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Szentkirályi
HírmondóFüggetlen közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola,

Zeneiskola és Közkönyvtár
ballagási és tanévzáró ünnepségét

2008. június 14-én, szombaton
9 órától tartja az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Május első vasárnapján
az édesanyákat köszöntöttük

VégE A jáRhATATLAn,
gödRöS föLduTAKnAK

édesanyánkról
(gyermekek szerint)

4 évesen: Az én anyucikám bármit meg tud csinálni.
8 évesen: Mami sokat tud, nagyon sokat.
12 évesen: Anyukám nem tud mindent egészen jól.
15 évesen: Ez a nő még ezt sem tudja.
18 évesen: Édesanyám reménytelenül régimódi.
25 évesen: Nos, talán tud róla valamit.
35 évesen: Mielőtt döntenék, kérdezzük meg anyu véleményét.
45 évesen: Kíváncsi lennék, édesanyám mit gondolna erről.
65 évesen: Bárcsak megbeszélhetném vele!

édesanyám szeretlek.
Hosszú évekre megoldódott községünk földútjainak ja-

vítása. Önkormányzatunk önjáró grédert vásárolt négymil-
lió forintért. A gép nem a legmodernebb, azonban hozzáértő 
„műszaki” emberek véleménye szerint mind motorikusan, 
mind funkcionálisan igen jó állapotban van. A személyi fel-
tételek megoldása után kezdődhet földútjaink rendbe tétele.

- Szerk. -
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A képviselő-testület április 17-én rendkí-
vüli ülést tartott, melynek napirendje a Tisza-
menti Összevont Ügyeleti Társulás társulási 
megállapodásának módosítása, rendőrkapi-
tány kinevezésének véleményezése, gréder 
vásárlás, fűkasza vásárlás, fogászati ellátás 
biztosítása, M44-es autóút nyomvonalterve.

Az ülés megnyitása után a polgármester 
az alábbiakról tájékoztatott: a lakiteleki köz-
pontú összevont ügyeleti társulás megszű-
néséről, Tiszakécske székhellyel központi 
ügyelet létrehozásáról, a háziorvosi ügyele-
ti szolgálatnak az Emergency Service Kft. 
megbízásával történő ellátásáról már döntött 
a képviselő-testület. Nem sikerült azonban 
elindítani ez ideig a szolgáltatást, mivel a 
társulás megszűnése csak abban az esetben 
történhet meg év közben, ha ezt a társulás 
minden tagja kimondja. A társulás egyik 
tagja, Tiszaalpár önkormányzata viszont nem 
hozott ilyen tartalmú döntést. Az ÁNTSZ a 
szakképzett ápoló személyzet teljes ügye-
leti időn keresztül történő biztosításának 
kötelezettségét előírta a gesztor Lakitelek 
önkormányzata számára, ami azonban arány-
talanul nagy terhet ró a jelenlegi szerveze-
ti rendszeren belül az önkormányzatokra. 
Mivel a társulás jogilag nem szüntethető 
meg Tiszaalpár álláspontja miatt, a gesz-
tort terheli továbbra is az ellátási kötele-
zettség, aminek közreműködő szervezet, az 
Emergency Service Kft. megbízásával kíván 
eleget tenni.  Ez gyakorlatilag a tiszakécs-
kei központi ügyelet beindulását jelentené, 
aminek fenntartásában a társulás települései 
együtt, és nem külön-külön vennének részt. 
A költségek megegyeznének az általunk 
már elfogadott, és mindkét részről aláírt 
megbízási szerződésben foglaltakkal (8,76 
Ft/lakos/hó). A javasolt átmeneti megoldás 
lényegében időt biztosít Tiszaalpárnak, hogy 
a település lakosainak ügyeleti ellátásáról 
a testület felelősen dönthessen, ugyanak-
kor biztosítja minden érintettnek a szakmai 
előírásoknak eleget tevő szolgáltatást mél-
tányosnak mondható költségszinten. A kép-
viselő-testület jóváhagyta a társulási meg-
állapodás módosítását és a közreműködői 
szerződést az előterjesztett formában.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-

pitányság vezetője azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy véleményezze 
kezdeményezését Dr. Kassai László r. alez-
redesnek a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
vezetőjévé történő kinevezésére. A képvise-
lő-testület nevezett kinevezése ellen kifogást 
nem emelt.

Földgyalu beszerzésére két ajánlat érke-
zett az önkormányzathoz. Az egyik egy 
vontatható gréder, a másik egy önjáró gré-
der. Mindkettő használt gép, az önjárónak 
a helyszíni szemrevételezése is megtörtént. 
Ennek árát a tulajdonos 3.500 ezer forint + 
áfa összegben jelölte meg. Ehhez kapcso-
lódóan elmondta, hogy most történt meg a 
Ladányi dűlőnek a gréderezése, mely 860 
ezer forintba került. 2 km-es szakaszról 
van szó. Hasonló munka még a település jó 
néhány földútján szükséges lenne.

Az önjáró gépet Bőszén Imre képviselő-
tag megnézte és elmondta, hogy egy hasz-
nált, de jó állapotban lévő, angol gyártmányú 
gépről van szó, mellyel a település földút-
jainak karbantartása hosszú távon megold-
ható lenne. A képviselő-testület egyetértett 
a gréder beszerzésére 4 millió forint bizto-
sításával.

A képviselőtagok megkapták az Agroker 
Áruház fűkasza-ajánlatát. Mivel az önkor-
mányzat meglévő fűkaszája nem alkalmas 
arra, hogy a szezont kiszolgálja, így valami-
lyen önjáró kasza beszerzése mindenképpen 
indokolt lenne.  Az igazi előrelépés ezen 
a téren is olyan gép beszerzése volna, ami 
hosszú távon megoldaná a parkgondozás 
feladatait.

A hozzászóló képviselőtagok vélemé-
nye, hogy az ajánlatban szereplő önjáró trak-
torok kisteljesítményűek, egyenletes terepre, 
inkább pázsitfű nyírására alkalmasak. Ezen a 
téren is szorgalmazták a hosszú távú megol-
dást biztosító nagyobb teljesítményű traktor 
beszerzését. Végül a pázsitfű nyírásához 1 
db önjáró fűkasza vásárlására 120 ezer forint 
biztosításával egy tartózkodással egyetér-
tettek.

A fogászati ellátással kapcsolatban a pol-
gármester elmondta, hogy dr. Lányi Krisztina 
fogorvos arról tájékoztatta, hogy május 31-ig 
tudja az eddigi tartós helyettesítést bizto-

sítani. Nyilván az volna a legjobb, ha saját 
fogorvosa lenne községünknek, de a praxist 
a doktornő eddig értékesíteni nem tudta. Ha 
6 hónap eltelik a felmondástól kezdve – ami 
szeptember 30. –, akkor az önkormányzaté 
lesz a praxis, és fogorvost esetleg találhat. 
December 31-ig kérné az önkormányzat az 
ÁNTSZ hozzájárulását ahhoz, hogy dr. Lányi 
Krisztina kecskeméti magánrendelőjében 
legyen a fogorvosi ellátás biztosítása. Több 
településen is van már hasonló megoldás. 
Nem igazán bízhatunk egyelőre abban sem, 
hogy annyit javul a fogászat finanszírozása, 
hogy az alapvető változást hozzon.  

A szennyvíztelep helyének biztosításával 
kapcsolatban az elmúlt testületi ülésen már 
szó volt ingatlanvásárlásról, illetve terület-
cseréről. Terjéki Mihállyal a területcsere 
lehetősége merült fel, neki a felajánlott cse-
reingatlan megfelel, csak az erdőről szántóra 
történő átminősítés elvégzését kérte. Ennek 
a hatóságok részéről akadálya nincsen, az 
átminősítés megtörténik.

Jánosy Jenő 800 ezer forintot kér a kb. 
1,1 ha-os területéért. Ő is elfogadná a terü-
letcserét is, de az volt a kérése, hogy minél 
közelebb legyen a faluhoz. Ez pedig csak a 
szeméttelep (Madari-tanya mögött) területe 
lenne, amely valamivel nagyobb, mint 2 
ha.  A területcsere lebonyolítása a legegy-
szerűbb folyamat. Kérdés, hogy mennyire 
lehet mondani az értékazonosságot a két 
területre vonatkozóan. A képviselő-testület 
hozzájárult Jánosy Jenő részére a területcse-
re felajánlásához.

Az önkormányzat részére megküldték 
az M44-es autóút újabb nyomvonaltervét, 
melyet a képviselőtagok az ülésen megtekint-
hettek. Ez a település határához viszonyítva 
még északabbra húzódna. Annyit gondként 
jelzett, hogy ez néhány helybéli juhásznak 
problémát fog okozni, mert azt az egész terü-
letet járatják. A másik gond, hogy ez erdős, 
gyepes rész, itt a legtöbb a vadállomány. 
Dönteni nem szükséges, de talán az látszik, 
hogy az egész faluközösséget tekintve a 
legkevesebb érdeksérelemmel ez járna. Azt 
viszont mindenképpen meg kellene oldani, 
hogy a jószágokkal vagy felüljárón, vagy 
aluljárón át lehessen a másik oldalra járni.

2008. április 17-ei testületi ülésen történt

LOMTALAnÍTáS SZEnTKIRáLYOn
A lim-lomot 2008. május 31-én szombaton reggel 9 óráig kell kirakni az út padkájára, külterületen a konténerek mellé. 
Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az szét ne bomoljon (ne ömlesztve!!), a forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével. Egy utcában csak egyszer mennek végig a 
begyűjtő járművek, egy konténernél csak egyszer jelennek meg, tehát a később kihelyezett lim-lomot, hulladékot nem szál-
lítják el!!! Lim-lomnak minősül: a háztartásokban keletkező azon hulladék, amely a használt gyűjtőedényzetben (kukában) 
mérete, nagysága miatt nem helyezhető el. Ilyenek a háztartási berendezési és felszerelési tárgyak, bútorok, háztartási jellegű 
szemét bekötött nyakú zsákban, stb. VESZéLYES huLLAdéK (VEgYSZEREK, EZEK SZEnnYEZETT cSOMA-
goLó-anyagai, fáradt oLaj stb.) és építési törMeLék eLszáLLítására nincs Lehetőség!!! 
Köszönjük együttműködését!

Polgármesteri Hivatal
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Egy évvel ezelőtt egy verőfé-
nyes tavaszi délután sok szentkirályi 
fiatal ült össze a Művelődési Ház 
előtti padokon. Változtatni szeret-
tünk volna, és ennek a 
változtatásnak az elő-
segítésére hajlandóak 
voltunk (vagyunk és 
leszünk is) energiát 
befektetni.

Ennek érdekében 
mintegy 30 fő megala-
pította a SZ.I.(K.)E.-t, 
azaz a Szentkirályi 
Ifjúsági (Közhasznú) 
Egyesületet. Az 
Egyesület bejegyzé-
sére most kerül sor, 
így fogja hivatalosan 
is elnyerni a közhasz-
núsági besorolást. 
Az ötletet még 2007. 
május 1-én vetette fel 
Bőti Józsi, a SZ.I.(K.)E. jelenlegi 
elnöke. Azóta is motorja az akciók-
nak, és próbálja egy irányba húzni a 
társaságot.

Célunk, hogy a falu fiataljait 
összefogva, együtt munkálkodjunk 
Szentkirályért, egymásért, így vará-
zsoljuk még szerethetőbbé kedves 
falunkat mindannyiunk számára. 
Szép lassan összeszoktunk, és elkezd-
tünk gondolkodni a feladatokon.

Az első eredmény, amelyre büsz-
kék vagyunk, a klubhelységünk 

felújítása volt. Külön köszönjük a 
Szentkirályért Közalapítványnak a 
pályázat anyagi megvalósulásának 
a segítését, és a település vezető-

ségének a támogatást! A Presszó 
ezután már a mi székhelyünké vált. 
A SZ.I.(K.)E. szépen lassan megtelt 
élettel. A programok között szerepelt 
kártyaklub, diaest, filmklub, de volt 
itt már nótaest és húsvéti készülődés, 
vagy éppen zenekari közönségtalál-
kozó is az utóbbi hónapokban.

Szomorúan tekintettünk a 
Községháza előtti parknak (egykori 
játszótérnek) állagára. Mennyire más 
képe is lehetne, ha rendbe tennénk 
„Őt”… Sokkal szívesebben járná-

nak ki a szentkirályi emberek egy 
kis szabadon eltöltött beszélgetésre, 
vagy egy kellemes nyári sétára a sze-
relmesek, fiatalok és idősek egyará-

nt. Két esős szom-
batot adott nekünk a 
természet. A padok 
új léceket kaptak, 
az asztalokat kibe-
tonoztuk, a garázda 
önkényesség nyoma-
it pedig csiszolóko-
rongokkal próbáltuk 
eltüntetni. Reméljük, 
minden szentkirályi 
polgár kedvét leli az 
elvégzett munkában. 
(Itt szeretnénk meg-
jegyezni, hogy a fel-
újított parkot kérjük 
rendeltetésszerűen 
használni, és nem 
alattomosan és ros-

szindulatúan megrongálni, mert ezt 
mi nem csak magunkért, hanem min-
den szentkirályiért is tettük.) Addig 
is mi új terveket szövögetünk.

Eltelt egy év, az Egyesület most 
új tagokat vár. Május első vasárnap-
ján, délután három órakor, bárki, aki 
szeretne tenni a közért, beléphet hoz-
zánk. Egy közösséget alkotunk, ahol 
barátságok születnek, ahol már nem 
a tévék előtt telnek el a hétvégék. Ezt 
jelenti tehát a SZ.I.(K.)E.

Csorba Nóra és Csorba György

felhívás
vállalkozásoknak! 

Ezúton tájékoztatunk minden kedves 
helyi vállalkozót, hogy Szentkirály 
belépett a  rendszerbe, ami a legújabb 
mobiltelefonról is lekérdezhető in-
ternetes tudakozó. Felhívjuk a helyi 
vállalkozások figyelmét, hogy a JOP 
rendszerébe történő alapregisztráció 
INGYENES és az is marad. A JOP 
Kft. munkatársai várják a regisztráci-
ós kérelmeket a , oldalon, illetve a 06 
30/463-1545-ös telefonszámon. Lehe-
tőség szerint regisztráljanak, hogy te-
lepülésünk cégeiről minél átfogóbb 
képet adhassunk az érdeklődőknek!

Polgármester Hivatal

Amint az előző testületi ülés-
ről szóló tájékoztatóból az Olvasó 
már értesülhetett róla, ez év május 
1-től az ügyeleti ellátás helyszíne 
megváltozik. Ezentúl Tiszakécs-
kén, az Egészségügyi Központ-
ban (Szolnoki út 4.) kaphatnak 
ellátást a szentkirályi felnőtt és 
gyermekkorú lakosok.

A régi telefonszám megmaradt 
(20/9157-063), további elérhető-
ség: 76/441-011.

Ügyeletet tartó gyógyszertárak 
Tiszakécskén: - Minden 1.-2.-3. 
héten Pax Gyógyszertár Tiszak-
écske, Béke tér 4. Telefon: 441-
341 hétköznap este 8-9-ig (9 után 
telefonos készenlét, ügyeletes or-
vos hívására), hétvégén szombat 
13 órától hétfő reggel 8 óráig

- Minden 4. héten Jóegészség 
Gyógyszertár Tiszakécske, Kos-
suth L. u. 48. Telefon: 441-047 
(előzőekben leírt rend szerint).

VáLTOZáS A háZIORVOSI
ügYELETI ELLáTáSBAn

Mi is az a SZ.I.(K.)E.?
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száz éve halt meg a magyar és az olasz nép hőse
Türr István, megyénk szülötte két 

nemzet szabadságáért is küzdött a XIX. 
században. De nemcsak forradalmár-
ként írta be a nevét Európa történeté-
be, hanem mérnökként is maradandót 
alkotott.

Türr István 1825. augusztus 11-
én született Baján. Fiatalságáról nem 
sokat lehet tudni. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a kalandvágyó fiatalem-
ber 17 éves korában, 1842-ben önként 
belépett az osztrák császári-királyi 
hadseregbe. Csapatteste Itáliában állo-
másozott. 1848-ban már hadnagyként 
szolgált.

A forradalmár
Kezdetben a zsarnokságot megtes-

tesítő osztrák ármádia soraiban harcolt 
az olaszok ellen.

Rá is hatással voltak az Európában 
zajló 1848-as forradalmi események. 
Így belátta, hogy neki a forradalmárok 
között van a helye. Ezért 1849 január-
jában az Észak-Itáliában tevékenykedő 
egységétől átszökött a piemonti forra-
dalmi csapatokhoz. Felajánlotta szol-
gálatait az osztrákok ellen küzdő fel-
kelőknek. Örömmel fogadták a lelkes 
és jól képzett fiatal tisztet. Novaránál 
1849. március 23-án Radeczki tábor-
nagy vezette osztrák seregek győzel-
met arattak a forradalmi erők felett. A 
vereség miatt Türr hadnagy Badenbe 
kényszerült menekülni, ahol részt vett 
a forradalomban.

Ezt követően többnyire Svájcban és 
Piemontban tartózkodott. De rövid idő-
szakokra eljutott Londonba és Párizsba 
is. Szerepet vállalt az 1853-ban kitört 
krími háborúban is. Angol szolgálat-

ba lépett. Ezredesi rendfokozatban 
küzdött a britek oldalán. 1856 elején 
Bukarestben a megszálló osztrák ható-
ságok letartóztatták és hadbíróság elé 
állították.

A katonai bíróság halálra ítélte, de 
az angol kormány és Viktória királynő 
közbenjárására a halálos ítéletet örökös 
száműzetésre módosították.

harcban garibaldi oldalán
Csatlakozott a Garibaldi vezette 

itáliai nemzeti és forradalmi mozga-
lomhoz. Egyetértett az Olaszország 
egyesítéséért indított forradal-
mi törekvésekkel. 1859-ben már 
Garibaldi alpesi vadászcsapatai köte-
lékében küzdött az olasz szabadságért 
az osztrákok ellen, ahol megsebesült. 
1860-ban Garibaldi tábornok veze-
tése alatt az „ezer hős”-ből álló csa-
pattal bevonult Nápolyba. Májusban 
Garibaldi kinevezte hadsegédévé és 
előléptette vezérőrnaggyá.

A további harcokban az olasz fel-
szabadító hadsereg főfelügyelőjeként 
tevékenykedett. Részt vett Szicília és 
Dél-Itália felszabadításában. Rövidesen 
kinevezték altábornaggyá. Újabb és 
újabb katonai és közigazgatási felada-
tokat kapott az olasz egység megterem-
tése során.

Nápoly elfoglalását követően 
Garibaldi kinevezte a város katonai 
és polgári kormányzójának. Rangját 
az új olasz kormány is megerősítet-
te. A következő évben nőül vette III. 
Napóleon francia császár unokahúgát, 
BonaparteWyse hercegnőt. Az olasz 
királytól több magas kitüntetést is kiér-
demelt kiváló szolgálataiért.

Újabb feladatok
1 8 6 6 - b a n 

Kossuth Lajos 
m e g b í z á s á b ó l 
Poroszországban 
folytatott tárgya-
lásokat a Magyar 
Légió felállításá-
ról. Az 1867-es 
kiegyezés után 
amnesztiát kapott 
az uralkodótól, és 
hazatért Magyarországra. 1868-69-ben 
egy poroszellenes koalíció létrehozá-
sán fáradozott. Az 1870/71. évi porosz-
francia háború után a gazdasági életben 
igyekezett céljait megvalósítani. Részt 
vett a Ferenc-csatorna építési mun-
kálataiban. 1876-ban ő kezdeményez-
te a Panama-csatorna megvalósítását. 
1881-ben engedélyt kapott a görög 
kormánytól a Korinthoszi-csatorna épí-
tésének megkezdésére. Írással is fog-
lalkozott. Magyar, francia és német 
nyelvű röpiratokat, cikkeket is megje-
lentetett. Száz évvel ezelőtt Budapesten 
halt meg, 1908. május 3-án.

A XIX. század közepén nevét 
együtt emlegették Kossuth Lajossal 
és Garibaldival. Két nép is szabad-
sághősének tekintette Türr Istvánt. Az 
olasz egység megteremtéséért vívott 
harcokban életét kockáztatta. Ezer har-
costársával Marsalánál igazán hősiesen 
küzdöttek az osztrák elnyomó haderő-
vel szemben.

Felhasznált irodalom: Magyar élet-
rajzi lexikon Tolnai világlexikona. 
XVII. kötet, Budapest, 1930.

lovag Kenyeres Dénes

Türr István (Ma-
ratoni j. grafikája, 
1868)

Az utóbbi években több mint 100 
hivatalos figyelmeztetés jelent meg 
egyes pszichiátriai szerek káros mel-
lékhatásairól az egész világon.

A pszichiátriai szerek mellékhatá-
sai magukba foglalják többek között 
a következőket: szorongás, nyugtalan-
ság, a vérkép kóros elváltozásai, hallu-
cinációk, ellenségesség, pszichotikus 
depresszió, halálos szívizom-gyulla-
dás, agyérgörcs, szívroham, pszichó-
zis, májkárosodás, cukorbetegség, ön-
gyilkosság, erőszakos viselkedés vagy 
halál. Egy közelmúltban végzett hazai 

felmérés azt mutatja, hogy az emberek 
80 %-a nem tud arról, hogy az észlelt 
káros mellékhatásokról nem csak a há-
ziorvosnak szólhatnak, hanem ezeket 
ők maguk is jelezhetik az Országos 
Gyógyszerészeti Intézetnek – amellyel 
emberéleteket lehet megmenteni.

Az Állampolgári Bizottság az Embe-
ri Jogokért Alapítvány szeretné felhívni 
a nagyközönség figyelmét arra, hogy a 
gyógyszerek és pszichiátriai szerek sze-
dése közben tapasztalt mellékhatásokat 
az érintettek is jelenthetik közvetlenül 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet-

nek. Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az adott gyógyszer mellékhatásairól 
sokkal többet tudjanak meg a szakem-
berek, és a túl veszélyes szereket hamar 
kivonhassák a forgalomból.

A mellékhatásokat jelenthetik a pa-
tikákban kérhető nyomtatványon vagy 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
honlapján: www.ogyi.hu

További információ: Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány Tel.: 06(1) 342-6355 Levélcím: 
1461 Budapest Pf.: 182. info@cchr.hu. 
www.emberijogok.hu

FIGYELMEZTETÉS A PSZICHIÁTRIAI SZEREK KÁROS HATÁSAIRA



Életem első húsz esztendejében az 
Alsó 73. szám alatti tanyában laktam 
szüleimmel és testvéreimmel. A települést 
akkor Lászlófalvának hívták.

Hogy mit jelent számomra a tanya?
A tanya azt jelenti, hogy ott élt a csa-

lád. A tanya védettséget jelent, nyugalmat, 
meghitt együttlétet, szeretetet és a termé-
szet békéjét.

Egy olyan életformát, ahol az ember 
magára volt utalva, mégis feltalálta 
magát.

Jelenti továbbá a kötelező rendet, a 
házban, a földeken és az állatok körül. 
Máris eszembe jut a nagy eperfa, a távoli 
lónyerítés, az árpával érő körte és a pogá-
csa alma íze. Emlékszem a havas téli tájra, 
a csilingelő szánkóra, a csillogó hóra, a 
meleg subára… az egész életemre meg-
határozó belső örömre és belső energiára, 
amit számomra adott.

A tanyát valamikor az jellemezte, hogy 
a ház előtt volt egy kis virágoskert. Ezt a 
férfinép nagy része asszonyi haszontalan-
ságnak tartotta, többre értékelte a vetemé-
nyeskertet. Baromfiudvar, disznóól, istál-
ló, néhány tehén, ló is tartozott a  

tanyához. Itt a Duna-Tisza közén nem 
hiányozhatott a szőlő sem, közötte néhány 
gyümölcsfa. Volt némi gyep terület az álla-
tok legeltetésére, szántóföld a kenyérnek 
való és a takarmány megtermeléséhez. 
Kiserdő, de legalább egy fasor biztosította 
a téli tüzelőt.

A legtöbb tanyaudvarban volt pince 
vagy verem, galambdúc, kemence, kuku-
ricagóré, szalma és szénakazal, hogy csak 
a legfontosabbakat említsem.

Így volt ez nálunk is. A vizet gémes-
kútból húztuk, villanyáramról pedig nem 
is álmodozhattunk. 

Mifelénk a 70-es évek közepére elnép-
telenedett a környék, a szomszédok nagy 
része építkezett a faluban, vagy beköltö-
zött a városba.

A tanyavilágot a szocialista állam 
megpróbálta felszámolni. A hangoztatott 

ok az volt, hogy a tanyák az elmaradottság 
fészkei, a tanyára nem jutnak el a kultúra 
vívmányai és a civilizáció javai. Ezek 
tényszerű igazságát nem lehet elvitatni, de 
valójában a tanyák akadályozták a szocia-
lista nagyüzem kialakítását, illetve a szoci-
alizmus magasztos céljainak elérését.

A 70-es évek közepén megszűnt a 
Jász-úti iskola is, ami az oktatáson túl a 
művelődést is jelentette a pusztában. Amíg 
az iskola működött időnként megjelent a 
mozigépész és levetített egy-egy filmet. 
„Az aranyember”-re és az „Isten hozta 
őrnagy úr”-ra határozottan emlékszem.

Hogyan is éltünk a tanyán? 
Néhány gondolatot megemlítenék álta-

lában a tanyai életmódról. Ebben az élet-
formában a szabadidő úgyszólván ismeret-
len fogalom volt, a munka rendjét azonban 
meg lehetett szakítani a fontosabb esemé-
nyek kedvéért. A tanyasi emberek közötti 
kapcsolatok erősek voltak, amit életben 
tartott az egymásrautaltság is. A találkozá-
sokhoz távolságokat kellett megtenni,

amelyhez nem a mai korszerű köz-
lekedési eszközök álltak rendelkezésre. 
Lovas-kocsi, kerékpár, motorkerékpár, / 
nálunk oldalkocsival / traktor jelentette a 
kapcsolatot a külvilággal, a környékbeli-
eknek nemigen volt autója.

Szüleim társasági élete főként a 
Szóráték, Kutasiék, Ádám Feri bácsi-
ék által határolt „aranyháromszögben” 
bonyolódott, de emlékszem arra is, hogy 
elmentünk a Vári Jani bácsiékhoz kár-
tyázni, a Kuti Jani bácsiékhoz pedig tv-t 
nézni. A 70-es évek  elején jelentek meg 
az akkumulátoros „Junoszt” televíziók, 
addig villany híján nekünk semmilyen 
televíziónk sem volt.

    A tanyasi ember számára fontos 
érték volt a barátság, természetes dolog-
nak számított az egymáson való segítés. A 
generációk közötti kapcsolatokat a kény-
szer mellett a tolerancia határozta meg. Mi 
a nagyszüleimmel nem laktunk egy fedél 
alatt, de szomszédok voltunk és ez óriási 

segítség volt. Disznóvágás előtt mindig ott 
aludhattam és ezt mindig nagyon vártam.

A hit akkor is meghatározta életünket. 
Isten segítségére a tanyán élőknek külö-
nösen szüksége van. A természet erői és a 
politika csillagfordulásai többször sodor-
ták őseimet is kiszolgáltatott helyzetbe, 
amikor csak a Jóistenre számíthattak.

A tanyasi élet jelenleg sem áll távol 
tőlem, mivel édesanyám halála után /2001-
ben/ úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a 
tanyát.

20 évig csak látogatóba jártunk haza, 
néha persze belefért egy kis segítség is 
gabonahordás, vagy kukoricatörés alkal-
mából. Az unokák sok időt töltöttek a 
mamánál, amíg kicsik voltak. Azt pedig, 
hogy egyszerre volt ott a hat gyerek, sok 
mai nagymama elképzelni sem tudja.

Mindig is hittem, hogy tudás és tapasz-
talat nélkül nem lehet létezni a tanyán. A 
tanyasi ember generációkon át felhalmo-
zott tudását ma mégsem tartják korsze-
rűnek. Pedig fontosak az évszázadok óta 
bevált tapasztalatok, az őseink által kép-
viselt értékek.  A múlt és a hagyományok 
ismerete nélkül nincs jövőnk.

Ezért gondoltuk ki, hogy 2 éven-
te tanyatalálkozót rendezünk és szíve-
sen fogadjuk nemcsak az erdőföldieket, 
hanem mindenkit akit megérint ez a fajta 
közösség építés.

Végezetül a fent idézett magyar író 
„Tavaszi szél” című írásában megfogal-
mazott gondolataival szeretném üzenni a 
fiataloknak, gyerekeinknek, unokáinknak, 
hogy „…tanulják meg szeretni az erdőt és 
a földet. A madarakat, az állatokat és majd 
így rendre… az embereket. El ne vigyék 
őket a föld mellől, és az erdő mellől, mert 
csak az ad erőt az ember lába alá, a föld. 
Tanulják meg, hogy az élet csak a földdel 
együtt élet és, hogy mindennek a világon 
gyökere van. Az embernek is, a családnak 
is, a nemzetnek is. Orvosolni nem az ágak 
hegyét kell, hanem a gyökeret.”

Csorba Jánosné  Csípő Katalin
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Így éltünk a tanyán

Meghívó: éLet a tanyán
Délelőtt: Egész napos program a Szentkirályi Általános Iskolában 2008. május 13-án. Programok: Népi játékok, kenyérda-
gasztás, csörögefánk-sütés és kóstolás, lovaskocsikázás, fahasogatás, kukoricamorzsolás, sajtkészítés és sok más érdekes 
foglalatosság és játék. Délután: 17 órától a művelődési házban TÁNCHÁZ Dunántúli és moldvai táncok tanítása. Táncot 
tanít: Nádudvariné Breznyánszki Edina és Farkas László. A talpalávalót a Cinkés együttes szolgáltatja. A táncházba várunk 
kicsiket és nagyokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Kedves olvasó!
A tanyai élettel kapcsolatos rendezvé-

nyeink elsősorban a gyerekek figyelmét 
szeretné felhívni ennek az életmódnak az 
értékeire. Szükség van rá, hogy meglát-

tassuk ezt, mert  egy feledésbe merülő, 
letűnő, átalakuló világról beszélünk. Kö-
zös számunkra ez az eltűnő világ minden 
értékével, minden nehézségével és sok 
kedves emlékével együtt.

A Szentkirályi Hírmondóban köz-
zétett felhívásunkra sok kedves írás ér-
kezett. Ezeket ajánlom most az olvasók 
figyelmébe.

Katzné Almási Zsuzsanna
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Az anyai szeretet
Mintha a Teremtő Isten nemcsak 

erejének egy részét ajándékozta volna 
az édesanyáknak, hanem végtelen 
jóságával, szeretetével, bölcsességé-
vel is megerősítette volna őket. Hiszen 
olyan szép és olyan erős az anya 
szíve gyermeke testi és lelki boldogsá-
gának munkájában. Elég, ha fölemlít-
jük mindazt a szeretetet és áldozatot, 
boldogságot és fájdalmat, feledést és 
emlékezést, mit e szó: anya foglal 
magában.

De hogyan is készül egy anya a 
hivatására?

Míg az erőtlenebb gyermeki szere-
tetnek a 10 parancsolat között is akad 
törvény (Atyádat és anyádat tiszteld), 
nem találhatunk sehol egy olyan sort 
a Szentírásban, amely arra buzdítana, 
hogy: anyák, szeressétek gyermeke-
iteket.

De mire való is lett volna ez a 
figyelmeztetés? Kell-e mondani a 
tavaszi napnak: melegítsd a földet, 
vagy kell-e mondani a virágnak, hogy 
illatozz? Hisz az anya szívének a ter-
mészete, a lényege az, hogy szeressen! 
Az anyát már attól a pillanattól, ami-
kor megsejti anyává válását, különle-
ges boldogság járja át. Persze az öröm 
mellé néha aggodalom is társulhat, 
hiszen sokszor érezheti magát gyen-
gének és tanácstalannak. És már akkor 
elkezdi kiépíteni gyermeke és Isten 
kapcsolatát, mikor erőért, útbaigazí-
tásért, egészségért a Jóistenhez imád-
kozik. Vajon kit is hallgatna meg Isten 
elébb, mint az anyát, aki egy gyermek-
lélek érdekében beszél hozzá?

Később, mikor már gyermeke böl-
csőjét ringatja, Istennek ad hálát azért 
a határtalan boldogságért, hogy láthat-
ja gyermeke parányi kis arcát, bele-
nézhet szemének tükrébe, hallgathatja 
szíve dobbanását… És megérti, hogy 
ennek az apróságnak a testi-lelki élete, 
épsége, egészsége az ő segítségére, 
oltalmazó szeretetére és imáira szorul. 

Az anya az, aki úgy tudja látni 
gyermekét, ahogy Isten lát minket. 
Felfedezi az apró gyermekben a 
Teremtő Isten képmását. Nem szá-
mít neki, milyen a külseje, mennyire 
sikeres, miben hogy teljesít, ő érdek 
nélkül szereti. Sőt minél gyámolta-
lanabb, talán betegesebb vagy gyen-
gébb, annál forróbb szeretettel öleli 
szívére az édesanyja, mert hisz annak 
annál inkább van szüksége az anyai 
szív közelségére.

A múlt század elején egy asszony 
öt gyermekével maradt özvegyen, sze-
gényen, betegen. A rokonok jó szívvel 
és szeretettel felajánlották, hogy gon-
doskodnak a gyermekekről. Egyet-
egyet magukhoz is vettek. Az asszony 
szívszakadva kellett, hogy elváljon 
tőlük, de tudta, hogy ennyi éhes szájat 
nem tudna etetni. De a legkisebb fiát, 
aki sánta és gyengécske is volt, nem 
engedte el magától: Ne, ezt ne vigyé-
tek el tőlem, hisz mi lesz vele az anyja 
nélkül?!

Ez a sokszínű, csodálatos anyai 
szeretet megtalálható Éva könnyei-
ben, melyekkel két fiát siratja: Ábelt, 
az ártatlant, s Káint, a testvérgyil-
kost. Megtalálható Ágár panaszában, 
aki elűzetve, a pusztaságban egy 
csepp vízért imádkozik haldokló fiá-
nak, Izmaelnek. Megtalálható Hanna 
kitartó imáiban, aki anyává szeretett 
volna hosszú évek után válni, és végül 
meg is kapta Istentől élete ajándékát: 
Sámuelt.  De megtalálható annak az 
anyának a könyörgésében, aki bölcs 
Salamon ítéletére, hogy vágják ketté 
a vitás gyermeket, s felét-felét adják a 
két anyának, inkább átengedi kisdedét 
másnak, csak hogy megvédje. Aztán 
megtalálható abban a Noémiben, aki 
nemcsak fiát, hanem annak feleségét, 
Rútot is annyira szerette, hogy Rút 
inkább vele tartott férje halála után, 
mint hogy visszatérjen rokonaihoz.

Nem is foghatja fel senki az édes-
anya érzéseit, aggodalmait, aki életet 

adott gyermekének, s most ezer gond 
közt óvja annak egészségét, épségét, 
és nem is látja őt küzdelmeiben, imá-
iban, örömeiben soha senki annyira, 
mint az Isten...

dsida jenő:
Óda az édesanyámhoz

Dicsértessél ma Te is itt a földön,
mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked

s a földi szívek földig borulását
Te mindenkinél inkább megérdemled.

Nézem, látom a teltzsákú sok évet
és érzem: nekem már semmit se hagy,

de büszke leszek mindéltemig arra,
hogy Te vagy nekem az, aki Te vagy.

Te vagy az, aki mindenkinek ad,
a szenvedőknek virrasztást, vizet,
Te vagy, akinek mindenki adósa,

s akinek jóval senki sem fizet.
... Hadd legyek hát én az igazi zengő,

kis régi gyermek rombadőlt tanyán
és harsogjam el hozsannás hitemmel
Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

hírek a plébánia életéből
• Májusi litániák: Májusban, a 

Szűzanya hónapjában minden este 
19 órakor májusi litániára, 19:30-kor 
szentmisére várjuk a kedves híveket.

• elsőáldozás: június 8-án,  a 8 
órai szentmisén Puskás atya kezéből 
veszik magukhoz elsőáldozóink elő-
ször az Oltáriszentséget. Kérjük együtt 
mindannyijukra Isten áldását!

kalendárium:
2008. május 15 – június 15.

• Május 18. Szentháromság vasárnap
• Május 25. 8 óra: Ünnepi 

ÚRnAPI szentmise, körmenettel 
(ezen a vasárnapon csak egy szentmi-
se van !)

• Május 27. az egyházközség tava-
szi szentségimádási napja

• Június 1. Jézus Szent Szíve ünne-
pe, lakiteleki búcsú

• Június 8. A 8 órai szentmise 
keretében elsőáldozás, a délután 
folyamán hagyományos keresztény 
gyermeknap

KATOLIKUS ÉLET



Milyen   a tanyasi élet? Leírom egy pár mondattal. Minden 
évszaknak megvan a maga gyönyörűsége. Ha nincs hó, egy ki-
csit unalmas, de ha kegyes hozzánk Holle anyó, és megrázza a 
szoknyáját, akkor bizony a tanyasi gyerek reggeltől estig szán-
kózhat. Persze télen az állatokat bent kell tartani, és etetni kell 
őket. Tavasszal a határ elkezd nyüzsögni. Elkezdenek az em-
berek dolgozni a földeken. Mindenki tudja, hogy mit kell csi-
nálni. Az állatok kikerülnek a friss zöld mezőre. Kezd jobb idő 
lenni. A fák is virágba borulnak. Visszajönnek a költöző mada-
raink, és elfoglalják régi kis helyüket az istállóban. Májusban 
elvetjük a kukoricát, és kaszáljuk az első kaszálás lucernát. Így 
szép lassacskán átlépünk a nyárba. A napok egyre melegebbek, 
az állatok is megszokják a tanyából a legelőre járást. A gabonát 
lassan aratni kezdjük, megkezdődik a betakarítás. A széna és a 
szalma már biztos takarmány a következő télre. Ilyenkor a ta-
nyasi emberek kora reggeltől késő estig dolgoznak. Kaszálják 
a füveket és indul a bálahordás a tanyához. Az esti tehénbe-
hajtáskor jólesik egy kis csemege az útszéli gyümölcsfákról. 
Ősszel megkezdődik a földek megmunkálása, vetése. 

Azért ne feledkezzünk meg, hogy ősszel megkezdődik a 
tanyasi gyermekek számára is az iskola. Kiss Emilia 4.o.

Békés, nyugodt helyen lakunk Szentkirályon, a falutól nem 
messze. Nagy udvarral, szántófölddel van körülvéve a házunk. 
Az udvarban háziállatok vannak: csirke, kacsa, nyúl, birka, ga-
lamb. Azért is szeretek itt lakni, mert csend van, szép a termé-
szet és biztonságos. Nagyszüleimtől tudom, hogy ez a tanya 
többszáz éves épület. A melléképületben valamikor huszárok 
voltak elszállásolva. Az iskolába kerékpárral, télen pedig gya-
log szoktam menni, szerencsére nincs messze, csak talán 1 kilo-
méter. Apukám birkatenyésztéssel foglalkozik. Nekem nyula-
im vannak. Azonkívül paprikát, bébitököt, kukoricát szoktunk 
termeszteni. A ház környékén mezők és erdők vannak. Errefelé 
magánerdők is vannak, s egy kis mocsaras terület is, amit mi 
csak rekettyésnek szoktunk hívni. Kutasi István 6.o.

Bár én még nem laktam tanyán, de megkérdeztem a dédi-
mamámat, hogy milyen a tanyasi élet. Elmesélte, hogy ő szü-
letésétől 54 éven át tanyán lakott. Mindig sok állat volt a ház 
körül. Tartottak tyúkot, kacsát, libát, gyöngytyúkot, disznót, 
tehenet és lovat is. Általában korán keltek, hogy ellássák az 
állatokat. A tehén legeltetése a gyerekek feladata volt. A tanyá-
tól több kilométerre volt az iskola, ahova a gyerekek gyalog 
jártak. (Folytatás a következő oldalon.)
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Majális képekben

A tanyasi élet – ahogyan a gyerekek látják

Majorettes lányok a felvonuláson. Megbeszélés a gyöngyfűző asztalnál.

bírál a zsűri. a főző verseny első helyezettje kozma gyula az ajándékkal.

a fotókat készítette: benkovics.
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Érdekes, hogy mégis szívesen emlékeznek vissza rá, mert 
az mesélik, hogy csapatokba verődtek a szomszéd gyerekek-
kel, és sokat játszottak útközben. A felnőttek földet is művel-
tek, dédiéknek nyáron 15 hold dinnyéjük is volt. Igaz, hogy 
sokat dolgoztak, de mégis azt mondják, hogy sokkal nyugod-
tabb volt az életük, mint a mai világban. Egyszer én is szívesen 
kipróbálnám, milyen lehet tanyán lakni. Szabó Martin 6.o.

Sajnos  nekünk nincs tanyánk, de a nagyszüleimnek van. 
Hozzájuk nagyon gyakran járunk ki vasárnaponként. Nagyon 
szeretek a mamáéknál lenni, mert olyan friss a levegő, nincs 
az a nagy szomszédság. Azt szeretem, hogy az erdő mellett 
laknak, sokat járunk ki oda is, hogy megvizsgáljuk a rókalyu-
kakat. Azért is jó, hogy ott laknak, mert van sok állatuk, ami-
kor etetik őket, én is szoktam segíteni. Így, hogy nincs szom-
szédjuk közeli, bármit lehet csinálni, például kint a szabadban 
zenét hallgatni. Nem kell anyuéknak attól félniük, hogy elüt 
valami, mert a földúton járnak, ott pedig lehet biciklizni. A 
vakáció idejében nagyon sok időt vagyok a tanyán. Hiszen el-
kél a segítségem, ha még nem is sok mindenhez értek, talán a 
tyúkokhoz vagyok hozzászokva, hiszen akkor én etetem őket. 
Nehéz a tanyasi élet: a sok állat sok munkával jár. Remélem, 
egyszer majd én is tanyán fogok élni és tartok sok állatot, 
mint mások. Takács Alexandra 6.o.

Sok előnye  és hátránya van a tanyán élő emberek éle-
tének. Én is ott élek és sok tapasztalatom van már. Amiben 
eddig a legbiztosabb vagyok, hogy a tél a legnehezebb. Hogy 
miért is, ezt elmesélem! Először is, mikor beköszönt a tél, 
hatalmas, olykor elviselhetetlen szél van, ami még az iskolá-
ba jutást is megnehezíti. De ebben nekünk még is nagy sze-
rencsénk van, mert a minket körülvevő erdők védenek. De 
nem ez a legrosszabb. A rendes, régi tanyákban cserépkályha 
és sparhelt van. Ebbe bizony nem gáz fűt, hanem tűzifa ég. 
Ebből az következik, hogy fát kell vágni, amit nem szeretek, 
de tudom ha ezt a kínos munkát megcsináljuk, akkor nem fo-
gunk fázni. Így már azt gondolom, nem is olyan rossz. Azon-
ban a tél nálunk itt egyben az egyik legjobb évszak is. Amikor 
elegendő hó esik ahhoz, hogy a lovak a szánt elhúzzák, akkor 
egy hétvégére összehívjuk a családot és egy pár órát szán-
kón ülve, elmókázunk. A tavasz beköszönt, és ez az évszak 
az egyik legkedvesebb számomra. Gyönyörű, amikor a fák 
kivirágoznak, jó illatú az erdő, nyílik az ibolya, a tulipán, és 
esszük az akácfa virágát,  a kukucskát. Sor kerül a vetésre, 
szántásra, ültetésre. De amikor elér a nyár minket, akkor va-
lami fantasztikus hónapok jönnek: kapálás, locsolás, betaka-
rítás, befőzés. A sok munka mellett jut idő a pihenésre is. oly-
kor elmegyünk lovaskocsikázni a családdal, rokonokkal, ahol 
jól elviccelődünk és ismerkedünk a természettel. Majd eljön 
a lombhullató ősz, becsöngetnek az iskolába, és újból lehet 
készülni a télre. Olyan ez, mint egy mókuskerék, aminek csak 
akkor lesz vége, ha elköltözünk innen a tanyáról, amit én soha 
nem szeretnék. Csupa öröm az egész tanyasi élet, még akkor 
is, ha nem mindig tűnik annak. Rohács Veronika 6. o.

Szentkirályon lakom a családommal egy kicsi ám barát-
ságos tanyán. Hatan élünk itt a mamámmal együtt. Nagyon 
sok állatot tartunk és nagy terület a miénk, az iskolától kö-
rülbelül négy-öt kilométerre. Busszal megyünk és azzal is jö-
vünk. Hétvégén nagyon sokat segítünk a szüleinknek, hiszen 
sok állattal sok a gond. Vasárnaponként templomba járunk. 
Szombaton szoktam elkészíteni a házi feladatomat. Bár hét-
vége van, de nem sokat tudunk játszani. A mamám beteg és 
neki is szüksége van minden segítségre. Nagyon szép tavas-

szal a táj. Szinte olyan mint egy színbomba. A nyári estéken 
a bogarak és a virágok pompái csókolnak álmot a rétre. Sok 
errefelé a ragadozó, így nagyon kell figyelnünk a jószágokra. 
A tél nagyon izgalmas, mulatságos, a vadak nyomait követni. 
Jókat lehet szánkózni, nyáron pedig fürdeni. Jó volna a falu-
ban élni, de nem tudnám megszokni a közeli szomszédokat.  
Szeretek a tanyán élni, ajánlani tudom mindenkinek aki, egy 
kis csöndről álmodik. Gömöri Erzsébet 6.o.

Én a faluban lakom, de ismerőseim, osztálytársaim közt 
van aki tanyán él. Ők szoktak róla mesélni, hogy mi történik 
velük nap mint nap. Van, mikor azon mérgelődnek miért is 
laknak tanyán, mert  a hóban, sárban ki kell gyalogolniuk a 
buszváróhoz. Vagy, hogy nem minden rendezvényre tudnak 
bejönni a faluba. Ilyenkor persze eszükbe jut  sok jó oldala 
is a tanyasi életnek. Például, mikor örömmel mondják, hogy 
látták megszületni a kiscsikót, kiskecskét. A nyári szünet után 
el szokták mesélni, hogy az arrafelé lakó gyerekek milyen 
bunkert építettek az erdőben, és milyen jót játszottak ben-
ne. Mi, akik a faluban lakunk, mindezt nem tudjuk átélni, de 
örömmel hallgatjuk azokat, akik tanyán laknak és ezt átélhe-
tik. Prikkel Petra 6.o.

A tanyasi életről írok, először  is az előnyeiről. Friss a 
levegő, finom illatú virágokkal. Nagyon csendes a környezet. 
A madarak csiripelését is lehet hallani. Nagy a gazdaság, ter-
mesztenek kukoricát, búzát, lucernát és más takarmánynövé-
nyeket. Állattenyésztés is  tyúkokat, tehenet, lovat és egyéb 
állatokat nevelnek. A természet változásai is jól nyomon kö-
vethetők.  A vadak az erdőben, a háziállatok pedig a tanya 
körül szabadon élnek. De vannak ám hátrányai is a tanyai 
életnek. Télen nehéz a közlekedés a hó miatt. Esős időben 
meg a felázott út okoz problémát. Fagyos időben a vízszerzés 
okoz nehézséget, fúrott kút esetében. A leghidegebb időszak-
ban még a tűzifáról is gondoskodni kell a tanyán. Azonban 
megfigyelhettétek, hogy előnyét  többet fel tudtam sorolni, 
mint hátrányát. Pekár Erika 6.o.

Most éppen faluban lakunk, de mielőtt beköltöztünk volna 
Szentkirályra, tanyán éltünk. A tanyasi élet sok mindenben 
különbözik a falusitól. Aki egész életében faluban vagy vá-
rosban lakott, az nem  is tudja milyen kint lenni a tanyán, 
az ottani munkákat elvégezni. A tanyán minden más. Míg a 
faluban, városban járkálnak az autók, addig a pusztaságban 
csend van és nyugalom. Csak a madarak csiripelését lehet 
hallani. Kint a tanyán az emberek már hajnalban felkelnek, 
hogy megetethessék az állatokat, megfejjék a teheneket. Nem 
maradhat el a házkörüli munka sem. Majd ha megebédeltek, 
ledelelnek, hogy kipihenhessék a délelőtti fáradalmakat. A 
tanyán nem nagy szomszédságok vannak. Csak pár tanya ta-
lálható szétszórva. Mikor mi kint laktunk, sokszor átmentünk 
a mamáékhoz, akik nem messze laktak a házunktól, sokat lo-
vaskocsiztunk velük. Bejártuk az egész környéket, amit még 
most is úgy ismerek, mint a tenyeremet. Nagyon sok érdekes 
dolgot fel lehet fedezni az erdőkben is. Gombákat, érdekes 
bogarakat, madárfészkeket lehet találni. Óriási szántóföldek , 
mezők találhatók, amik tele vannak sok kis élőlénnyel. A ta-
nyán is, mint mindenhol a fák bokrok, gyümölcsfák tavasszal 
virágba borulnak, ilyenkor a legszebb ez a kietlen vidék. Még 
mostanában is sokan laknak tanyán, de szerintem szeretnek 
is itt lakni. Én is szívesen megyek ki anyuékkal. Nyáron még 
kint is szoktunk aludni. Nekem nagyon tetszik a tanyasi élet, 
hiszen sok dolog, növény, állat megtalálható, amit sehol más-
hol nem látni. Kasza Krisztina 7.o.
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REFORMÁTUS ÉLET

cSOdáK, TITKOK
Bizony, elérkezett immár az orgo-

naillatú, rigófüttyös pünkösdi ünnepkör. 
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú 
úton járókat könnyebbítő szele! Te nyitod 
meg rózsákot illatozásra, Néma fülemile 
torkát kiáltásra, Fákot is te öltöztetsz sok-
színű ruhákba.” – írta már Balassi Bálint is. 
Virágba, zöldbe borult a természet, évről 
évre újjászülető csodát látunk. Jól is van 
elrendelve, hogy szép egyházi ünnepünk, s 
az Édesanyák köszöntése Tavasszal örven-
deztessen bennünket. Földi világunk ilyen-
kor telik élettel, erővel, ekkor fogamzik 
meg a termés. Bizonnyal ezért köszönthet-
tük az Édesanyákat a természet legszebb 
virágaival. Csoda mindez, miként a Lélek 
csodája: Pünkösd!

Tudjuk, Pünkösdünk neve az ötvenedik 
jelentésű görög pentekoszté szóból ered. 
Nem véletlenül, hiszen a Föltámadás ünne-
pe, Húsvét betöltése utáni 50. nap hozza el 
a pünkösdi ünnepet. Az Istenfiú születése, 
azaz Karácsony és a Föltámadás, Húsvét 
szinte kézzelfogható és nyilvánvaló öröm. 
Pünkösd ezekhez képest rejtélyesnek és 
titokzatosnak látszik. A Szentháromság 
harmadik személyének, a Szentléleknek 
kiáradása, Jézus tanítványainak keresz-
tyénné (azaz Krisztus követővé) válása 
történt ama első, jeruzsálemi pünkösd 
során. A Szentlélek alakított tanítványból 
apostolt; a félve bújókból sziklaszilárd hitű 
vértanúkat. Az apostolok igehirdetésére 
megtérő emberekből ama, első pünkösd 
kovácsolt gyülekezetet, egyházat. Ezért 
hát, hogy a keresztyén anyaszentegyház 
születésnapjának nevezzük Pünkösdöt. 
Ezért hát, hogy a protestáns egyházakban 
a hitükről vallást tevők – a konfirmálók 
– Pünkösdkor vesznek részt először az úri 
szent vacsora közösségében.

Sajátos „divat” ma az, hogy sok konfir-
mált eme hitvallás után „eltűnik” a gyüle-
kezeteinkből, olykor csak évekre, de időn-
ként évtizedekre is. Jó hívekben időnként 
felötlik a keserű kérdés: van-é hát szükség 
ma konfirmációra tizennégy éves korban? 
Nos, hogyne lenne. Még ha sok konfirmált 
fiatalt el is rettent a templomtól, miként 
a csikók is az első tüzes billogozás után 
világgá rohannának. Ámbár rohanhatnak, 

a jel már rajtuk van, jelzi, melyik gazdá-
hoz tartoznak. S a tiszta szívvel vallást 
tévő fiatalok lelkén is ott van már a Jel, 
amely tudatja, az igazi Gazdához, Jézus 
Krisztushoz tartoznak. S ha mai világ 
csábításaiban világgá rohannak is, idővel 
megtérnek anyaszentegyházunk ölelő kar-
jaiba. S ha előbb nem, hát az égi behívó 
előtt, az utolsó vetett ágyon.

Ott, akkor már senki sem ateista, isten-
tagadó. Látszólag közönyösnek, szúrósnak 
tűnhet e mondás, valójában az Életnek ama 
törvényére utal, hogy bizonyos dolgok elől 
nem menekülhetünk el, fontos dolgaink 
elől nem bújhatunk el. E dolog pedig az, 
hogy a hitet, a vallást nem lehet örökölni, 
hanem minden nemzedéknek, s minden 
keresztyénnek magának is el kell fogadnia 
megváltójának Jézust, meg kell tanulnia 
keresztyénségünk alapjait. Ha előbb nem, 
hát utóbb. Mert templomainkban ugyan 
beülhetünk szüleink, nagyszüleink padjá-
ba, de az ő hitüket, vallástevésüket nem 
vehetjük magunkra.

Hasonlóképpen nem lehet örökölni, 
jussolni a kultúrát sem eleinktől, azt is 
minden nemzedéknek el kell sajátítania, 
értelmeznie kell, újjá kell teremtenie, be 
kell fogadnia. S különösen is fontos a 
magyar kultúránk ismételt felfedezése, 
értelmezése, hiszen nyelvünkben is nagy 
titkok, csodák rejteznek.

Mert mit is teszünk hitünk igazságaival, 
vagy éppen a gazdálkodás szabályaival? 
Értelmezzük, azaz magyarázzuk. Milyen 
érdekes, hogy a tudás átadásának folyama-
tát a népünk nevével jelöljük! Igen, mert 
talán magyari nyelvünk lehet eszköz az 
isteni nagy titkok megértésében is.

Miként a Szentlélek csodája megnyil-
vánult Pünkösdkor, azonképpen nyelvünk 
is elismeri a minden teremtett emberben 
lévő csodát: egyéniség vagyok, mondo-
gatjuk magunkról. Azaz egy-én-is-ég, ami 
mutatja, énbennem is ott van az Ég egy 
darabja; ott van a kicsiben a nagy, a rész-
ben az Egész.

De azt is tudjuk, nyelvünk a másik 
emberben is meglátja a teremtés csodáját. 
„Kicsoda vagy?” – kérdezzük a szembejö-
vőtől, azaz ki-csoda vagy? Mert így csak 
az kérdez, aki képes másban meglátni a 
lelket, a csodát.

S hogy ne magyar, hanem külföldi, 

éppen egy angol írót idézzünk, íme egy 
részlet sir John Bowring költő, szerkesz-
tő, műfordító 1830-ban írt tanulmányából: 
„A magyar nyelv a messzi múltban gyö-
kerezik. Sajátos módon fejlődött ki, és 
szerkezete oly régi időkből ered, amikor 
a ma beszélt európai nyelvek még nem is 
léteztek. Olyan nyelv, amelyik önmagában, 
következetesen és szilárdan fejlődött, és 
amelyben mély logika rejlik, párosulva az 
erő és a hangzás alkalmazkodóképességé-
vel és rugalmasságával. … Amit a tudósok 
nem tudnak megoldani, azt mellőzik. A 
nyelvészetben éppúgy, mint a régészetben. 
A régi egyiptomi templomok mennyeze-
te is egyetlen sziklából készült, és erre 
nincs magyarázat. Senki sem tudja, honnan 
származnak, vagy hogy melyik hegyből 
vették a csodálatos sziklatömeget. Azt sem 
tudni, hogyan szállították és emelték fel a 
templomok csúcsáig. A magyar nyelv ere-
detisége még ennél is bámulatosabb. Aki 
ennek titkát valaha is megoldja, az isteni 
titkot fog megfejteni. Legalábbis a titok 
első tételét, amely így hangzik: ›Kezdetben 
volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten 
volt az Ige.‹”

Pünkösdkor figyelmezzünk hát a 
Szentlélek csodájára, s mindenkor a magyar 
nyelvünk csodájára, amely az isteni kije-
lentést ékesen tárja elénk, amely kiváló 
eszköz az isteni csodák, a lelkek csodáinak 
megismerésére. S miként könnyes szemmel 
köszöntjük Édesanyánkat, Nagymamáinkat, 
azonképpen illene leborulnunk megtartó 
nyelvédesanyánk előtt is. 

hÍVOgATÓ? hÍVOgATÓ!!!
Május 11.: Pünkösd vasárnapján 10 

órakor istentisztelet, az úri szent vacsora 
közösségében. Jubiláns konfirmáltak talál-
kozója!

Május 12.: Pünkösdhétfő, 10 órakor 
istentisztelet az úri szent vacsora közös-
ségében 

június 8.: vasárnap délután 3 órakor: 
Balázs Hajnalka lelkipásztor ünnepélyes 
beiktatása! 

augusztus 4-9.: gyülekezeti gyermek- 
és családos tábor Szóládon, a Balaton dél 
partja közelében! 

Áldás, békességet kívánunk minden 
Olvasónknak!

Kenyeres Tibor  
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Sporteredményeink

Mezei futás. Ágasegyházán ren-
dezték meg a kisiskolák mezei futó 
bajnokságát, amelyen az idén 6 csa-
pat vett részt Kecskemét kiskörzetből. 
Szép napsütéses idő, kicsit túl meleg is volt, és 
a futópályán helyenként komoly "homokcsap-

dákkal" kellett megküzdenie a versenyzőknek! 
Két egyéni érmet szereztünk: Szabó Tibor 
harmadik a második korcsoportosok ver-
senyében, Erős Gergő pedig a legnagyobbak 
között lett második. Valamint arany érmet 
szerzett a II. korcsoportos fiú (Szabó Tibor, 
Hojsza Attila, Kasza Tibor), ezüstöt az I. kor-
csoportos fiú (Steklács János, Steklács Máté, 
Prikkel Levente) csapatunk.

buzás jános kupa, nyárlőrinc
Több sportágban is megmér-

kőztek tanulóink ezen a napon: 
Kapitánylabda 6 csapat 3. hely 
A verseny, a már szinte megszokott mó-
don, ismét új szabályok szerint került lebo-
nyolításra. Most leginkább a pontozás mó-
dosult. Ennek „köszönhetően” az első kör 
után, amelyet nagyszerűen teljesítettünk, 
körbeverés miatt rájátszásra is szükség 
volt. Ebben viszont már a legjobb dobónk-
ra sérülés miatt nem nagyon számíthattunk. 
Az elért harmadik hely azonban dicséretes!  
Csapattagok: Kasza Tibor, Bagány Kriszti-
án, Hojsza Attila, Tari Roland, Tari Krisz-
tián, Dóra Dávid, Kovács László, Nyúl 
László, Szabó Tibor, Oláh Szabina, Kiss 
Emilia.

Szutor Sándor

Kecskeméti Show-táncverseny
2008. április 19-én a Grapevine 

Tánc Club Kecskeméten, a Városi 
Sportcsarnokban Show-táncversenyt 
szervezett a városnak és a közeli tele-
püléseknek, immár második alkalom-
mal. A versenyre több mint 80 csoport 
jelentkezett, köztük a Szentkirályi 
Tánccsoport 5 csapata is: Menő Manó 
csoport (3-4.o.) Mókuska-ntry, Tere-
fere csoport (5-6.o.) Poko-poko, Tutti 
csoport (7-8.o.) Chelo Cha-Cha, Party 
csoport (7-8-9.o) Orosz tavasz, és az 
Ifjúsági Klub Grease c. koreográfi-
ákkal. A résztvevő gyerekek számára 
ez egy megmérettetés, bemutatkozás 
volt. A szentkirályi táncosok nagy 
közönségsikert arattak. Emellett még 
nagyon szép eredménnyel és egy gyö-
nyörű kupával is büszkélkedhetünk, 
hisz a Menő Manó csoport Mókuska-
ntry c. koreográfiája a szakmai zsűri 
döntése alapján a II. helyen végzett a 
saját korcsoportjában. A Poko-Poko 
IV., Chelo Cha-cha X., Orosz tavasz 
IV., Grease c. koreográfia X. helyezést 
ért el.

A versenyt egy nagyszabású gála-
műsor követett, melyet a Grapevine 
Tánc Club és a meghívott vendégek 
adtak. Az egész napos versenyzés 
miatt meglehetősen fáradtak voltunk, 

de nem bántuk meg, hisz a látvány 
felejthetetlen élmény marad.. Nagyon 
vidám hangulatban jöttünk haza, és 

bízunk benne, hogy jövőre is ott lehe-
tünk a versenyen.

Takácsné Kis Márta

erős gergő 2. helyezett lett.

i. korcsoportos fiú csapat.
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Leány kézilabda
Egy erősebb, egy gyengébb és egy 

hasonló játékerőt képviselő csapattal ta-
lálkoztunk ezen a kupán, melyen a har-
madik helyen végeztünk. A nyárlőrinciek 
ellen néhány ziccert, kb. 5-6 eladott labdát 
és lépéshibát ejtve kaptunk ki, ami elke-
rülhető lett volna. A második meccsen a 
lelkes félegyháziak ellen már 5 góllal is 
vezettünk ám a végén tetemes előnyünket 
majdnem sikerült eltékozolnunk. Az ezüst-
éremért vívott csatában nagyon beragad-
tunk a kezdésnél, no meg persze az a frá-
nya fáradtság, így nem tudtunk ellenállni 
a fizikai fölényben játszó alpári csapatnak 
Felkészülésnek azért jó volt ez a 
kupa, jöhetnek a kisiskolák csapatai. 
A csapat tagjai: 6. osztály: Szutor Dorka, 
7. osztály: Szabó Aletta, Oláh Kitti, Ko-
vács Ildikó, Medgyesi Éva, Szabó Ildikó, 
7. osztály: Sáfár Alexandra, Deák Éva, 
Király Borbála, Szente-Varga Orsolya 
Gratulálok az elért eredményhez!

Baukó Ferenc
Labdarúgás

IV. kcs. 6 csapat 4. hely 
Eredmények: Kunszentmiklós 3-0, Tisza-
alpár 1-2, Lakitelek 1-3. Csapattagok: Gu-
lyás F. (3 gól), Gulyás D. (1), Hojsza G. 
(1), Dudás N., Nagy P., Sebők F., Faragó 
K., Hojsza D., Erős G., Lovas T.

 
IV. Marsi ferenc Emléktorna, gyál

II. korcsoport. 5 csapat 2. hely 
A csapat először szerepelt 7+1-es mérkő-
zésen, ráadásul különböző okok miatt a 
kezdő csapatból 5(!) játékos hiányzott. Így 

aztán nem igazán 
voltak  reménye-
ink a torna előtt. 
De a gyerekek 
lelkes játékkal 
rácáfoltak a vá-
rakozásainkra. 
A csapatban ját-
szott 2 lajosmi-
zsei vendégjá-
tékos is, illetve 
más korosztály-
ban a mizsei 

csapatot erősítette Erős Gergő (1 gól), aki 
aranyérmet szerzett.

Eredmények: Gyáli Lurkó FC 0-3, 
ÓVSE 2-0, Szentlőrinci Football Club 2-
1, Gyáli BKSE 2-0. Csapattagok: Kovács 
L. (a torna legjobb kapusa), Bagány K. (3 
gól), Szabó T. (1), Kovács D., Molnár B., 
Szűcs I., Ádám Á., Steklács J, Fodor M., 
Dóra D., Czingel Z.

K&h olimpiai futónap

Kecskeméten a mozgósítási verseny-
ben 3. helyet értünk el 165 fővel, amellyel 
15.000.- Ft, sportszer vásárlásra fordítható 
összeghez jutott az iskola.

désen jártunk
Ismét részt vettünk Erdélyben, Dé-

sen a Petőfi Sándor szavalóversenyen. 
5 gyerek és 2 pedagógus vendégeskedett 

testvértelepülésünk családjainál egy hétvé-
gén. A versenyben Hojsza Attila 4. osztá-
lyos tanuló volt a legügyesebb, aki korcso-
portjában a 2. helyet szerezte meg.

Mátyás mesék
2008 a reneszánsz éve, és ebből az al-

kalomból a Katona József Könyvtár mun-
katársai egy játékos foglalkozást tartottak 
a 3. és a 4. osztályosoknak. Ezen a gyere-
kek játékos formában ismerhették meg a 
Mátyás királyhoz kapcsolódó évszámokat, 
személyeket és eseményeket. A foglakozás 
végén pedig még egy reneszánsz táncot is 
megtanulhattak.

Anyák napja

Április 29-én délben köszöntötték di-
ákjaink az édesanyákat verssel, dallal és 
tánccal. A műsor után mindenki átadta a 
saját maga készítette kis ajándékot, és a 
virágot.

Eredményhirdetés után 
gyálon.

futás közben Baukó ferenc

futás közben Baukó ferenc

foglalkozáson a 3. osztály.

2. osztályosok a színpadon.

7. osztályosok.

Kihirdették tegnap a negyedik alka-
lommal megrendezett iskolai használt 
elem- és mobiltelefon-gyűjtő verseny 
eredményeit.

350 iskola és óvoda gyűjtögette a 
használt energiahordozókat és tele-
fonokat, körülbelül 150 ezer tanár és 
diák népszerűsítette a használtelem-
gyűjtést Magyarországon. Az összesen 

253 tonna visszagyűjtött elem önma-
gában is impozáns adat. Ez körülbelül 
10 541 000 darab ceruzaelemet jelent!

Az iskolák közötti versenyben a 
győztes (az ajkai Fekete István-Vörös-
marty Mihály Általános Iskola, Gimná-
zium és Szakközépiskola) 3460 kilo-
gramm használt elemet gyűjtött össze.

Az óvodáknak kiírt külön kategó-

riában a kiskunhalasi Napsugár óvoda 
lett a nyertes az általuk gyűjtött 229 
kilogrammal. Még lehet jelentkezni a 
következőre!

A vetélkedőn oktatási intézmények 
vehetnek részt. Jelentkezési felté-
tel, hogy a www.relem.hu honlapon a 
gyűjtési eredményeket az intézmények 
megadják a regisztráció után. 

Kétszáz tonna elem vissza
Már az ovisok is szorgosan gyűjtögetnek
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Milyen anyának lenni? 
Gyakran próbáltam elképzelni, 

milyen lehet anyának lenni? Renge-
teg asszonyt faggattam, az anyámat, a 
nagyanyámat, menyemet, ismerősöket, 
idegeneket. „Mondjátok, milyen érzés 
anyának lenni?”

Írt is róla Müller Péter, Szűz Má-
ria történetétől nagyanyja tragédiájáig 
(Márta címmel ment a Madách Szín-
házban, Tolnay Klára játszotta, cso-
dálatosan) sok mindent megírt. Mégis 
úgy érzi, egy férfi számára átélhetetlen 
misztérium az anyaság. Így ír: Mit él-
nék át, ha valaki lenne bennem?Mi len-
ne, ha mocorogni kezdene a testemben 
egy idegen ember, aki belőlem lesz, 
aki a testemből bújik ki, és annyira az 
enyém, hogy le kell vágni rólam, mert 
hozzá van nőve a vérköreimhez?

Nem a szülés élményére vagyok 
kíváncsi, hanem arra, hogyan szeret-
nék én egy ilyen belőlem jött másik 
emberkét? Hogyan szeretnék, ha anya 
lennék?

Nyilván nem úgy, mint most, most 
csak úgy tudok szeretni, mint egy apa. 
Mint egy férfi. Ez más. Egészen más! 
Ez akkor is így van, ha manapság a 
férfi és női szerepek összezavarodtak, 
és sok anyának kell kifejezetten apa-
szerepet játszani a családban. Ő az, 
aki erélyes, szigorú, aki kénytelen sa-
ját „élettani-lelki” szerepéből kilépve 
férfi módra viselkedni, s talán szeretni 
is, miközben a papa játssza a megértő 
anyuka szerepét.

Vegytisztán azonban ez úgy néz ki, 
hogy a feltétel nélküli szeretetre csa-
kis a mama képes. Bárki is rejtőzött a 
méhében, bárki is volt az a „valaki”, 
akit világra hozott: szereti. Bármilyen 
volt, befogadta magába. Nem minősí-
tette. Nem törődött vele, hogy szép-e 
vagy csúnya, hogy jó vagy rossz, hogy 
nehéz vagy könnyű természetű, és ha 
csak a szívére figyelt, s nem a társadal-
mi elvárásra, még azzal sem törődött, 
hogy fiú vagy lány. Csak egészséges 
legyen. 

S ha mégsem az, akkor is az övé. 
Égy életen át. Kibújik belőle, és máris 
szereti. Sőt, amikor még csak mocorog 
benne, akkor is szereti. Előre. Isme-
retlenül. Feltétel nélkül. Akkor is, ha 
később vad lesz, agresszív, összeférhe-
tetlen. Mi férfiak erre ritkán vagyunk 
képesek.

Bennünk is ott rejlik ez az elfogadó 
lelkület, de ez sohasem olyan határ-
talan. Nem olyan „jón-rosszon túli”, 
mint egy igazi anyában. Intenzív és 
heves szeretetünket a gyerek el tudja 
rontani. Mert nem elég, hogy olyan, 
amilyen, nekünk még elvárásaink van-
nak. Még valamilyennek lennie is kell 
hozzá. Mi nem ismerjük a feltétel nél-
küli szeretetet.

Az apai szeretet is lehet végtelenül 
erős. Hatalmas, forró és büszke. De 
jellegében más, mint az anyák szerete-
te, mert amíg egy mama, ha mondjuk 
fia hitványságával, rosszaságával, sőt 
gonoszságával szembesül, lehet, hogy 
kétségbeesik, még dühbe is gurul, sír 
és üvölt fájdalmában – de közben egy 
pillanatig sem szűnik meg fiát szeretni. 
Mert az ő gyermeke. Az apa szeretete 
azonban ilyenkor rövidzárlatot kaphat.

Az idők kezdete óta ismerős téma 
az apák és fiúk háborúsága. Az írott 
történelemben – s ebbe a biblikus idő-
ket is értem – nem az anyák, hanem 
az apák tagadják ki gyermekeiket, ha 
méltatlanná váltak valamire.

Arról, hogy férfikéz írta le a Bib-
liát, mi sem árulkodik jobban, mint 
az, hogy „amikor az Úr látta, hogy 
nagy az emberek gonoszsága és szí-
vük állandóan a rosszra irányul”, így 
kiált föl: „Megbántam, hogy embert 
teremtettem!” És pillanatnyi haragjá-
ban úgy dönt, hogy eltörli gyermekét 
a föld színéről! Fáj az Úrnak, iszo-
nyúan fáj, mégis ráhozza teremtmé-
nyére a pusztító vízözönt. A férfi ha-
rag sajnos képes ilyen rövidzárlatra: 
elkeseredett dühében még a legsze-
relmesebb szeretetét is ítéletté tudja 
változtatni.

Egy anyaisten ilyesmit nem tesz. 
Képtelen rá. Lehet, hogy boldogtalan 
lesz egy életen át, de azt, hogy meg-
bánja, hogy valakit világra hozott, le-
hetetlenség. És most jön a lényeg.

Amikor gyermeket nevelünk, ez a 
kétfajta szeretet, a feltétel nélküli és a 
feltételhez kötött szeretet összeütkö-
zik. A gyengeségnek és erélynek drá-
mája ez. Azért nem értjük egymást, 
mert képtelenek vagyunk felismerni, 
hogy itt nem a szeretet intenzitása kü-
lönböző, hanem a jellege. Nem az a 
baj, hogy nem szeretünk eléggé, ha-
nem az, hogy másképp szeretünk. És 

ezért sajnos apa és anya gyakran fél-
reértik egymást. A férfi azzal vádol-
ja az anyát, hogy mindent megenged 
gyermekének. Túleteti, túlkényezteti, 
elvárásaiban nem elég következetes 
és kemény. A nő pedig azt érzi, hogy 
amikor a férje dühbe gurul és ráüvölt 
a gyerekére, olyankor nem szereti. És 
ebben van igazság. Ezért próbálom el-
képzelni, hogy milyen anyának lenni. 
Át akarom élni, hogyan szeret ő!

Mert hiába bizonygatom neki, 
hogy az én szeretetem is erős, hogy 
igenis szeretetből üvöltök a fiammal 
– az anya, aki a gyermekével való tes-
ti-lelki egységet átélte, úgy érzi, hogy 
ez nem igaz! Megérzi a rövidzárlato-
mat. „Ne bántsd szegényt!” – mondja. 
Hiába mondom, hogy „Dehogy bán-
tom, sőt, jót akarok neki!”, hiába mon-
dom, hogy „Nem lesz belőle ember, 
ha mindent megengedsz neki!” – az 
anya megérzi a férfiistenségnek azt a 
pillanatnyi vakságát, amikor indulat és 
kétségbeesés kioltja szívében a szere-
tetet.

Ma már a szerepek összekevered-
tek. Egyre több családban jelenik meg 
az „anyaszem szigora”. És menekül 
az apjához a gyermek, ha engedmé-
nyekre vágyik. Sok nő játssza el férje 
helyett az apamintát, s lesz az erély-
telen férjből „megértő apuka”. De ez 
nem valódi állapot. Egy felnőtt embe-
ren érezni lehet, hogy volt-e valaha 
olyan apja, akiben az erély és a derű, 
a szigor és a megértés egyenlő arány-
ban élt. És volt-e olyan anyja, akinek 
szoknyája alá, mint egy angyal védő 
szárnyai alá mindig el lehetett búj-
ni, mert ott mindig melegség volt és 
megbocsátás.

Én ilyen szoknya alatt nőttem fel, 
egy pokoli világban. Vér, romok, hul-
lák, eszelős pusztítás, szadista gyűlölet 
volt a szoknyán kívül. Tűzözön. Tud-
tam, láttam – de nem éreztem. Anyám 
megóvott.

És bár józan eszemmel, és mint a 
bibliai tanítások ismerője megértem, 
hogy egy Atya megbánja, hogy ilyen 
pocsék világot és ilyen romlott szívű 
embereket teremtett- csakhogy ott van 
azért a szoknya is.

És alatta a könyörület… a szere-
tet… az anyai szeretet!

Pásztor tanító néni



Varázscsók
Hozzávalók a piskótához: 7 tojás, 7 evőkanál cukor, 7 evőkanál rétesliszt, 

vaj és liszt a tepsi kikenéséhez. A krémhez: 12,5 dkg margarin, 12,5 dkg porcu-
kor, 2,5 dl tej, 2,5 evőkanál rétesliszt, magozott meggy, mazsola, lekvár, 5 dkg 
darált dió, rum. A tetejére: csokoládé tortabevonó, kókuszreszelék.

A tojásokat szétválasztom, a fehérjét kemény habbá verem, közben foko-
zatosan adagolom hozzá a cukrot. Egyenként beledolgozom a tojások sárgáját, végül lazán 
belekeverem a lisztet is, vigyázva, hogy a hab ne törjön össze. A piskóta tésztáját kivajazott, 
kilisztezett, kb. 20x30 cm-es tepsibe simítom, és előmelegített sütőben közepes lángon kb. 
30 percig, tűpróbáig sütöm. Ha kihűlt, a tésztából kis korongokat szaggatok. A krémhez 
a porcukorral kikeverem a margarint. A tejet meg a lisztet felfőzöm, kihűtöm. A kétféle 
hozzávaló összekeverem. A leesett tésztadarabokat is a krémhez adom, továbbá magozott 
meggyet, mazsolát, lekvárt, diót, rumot, ami van otthon, majd a masszát a korongokra pú-
pozom. Csokoládémázzal bevonom, a tetejét kókuszreszelékkel megszórom.

jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

A márciusi fagyok sejtett ártalmai ápri-
lisra beigazolódtak, térségünkben a kaj-
szi súlyos károkat szenvedett. Az elfagyott 
virágok lehullása után nehezen indult meg 
a lombnövekedés. A hidegtől legyengült 
hajtások súlyos monília fertőzést kaptak, 
feladva a leckét a szakembereknek. / Ne 
higgyünk azoknak az állításoknak akik csak 
csekély károkról nyilatkoznak. Üzleti fogás/  
Gyakorlatilag az egész hónap igen hűvös 
volt. Az esős napok 2-3 naponként követ-
ték egymást. Ezek a csapadékos idősza-
kok rendszerint hidegfronthoz kötődtek. A 
napfény melengető hatását a felhős égbolt 
akadályozta. A sok csapadékos nap ellenére 
kevés eső esett, melynek mennyisége csak a 
növények napi szükségletét biztosította, az 
általános csapadék hiányt nem oldotta meg. 
Tartalék nem keletkezett, pedig májusban a 
gabonafélék nehezen tűrik már az egy- két 
napos vízhiányt is. A fenti borúlátás ellenére 
a szántóföldi növények számára a tavasz jól 
indult. A hosszú távú előre jelzések száraz 
nyarat jósolnak.

Csapadék áprilisban: 2-án 0,2 mm,5-én 
3,5 mm, 7-én 0,3 mm, 9-én 1,6 mm, 11-én 
4,6 mm, 12-én 5,7 mm, 15-én 3,2 mm, 16-
án 1,2 mm, 19-én 6,3 mm, 21-én 2,8 mm, 
23-án 4,2 mm. Összesen: 33,6 mm. A sokévi 
átlag: 44 mm.   VF. 

április időjárása
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Április 22-én a Föld napjával ös-
szefüggésben tisztasági napot szerve-
zett községünk, az előre meghirdetet-
tek szerint.

A cél a községünkön áthaladó utak 
árkainak, környezetének tisztábbá té-
tele. A felelőtlen, jó ízlést figyelembe 
nem vevők által szétdobált szemét ös-
szeszedésére tizennégyen jelentkez-
tek.

Az „úti cél” a Borbási iskolától a 
Kécskei határig terjedő útszakasz. A 
Lakiteleki utat a korábbi napokban 
tisztították meg önkormányzatunk ker-
tészei.

A jelzett útszakaszokon a látszatnál 
jóval több szemét gyűlt össze, 55 zsák-

kal. Egyébként észrevehetően egyre 
többen vannak, akik – jó példával – a 
gyűjtési akciókban részt vesznek.

nAgYTAKARÍTáS

Anyakönyvi 
hírek

született: Papp Lilla Kincső     
2008.04.07. anyja neve: Nagy Erika.

elhunyt: Szűcs István élt 52 évet.

„Sajnálattal kell tájékoztatnom 
Önt, hogy a külterületen elhelyezett 
konténerek környékén katasztrofá-
lis, a településhez méltatlan helyzet 
alakult ki.

A konténerek mellé kihelyezett 
hulladék mennyisége meghaladja 
azt a mennyiséget, amelyet továb-
bi díj felszámítása nélkül el tudunk 
szállítani. Ennél nagyobb probléma, 
hogy a hulladékot a lakosok gyak-
ran ömlesztve helyezik ki, amely to-
vább nehezíti a rakodók munkáját.

Az utóbbi időben felszaporodott a 
kuka mellé helyezett zsákok száma is.

Eddig a kukák mellé kihelye-
zett kisebb zsákokat, ha azok nem 
rendszeresen jelentek meg elszállí-

tottuk, de a helyzet kezd tarthatat-
lanná válni.

Május 03-án 9,8 tonna hulladé-
kot szállítottunk el úgy, hogy a te-
metőnél nem kellett üríteni, illetve 
több tucat kihelyezett zsák ott is 
maradt.

Az idei évben eddig elszállított 
hulladék mennyiségét és az előző 
évek tapasztalata alapján megis-
mert tendenciát figyelembe véve, a 
településről elszállított mennyiség 
várhatóan megközelíti a 480 tonnát. 
A mennyiség ilyen mértékű növeke-
dése drasztikus áremelést követel 
meg a következő évben.

Az igazságosság elvét figyelem-
be véve javasoljuk, hogy a háztar-

tásokban keletkező többlethulladék 
elszállítására a lakosság vásároljon 
emblémás zsákot a gépkocsiveze-
tőktől, esetleg az Önkormányzat is 
felvállalhatja ezeknek a zsákoknak 
az árusítását, amire több nagyon 
kedvező tapasztalat áll a rendelke-
zésünkre.”

A jelzés komoly. Még csak május 
eleje van. Megfordíthatjuk a tenden-
ciát a hátralévő hónapokban, vagy 
a haditerven kell módosítani? Ha a 
helyzet nem változik, mélyen a zse-
bünkbe kell nyúlni.

Segítsen véleményével, javasla-
tával, főként azonban a minél keve-
sebb szemét termelésével!

Szabó Gellért

BAj VAn A SZEMéT-fROnTOn!!!
az alábbi figyelemfelhívást a napokban kaptuk a hulladékszállító képviselőjétől.



A munkaügyi ellenőr meglátogatja a 
falusi gazdálkodót, és így szól hozzá: 
- Szeretném, ha mondana pár szót az 
alkalmazottairól, és hogy mennyit 
keresnek magánál?
- Hát lássuk csak, kezdi a gazda. Van itt 
egy napszámosom, aki segít a földeken, 
havi 100000-et adok neki, plusz szállást 
és ellátást. Aztán van egy szakácsnő, ő 
még az állatoknál is segít,
- 80000-et kap, szállást és ellátást. Ja, és 
van ez a félnótás, aki napi 16 órát dol-
gozik, hétvégeken is, és keres havonta 
egy húszast, emellett fizeti a rezsit meg 
az ellátást is. 
- Az ellenőr szeme felcsillan: Hoppá ez 
ám a kizsákmányolás! Ezzel a félnótás-
sal akarok beszélgetni! 
- Mire a gazda: Na, hát ez lennék én.

* * *
Gratulálok végrehajtó úr! mondja, az orvos.
Mihez?
Kitűnő állapotban van a szíve!
Ugye?!
Látszik, hogy ritkán használja.

* Bádogos munkák garanciával! Csa-
tornázás 1.300 Ft/fm-től! É: 70/500-2916

* Mészáros Gáborné földmérő – belte-
rületi épületfeltüntetés!! T: 70/265-3973

* Hosszú távú bérletre, vételre keresek 
szántót, legelőt, kaszálót Szentkirályon és 
a környező településeken. Bencsik Jenő 
20/9424-219

* Eladó: zöld színű ülőgarnitúra (2 
személyes heverő, 2 fotel, 1 puff), 1 db 
egyszemélyes heverő, 1 db 50 literes 
bojler, ZC 18-as parapetes gázkazán 
felújított állapotban, 1015-ös Radar alu-
mínium radiátor, 1 db bárszekrény. É: 
20/393-40-14

* 5 L-es befőttes üvegek az óvodából 
ingyen elvihetők.

- Csak addig vagyunk szigorúak 
mások iránt, míg magunkat nem ismer-
jük.

- Amit az ember nem szerez meg, 
mindig jobbnak látszik annál, mint 
amije van. Ebben rejlik az emberi lét 
romantikája és butasága.

- Nem jótétemény, ha egy nő nem 
szép. Ő ugyan szomorú emiatt, de a 
többi mind örül ennek.

- A strand az a hely, ahol a szépség 
elégtételt vesz az okosságon.

KÖNYVELÉST ÉS 
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák,
egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére.

Vállalkozás indításával kapcsolatos 
tanácsadás, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel.
Õstermelõk, magánszemélyek

adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS.

Az iroda nyitva tartása:
Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
érd.: 76/343-219 vagy

06-30/266-85-36
Vargáné

farkasházi Orsolya
nyárlőrinc, iskola u. 7.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei 
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnal
ka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, 
Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szent
király, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős 
vezető: Tóth Géza

bölcs mondások

HIRDETÉSEK
Viccek!

Családi házak kivitelezése-bõvítése, 
gazdasági épületek, kommunális létesítmények, 

üzemi épületek kivitelezése-felújítása
tervezése, MŰszaki vezetése! 

teljes körű ügyintézéssel!

száLas és társa építőipari és szolgáltató bt
állunk rendelkezésükre a hét minden napján 8 – 18 óráig!

nagykőrös, bíbor u. 5. telefon/fax: 53/350-165

  Még ILYET
Oda jutottunk, hogy már a parazsat is 

ellopják, persze lopott lapáttal. De hogy 
WC-ét /árnyékszék/ is lopjanak, eddig 
legalábbis nálunk nem fordult elő. Most 
már igen. Egy szép április végi éjszakán 
ismeretlenek ellopták a Szentkirályi sik-
lóernyősök repterükön felállított illemhe-
lyét. Igaz, hogy az építmény kicsit a szép 
réten idegenül hatott, azonban rendelte-
tési céljának kitűnően megfelelt. Egy sík 
terepen a szükség nagyúr, most már fo-
lyóügyekben ismét lehet messzire menni, 
vagy marad az árokpart füvének a dúsí-
tása. Hogy hol köthetett ki az a kicsiny 
ház? Lehet, hogy rendeltetésszerűen 
van igénybe véve alkalmi munkahelyen, 
rendszeresen látogatott környezetben. Az 
is lehet, hogy csak a drága faanyag vál-
toztatott más megjelenési formát. A fen-
tiek után úgy látszik érdemes lesz a kör-
nyezetet is felmérni bizonyos esetekben, 
mert előfordulhat, hogy dolgunk végez-
tével azt hisszük, hogy érzékcsalódásban 
estünk, pedig csak ott is megloptak. A 
mai világban? Miért ne. Nagyapám jut 
eszembe, aki minden állatfaj teremtésére 
tudott megfelelő magyarázattal szolgál-
ni. Ime a mese: Jézus Krisztus mikor a 
Földön járt a vásárba sétált. Egyszer csak 
meglát egy kicsit „túlpigmentált” embert 
aki oson mellette görnyedve, a hátán egy 
teknővel, közben valakik tolvajt kiálta-
nak, és igyekeznek a teknős ember köze-
lébe férkőzni, Jézus rögtön megértette a 
dolgot, és vándorbotjával a teknőre kop-
pantott, majd e szavakkal fordult a tolvaj-
hoz: Változz rút békává és a teknő nőjön 
a hátadra. Így teremtődött a teknősbéka. 
Azt már csak a Kedves olvasóra bízom, 
hogy a fenti esetre milyen élőlényt óhaj-
tanának látni. Bizonyára Isten állatkertjé-
ben furcsa állatok jelennének meg.

Vecsei

Meghívó
A Szentkirályi általános Iskola, 

Zeneiskola és Közkönyvtár
zeneiskolai növendékei

záróhangversenyt tartanak a
következő időpontokban

hegedű és furulya hangszeren: 
2008. május 31. 9.30 óra

zongora: 2008. június 4. 17.00 óra

Mindenkit szeretettel várunk!


