy művei, személyes írói 
minősége miatt ma is olvasandók, ma-
radandó értékűek. 

Mindeközben pedig abban az él-
ményben is részünk lehet, hogy Zám 
Tibor szépirodalmi munkáit is újra ol-
vassuk, hogy ezekben is bemutathas-
suk személyes írói minőségét. 

Szükséges ez azért, mert még va-
gyunk, vannak olyanok, akiket sze-
mélyes ismeretség is fűz hozzá, s akik 
tudják, hogy egyénisége egyben mű-
veinek aranyfedezete is.  

Szükséges ez azért is, mert életé-
nek kezdetén, iskoláséveinek hely-
színén – Ártánd községben – már 
maradandó emlék őrzi nevét: a helyi 
könyvtár és közösségi ház viseli ne-
vét, rajta arcképes emléktáblával, 
benne állandó kiállítással. Kecskemé-
ti lakóhelyén, a Pázmány Péter utca 6. 
számú házon a helyi önkormányzat tíz 
éve emléktáblát helyezett el. A tárgyi 
emlék megszületéséig Szentkirály is 
lehet még az a hely, ahol olvassák, is-
merik a műveit. 

Zám Tibor 1929-ban Berettyóúj-
faluban született, gyermek és iskolá-
sévei a szomszédos Ártánd községben 
teltek. Szikár életrajza pár sor: 1947–
48-as tanévben Debrecenben volt népi 
kollégista, majd 1948-ban a Debrece-
ni Református Kollégium Tanítóképző 
Intézetében szerzett népiskolai tanítói 
oklevelet. Ezt követően Biharkeresz-
tesen dolgozott járási úttörőtitkárként, 
majd 1950–52-ben az Egri Pedagó-
giai Főiskolán magyar–történelem 
szakon tanult. 1952–57-ben a Debre-
ceni Agrártudományi Főiskolán volt 
tanársegéd, majd tanulmányi előadó. 
1957–60-ig a Hortobágyon, Parádon 
és 1967–69-ig Biharkeresztesen taní-
tott, 1960–65-ben a Debreceni Me-
gyei Könyvtárban könyvtárosaként, 
1969-től haláláig Kecskeméten a For-
rás kiadónál dolgozott. Mi pedig azt 
is hozzátehetjük, hogy földi maradvá-
nyai az általa utoljára lakott, egykori 
Vágó-köri (felsőszentkirályi) elemi 
népiskola kertjében nyugszanak, fej-
fája alatt.  

Bár országos hírnévre szociográfi-
ai írásai juttatták, írói és alkotói hit-

vallását első kisregényében (Interur-
bán, 1973) találhatjuk meg: „…mert 
az igényes emberek mindig, minden-
nek a nehezét keresik, s nem hőbör-
gésből, hősködésből, hanem abból 
a felismerésből, hogy dolgokat elő-
mozdítani csak a nehezebb oldalukról 
lehet.” (Az interurbán szót is már ma-
gyaráznunk kell, hiszen a fiatalabbak-
nak már történelem: a városok közötti 
telefonhívást jelentette, a vezetékes 
telefonkorszak első, kézi kapcsolásos 
időszakában.) 

A mai divattal ellentétben, ő úgy 
tartotta, az írói, szociográfiai témát 
nem kitalálni, hanem megtalálni kell. 

Régi barátja, Lázár István – szin-
tén író és szociográfus – jellemzése 
szerint: „Vetette bárhová sors és aka-
rat, ő rögtön otthonos volt, nyakig a 
hely és a környék ezer gondja-bajá-
ban. Ragadt rá a megírni való, mint a 
bogáncs.” 

Persze, nem ő lenne Zám Tibor, 
ha mireánk, az utókor számára is ne 
hagyott volna egy sajátos szúrást. A 
szinte utolsó leheletével írt „Már bú-
csúmat veszem…” írása csak halá-
la után látott napvilágot a FORRÁS 
című kecskeméti irodalmi-szociog-
ráfiai lapban, majd a Jelenések napja 
című kötetben. Ebben így írt magá-
ról: „…és azt is rühellené, hogy kufár 
lelkületű utódok bégessenek fölötte 
születésének, halálának évfordulója 
alkalmából vagy életművének mélta-
tása okából.”

Itt e lap hasábjain az elmúlt évek-
ben is csak a magunk szegénylegényi 
szándékából hajtottunk fejet Zám Ti-
bor előtt, aki személye révén tette hí-
ressé lakóhelyét: az otthonná alakított 
egykori iskolaépületet, s ennek révén 
a községet is. 

Olvassuk, értsük együtt Zám Ti-
bor műveit! Gyökérzet, megtartó erő 
ez számunkra. Sebészi pontosságú 
szociográfiai találatai, gonddal érlelt 
novellái időtálló értékek maradnak. A 
mai, pusztán szövegeket kitaláló iro-
dalommal szemben az ő elbeszélései 
elgondolkodtatnak, erkölcsi tanulság-
gal járók. Fanyar, ironikus humora rit-
kaság elvaduló világunkban.

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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Szeretettel tájékoztatom a 
kedves olvasókat, hogy idén 
Hamvazószerda március 06-ra 
esik, mely nappal megkezdődik 
a húsvét előkészítése. A nagyböjt 
ráhangol majd bennünket a hús-
véti titkok megünneplésére, meg-
emlékezünk keresztségünkről és 
alapvetően bűnbánatot tartunk. 
A 40 napos nagyböjti idő alatti 
péntekeken tartózkodunk a húse-
ledeltől. Hamvazószerdán szigo-
rú böjti nap van a 18 és 60 éves 
kor közötti hívek részére. Ham-
vazószerdával kezdetét veszi a 
húsvéti szentáldozás teljesítésére 
alkalmas idő, mely június 16-
ig, Szentháromság vasárnapjáig 
tart. Ezúton is buzdítom a kedves 
testvéreket a gyakori szentáldo-
zásra, mely arra hivatott, hogy 
a kegyelmi életet ébren tartsa és 
gyarapítsa bennünk.

Amikor megtérésről beszé-
lünk, az alatt mindig egy folya-
matot kell érteni, nem egyetlen 
időpontot. A folyamat pedig 
eléggé lendületes és mindig azt is 
jelenti, hogy az Istent választom, 
ha döntés elé kerülök. Nagyon 
sok élményt is megélünk minde-
közben és épül a jó Istennel való 
beszélgetésünk megértése is. 
Amikor a megtérés útját járjuk, 
mindig találunk magunkban va-
lamilyen indítékot, ami hajt az Is-
ten felé. Úgy is mondhatom, hogy 
lelki megrázkódtatást élünk át. A 
megtérés indítékát azért szoktuk 
keresni, mert meghatározza az 

Isten felé haladásunk tartósságát 
és minőségét. Ilyen indíték lehet 
például az is, hogy villám csapott 
a mellettem lévő fába.

Egyszer mindenki rádöbben 
arra, hogy bűnös. Arra is rájö-
vünk, hogy egyedül képtelenek 
vagyunk talpra állni, és mint a 
tékozló fiúnál is, ez a rádöbbené-
sünk általában a disznók mellett 
történik meg, amikor már kicsú-
szott a lábunk alól a talaj. Számí-
tásba vesszük, hogy amikor a bűn 
uralkodik rajtunk, akkor hogyan 
szoktunk felállni onnan? Lehet-
nek módszereink, de oda lyuka-
dunk ki, hogy a magunk erejéből 
ez nem megy, mert valamennyire 
fel lehet kelni, de egyedül nem 
lehet kiegyenesedni, ehhez már 
szükséges az Isten segítsége. Ezt 
belátni pedig kell némi bátorság, 
amire jó alkalom az előttünk álló 
időszak, aki ugyanis nem ismeri 
fel, hogy az Isten segítsége nél-
kül nincs felállás, az azt fogja 
tapasztalni, hogy olyan nehezen 
mennek a dolgok és nehéz min-
den.

A Szentlélek meg fogja vilá-
gítani, hogy hol van a mi bukdá-
csolásunk és elesésünk. Meg is 
lehet kérdezni Őt, hogy „Uram, 
mit kell tennem?” A motiváció 
lehet a szeretet. Ne féljünk az 
Istentől, amikor talpra kell áll-
ni, mert bár lesz ítélet, ez igaz, 
de minket nem a félelem határoz 
meg, hanem a szeretetre szere-
tettel válaszolunk. Isten pedig 

nagyon szeret bennünket. Min-
dig, amikor bűnbánatot tartunk a 
megtérés folyamatát éljük és ezt 
az utat járjuk. 

Sokan azért keresik az Istent, 
mert hiányérzetük van, például 
nem fogadják el őket valamilyen 
közegben, vagy társaságban; eset-
leg nincs békesség a szívükben 
egy sérelem miatt. Aki lelkileg 
sérül – márpedig mindannyian 
fogunk sérülni – összetéveszthe-
tik a problémák megoldását az 
Isten megkeresésével. Ez egy ál-
talános csapda. Ha helyrebillen-
nek a dolgok, még nem biztos, 
hogy Istent találtuk meg. Azt a 
békét és örömet, amit mindan-
nyian keresünk, akkor fogjuk 
meglelni, ha valakiért, vagy va-
lamiért tudunk igazán élni. Ez 
mindenképpen testhezálló dolog 
is lesz egyben. Amolyan ránk 
szabott kihívás és feladat. Ezt 
hívjuk másképpen úgy, hogy az 
Istenért élünk. Megkérdezhetjük 
magunktól, hogy mit akarunk az 
élettől és miért pont azt? Mert ez 
mutatja meg, hogy mi a mi saját 
utunk, mi az a tevékenység, vagy 
állapot, ami igazán a helyére te-
szi az életünket. Ez nem érzelmi 
boldogság elsősorban, hanem an-
nak a biztos érzése, hogy kínok 
között vergődve is, a kereszt alatt 
csúszva is, de a helyünkön va-
gyunk. És ettől nagyobb boldog-
ság nem létezik ezen a földön.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KaTOLIKuS éLET

Kedves Testvérek!
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Közel két évtizede Angli-
ából indult el ez a kezdemé-
nyezés, amely Valentin-nap 
környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család 
fontosságára kívánja irányí-
tani a figyelmet. A házasság 
hetét – amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is szá-
mos ismert közéleti szemé-
lyiség csatlakozott kifejezve 
elköteleződését a házasság, 
a család ügye iránt – mára 4 
kontinens 21 országában ün-
neplik. Hazánkban az orszá-
gos eseménysorozatot 2008 
óta rendezik meg a keresz-
tény egyházak és civil szerve-
zetek széles körű összefogá-
sával, számtalan nagyváros, 
település, közösség részvéte-
lével. A Házasság Hete Szer-
vezőbizottsága által koordinált 
központi programok fővédnö-
ke 2013 óta Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége.

„A házasság Isten csodála-
tos ajándéka és gondoskodása 
az ember számára, amelyben 
a felek megtapasztalhatják 
a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbo-
csátás értékét egy nekik ren-
delt, de nem tökéletes társon 
keresztül. A házasságban egy 
férfi és egy nő saját elhatá-

rozásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, 
segítésére és védelmére tö-
rekszik egész életében. Ilyen 
módon a házasság felelősség-
teljes, biztonságos és meghitt 
közösséget jelent számukra, 
és áldásul szolgál életük min-
den más területén is.

A házasság hete olyan 
széles körű összefogásra tö-
rekszik, mely gyakorlati pél-
damutatással, tudományos 
kutatások eredményeivel, 
bibliai és erkölcsi érvekkel tá-
masztja alá a házasság örök-
kévaló értékét. Bátorít minden 
olyan helyi kezdeményezést, 
amely hidat épít az adott kö-
zösség környezetében élő 
házaspárok és családok felé, 
amely segíti életüket, boldo-
gulásukat. Nyíltan beszél a 
házasság mindennapi való-
ságáról, örömeiről és feszült-
ségeiről. Igyekszik bölcs és 
gyakorlati tanácsokkal ellátni 
a házasokat és házasulandó-
kat, valamint a teljes helyre-
állás reményét ébren tartani 
azokban, akiknek a kapcsolata 
válságban van, illetve valami-
lyen ok miatt megszakadt.”

A Házasság Hete Szerve-
zőbizottsága – www.hazassa-
ghete.hu

REFORMÁTuS éLET

Mi is a Házasság hete?
Házassághete
Programok

a Szentkirályi
Református

Gyülekezetben
Előadás - Balázs Hajnalka - A 
házasság arcai – február 12. 
kedd 18 óra
Bizonyságtétel -Dr. Szűcs 
Zsolt és Szűcs Enikő (hitről, 
házasságról) – beszélgetés 
szeretetvendégséggel – febru-
ár 15. péntek 18 óra
Istentisztelet—áldáskéréssel a 
házaspárokra, február 17. va-
sárnap 10 óra
 

További
alkalmaink:

Február 10. – családos Isten-
tisztelet, vasárnap 10 óra
Február 18-24. Evangélizá-
ciós hét –hétköznap 18 óra, 
vasárnap 10 óra. Hétfő: Ritter 
Nándor – Méntelek, Kedd: 
Riczuné Kiss Georgina – He-
tényegyháza, Szerda: Sza-
bóné Kovács Teodóra – Kis-
kunhalas, Csütörtök: Kerekes 
Márton – Kecskemét, Pén-
tek: Prózsa István – Orgo-
vány, Vasárnap: Szabó Gábor 
– tb.esperes- Kecskemét
Március 3. – családos Isten-
tisztelet, vasárnap 10 óra
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„Jégen járó január…”
A zord januári napokban szívet melengető programmal 

indítottunk: játékos délelőttre hívtuk a nagyszülőket. A kicsik 
családi képes puzzle-t rakhattak ki, gyerekkori képeket néze-
gettek szüleikről; a középsősök énekelni tanították a mamá-
kat, papákat és mesét hallgattak; a nagyok az egyik nagymama 
jóvoltából a horgolás rejtelmeibe nyertek betekintést. Az egész 
délelőtt a közös játékról, mókáról, kacagásról szólt.

Boldog születésnapot, 
Bács-Kiskun!

Bács-Kiskun megye életében fontos és jeles nap február 1-je, 
hiszen ma ünnepeljük megyénk megalakulásának 69. évforduló-
ját. 

A történelem folyamán többször változtak a megyénket ma-
gában foglaló közigazgatási határok, amelyek a mindenkori köz-
igazgatási központok vándorlásával is együtt jártak. A mai me-
gyerendszer Magyarország mintegy ezer éve fennálló, területi 
beosztását és szervezeti rendjét tekintve sokszor és sokat változó, 
de mégiscsak folytonos közigazgatási területi beosztásának leg-
újabb szakasza. A jelenlegi megyeszerkezet a sok évszázadon ke-
resztül megőrződött vármegye rendszer alapjain nyugszik, de a 
török hódoltság, majd Trianon, végül a Rákosi-rendszer alakította 
a mai formáját, közigazgatási területét.

Az első megyék az államalapítás idején jöttek létre. A megye 
területe egy-egy királyi vár uralmi körzetére terjedt ki, a helyi 
várispánságon túlmenően a határain belül fekvő királyi, egyhá-
zi és világi magánbirtokokat is magában foglalta. A várispánság 
élén álló személy ugyanakkor azonos volt a megyét igazgató me-
gyésispánnal, aki kiterjedt katonai, bírói, gazdasági és igazgatási 
jogokkal rendelkezett. A megye ezen korai típusát szokás királyi 
vármegyének nevezni. A vármegye a magyar közigazgatás alap-
vető területi egysége volt 1000–1949 között, tehát Szent István 
királytól a tanácsrendszer 1950. január 1-jén történt bevezetésé-
ig. 

Az 1950-es megyerendezés – a járásrendezéssel együtt – a 
tanácsrendszer magyarországi bevezetését megalapozó közigaz-
gatási területi reform egyik eleme volt. Fő célja a szovjet mintára 
kialakítandó tanácsok számára kereteket biztosító közigazgatási 
területi egységeknek a létrehozása volt. A rendezés eredménye-
ként az ország a korábbi 25 megye és 14 törvényhatósági jogú 
város helyett 19 megyére és Budapestre, valamint járásokra ta-
gozódott. Ezzel a közigazgatási területi egységek száma mintegy 
a felére csökkent, s az új beosztás mind területi, mint népességi 
szempontból kiegyenlítettebb volt az addiginál.

Bács-Kiskun megye az 1950-es megyerendezés során jött lét-
re Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyék részeiből. Az 
új megyeszékhely a megye északi határán lévő Kecskemét lett, 
amely a térségnek régóta a legnagyobb és legjelentősebb városa 
volt, azonban a hatalmas kiterjedésű Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyében csak néhány szakigazgatási területen töltött be közpon-
ti szerepet Budapest mellett. 

Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb területű, 
észak-déli irányban elnyúló megyéje, az ország területének 1/12-
e. 119 települése közül 22 város. Legrégebbi Kalocsa, amely 
nagyjából az államisággal egyidős, még 1002 körül érseki szék-
hely rangot kapott, a legfiatalabb Mélykút (2009). 

A megyei önkormányzat fontosnak tartja, hogy a megyénkben 
élők számára megteremtse, erősítse az összetartozás érzését és a 
szűkebb hazához való kötődést. E nemes ügy érdekében számta-
lan közösségépítő és értékőrző programot, akciót indítunk, támo-
gatjuk a megyei fejlesztéseket, kultúrát és turizmust, s mindent 
megteszünk közel 70 éves megyénk vonzerejének, versenyképes-
ségének növeléséért, mert hiszünk benne: „Bács-Kiskun boldog-
gá tesz”.

Kecskemét, 2019. 02. 01.
Várkonyi Éva elnöki kabinet

A tél örömeit is kiélvezhettük, sokat szánkózhattunk, hógo-
lyózhattunk.

A betegséghullám miatt egy héttel a tervezett időpont után 
került sor a mesemondó délelőttre, melyen nyolc gyermek 
örvendeztetett meg bennünket mesével: a Csiga csoportból 
– Bartucz Dávid és Csontos Tamás; a Cica csoportból – Bim-
bó András, Jager Imre, Kis Sára, Orosz Máté, Szabó Lili, Susa 
Patrik. Jutalmuk a taps mellett egy-egy mesekönyv és emlék-
lap volt.
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„Mázli kutya megkezdte oktatói tevékenységét a szent-
királyi iskolában” Ez a különleges hír a Kutyával Egy Mo-
solyért Alapítvány honlapján olvasható. Nagy sajnálatunkra 
Mázli csak 1-1 órában érkezett az 1. és az 5. osztályba, de 
így is nagy örömet szerzett a gyerekeknek. A kutyás óra 
nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek jobban 
megértsék ember és állat kapcsolatát, hiszen beszélgettek 
a ház körül élő állatok etetéséről, gondozásáról, és a velük 
történő kommunikációról is. Bízunk benne, hogy gyerme-
keink állatszerető, természetet tisztelő emberekké válnak 
– s ebben segítségükre volt Mázli kutya is.

KAZS

MÁZLI aZ ISKOLÁbaN

Keringővel búcsúztak a 8. osztályosok

Január 19-én rendezte az iskolai szülői munkaközösség hagyományos vacsorás - táncos rendezvényét. A 8. osztályosok 
keringővel búcsúztatták az iskolában töltött nyolc évet. Az SZMK és az iskola pedagógusai köszönik mindenki munkáját 
és segítségét, akik jelenlétükkel vagy bármilyen felajánlásukkal támogatták ezt az eseményt.



10. oldal                                 SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                              2019. február

Az év madara – a gólyatöcs
2019-re az év madarának a gólya-

töcs-t választották. Környezetünkben 
40-50 éve még találkozhattunk néhány 
példányával akár a Kossuth major mel-
letti szikes tónál. Ma már csak véletlenül 
száll le tavaszi vonulás idején 1-2 egyed. 
Megjelenése egy mini gólyára hasonlít, 
amint rója a szikes területet apró rova-
rokra vadászva. Teste gerle nagyságú. 
Feltűnőek az aránytalanul hosszú lábai. 
A gólyától eltérően a csőre fekete, és 
arányiban a nyaka is rövidebb. Nagyon 
érdekes a röpképe, az aránytalanul hos-
szú lábak miatt. Általában párban repül, 
és közben „beszélgetnek”. A természet 
rajongói legtöbbször erre a hangjelzés-
re figyelnek fel. Gyakorlatilag az egész 
világon elterjedt, kivéve az Antark-
tiszt. Hazánkban még a Kiskunsági és 
a Tiszántúli szikeseken, ha nem is nagy 
számban, de előfordul, és költ. Vándor-
madár, a tél elől Afrika trópusi tájaira 
vonul. Hazánkban fokozottan védett, 
eszmei értéke 250.000 Ft. Nem véletlen, 
hogy az M-44 autóút nyomvonalát meg-
változtatták a Kossuth major mellett, 

kikerülve az ottani, országos szinten is 
ritkuló szikes élőhelyet. Óvjuk, védjük 
természeti értékeinket, nem kell mindent 
anyagi érdekeink elé helyezni. A környe-
zetünk, a természetvédelem hozzá kell, 
hogy tartozzon mindennapi életünkhöz, 
és ez vonatkozik mindenkire.

-Vecsei-

Szemünk láttára változik meg a 
körülöttünk lévő világ, a természet, 
a hozzá tartozó élőlényekkel együtt. 
Mindezt sokszor nem is vesszük ész-
re. Egyik élőlény eltűnik, míg másik 
megjelenik. Egy évtizede írtam az 
aranysakál megjelenéséről. Ma már 
nagymértékben elszaporodott ez az in-
kább farkas, mint róka-, vagy kutyafé-
le. Sokszor falkába verődve vadászik 
nemcsak apróvadra, hanem akár őzre 
is. Megtámadja a birkanyájat is. Le-
het, hogy sokszor a róka számlájára 
írják kártételét. Gyakorlatilag mindent 
megeszik. Nagyobb a rókánál, akár 15 
kg-os is lehet. Sokszor nézhetjük korcs 
farkaskutyának is. Előnybe részesíti a 
bozótos, bokros, nádas, vizes élőhe-
lyeket. Persze nyáron beveszi magát 
a kukoricásba, napraforgó táblákba. 
Rohamosan terjed, országunkban már 
mindenütt előfordul. Nagyon szapo-
ra. Hazánkban 100-150 évvel ezelőtt 
gyakori volt. Hívták nádi farkasnak, 
toportyánnak, csikasznak. A vadá-
szok lőjegyzéke szerint országosan az 
1998-99-es idényben 11 egyedet lőt-
tek, a 2014-15-ös szezonban már 2535 
példányt, a 2017-18-as vadászidény-
ben pedig 5831 sakál került terítékre. 
Ellensége lehetne az emberen kívül a 
farkas, így a vadászokra marad az állo-
mány gyérítése.

Környezetünk 
élővilágának 

változása

(Fotók: Orbán Zoltán)

Hamis túrós rétes
Előkészítés: 5 perc. Sütés: 45 perc.

Hozzávalók: 25 dkg fodros nagykoc-
ka száraztészta, 2 pohár kefir, 1 pohár 
tejföl, 15 dkg cukor, 3 tojás, 1 csomag 
vaníliás cukor, 10 dkg mazsola, 15 dkg 
vaj, 5 dl tej.

A tepsit kikenjük vajjal. Beleszórjuk 
a száraztésztát. Egy edényben felol-
vasztjuk a vajat, belekeverjük a többi 
hozzávalót, ráöntjük a tepsiben lévő 
száraztésztára. 45 percig sütjük, a vége 
felé vissza is vesszük a sütő hőfokát. 
Hidegen lehet szépen szeletelni (de lan-
gyosan a legfinomabb). Az a zseniális 

benne, hogy a tésztát nem kell előre 
megfőzni. Egyszerűen beleszórjuk a szá-
raztésztát egy tepsibe, ráöntjük a hozzá-
valókat, és már süthetjük is. A nehézségi 
foka nem is egyes, hanem nulla, már 
egy kisiskolás is meg tudja csinálni. 
Abbahagyhatatlanul finom.  
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Természetbarátoknak ajánlott!
Gondozott vidéki ház (2004-es építésű) nagy te-
rülettel (5000 m2, diófákkal, gyümölcsfákkal, 2 
ha fiatal erdő).
Lakóterület: 150 m2, a földszinten: konyha, für-
dőszoba, „parasztszoba”, nagy étkező; az emele-
ten nyitott galériás nappali, 5 hálószoba található, 
a ház részben alápincézett.
Berendezés: teljesen bútorozott, azonnal beköltözhető, azonban a teljes beren-
dezés átvétele nem feltétel. Fűtés két cserépkályhával megoldott, a víz két kút-
ból biztosított. Kétállású nyitott garázs és zárt műhely is tartozik a házhoz.
Riasztóval ellátott.

Eladási ár: 130.000.-€
A ház egy kis falu mellett 12 km-re fekszik Kecskeméttől és 80 km-re Buda-
pesttől déli irányban. Nyugodt erdős területen található 900 m-re a főúttól.
A jelenlegi tulajdonos örülne, ha a ház olyan gazdára találna, aki szeretné 
és értékelné leendő ingatlanát. 

A ház bérlése is lehetséges.
Németországi elérhetőség: Tel: 00 49 1621804702; 00 49 82199876953, 
Magyarországon tel.: 0630/357-8816



Lassan elmondhat-
juk, hogy enyhe 
telünk volt, persze 
„ne kiabáljuk még 
el”. A tél farka 
még megcsaphat 
bennünket. Eddig 
ne panaszkodjunk, 
hiszen volt hó, 
hideg. Kicsit le-
hetett szánkázni, 
hóembert építeni. 
Enyhe nappalokkal 
indult a hónap 2-4 
C fokokkal, éjjel 
gyenge fagyokkal. 
Bemutatta magát 
azért a tél is, 7-én 
és 8-án, nappal is 
mínuszok voltak, 
éjjel -12 - 14 C fo-
kokat mérhettünk. 
A szokásos hónap 
közepi enyhülés 
nem maradt el, 12-
től, 17-ig 5-10 C volt nappal, éjjel is csak 0 fok körülire 
süllyedt. Ezután a hónap végéig már csak gyenge téli na-
pok következtek nappali 1-2 C fokokkal, míg éjjel gyenge 
fagyokkal. Eddig a telet óceáni légáramlatok uralták, a rá-
juk jellemző mérsékelt hideggel, nem túl sok csapadékkal. 
Összesen 10 napon volt némi csapadék, hét napon hóval. 
Csapadék viszonyok: 8-án 3,2 mm, 13-án 1,2 mm, 17-én 
0,3 mm, 19-én 1,9 mm, 20-án 0,6 mm, 21-én 1,6 mm, 22-én 
3,2 mm, 24-én 5,2 mm, 28-án 5,6 mm, 29-én 1,5 mm. Ös-
szesen: 24,3 mm. 2018. januári: 29,7 mm. A sokévi átlag: 
30 mm. 

Született: Kovács Anna Boglárka 2019. 
01. 03. anyja neve: Dávid Réka, Tóth Lilla                                      
2019. 01. 13. anyja neve: Kovács Ildikó.

Elhalálozott: Szabó Józsefné Nagy Ilona.
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Anyakönyvi hírek

Hold naptár 2019. évre JANuáR időJáRáSA

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak

a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak és
jó szomszédoknak, akik 2019. január 11-én 

KuTaSI ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot hoztak

és gyászunkban velünk együtt éreznek.

Gyászoló család



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.

Négytagú család első-
sorban tanyát, vagy 
ingatlant keres meg-
vételre. Víz, villany, 
fürdőszoba és lakható 
állapot előnyt jelent. 
Érd: 06 30 472 42 70.

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 legelő eladó. Érdeklődni a 
70/442-7008-as telefonszámon.

Villanybojlerek javítása,
vízkőmentesítése,

villanyhálózat felújítása.

áramfogyasztás
ellenőrzése,

kapcsolók-konnektorok,
lámpatestek-fénycsőarma-

túrák javítása, cseréje.

Hívjon a 06 53 358 029,
vagy a 06 20 928 8334

telefonszámon.

Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, 
felár nélkül, úgy válassza a Folia Cargo Pack Zrt. termékeit!

Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EVA PRÉMiuM” - uV 
S 3 aGROFÓLIÁK 

A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket el-
lássuk egy öregedést csökkentő adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉ-
MIUM hozzáadása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az 
EVA fóliák lényege, hogy az egyik réteg visszatartja a növények 
számára káros UV-sugarakat, a másik réteg meggátolja a hosszú 
hullámhosszú hősugarak távozását, míg a harmadik réteg a fólia 
nagyfokú szilárdságát biztosítja.
AZONNAL RAKTáRRÓL!
ár: 163 Ft + áFA/m2

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, 
melyek nem tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/
kg (de ezt nem kell megfizetni, ha a fóliaház palástra használja, 
és erről nyilatkozatot tölt ki adószámmal együtt). A 36 hónapos 
UV garancia maximum 500 ppm kén (S) terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett 
nem hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz 
szabását csak akkor kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék.
Hívjon minket a 20/337-9084 telefonszámon!

                                         
                                     Év végi 10 % rendelési kedvezmény 

Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, felár 
nélkül, úgy válassza a Folia Cargo Pack Zrt. termékeit! 

Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EVA PRÉMIUM” - UV S 3 AGROFÓLIÁK  

A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket ellássuk egy öregedést csökkentő
adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉMIUM hozzáadása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az EVA fóliák 
lényege, hogy az egyik réteg visszatartja a növények számára káros UV-sugarakat, a másik réteg meggátolja a 
hosszú hullámhosszú hősugarak távozását, míg a harmadik réteg a fólia nagyfokú szilárdságát biztosítja. 

AZONNAL RAKTÁRRÓL! 

Ár: 163 Ft + ÁFA/m²

  

Méretek (egyenként) Listaár 1400m2

alatt Nagykerár 1400m2 felett 

500m2 felett/tekercs 
(duda + csomagolás) 
AKCIÓS

163 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

150-500 m2/tekercs 
(duda + csomagolás) 

163 Ft/m2 + áfa 
+ 2500 Ft + áfa 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 2000 Ft + áfa 

150m2 alatti darab 
(hajtogatva) 

251 Ft/m2 + áfa 229 Ft/m2 + áfa

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, melyek nem 
tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/kg (de ezt nem kell 
megfizetni, ha a fóliaház palástra használja, és erről nyilatkozatot tölt ki 
adószámmal együtt). A 36 hónapos UV garancia maximum 500 ppm kén (S) 
terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett nem 
hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz szabását csak akkor 
kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék. 


