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Az őszi árpa aratásával megkezdődött a gabona 
betakarítása. A fotón Darányi József kombájnjával 
az őszi árpát aratja. Jó közepes termés ígérkezik, 
mondja a gazda, aki 50. éve minden aratási szezon-
ban beült a kombájn fülkéjébe, mint „kombájnos”. 
Két évben, mint szerelő vette ki részét az embert 
próbáló munkában.

-szerk-

Emlékjelet avattunk
Emlékjelet avattunk 5. éve el-

hunyt körzeti orvosunk Dr. Besz-
terczey Gyula 80. születésnapja 
alkalmából, június 22-én a köz-
ponti parkban. Érdemeire, mun-
kásságára Szabó Gellért polgár-
mester emlékezett.

Körzeti orvosunk harminchat 
évig gyógyította, kezelte betege-
it. A hét minden napján, éjjel és 
nappal a gyógyítás szolgálatában 
állt.

Ha szükséges volt, Trabantjá-
val az időjárás viszontagságaival 
dacolva kereste fel a tanyán élő 
betegeket is. További részletek a 
4. oldalon.

Táncévzáró 2019.

Folytatás a 8. oldalon. A fotókat Szentirmay ta-
más készítette.
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A képviselő-testület június 27-i ülésén történt
Az ülésen minden képviselő jelen volt.

Első napirendi pontban Szabó Gel-
lért polgármester ismertette a képvise-
lő társakkal Hádingerné Harnos Ildikó 
óvodavezető által készített beszámolót a 
Napközi Otthonos Óvoda működéséről. 
Az Óvodavezető megerősítette, hogy elég 
mozgalmas, színes programokkal teli évet 
zártak. Nagy probléma az óvodánál, hogy 
egyre nehezebb szakembereket találni. A 
beszámolót a képviselő-testület elfogad-
ta.

Második napirendi pontban az Általá-
nos iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetőjének Katzné Almási Zsuzsanna 
tájékoztatóját tárgyalta a képviselő-testü-
let. Ebben az intézményben is felmerült 
a szakemberhiány. A képviselő-testület 
elfogadta a beszámolót. Szabó Gellért 
mindkét intézményvezetőnek és mun-
katársaiknak megköszönte a pedagógia 
munkát.

Harmadik napirendi pontként a 
Könyvtár működéséről szóló beszámoló 
tárgyalta a képviselő-testület. A beszámo-

lót Jakabné Ferenczi Noémi könyvtáros 
egészítette ki, elmondta, hogy fokozatosan 
igyekszik mind több programot szervezni 
és látogatót vonzani a Könyvtárba, de a 
korábbi oktatási napirend változott, és a 
tanulók délutáni elfoglaltsága miatt nincs 
könnyű dolga. Szabó Gellért megköszön-
te Noémi áldozatos munkáját. A képvise-
lő-testület elfogadta a beszámolót.

Negyedik napirendi pontban az önkor-
mányzat vagyonrendeletének a módosítá-
sáról volt szó. A polgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat vagyonrendeletét 
a 2013 óta bekövetkezett változások át-
vezetése miatt is módosítani kell. Vagyo-
nunk három részre bontható, forgalom-
képtelen, korlátozottan forgalomképes, 
valamint üzleti vagyon. Az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok fentiek szerinti 
besorolását a mellékletek tartalmazzák. A 
képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 
rendelet módosítást.

Ötödik napirendi pontban a Magyar 
Államkincstár ellenőrzési jelentéséről ké-
szített Intézkedési Tervet tárgyalták meg 

a képviselők. A Magyar Államkincstár 
az önkormányzatnál tartott ellenőrzést, 
melynek során több hibát találtak, a hibák 
javítása miatt Intézkedési Tervet kellett 
készítenünk. A képviselő-testület egyhan-
gúan elfogadta az Intézkedési Tervet. 

Az Egyebek napirendi pontban el-
sőként a képviselő-testület elfogadta az 
Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal 
között létrejött munkamegosztási megál-
lapodást. Másodikként a testület elfogadta 
Pullai Béla NpKft. ügyvezető előterjesz-
tését, és Hojsza Krisztina konyhai kisegí-
tő további egy évig történő foglalkozta-
tásához a szükséges fedezetet biztosítja. 
A testület elfogadta Hádingerné Harnos 
Ildikó óvodavezető kérelmét, hozzájárul-
va ahhoz, hogy az óvoda 6. óvodapedagó-
gusi státusza is határozatlan kinevezéssel 
legyen betölthető.

Végül a testület elfogadta LEADER 
pályázat benyújtását turisztikai eszközök 
beszerzésére, kiadvány készítésére, majd 
szociális tárgyú ügyekkel a napirendjén, 
zárt ülésen folytatta munkáját. 

Szentkirály Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének tagjai és más ada-
kozó szentkirályi lakosok 1990. október 
12-én létrehozták a „Szentkirályért” Ala-
pítványt. Az időközben közalapítványi 
minősítést nyert Alapítvány Kuratóriuma 
pályázati felhívást tesz közzé.
1. A pályázat célja: Szentkirály község-
ben állandó lakhellyel rendelkező, ki-
emelkedő tehetségű fiatalok továbbtanu-
lásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3. A pályázaton való részvétel:

a.) A pályázaton részt vehet az a 
Szentkirály községben állandó lakhellyel 
rendelkező, közép- vagy felsőfokú in-
tézmény nappali tagozatán tanuló fiatal 
– a középiskola 9. évfolyamának máso-
dik félévétől a tanulmányok befejezéséig 
– akinek a szorgalom és magatartás minő-
sítése nélkül számított év végi tanulmányi 
átlageredménye legalább 4,61.

b.) A tanulmányi átlageredménytől 
függetlenül „Az Országos Szakmai ta-
nulmányi verseny”, valamint a „Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny” országos szak-
munkásverseny, az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV), valamint 
az ezekkel egyenértékű országos művé-
szeti versenyek 2019. évi vetélkedőjének 
I-X. helyezettje is pályázatot nyújthat be.

Az átlageredmény számításának és az 
ösztöndíjra jogosultságnak különös ese-
tei:

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

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

- A középiskola elvégzése után felső-
fokú szakképzési rendszerben résztvevők-
re a felsőoktatási hallgatók részére meg-
állapított ösztöndíjak nem alkalmazhatók.

- A tanulmányi átlageredmény alatt ér-
tendő úgy a hagyományos számtani, mint 
a súlyozott átlag.

- Az elvárt tanulmányi átlageredmény 
és az országos versenyen szerzett helyezés 
egyidejű teljesítése esetén a pályázó szá-
mára kedvezőbb mutatót kell alkalmazni 
a díjazásnál.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmá-
nyi átlageredményt is tartalmazó bizonyít-
vány, leckekönyv, vagy oklevél másolatát, 
iskolalátogatási igazolást, esetleg osztály-
főnöki vagy vezető tanári ajánlást.

- a pályázó rövid indoklását (a tanulás 

mellett kifejtett egyéb tevékenységet) 
- a szakmunkásversenyen, OKTV-n, 

művészeti versenyen elért eredmény iga-
zolásának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal-
ba személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos 
u.13.). Beérkezési határidő: 2019. július 
31.
6. A pályázat elbírálása:

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

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

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

A pályadíj összegének további 50 %-
ára jogosult az a díjazott, akinek a követ-
kező félévi tanulmányi eredménye eléri a 
3/a. pontban meghatározott mértéket.

A 3/b. pontban jelzett országos verse-
nyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-X. 
helyezettje 25.000 Ft egyszeri jutalomban 
részesül. A díjak átadása a Szentkirály 
Napja 2019. évi rendezvényén, illetve a 
2020. évi Falugyűlésen történik.

A „SZEntkIrÁLYÉrt” kÖZALAPÍtVÁnY
kurAtÓrIuMÁnAk PÁLYÁZAtI FELHÍVÁSA
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„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő…”
Május 23-án délután a Maci csoportosok évzáró ünnepélyük keretében az anyukákat, 

nagymamákat is köszöntötték saját készítésű ajándékkal, kedves kis műsorral. Május 31-
én délután ballagással egybekötött évzáró ünnepséget tartottunk a Művelődési Házban:  
a Csiga csoport „Jönnek-mennek az évszakok” című műsora után a Cica csoportosok 
Játékfűzére következett. Ezután került sor a ballagásra, melynek során kis tarisznyá-
val bocsátottuk jelképesen útjukra az iskolába menőket. Közös uzsonnával, a három 
év képeiből összeállított vetítéssel zárult a délután.

Planetárium Szentkirályon
Mobil planetárium látogatott a 

szentkirályi iskolába június 11-én.
A planetáriumi élmény minden 

szinten adott volt, hiszen a felfújha-
tó planetárium formája is igazodott a 

megszokott csillagvizsgáló-külsőhöz. 
A gyerekek részére valósághűen ele-
venedtek meg a Naprendszerben talál-
ható bolygók, holdak, üstökösök, gala-
xisok és távoli csillagködök.

Minden tanuló életkorának meg-
felelő előadást láthatott, így remél-
hetőleg ismereteik is gyarapodtak a 
témában.

KAZS

Ezzel azonban nem ért véget minden!  
Június 5-én gyereknapot tartottunk: dél-
előtt az Ákom-bákom bábcsoport „A Kis-
kondás” című előadásának örülhettünk. 
Délutánra már hívogattuk a szülőket 
is közös játékra népi fajátékokkal, élő-
zenés táncházra, közös énektanulásra, 
buborékshow-ra, csemegézésre, beszél-
getésre. A jó hangulatú délutánnak egy 
kiadós eső vetett véget, de így is tartal-
mas volt a napunk.

Június 6-án a Csiga és Cica csoporto-
sokkal Kecskemétre kirándultunk a Kin-
cses Kultúrovi programjaként. A Bozsó 
Gyűjteményt néztük meg két csoport-
ban, majd míg a nagyok múzeumpeda-
gógiai foglalkozás keretében ott marad-
tak, agyag mécses tartót készítettek; mi 
a Csigákkal a Népi Iparművészeti Gyűj-
teményt néztük meg és ott agyagoztunk 
- állatkákat, díszeket készítettünk.

Június 13-án ismét Kecske-
métre indultunk – a Szórakaté-
nusz Játékmúzeum és Műhely volt 
a célállomás, szintén a Kincses Kul-
túrovi pályázatunknak köszönhetően.  
Két csoportban kézműves foglalkozá-
son vettünk részt: dióhéjból készítettünk 
kasztanyettát, valamint szuper propelle-
res pörgettyűt.  Mindannyiunkat elbű-
völtek a kiállított régi és még régebbi 
játékok! A gyerekek szájtátva csodálták 
a régi tárgyakat, örvendeztek egy-egy 
ismerős darab láttán; a kollégák nosztal-
giázva mesélték kis történeteiket, emlé-
keiket.

A nyárra kellemes pihenést, jó időt, vi-
dám játékos napokat kívánunk! Találko-
zunk szeptemberben!

Ádámné Maróti Erika



Folytatás az első oldalról
.

Táskájában az orvosi 
műszerek mellett ott vol-
tak a fontosabb gyógysze-
rek.  A községi rendelőn 
kívül hetenként három 
tanyai rendelőben is fel-
kereshették egészségügyi 
gondjaikkal a lakosok. 
Gyógyító munkájában 
végig társa volt felesége, 
Katika.

Az avató ünnepségen 
Szabó Jutka szavalta el 
erre az alkalomra írt ver-
sét, Kutasi Andris trombita 
szólóval emelte az ünnep-
ség színvonalát. A Doktor 
Úr emlékét immár nem-
csak a szívünkben, hanem 
kőbe vésve is őrizzük.

Az ünnepség végén 
többen elhelyezték a hála 
virágait.

Vecsei

Doktor úr Emlékére!
Ifjú doktorként érkezett
53 évvel ezelőtt
Csendes, szerény stílusával
könnyen befogadtuk őt.

Kapuján, ha becsengettünk,
tudtuk, - nem hiába jöttünk.
Nem számított idő, óra,
volt füle a hívó szóra.

Útrakész volt a táskája,
Gerzson is, a hű kutyája,
beült öreg Trabantjába, 
útnak indult a pusztába.

Bizalommal kértük, vártuk,
ha betegünkhöz kellett hívni,
bár a sorsnak megírt könyvét 
Ő sem tudta felülírni.

Reménykeltőn, bizakodón
állt a betegei mellett.
Tudásának legjavával
gyógyította, akit kellett.

Együtt érzett segítően, 
fájdalomban, gyászban,
velünk örült, ha lehetett,
– hitt a gyógyulásban.

Támasza volt a falunak
bajban, betegségben,
szakavatott segítőnk volt
Ő a szenvedésben.

Nekünk élte, ránk áldozta
nemes hívatását,
munkájával szentelte meg
az orvos hitvallását.

Ám, ember sorsa, útja vége,
Őtet sem kímélte.
Tisztelettel legyen áldott 
DOKTOR ÚR emléke!

Szabó Judit verse
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B o l y g ó n k o n 
sokkal több víz van, 
mint szárazföld. Az 
öt óceán összesen a 
Föld felszínének kb. 
71 %-át fedi le, ami 
362 millió négyzet-
kilométert tesz ki. 
Fontos tulajdonsá-

guk megkérdőjelezhetetlen, ezért is vá-
lasztották június 8-át az óceánok világ-
napjának.

Misztikus: Eddig csupán az óceánok 
területének 5 %-át derítették fel, így gya-
korlatilag többet tudunk a Marsról, mint 
az óceánok mélyéről, pedig a Föld élővi-
lágának 94 %-a a vízben él.

Óceán vagy tenger? Óceánnak ne-
vezzük a bazaltos kéregből álló, önálló 
medencéjű és saját áramlásrendszerű, vi-
szonylag egyenletesen adott sótartalmú 
vagy átlagos vízmélységű állóvizeket. 
Ezzel szemben a tengerek kisebb víz-
mélységűek, nem rendelkeznek önálló 
áramlásrendszerrel, változó sótartalmú-
ak, és rendszerint közel fekszenek a szá-
razföldekhez.

Hegy a víz alatt. A Föld leghosszabb 
egybefüggő hegylánca az Atlanti-óceán 
felszíne alatt kanyarog, az Északi sarkvi-
déktől elindulva egészen le az Antarkti-
szig. Az Atlanti óceáni hátság 22000 km 
hosszú, átszeli az északi és a déli féltekét, 
hegycsúcsai átlagosan 2000-2500 méter-
re emelkednek ki.

Miért kék? A víz megtöri a napfényt 
és annak színkomponensei közül a kék-
ből veri vissza a legtöbbez, a többit el-
nyeli. Azonban a visszaverődés nagyban 
függ a Nap magasságától, a víz mélysé-
gétől, valamint a vízben lévő szennyező 
anyagok fajtájától is. A sekélyebb vizet 

zöldebbnek látjuk, ha apró részecskék is 
vannak benne, akkor pedig sárga színt is 
felvehet.

Mélységes tények. Az óceánok átla-
gos mélysége megközelítőleg 3720 méter. 
A Föld tengerszínt alatti legmélyebb pont-
ja a Mariana-árokban található Challenger 
Deep, amely 10 994 méter mély. A Mari-
ana-árok aljára először 1960-ban jutott le 
egy amerikai tengerész, Don Walsh és egy 
svájci mérnök, Jacques Piccard. 

Övre öv. A szakértők különböző ne-
veket adtak az óceánok egyes mélységi 
zónáinak: a felszíntől számított 200 mé-
terig litorális öv, 200-3000 méter között 
bathiális öv, 5000 méterig pedig abisszá-
lis öv. A 6000 méternél is mélyebbeket 
pedig hadális-övnek nevezik, az alvilág 
istene Hádész után, aki nem hagyhatta el 
a birodalmát.

Különös élővilág. A mélytengeri fa-
jok közül csupán néhány képes a hadális-
öv mélységében élni, viszont magasabb 
régióban elpusztulnak. Leggyakoribb 
lakói a különböző kagylók, csigák és 
rákok, amelyek egyébként az óceánok 
teljes mélységében megtalálhatók. Mivel 
még mindig keveset tudunk a sötétség 
világáról, bármikor felfedezhetnek új fa-
jokat.

Szélsőséges hőmérséklet. Körülbe-
lül 2 oC az átlagos hőmérséklet az óceá-
nokban. Azonban a mélytengeri nyomás 
akár 11 250 000 kg/m2 is lehet, ezért a 
víz nagyon magas hőmérsékletre felme-
legedhet anélkül, hogy felforrna. Hidro-
termális kürtök közelében már 400 oC-
os vízhőmérsékletet is mértek – az akár 
az ólmot is megolvasztaná – azonban 
még ez a környezet is számtalan élő-
lénynek ad otthont.

Margó néni

Nézzünk az Óceánok fenekére!

Emlékjelet avattunk 
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gARAbOnciÁs diÁk
Zám tibor 90

Szatíra a szocialista megvesztegetésről

A kilencven esztendeje, éppen 1929. júli-
us 5. napján született – s községünkben nyug-
vó –Zám Tibor szociográfus íróra szatírikus 
kisregényével emlékezünk. Aki ismerte őt, 
vagy olvassa írásait, jól tudja, hogy szemé-
lyére, látásmódjára jellemző volt az esemé-
nyek komikus-ironikus meglátása, ábrázo-
lása. Az 1984-ben először megjelent, majd 
1986-ban poszthumusz kötetbe került Szőrös 
talpú kismacska a komikus, ironikus, szelle-
mes valóságábrázolás tökélyre vitt szépiro-
dalmi műve. A szociográfia (társadalomrajz) 
a társadalmi valóság irodalmi igényességű 
bemutatása. Zám Tibor szociográfusként so-
kat foglalkozott a pártállami időszak termelő-
szövetkezeteivel, s persze, azok árnyoldalait 
is meglátta. A szocialistának nevezett társa-
dalmi rendszer, s benne a „téesz”-világ nem 
volt mentes a megvesztegetéstől, az emberi 
gyarlóságok szabadjára engedésétől, a ma-
gánjavak erkölcstelen gyarapításától. Erről 
szerzett tapasztalatait irodalmiasította Zám 
Tibor. 1984-ben a Magyar Rádió Karinthy 
Színpada rádiójátékot készített e kisregény-
ből. A történet egy falusi „Virágzó Téesz” 
keretein belül zajlik. A főszereplők neve 
beszédes: Botlik Péter téeszelnök, Lakat Pál 
főagronómus, Köteles Ádám főkönyvelő, 
Kaczér Pötyi titkárnő, Balog János »falu-
rendőr« (körzeti megbízott) és Véges Lajos 
(»a főhatóság magas rangúja«). De idézzük 
hát a sorokat: 

„A cselekmény térben és időben hosszú 
és kacskaringós ágát dr. Véges Lajos és Bot-
lik Péter kapcsolata medresíti. E két férfiú 
cselekedeteit a későbbiekben inkább jelle-
mezzük, mint lajstromozzuk, de az olvasók 
betájolása céljából vissza kell tekintenünk a 
szocializmus hőskorára, amikor legélesebb 
volt a fények és árnyak kontrasztja, amikor 
az eredményekkel együtt halmozódtak fel a 
hibák, amikor a lenini hármas jelszót és az 
osztályharc éleződését mindenki betéve tud-
ta, amikor a szavak és tettek a kritika-önkri-
tika liturgikus gyakorlata során sem kerültek 
szinkronba, amikor a mosdóvizet a gyermek-
kel együtt kiöntötték, amikor levágták az 
aranytojást tojó tyúkot, amikor a parasztpoli-
tika úgy megnyomorította a parasztokat adó-
val, beszolgáltatással, hogy a földmívesek 
perspektivikusabbnak vélték a földönfutást 
(az iparba való »átrétegződést«), mint a föld-
művelést, ekkor került közelebbi kapcsolatba 
Véges Lajos tanácsi instruktor (aki a doktori 
címet csak később vásárolta meg magának) 

és Botlik Péter kisközségi tanácselnök, egy 
névtelen levél okán, ürügyén. A járási inst-
ruktornak csalhatatlan szimata volt a neki 
való ember kiválasztásában. Remekül tudott 
konspirálni, sugalmazni, magánvalóinak gya-
rapítására törekedni. Az apparátusba bekerül-
ve mihamar rájött, hogy a szocializmus olyan 
fejőstehén, amely elapaszt, ha nem fejik, de 
ezt a műveletet szakértelemmel kell végezni, 
illetve végeztetni az operatív munkára sza-
kosítottakkal, akiknek a tehén is, a rocska 
is keze ügyében van. A névtelen bejelentés 
kivizsgálására Véges nem hivatali időben 
szállt ki (akkor még kerékpáron), hanem a 
sötétség leple alatt, és nem a tanácsházára 
ment, hanem a tanácselnök szolgálati lakásá-
ra. Köszönt is, nem is, de kínálás nélkül leült 
a frissen sült kolbász étvágygerjesztő illatá-
ba, a kínálást azonban elhárította magától, 
pillantás nélküli hüllőtekintettel bűvölte az 
étvágyát vesztett tanácselnököt, aki néhány 
lekínlódott falat után megtörölte a száját, el-
olvasta a feléje nyújtott névtelen feljelentést, 
amelyben az állott, hogy egy Zsíros Gábor 
nevű kulák megvesztegette a tanácselnököt, 
azért aztán egyre-másra ölheti a disznókat, 
míg más ember hiába kilincsel, kuncsorog, 
egyetlen hízóra sem kap vágási engedélyt. 
»Kéretik az ügyet kivizsgálni.« 

Amikor Botlik eléggé megfőtt az alsó-
neműiben, az instruktor bevezettette magát 
az éléskamrába, s a petróleumlámpa gyenge 
fényénél szemügyre vette a példás rendben 
felaggatott füstölt hummikat, s megállapí-
totta, hogy ez a disznó legalább két mázsát 
nyomott élősúlyban, de Botlik meg a kulák 
legalább öt-öt mázsát fognak nyomni, úgy 
érti lenyomni, mert a proletariátus ökle kí-
méletlenül lesújt mind a vesztegetőkre, mind 
azokra, akik hagyják magukat megveszte-
getni. Ő, Véges azonban szintúgy családos 
ember, mint Botlik. Tőle is sokat várnak, de 
neki is keveset fizetnek, ő is filléres gondok 
nyűgében él, ezért együttérző: a legszíveseb-
ben elsuvasztaná ezt a bejelentést, amelyről 
bent és fent senki sem tud, ő is csak azért, 
mert véletlenül kiemelte a mai postából, de 
hát az ember fél a kockázattól, és ezt ugye, 
Botlik elvtársnak is be kell látnia. 

A tanácselnök ez időben még nem be-
szélte, de már kapiskálta ezt a kétértelmű 
nyelvet, s minthogy úgysem volt veszíteniva-
lója, egyértelműen felelt rá: a polc alól előhú-
zott egy mózeskosárnyi garabolyt, amelyben 
egy fogadzó csecsemő is megalhatott volna, 
és elkezdte azt megpakolni. Az oldalasból 
ágyást készített a sajtnak, a sonkának, a máj-
pástétomnak s az abált szalonnának. Erre rak-

ta sorjában a szál kolbászokat, s az egészet 
elsősoron beborította két kisebbecske füstölt 
paprikással, másodsoron egy nagy tábla só-
zott fehér szalonnával, de közben arra gon-
dolt, hogy kegyetlen megsarcoltatása még 
mindig elviselhetőbb, mintha lesújtana rá a 
proletariátus ökle. 

A kerékpár egyedi kivitelezésű, de abnor-
misan nagyméretű csomagtartóján a garaboly 
mögött a kisebbik zsírosbödön is kényelme-
sen elfért. Botlik sajnálta ugyan az éj sötétjé-
ben elkarikázó hummit, de megérezte, hogy ő 
csak egyik bedolgozója Végesnek, mégis az 
isten lábát fogta meg, amikor az instruktorral 
kezet fogott, mert egy leendő hatalmasság ál-
lította szolgálatába és vette védelmébe. Nem 
csalódott. Véges meredeken ívelő karrierjé-
nek vonzatában Botlik előbb nagyközségi, 
majd kisvárosi apparátus élén termelte a tő-
zeget, s amikor abban már nem volt fantázia, 
sorozatosan olyan pozíciókba került, ahol a 
nyíltszíni fejtés is fantasztikusan eredménye-
zett: mint a dohány, a gyapjú, a toll, a must és 
a primőr zöldségfélék átvétele. A gazdasági 
együttműködés haszonelvű folyamatosságát 
1956 megszakítani látszott, de a sajnálatos 
októberi események végső soron csak azt bi-
zonyították, hogy nincs olyan kár, amiben ha-
szon ne lenne. A fegyverropogás utáni bátor 
kiállás Végesnek magasabb pozíciót hozott, 
amely már-már támadhatatlanná tette őt, de 
Botlik is kapott egy plecsnit, amiért a min-
denható főnöke utasítására nyakába vette a 
gitárnak becézett dobtáras géppisztolyt. Vele 
ugyan a rendfenntartó pufajkások nem voltak 
többen, csak sűrűbben, mert Botlik a géppisz-
tolyt sem tudta kibiztosítani, a haszonszer-
zésből kiesett időt azonban úgy írták a javára, 
mintha a proletárdiktatúra védelmében töltöt-
te volna. Ráadásul egy mezőgazdasági techni-
kumi végzettséget igazoló okmányt is kapott 
Végestől, aki a zavaros időkben jogászdokto-
ri diplomát szerzett, hamarabb, mint ahogy a 
doktori cím státusszimbólummá vált volna a 
felsőbb régiókban. A mezőgazdaság szocia-
lista átszervezése idején a Duna-Tisza közé-
re rendelték Botlikot, aki ekkor már perfekt 
beszélte a tolvajnyelvet, s ahol halló fülek-
re talált, nem szorgalmazta nagyon a téeszt, 
hanem engedélyezte a lazább, a kötetlenebb 
formájú szocialista nagyüzemet, a téeszcsét. 
Természetesen nem potyára vagy hozomra, a 
szőlősgazdákat azonban nem nagyon kellett 
győzködnie arról, hogy a jövendőjüknek ép-
pen úgy ára van, mint a rézgálicnak.” 

Békesség veletek! A kő marad. Zám Ti-
bor emléke is.  

--bor--

Figyelem!
Beindult a parlagfű kommandó. Minden ingatlantulajdonosnak június 30-ig meg kellett semmisíteni a parlagfüvet. A 
végrehajtás ellenőrzését erre szakosodott brigádok végzik földről és levegőből egyaránt, és nem fukarkodnak a bírsá-
golással. Ne csak a törvényességnek tegyünk eleget, saját egészségünk érdekében pusztítsuk ezt a rendkívül allergén 
gyomot!              -szerk- 
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Hallottuk már többször is azt 
az evangéliumi mondást, hogy 
nem az egészségeseknek kell az 
orvos, hanem a betegeknek. Ha 
nyári időszakunkban észreve-
szünk magunkban valamit, amit 
betegségnek, vagy nem egész-
ségesnek mondanánk, akkor be-
lülről bátorítson mindig minket 
a tékozló fiú példája! Ha úgy 
érezzük, hogy szükségünk volna 
ilyesmire, akkor szálljunk kissé 
magunkba! Pascal írta egyszer, 
hogy aki csak magát szereti, mit 
sem gyűlöl jobban, mint együtt 
lenni magával. És aki csak magát 
szereti az fél is azoktól az idő-
szakoktól is, óráktól is, melyeket 
önmagával kell eltöltenie. Pedig 
előfordulhat, hogy az életünk bi-
zonyos szakaszait egyedül kell 
megélnünk. 

Az emlékezetünk egyébként 
képes meggyógyítani bennünket. 
Amikor az életünk egyes történé-
seire gondolunk, akkor könnyeb-
ben befogadjuk Isten üzenetét 
és el is fogadjuk azt. Együttmű-
ködünk Vele. Amikor hagyjuk, 
hogy működjön bennünk, hogy 
beszéljen bennünk, akkor sok 
– sok jócselekedet fog születni 
általunk. Szépen alakítja érzel-
meinket, értelmünket és akara-
tunkat. Amikor az emlékezetünk 
észreveszi, hogy milyen hibákat 
szoktunk elkövetni, akkor megin-
dul a vágy bennünk, hogy megke-
ressük Istent, aztán mivel sokszor 
hallgatagnak érezhetjük Istenün-
ket, hát elkezdjük megkeresni az 
„Isten eszközeit”. Tesszük mind-

ezt közvetlen környezetünkben…
egyfajta bújócska ez. Úgy írják le 
a lelki írók, hogy „a bűnös magá-
ba száll és az Isten kegyeleme vár 
rá”. Ne féljünk arra odafigyelni, 
hogy most milyen fényt ad ne-
künk az Isten és merjük Őt kérni 
mindenre, amit reálisnak érzünk. 
Minden azt célozza, hogy formá-
lódjunk és hogy a bűnt valóban 
bűnnek lássuk…a kegyelmet pe-
dig kegyelemnek. Kérni is szabad 
ezt az Istent, hogy el tudjuk ítélni 
még a legrégibb bűneinket is és 
közben nem kell félni semmitől, 
mert az apa nem kéri számon a 
tékozló fiút. 

 Ki kell mászni a szaka-
dékból, hogy felismerjük a mély-
séget! A keresztet pedig nem kell 
kérni. A kereszttől való szabadu-
lásért lehet imádkozni, Jézus is 
ezt tette. Csak azt nem szabad, 
hogy a magunk keresztjét mással 
kezdjük el hordoztatni. A keresz-
teket ki fogjuk bírni – ez egészen 
biztos. Minden kibírunk, még 
a halált is kibírjuk, és azért tud-
hatjuk ezt, mert eddig még min-
denkinek sikerült. Nincs miért 
nyugtalankodni. A kereszt min-
dig remek alakalom arra, hogy 
azt az életünk bűneiért engeszte-
lésül felajánljuk…és mindenki-
nek vannak adósságai. Építhetjük 
vele magunkat és az üdvösségün-
ket is. Jézus az Atya akaratát látta 
a keresztben, hát lássuk így mi is. 
Nem másokat kell megtanítani 
szenvedni, hanem magunkat és 
akkor a példánk majd tanítani fog 
másokat is. 

 Amikor megtérésről be-
szélünk magunknak, akkor min-
dig tudni kell, hogy ez együtt jár 
az alázattal. A bűnbánat még nem 
megtérés. A megtérés olyasmi, 
amikor belátom, hogy nincs jobb 
otthonom, mint apám háza. Aki 
ki meri mondani, hogy apám, Is-
tenem, égi édesapám tégy velem 
amit akarsz…legyek ha akarod a 
legutolsó, mert még mindig jobb 
lesz, mint a disznók mellett…bánj 
keményen velem – megérdem-
lem…elviselek mindent, csak 
tőled apám ne legyek soha távol, 
akkor ez olyasvalami, hogy felke-
lünk és atyánk házába indulunk. 

 Kell az önfegyelem, mert 
aki az Isten útjára rálép, az az út 
minden követelményét elvállalja. 
Az úton pedig van úgy, hogy nem 
kérdezik meg, hogy ez, vagy az 
a dolog tetszik-e?! És ez a szen-
vedés. Életünk része és nincs rá 
természetes magyarázat. Egyi-
künk sem emlékszik a gyerekkori 
sírásokra mind. Ahogy nő az ön-
tudatunk, úgy marad meg jobban 
a szenvedés. Jézus Krisztus is 
vállalta a szenvedést, ismerte a 
munka terhét és vállalta a telje-
sen kiszolgáltatott ember sorsát. 
Jézus lelkületével minden szen-
vedés a megváltás eszköze lehet. 
A kereszt az üdvösség jele és az 
marad mindannyiunk életében és 
a mindennapjaink perceiben…de 
van lehetőségünk segíteni egy-
máson és élhetőbbé tenni ezt az 
életet és ezt a nyarat.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

kAtOLIkuS ÉLEt

kedves testvéreim!
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Próbáld ki Istent!
Még mielőtt megbotránkoz-

nának az idősebb testvérek, némi 
magyarázatot fűznék ehhez a cím-
hez. Mai világunkban olyan sok 
irányból érkezik információ, rek-
lám felénk, hogy úgy gondoltam 
nem ártana, ha a világban felven-
nénk a kesztyűt a gonosz ellen és 
mi is ringbe szállnánk az informá-
ció áradatban a világi reklámok-
kal szemben. Vajon milyen hatást 
érnének el, mit gondolnának az 
emberek, ha a televízióban ilyen 
reklámok lennének…. „Próbáld 
ki Istent!...”

Bizony Istennek nem ilyen ter-
vei vannak. A lelki életünk, lelki 
egészségünk, kapcsolataink nem 
ilyen erőteljes látszólagos reklá-
moktól fog épülni, de jó lenne, 
ha mindannyian látnánk mekkora 
probléma ez a mai kis falunkban 
is. Gyülekezetünk alvó, vagy ke-
vésbé aktív állapotban van. Épít-
kezünk, pályázunk, keresztelünk, 
konfirmálunk, energetikailag kor-
szerűsödnek épületeink, de mi 
gyülekezeti tagok egyre kevés-
bé vagyunk aktívak, érdeklődők. 
Gondolkodjunk el, mit várunk 
el, és egyben mit adunk gyüleke-
zetünknek, hogy fennmaradjon, 
éljen. Imádkozzunk azért, hogy 
még sokáig itt, helyben lakó lel-
készünk legyen, hogy önállók 
maradhassunk. Felébredjen a gyü-
lekezetünk, kereszténységünk! 

A mai ige című kiadványban 
épp egy ide illő üzenetre szeret-
ném felhívni a figyelmet! 

Gulyásné Vári Edit

„Péter így válaszolt: Térjetek 
meg…” (Apostolok cselekedetei 
2:38) 

„Egy gyülekezet hirdetőtáblá-
ján a következő felirat volt: „Pró-
bálj ki egy hetet Istennel!”

Az ötlet egyszerű volt: ha ki-
próbálsz vele egy hetet, és nem 
tetszik az eredmény, nyugodtan 
visszatérhetsz a régi életstílusod-
hoz. Péter nem azt mondta a so-
kaságnak pünkösdkor, hogy egy 
hétre próbálják ki Istent. Ő így 
prédikált: „Térjetek meg, és ke-
resztelkedjetek meg mindnyájan 
Jézus Krisztus nevében bűneitek 
bocsánatára, és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek 
ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt 
mindazoké is, akik távol vannak, 
akiket csak elhív magának az Úr, 
a mi Istenünk.” (Apostolok cse-
lekedetei. 2:38-39). A hal nem 
kipróbálja a vizet, hanem szük-
sége van rá az életben maradás-
hoz. Egy növény nem kipróbálja 
a talajt, hanem szüksége van rá a 
növekedéshez. Hasonlóképp mi 
sem próbálgathatjuk Istent, ha-
nem szükségünk van rá, mert van 
bennünk egy űr, amit csak Ő tölt-
het be. Ő nem csupán be szeretne 
jönni az életedbe, hanem az életed 
Ura akar lenni. Azt mondod, hogy 
te sokféle gyengeséggel küsz-
ködsz? Az igazság az, hogy mind-
annyian bizonyos hajlamokkal 
születünk, csak nem mind annyira 
szembeötlő közülük. Ezért kell 
mindannyiunknak újjá születnünk 
(ld. János 3:3). Jézus elmagya-
rázta Nikodémusnak, hogy bár 
megszületett fizikailag, lelki szü-

letésre van szüksége ahhoz, hogy 
belépjen Isten országába. Ezzel a 
megváltás azonnal megtörténik, 
és az üdvösséget rögtön elnyered, 
csak annyit kell tenned hozzá, 
hogy hitedet Krisztusba veted. De 
az, hogy alárendeled magad Jézus 
uralmának, olyan feladat, melyen 
életed minden napján dolgoznod 
kell az újjászületéstől az új Jeru-
zsálemig.”

(Mai ige 2019.08.29.)

rEFOrMÁtuS ÉLEt

Alkalmaink
• Minden vasárnap 10 óra-
kor Istentisztelet a református 
Pusztatemplomunkban.

(Fél)Napközis
hittan tÁBOr

2019. augusztus 12-16.
hétfőtől péntekig 8.30-12.30 
között

Református Templompark
4-10 éves korig (középső óvo-
dáskortól 4. osztályig)
(10 év felett segítőnek lehet je-
lentkezni!)
Miért jó? Közösség egymással, 
Istennel. Játék, sport, éneklés, 
bibliai történetek feldolgozása, 
kézműveskedés, sok-sok meg-
lepetés!
Ára: reformátusoknak IN-
GYENES! Más felekezetűek-
nek: 2500.- Ft. 
Ebédet nem, de bőséges tízóra-
it kapnak a gyermekek!
Jelentkezés: Balázs Hajnalka 
70/9676480
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tÁncÉVZÁrÓ 2019.

Június 16-án rendeztük meg Tánccsoportunk évzáró gála-
műsorát. Ebben az évben 6 csoportban dolgoztunk, összesen 
85 táncossal: 1. Mini Manók - ovi. 1. oszt. 2. Menő Manók 
- 2.3. oszt. 3. Party csoport - 4.5. oszt. 4. Terefere - 6.7.8. oszt. 
5. Ifjúsági Tánccsoport.

Táncoktatók: Takácsné Kis Márta, Rohács Vera, Rátfai-Ta-
kács Renáta, Szabó Ágnes, Kovácsné Takács Bernadett, Hu-
szár Ildikó, Berec Nóra, Takács István, Rózsa Sára.

Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évben is. Csoporton-
ként 3 koreográfiát tanultunk, összesen 18-at. Ezeket mutattuk 
be nagy sikerrel a táncévzárón.

Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas és jókedvű 
előadásmódért! A közönségnek pedig köszönjük az érdeklő-
dést, a sok tapsot és biztatást!

Takácsné Kis Márta csoportvezető
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Minden tanévben az utolsó tanítási napok egyikén fordított napot tartanak az iskolában. Így volt ez az idén is. A 
nyolcadikosok tanítottak, igazgatót választottak, a pedagógusok pedig leckét írtak és feleltek. Nagyon szoros küzde-
lemben az igazgatóválasztást Németh Sándor nyerte, helyettese Varga Nelli lett. Az iskolai SZMK jégkrémet ajándé-
kozott diákoknak és tanároknak, ami nagyon jókor jött a forróságban. Köszönjük! (KAZS)

Betekintés a rendőrök munkájába

Fordított nap… vagyis megint itt a tanév vége

Gyuri bácsi felel Virág és Enikő tanítanak

Május 31-én az 5. osztályos ta-
nulók rendőrségi nyílt napon vettek 
részt Lakiteleken. A program a helyi 
általános iskola udvarán kezdődött, 
ahol a gyerekek közelebbről is megis-
merkedhettek a rendőrség és tűzoltó-
ság szolgálati járműveivel, valamint 
megtekinthették azokat az eszközö-
ket, amelyeket ezen hivatás képvise-
lői nap mint nap használnak.

Ezt követően a program a Mű-
velődési Házban folytatódott, ahol 
Koblusitzky György, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem nyugalmazott ad-

junktusa tartott egy nagyon érdekes 
és hasznos előadást, melynek során 
a droghasználat súlyos következmé-
nyei mellett a túlzott alkoholfogyasz-
tásra és a diszkó balesetekkel kapcso-
latos veszélyekre is rámutatott. Tette 
mindezt színes fények, zenei effek-
tek kíséretében, ezáltal laza, kötetlen 
hangulatban.

Bízunk benne, hogy az itt elhang-
zott tények sokáig elrettentő példa-
ként szolgálnak fiataljainknak.

Bimbóné Ádám Mónika

Varga Józsi golyóálló mellény-
ben, háttérben Lázár csaba al-
ezredes

Tűzoltó ötödikesek
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Ember a Holdon
Már 50 éve, hogy Neil Armstrong, és 

Edwin Aldrin háromnapos űrutazás után 
1969. július 20-án leszállt a Holdra. Ek-
kor mondta Armstrong az azóta elhíresült 
szavakat: „Kis lépés ez egy embernek, 
de hatalmas ugrás az emberiségnek”. 
Az Apolló-11 névre keresztelt űrhajóban 
hárman utaztak, Michael Collins a hold 
körül keringő szállító űrhajóban maradt, 
melyről levált a leszálló egység, mely a 
Sas nevet kapta. Az odautazás 3 napig 
tartott. A holdjárók 2 óra 31 perces sé-
tát tettek, közben holdkőzetet gyűjtöttek, 
zászlót tűztek ki. A kőzeteket vissza-

hozták a Földre, munkát adva több évre 
a tudósoknak. Ezt az utazást még több 
követte, az utolsó 1972. december 11-én 
volt, a hatodik a sorban. Még ma is sokan 
kétségbe vonják a megtörtént eseménye-
ket. Az akkori sok mázsás elektronikát 
ma akár egy okostelefon is pótolná. Ak-
kor, a hidegháborús körülmények között 
meg kellett mutatni a világnak, hogy ki 
az úr nemcsak a földön, hanem a világűr-
ben is. A nemzetközi helyzet sokat eny-
hült azóta. Ma már a nagyhatalmak kö-
zös kutatásokat végeznek. Orosz űrhajók 
szállítják az utasokat az állandóan lakott 

nemzetközi űrállomásra. Ha többet akar 
tudni az olvasó Armstrong kalandos éle-
téről, vagy az űrutazásokról, keresse fel 
az erről szóló internetes oldalakat, van 
bőven.    V. F.  

„Cini-cini muzsika…”
Az EFOP-3.9.2-16-2017 „Humán ka-

pacitások fejlesztése térségi szemléletben 
a Tiszakécskei járásban” pályázat keretein 
belül 3 területen sikerült ebben a tanévben 
tehetséggondozó foglalkozásokat megva-
lósítanunk: úszás, ovi torna, zene ovi. A 
mozgásos foglalkozások külső szakem-
ber segítségével valósulhattak meg.

A Zene ovi foglalkozások vezetését 
Szabó Lászlóné és Dánné Perendy Éva 
vállalta és valósította meg nagy sikerrel.

A nagycsoportos gyermekekből ala-
kított csoport zenei képességeit előze-
tesen felmérve építették fel a program 
tematikáját. A tehetséggondozó foglal-
kozásokra heti rendszerességgel délutá-
nonként került sor.

Vásároltunk metronómot, dallam-
csengőt és xilofonokat a sokszínű tevé-
kenységek lehetőségének megteremté-
séért.

A Zene ovis gyermekek a község 
karácsonyi ünnepségét is színesítették 

szereplésükkel. A tanév végén - egy nyílt 
foglalkozás keretein belül - a szülők és 
a fenntartó is betekintést kaphattak, az 
elért eredményekről.

A gyermekek részvétele szülői 

igényfelmérés alapján történt valamen-
nyi foglalkozáson, és terveink szerint a 
következő tanévben is folytatódik majd 
mindhárom foglalkozás.

Ádámné Maróti Erika

MÉG ILYEt!?
Nem hittem a szememnek, fülem-

nek, mikor láttam, hallottam, hogy azért 
fizetnek a szőlős gazdáknak, hogy éret-
lenül leszedjék a finom nedűnek valót, 
és a talajba forgassák. Túltermelés van 
szőlőből, meg aztán a pincék is tele van-
nak óborral. Ez lehet, hogy igaz! Ha már 
az Unióban vagyunk, a francia, a spa-
nyol, vagy az olasz szőlősök is így csi-
nálnak? Nem lehet, hogy az Ő boruknak 
kell a hely? Egyébként is közel két hó-
nap van még a szüretig, és bizony sokat 
kint alszik még a szőlő. Az óriási vihar 
a Nyírségben csak a házakat verte szét? 

A szőlő vígan éli világát: Nem is lehet 
tudni, mennyi termés lesz. A politikusok 
– szerintem gazdasági szakemberek nem 
hoznak ilyen rendelkezéseket – bizto-
san az uniós szabályokra hivatkoznak. A 
gyümölcstermesztésben létezik a termés-
ritkítás művelete. A minőségibb termés 
érdekében nem lehetne ezt alkalmazni? 
A bornak nevezett löttyök helyett eset-
leg minőségi borokat állítani elő, kul-
turált borivásra szoktatni az embereket. 
A feldolgozórendszer megvan, szőlő is 
van. A kártalanítási pénzen esetleg tároló 
helyeket létesíteni? Ezerféle megoldás 

van a szőlő hasznosítására. Sűrítményt, 
szörpöt készíteni. Üdítő italokat lehet-
ne gyártani a sok mesterséges ízesítésű, 
gyomrot égető ital helyett. Lehetne pár-
latot készíteni is! Már megint az uniós 
szabályok az akadály. Kedves Olvasó! 
Bocsánat ezért a kis füstölgésért, ellent-
mondások is lehetnek e kis írásban. Mi 
lenne, ha a félig kész házat szétrombol-
nák arra hivatkozva, hogy sok az üresen 
álló lakható épület? Még valami: ki áll ki 
a szőlősgazdák mellett – még akkor is, 
ha az eljárásról jogszabály jelent meg?

Vecsei Ferenc
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Meggyes olajos kevert
Hozzávalók: 5 tojás, 8 dkg porcukor, 

2 dl olaj, 1 dl tej, 20 dkg kristálycu-
kor, 1-2 csomag vaníliás cukor, 35 dkg 
finomliszt, 12 dkg főzni való vanília ízű 
pudingpor, 1 kiskanál sütőpor, 1,4 kg 
meggy (tisztítva 1,2 kg). A tepsi kikené-
séhez: kb. 2 evőkanál olaj. A tetejére: 
porcukor.

1. A tojásokat szétválasztjuk. 
Sárgájukat a porcukorral, majd az aprán-
ként hozzákevert olajjal keverjük simá-
ra, azután hozzáöntjük a tejet. A tojás-
fehérjét kemény habbá verjük, a vége 
felé beledolgozzuk a cukrot és a vaníliás 
cukrot is. A lisztet a pudingporral és a 
sütőporral összeforgatjuk, majd az ola-
jos-tejes keverékkel simára dolgozzuk. 

Először egyharmadát kever-
jük hozzá, ezt lehet bátran, 
erősen, mert csak így lesz 
annyira lágy a massza, hogy 
a többi habot óvatosan bele-
forgathassuk.

2. Egy nagytepsit kiolajozunk, és a tész-
tát egyenletesen elsimítjuk benne. A meg-
gyet leszárazzuk, megmossuk, majd kimag-
valjuk, és egyenletesen a tésztára szórjuk.

3. Előmelegített sütőben, közepes 
lánggal (190 0C; légkeveréses sütőben 
170 0C) kb. 32 percig sütjük. Még mele-
gen porcukrot szitálunk a tetejére, így 
hagyjuk kihűlni.

Meggy helyett cseresznyével, áfo-
nyával, szederrel vagy ribiszkével is 
készíthetjük.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek
Született: Gavallér Zorka 
2019.06.16. anyja neve: Mol-
nár Imola.

Elhalálozott: Rózsa Jószef, 
Madi Zoltán, Héjjas Józsefné, 
Barna Mihály Lászlóné.

Normális, átlagos hőmérséklettel 
indult a hónap, 21-26 C fokokkal. 10-e 
után, 16-ig 30 C fölé kúszott a hőmérő, 
kánikulai napok voltak, majd ismét 30 
fok alá csökkent. 25-e után ismét forró-
ság következett pár napra. Átlagában jó, 
növénynevelő idő volt. Csapadékra nem 
panaszkodhattunk, igaz, esetenként fel-
hőszakadás volt a zuhé. A jövőt illetően 
a meteorológusok júliusra és augusztusra 
nem prognosztizálnak rendkívüli mele-
get, inkább több szakaszban hűvöst ígér-
nek. Csapadékviszonyok júniusban: 2-án 
1,6 mm, 5-én 2,6 mm, 18-án 9,5 mm, 19-
én 62,3 mm, 21-én 0,8 mm, 22-én 17,6 
mm, 23-án 26 mm, 27-én 0,6 mm. Össze-
sen: 121 mm. A sokévi átlag: 72 mm. 

Voltak igen csapadékos júniusok, 
amikor szinte lehetetlen volt a gépi ara-
tás. Nagyon sok táblában kézi aratással 
takarították be a termést. Ha jól emlék-
szem 1972 nyara is rendkívüli volt. Ak-
kor még nem volt terményszárító, ezért 
a kövesutakra lett a gabona kiterítve, és 
kevergették lapátokkal, hogy száradjon. 
Keserves aratás volt. A kézzel learatott 
gabonát kézzel rakták be a kombájnok 
vágóasztalába. Voltak ennél furcsább 
kombájnolások is az 50-es években, ami-
kor menetközben zsákoltak, és lelökték 
a talajra, majd ezután rakták pótkocsira, 
szekérre. Egy aratást örökített meg B. 
Kiss János tsz-elnök. A fotót ifj. B. Kiss 
János bocsátotta a Hírmondó rendel-
kezésére. Köszönjük.

V.F.

JúnIuS
IDőJÁRÁSA

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszé-

dos településeken szántót, legelőt, ka-
szálót vásárolnék vagy bérelnék. Ben-
csik Jenő telefon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 
10 és fél hektár legelő eladó. Érdek-
lődni a 70/442-7008-as telefonszá-
mon.

szántó eladó!
Szentkirályon négy

tábla összesen 43,2 ha.
Érdeklődni:

06-30/622-7055

Borbási Tüzép AKCIÓ!
Vékony akác     3200.-Ft 
Vegyes akác      3400.-Ft 
Vastag akác      3600.-Ft 
Hasított akác    3800.-Ft 
Kuglis nyár      2000.-Ft 

Hasított nyár     2200.-Ft 
Vastag tölgy       3300.-Ft 
Hasított tölgy    3500.-Ft
Gyümölcsfa        3000.-Ft 

15 mázsa felett ingyenes házhozszállítás!
Telefonszám: 06204150842

06205200081

Villanybojlerek javítása, vízkőmentesítés, elektromos
hálózat felújítása, konnektor és kapcsoló csere.

Telefon: 20/928-8334; 20/297-2321

Farkas Jánosnét közelgő 80. születésnapja
alkalmából szeretettel köszönti Gyöngyi



Kilencedik éve ajándékozza meg lap-
toppal a Szentkirályi Általános Iskola ki-
tűnő eredménnyel végző tanulóit Balogh 
Levente, a Szentkirályi Magyarország 
vállalatcsoport tulajdonosa.

Idén két ta-
nuló, Németh 
Sándor és Pusztai 
László zárta kitű-
nő eredménnyel 
az utolsó általá-
nos iskolai tan-
évét. A kiemel-
kedő tanulmányi 
teljesítményt eb-
ben az évben is 
ajándék laptoppal 
honorálta Balogh 
Levente, a Szent-
királyi Magyaror-
szág tulajdonosa, 

aki számára kiemelten fontos a magyar 
gyerekek támogatása.

„A tehetségek és a magyar sikerek 
támogatása mindig a szívemhez közel 

álló ügy volt, ezért örömmel tölt el, hogy 
ezzel a gesztussal hozzájárulhatok a 
gyerekek fejlődéséhez és a tanulás irán-
ti lelkesedésük fenntartásához. Jó látni, 
hogy örömet szerzek az ajándékkal, és 
hozzátehetek a jövőben elért eredménye-
ikhez” – mondta el Balogh Levente, a 
Szentkirályi Magyarország tulajdonosa.

 Mindkét diák mérnöki pályára ké-
szül, Németh Sándor tanulmányait a 
Kecskeméti Kandó Kálmán Gimnázi-
umban folytatja, Pusztai László pedig 
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek Kö-
zépiskolában tanul tovább.

 A Szentkirályi Magyarország szá-
mára hagyománnyá vált a jótékonyko-
dás és a gyermekek segítése, számos 
más kezdeményes mellett a szentkirályi 
diákok tanulmányait immár kilenc éve 
támogatják.

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.

Elbúcsúztak a nyolcadikosok
Június 16-án zajlott az iskolai bal-

lagás, melyen 16 nyolcadikos diák 
mondott búcsút az iskolának, befejezve 
általános iskolai tanulmányaikat. A bal-
lagók: 

Bimbó Imre, Bognár Szilárd, Deák 
Ádám, Gyenes Barbara, Kis Virág, Ko-
vács Kevin, Kutasi Enikő, Marsa József, 
Marsa Milán, Németh Sándor, Pekár 
Renáta Terézia, Pusztai László, Ráduly 
Réka, Szabó Márk, Varga Nándor, Var-
ga Nelli Bernadett, osztályfőnök: Jónis 
György.

Ajándék laptoppal jutalmazta a Szentkirályi
Általános Iskola kitűnő tanulóit Balogh Levente


