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Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntjük!
Fogadják Ölbey Irén versét:

Szeresd Édesanyádat

Ő volt, aki halkan bölcsőd fölé hajolt,
Ő volt, aki néked altatódalt dalolt.
Tündérmesét mesélt halk téli estéken,
Ahogy ott pihentél csendben az ölében
És, hogy boldog legyen játékos kis élted,
Jóságos életét adta volna érted …
Ő volt, ki éretted olyan sokat fáradt,
Szeresd, nagyon szeresd az édesanyádat!
Ő az, aki soha meg nem haragszik rád,
Aki küld a mennybe érted forró imát.
Akárhova dob is sorsod szilaj keze,
Mindenüvé kísér féltő szeretete.
Akármerre jársz is, akármerre bolygol,
Ily nagy szeretettel soh’sem találkozol.
Nehogy szólni találj valaha Rá vádat!
Szeresd, nagyon szeresd az Édesanyádat!
Ezt az érted égő, áldott, szelíd lelket
soha meg ne bántsad, féltve melengessed!
Kinek édesanyját elhívta az Isten,
Meg nem szerzi többé semmiféle kincsen.
Segítsd könnyíteni ezer apró gondját,
Simogasd meg puhán érted bús homlokát.
Töröld le a könnyét, ha tépi a bánat …
Szeresd, nagyon szeresd az Édesanyádat!

Régi fotókkal is a Nagymamákat,
Édesanyákat köszöntjük. A 80’-as
évek egyik Kismama-találkozóján
készült fotókon levő babák ma
már szülők, édesanyák.
A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület április 19-i ülésén történt • Legyél vele! • Természetismereti

versenyen jártunk • Tavaszi eredmények matematikából • Ejnye, ejnye! • Színes programok
ovinkban áprilisban is • Adalékok Lászlófalva (Szentkirály) történetéhez • Egyházi oldalak • Ha
május 1., akkor majális • Nekrológ a "Lövészdomb"-ról • Anyakönyvi hírek •
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A képviselő-testület április 19-i ülésén történt

A képviselő-testület 2017. április 19én tartotta a Tiszaugi képviselő-testülettel
együtt ülését, ezen minden képviselő jelen
volt. A két képviselő-testület elfogadta a
közös önkormányzati hivatal 2016. évi
zárszámadását és a jegyző tájékoztatóját a
2016. évi hivatali tevékenységről.
Ugyanezen a napon volt ülése a szentkirályi testületnek is. Az első napirendi
pontban Szabó Gellért polgármester ismertette előterjesztését a Szentkirályért
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról. Elmondta, hogy az alapító okirat
teremtené meg a jogi hátterét annak, hogy
az elektronikus ügyintézés önkormányzatokra is kötelező 2018. január 1-i bevezetése településünkön a lakosság körében
népszerű mobil telefon flotta kezelésével
igen kedvező feltételek mellett történjen
meg. Az Alapítványunk a telefonhasználók felé számlát bocsát ki a teljes költségekről, így az alapítványi vagyon nem
lenne érintett. Az alapító okirat módosítását a testület elfogadta.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért polgármester ismertette előterjesztését az Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel
hatályos hulladékkezelésre vonatkozó
közszolgáltatási szerződés felmondásáról,
ezzel kapcsolatban a 11/2013. (XII.11.)
ökt. rendelet módosításáról. Elmondta,
hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt.
(NHKV) folyó hó 7-én írt levelében arról
küldött értesítést, hogy az Izsák-Kom Kft.
számára kiadott megfelelőségi véleményt
azonnali hatállyal visszavonta, mivel annak tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt célok elérésének,
követelmények teljesítésének.
A levél felszólítja önkormányzatunkat,
mint ellátásért felelőst, hogy a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést
mondjuk fel, és a törvényi előírásoknak
megfelelő közszolgáltatóval haladéktalanul kössünk szerződést.

A mi térségünk az új hulladékgazdálkodási stratégia szerint a Duna-Tisza
köze régiót ellátó egyetlen Szolgáltatóhoz
tartozna. Az itt üzemelő cégek többsége
a ceglédi ÖKOVÍZ Nonprofit Kft., és a
kecskeméti HÍRÖS Hulladékgazdálkodási Kft. által alkotott közös vállalathoz
csatlakozott, így egy jelenleg 280.000
lakost kiszolgáló hulladékkezelő jött létre. A közeli jövőben további egyesülések
várhatók, míg végül a kb. 500 ezer lakost
kiszolgáló közszolgáltató közbeszerzés
útján, vagy anélkül elkezdhetné működését. Az átalakítás egyik legfontosabb
célkitűzése, hogy a hulladákkezelés szervezeti és anyagi biztonsága megmaradjon,
és a lakosságot a szolgáltatás tekintetében
hátrány ne érje. A Kormány szándéka szerint ez a cél az Országban 20-22 Szolgáltató tevékenységével elérhető.
Szentkirályon annyi változás mindenképpen lesz, hogy az Új Közszolgáltató
várhatóan hetente fogja a háztartási hulladékot szállítani, amelynek részleteiről a
lakosság külön kap tájlkoztatást!
A képviselő-testület egyhangúan döntött az Izsák-Kom Kft-vel történő szerződésbontásról, és adott felhatalmazást a
polgármesternek, hogy az érvényben lévő
jogszabályi előírásoknak megfelelő ceglédi székhelyű ÖKOVÍZ Nonprofit Kft-vel
a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést megkösse. A szerződés folyó év
május 1. napján lép hatályba, és a régiót
ellátó egyetlen közszolgáltató kiválasztásáig tart.
A harmadik napirendi pontban Kutasi
Ferenc településfejlesztő ismertette előterjesztését a településfejlesztési pályázatokról. Elmondta, hogy pályázati kiírás jelent meg az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. Ennek
keretén belül szeretnénk az óvoda tetőzetét felújítani és villámhárítót telepíteni az
egész épületre. Kaptunk már árajánlatokat, a pályázat által elszámolható költség
az összköltség 50%-a.

Legyél vele!

Az oktatás a nevelés kérdése a legtöbb
családban előbb-utóbb
terítékre kerül: „Tanuljál gyermekem!” a
„Lecke kész?” mondatok
rendszerint
elhangzanak a napi
rohanásban, a legtöbb szülőnek ideje és
energiája sincsen. Vajon nekem kellene tanulni a gyerekemmel?
Kikérdezni a leckét nap mint nap? Szabad-e

kérdőre vonnom, megszidnom Őt, ha rossz
fát tett a tűzre? Milyen szülő vagyok? A kérdéseket hosszan lehetne folytatni.
Minden szülőn erőt vesz a bizonytalanság, vajon miként lehetne jó anyuka, jó
apuka. Lehetünk ösztönös szülők, vállalva
egyéniségünket. Igenis rászólhatunk gyermekünkre, ha olyan szituáció teremtődik …
Nem kell könyvvel a kezünkben szaladni
a kicsi után, követnünk a legfrissebb trendeket, elegendő, ha szeretve őt magunkra
hallgatunk.
Az a legfontosabb, hogy jelen legyünk,

A negyedik napirendi pontban Szabó
Gellért elmondta, hogy az előző ülésünkön a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról
hozott döntést a testület. Az események
felgyorsultak, az ügyvezető Pekár Renáta
lett. Az alapító okiratot kell elkészítenünk
új formában, de a névhez ragaszkodunk. A
Kft-nek 43 tagja volt, ebből 1 tag Szentkirály, aki megvásárolta a többi 42 tag üzletrészét. Az új Kft. egyelőre az étkeztetési
feladatot végzi majd.
A következő napirendi pontban a
Kecskeméti Tankerületi Központ vezetője kérelméről tárgyalta. Abban kéri véleményünket, miszerint a sajátos nevelési
igényű (SNI) tanulók integrált neveléseoktatása tevékenységi kör bővülne az „autizmus spektrumzavar és egyéb pszichés
fejlődési zavar” feladatokkal. Mindez a
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának javaslatára alapozottan történne „az egyenletes elosztású ellátás megszervezése
érdekében”.
A tervezett intézkedésről az iskolánk
alkalmazotti közössége már kialakította
támogató álláspontját, hasonló tartalmú
határozat született a testület részéről is.
A következő napirendi pontban elmondja, hogy támogatási kérelmet lehet
benyújtani ún. Járási Foglalkoztatási Paktum létrehozására, amely a tiszakécskei
járás 5 települése és a kecskeméti járáshoz
tartozó további 11 település részvételével
a térségi foglalkoztatást fejlesztené, mind
képzésekkel, mind fejlesztésekkel és további munkahelyek teremtésével.
Eredeti ütemezésünk szerint idén
Szentistván település (Matyóföld) lett
volna helyszíne a találkozónak, azonban
a testület itt feloszlásáról döntött. Az új
helyszín Sajószentkirály (Felvidék), az
időpont nem változott, augusztus 4-5-6.
Tájékoztatásként elmondja, hogy új
élelmezésvezetőnk lesz Bimbóné Pápai
Ildikó személyében.
ott legyünk vele, mert majd később csak
azokból az együtt töltött pillanatokból, élményekből tud építkezni, amit közösen
„szereztünk meg.”
Sokat beszélünk, olvasunk, hallunk a
„jövő iskolájáról”, keressük az oktatással
kapcsolatban a megfelelő válaszokat. Hogyan lehetne jobb a magyar iskola? Több
a tananyag, miközben a gondolkodás, a tanulás fejlesztése nem kap elég hangsúlyt …
Pedig a kreativitás a változó világhoz való
alkalmazkodás egyre nagyobb teret kap.
Vajon mi és a gyermekeink hol tartunk
ezen a téren?
Pásztorné Margó
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Természetismereti versenyen jártunk

A fotón a 3. helyezést elért csapat: Pusztai László, Tóth Roxán, Hunyadi
Miklós
Az idei tanévben is megrendezésre Öko....minden, ami belefér
került a Tiszaalpári Régiós Természet- Kiskunsági Nemzeti Park
ismereti verseny.
Az év madara, az év fája, és más év
A hagyományoknak megfelelően élőlényei
ismét indultunk minden meghirdetett Tiszaalpár természeti és más értékei
korcsoportban.
A verseny felkészülése során leheA témáink voltak:
tőségünk volt a kistérség és környéke

értékeinek megismerésére, az ökológiai problémák felismerésére, annak lehetséges megoldásainak ismeretére.
A verseny feladataként 3 db divatbemutatóra készített tárgyat is vinnünk
kellett, amit a kiírás alapján hulladék
anyagból kellett készítenünk.
Ehhez segítségünkre volt Szabóné
Érsek Andrea, aki segítette a gyermekek munkáját, amit ezúton is nagyon
köszönünk.
Az 5-6. évfolyam korcsoportjában
2 csoport indult.
Tóth Roxán, Hunyadi Miklós,
Pusztai László a 3. helyezést érte el.
Kókai-Szabó Gréta, Bimbó Ferenc,
Pusztai Márton az 5. helyezést érte el
az induló 19 csoportból.
A 7-8.évfolyam korcsoportjában,
felkészítő tanár Szarvák András.
Polyák Nóra, Molnár Gábor, Bimbó
István az 5. helyezést érte el az induló
14 csoportból. Gratulálunk gyerekek!
Berze Tímea felkészítő tanár

Tavaszi eredmények matematikából
Az általános iskola 7. osztályos tanulója, Kovács Rita, idén is több matematika versenyen indult. Két területi versenyen is a legjobbak között szerepelt, így
ezek országos döntőjén is részt tudott
venni. A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójában II., a Debrecenben megrendezett országos döntőben
75 induló közül a 35. helyen végzett.

A Megyei matematikaverseny területi fordulójában I. helyezést ért el,
míg az Ukrajnában megrendezett versenyen dícséretben részesítették. Ezt
az első hat helyről éppen lemaradt versenyzők kapták meg.
Egy több fordulós csapatversenyben is szép eredményt értek el diákjaink. A Matekguru országos versenynek

2 levelezős fordulója volt, melyet egy
területi verseny követett, végül Nyíregyházán került sor a két napos országos döntőre. Itt a Kovács Rita, Polyák
Nóra, Rohács Letti, és Molnár Gábor
alkotta négy fős csapatunk az előkelő
5. helyen végzett. Ezúton is gratulálunk minedegyiküknek a szép eredményért!

Ejnye, ejnye!
Önkormányzatunk
lehetőséget
biztosít a lakosságnál keletkezett szilárd építési törmelék elhelyezésére.
A sitt-telepre viszont gyakran kerül
olyan hulladék is, amely nem odavaló. Konkrétan: nagyrészt alig tartalmaz szilárd anyagot. A vályogtégla
nem szilárd! Persze még mindig jobb,
mintha az út szélére kerülne leborításra. (Erre is akad bőven példa a határt
járva.) Az utóbbi időben már lehet
találni a telepen bőven műanyagot,
sőt kerti nyesedéket, zsákszámra fém
flakonokat, annak ellenére, hogy ezen
hulladékok részére külön telep van
rendszeresítve. Kedves Olvasó! Pró-

báljuk azokat a minimális szabályokat
betartani, amik még a jó ízlés határán

belül vannak, ne álljuk meg szó nélkül,
ha ilyet tapasztalunk!
vecsei
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Színes programok ovinkban áprilisban is

Kalányos Ivett Regina a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában versmondó találkozón

ÖKO hét az óvodában

A kismadár és a kóró c. mese előadás

Brumi maci c. verses mese előadás

Húsvéti bál c. mese előadás
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Adalékok Lászlófalva (Szentkirály) történetéhez 4. rész

A községi tanács 1952. augusztus 10én tartotta a nyári utolsó ülését. A tanácstagok beszámolót hallhattak a vb elnökétől
és az aktuális feladatokról. Palásti László
a bevezető gondolatok és üdvözlés után
rögtön a mezőgazdasági munkálatok állásával folytatta mondandóját: „Az aratást
időben befejeztük. Ez tette lehetővé azt,
hogy eredményes munkájának elismeréséül, Lászlófalva község megkapta július
28-án a Járási Tanács versenyzászlóját,
mely jelenleg is itt van nálunk. Legyen
ez a vándorzászló lendítőkerék, s még nagyobb igyekezettel harcoljunk a további
eredmények sikeréért. Ugyanis Ladánybene és Helvécia községekkel szemben
a versenyt mi nyertük meg! Különösen
kitűntek: Gömöri István, Gura József,
Fiedler István, Sima Pál, Magyari Áron,
Szabó Pál, Fehér Ferenc, tanácstagok,
Varga Pál, Kordik Imre, Sándor József
dolgozó parasztok és még lehetne sorolni
azok nevét, akik élen jártak a beadásban.
A Szovjet-Magyar Barátság TSZCS elsőként teljesítette a versenyben vállalt kötelezettségeiket. Az aratási munkák késve elvégzése, a tagság nemtörődömsége
folytán kb. 500 mázsa szemveszteségünk
volt.”
A szeptember 13-ai tanácsülésen főleg
a begyűjtésről esett szó, illetve ismertetésre került az 1953. évi költségvetés. Palásti: „Községünkben a nagy kenyércsata,
a harc minden szem gabonáért. Ebben
a harcban tanácstagjaink és községünk
dolgozó parasztsága derekasan megállták helyüket, mert községünk 97 vagon
gabonabegyűjtési tervét 136 vagon teljesítésével 140,5 %-ra teljesítettük. Ezzel
községünk a Kecskeméti Járásban az első
helyen végzett és megyei viszonylatban a
2-ik helyre került.”
A november 9-én tartott tanácsülésen
ismét a mezőgazdasági munkák állásáról
beszélt a vb elnök, valamint pénzügyi
feladatok is napirenden voltak. Palásti az
októberi forradalom 1917-es győzelmével kezdte a beszédét. Az Auróra cirkáló
lövéséről, az orosz proletárok és muzsikok győzelméről papolt több mint félórát.
A jegyzőkönyvben egy oldalt tett ki a beszéde.
Következett a begyűjtési terv állásának ismertetése: „Eredmények: kenyérgabonából 142%, tengeriből 109%,
napraforgóból 42%, burgonyából 103%,
tojásból 100%, baromfiból 98%, szénából 105%, borból 61%-ra teljesítettünk.
Hogy ezeket a jelentős számokat teljesíthessék a gabonából 487, tengeriből 365,
napraforgóból 213, burgonyából 291,

sertésből 144, tejből 392, tojásból 697
baromfiból 512, minden beadási cikkből
pedig 49 termelő teljesítette beadási kötelezettségét. Ilyenek: Sz. Varga Balázs, ifj.
Csordás Mihály, özv. Tantó Imréné.”
A TSZCS-k közül pedig a SzovjetMagyar Barátság és a Vörös Fény TSZCS
érte el a legjobb eredményt. Komoly lemaradása volt az Úttörő TSZCS-nek,
ennek oka a rossz munkafegyelem, a vezetőség nem mutatott példát a tagságnak.
Hiányzik a politikai felvilágosítás is.
Mindezek az adatok és felsorolások a
tanácsülésen készült, aláírásokkal hitelesített jegyzőkönyvben olvashatók.
December 7-én tartották abban az évben az utolsó tanácsülésüket. A mezőgazdasági munkákról és a Szabad Föld Téli
Esték mozgalomról esett szó. Palásti, többek közt ezeket mondta: „Fel kell világosítani minden dolgozó parasztot, hogy a
beadás teljesítése törvény, és azt mindenkinek teljesíteni kell! Ki kell szélesíteni
a versenymozgalmat és december 21-re,
Sztálin elvtárs születésnapjára, a községi
tervet teljesíteni kell! Nem maradhat adósa az államnak egyetlen békét akaró és a
békéért harcoló ember sem…”
1955. április 20-án is volt községi tanácsülés. Napirenden szerepelt az adózás
és a gyermekek nevelése. Vitatkoztak a
tanácstagok az iskola, a tanítók felelőssége a gyermekek tanítása-nevelése terén.
Gyenge tanulmányi eredményekről és állami gondozott gyermekekről is szó esett.
Természetesen beszéltek a mezőgazdaság
és beszolgáltatás helyzetéről is. Sőt határozatot hoztak a 9/1955. szám b/. pontja
rögzítette: „Utasítja a tanácsülés a VB-t,
hogy 3 napon belül hozzon határozatot a
kulákok, spekulánsok, más hátralékosok
helyszíni elszámoltatására, megvizsgálva
azt, hogy a Begyűjtési Hivatal a megelőző eljárásokat végrehajtotta-e. A hátralékos kulákok helyszíni elszámoltatása során, amennyiben gyanú van rokonaikra,
barátaikra, vagy vele összefonódott más
spekuláns elemekre is, a behajtást ki kell
terjeszteni a készletek átmentése szempontjából.”
Palásti: „Községünkben 1954. végére
1100 termelő közül 400 termelő maradt
beadási kötelezettségével adósa az államnak, akik így 70 mázsa sertést, 60 mázsa
tojás-baromfit és 2100 liter tejet vontak
el a dolgozó nép asztalától. Egyébként
községünk 1955. I. negyedévben az alábbiak szerint teljesítette a beszolgáltatást:
hízósertésből 104%-ra, vágómarhából
20%-ra, tojásból 101%-ra, baromfiból
pedig 102%-ra.”

Az 1956-os forradalom után szemléletbeli változások egész sora volt tapasztalható a tanácsülések vonatkozásában.
Új tanácselnök jelent meg a községben,
kevesebb lett a tanácstagok száma. Attól
kezdve már nem a begyűjtés/beszolgáltatás volt rendszeresen napirenden.
1957. november 23-án is volt tanácsülés a községben, ahol a 45 tanácstagból
30 volt jelen. Jelen volt Jóljárt Ferenc
vb elnök, Varga Pál vb elnökhelyettes
és Csábi Dezső vb titkár. Lövétei József
vezette az ülést. Napirenden volt: csatornatisztítás, műtrágyahitel, levezetőárok,
apaállatok kihelyezése. Kiss Imre gazdasági felügyelő jelentette, hogy 1957 őszén
községünk területén a következő vetésterületek vannak: őszi árpa 180, búza 1050,
rozs 3200 k hold. TSZ-eink 1957 nyarán
összességében 460 k hold kenyér-, és
takarmánygabona vetésterülettel rendelkeztek. Terméseredmények 1957. évi kenyér-, és takarmánygabona vonatkozásában a TSZ-eknél, Úttörő: búza 31 k hold,
termésátlag 9 mázsa, rozs 46 k hold, termésátlag 7 mázsa. Alkotmány: búza 12 k
hold, termésátlag 7 mázsa, őszi árpa 51 k
hold, termésátlag 10 mázsa. Összetartás:
búza 80 k hold, termésátlag 9 mázsa, rozs
20 k hold, termésátlag 6 mázsa. Kossuth:
rozs 28 k hold, termésátlag 9,5 mázsa.
Nincs szándékom értékelni és kommentálni a községben működő mezőgazdasági üzemeket, a TSZCS-ket. Azok a
szervezetek az adott korszakban, az országos és helyi politika szándéka alapján
valósultak meg. De mint látható az 56-os
forradalom után csökkent a TSZ-ek földterülete, új neveket vettek fel. A benne
dolgozó rétegek pedig tették azt, amit az
érdekük, szívük és lelkük diktált. Az ő
érdekük általában nem egyezett az országos politika szándékaival. Mindenesetre
érdekes volt kutatni a megváltozott politikai légkörben tevékenykedő községi
tanács életét és munkásságát. Az mindenesetre átszűrődött a jegyzőkönyveken is,
hogy a módosabb gazdák egyáltalán nem
szimpatizáltak az adott korral és az akkori
politikával!
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár
BKKM-ei Levéltár XXIII. 796/a. Lászlófalva Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1952,
1955 és 1957. évekből.
Kenyeres Dénes
A szerkesztő megjegyzése: A sorozatban leírtakat sokan már csak hallomásból
ismerik. Egyes tételei bizony komoly kiegészítésre szorulnak, melyre még visszatérünk.
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel közlöm az előttünk
álló hónap egyházi programjait, mely alkalmakra továbbra is
mindenkit nagy tisztelettel várunk.
Urunk Mennybemenetelének
főünnepe május 28-án lesz és a
húsvéti idő majd Pünkösdvasárnappal fejeződik be, melyet június 4-én ünneplünk. Ezen a napon
eloltjuk a húsvéti gyertyát, és
ezután majd csak keresztelések
alkalmával gyújtjuk meg és temetés utáni gyászmiséken.
Május hónapja számunkra katolikusoknak Szűz Mária Hónapja, az Egyház külön imádságot is
nyújt számunkra. Anyák Napja
is májusban van, és mi Égi Édesanyánkat köszöntjük ilyenkor.
Persze Gyereknap is májusra
esik, így hát azon a napon majd
magunkat köszöntjük fel...sok
szeretettel.
Hogyan járjuk hát Mária útját?
- Erősítjük magunkban azt a tényt,
hogy Szűz Anyánk bizalommal
könyörög Istenhez értünk, mindannyiunk ügyéért, boldogulásunkért és hisszük amennyire csak
képesek vagyunk rá, hogy Isten
sohasem hagy el minket, nem is
hagy magunkra és nem feledkezik el egyikünkről sem. Sokszor
pont az ellenkezőjét érezzük, de
talán a „boldogsághoz” nem is
kell olyan sok minden. Sajnos
olyanok vagyunk, hogy napok,
évek telnek el, míg megértünk
egy-egy dolgot, valamit az egész

világból. Ilyenkor hát vigyünk
magunkkal csak két szót: „Üdvözlégy Mária!”, vagy ha valaki
nem érzi közel magához Mária
tiszteletét, az mondja akkor azt,
hogy „Atyám bízom benned!”,
vagy azt, hogy „Legyen nekem a
Te igéd szerint” és fog majd tágulni a látóhatár.
Az ember egyébként imádkozó lény - imádságtalanságában is. Hisz van úgy, hogy nem
akarunk, nem tudunk imádkozni,
értelmét sem leljük. A jó Isten ott
áll minden perc kapujában. A teremtés pedig arra hivatott, hogy
dicsérje a Teremtőt: hogy jó a létezés.
Amikor ezt az Istent keressük, kipróbálunk különböző nézeteket. Ez természetes, hiszen
a kérdések, a kétségek előbbre
visznek és már ez is imádság.
Az ima első foka maga a keresés, a hiány megtapasztalása. Ha
tovább keresünk, igyekszünk
magunkban megtartani a várakozás fegyelmét és az ebben való
harcunk jelenti az ima második
fokát. A harmadik maga a Találkozás lesz és egyben rádöbbenünk arra is, hogy sok mindentől
kell megszabadulni. A sok idegen terhet le kell dobni, törni a
láncokat. Próbáljuk a Mesterre
bízni magunkat és a reménytelenség ellenére kivetjük a hálót:
vagyis hallgatunk a szavára.
Most már a legfőbb Úr körül járunk - kelünk és persze perlekedünk vele és berzenkedünk, mert
senkinek sem egyszerű az élete.

Vannak körülöttünk farkasok,
akikkel sosem egyszerű, míg mi
megmaradunk báránynak, aztán
néha adódik úgy, hogy mi is átbillenünk és mások farkasa leszünk. Az ima negyedik lépcsője
az, amikor ott vagyunk a kereszt
előtt és már nem botránkozunk.
Megértjük, hogy szeret az Isten
és azt is, hogy miképp teszi ezt.
Megvilágosodnak kicsit az írások, felfogjuk, hogy nem véletlen kaptuk ezt az életet és talán
rásejtünk, hogy mi mindent kell
véghezvinni még benne.
Sóhajtozó lelkünk már énekel. Most már mindenben megtaláljuk az Istenséget, és ha így
felleljük Őt, meg is nyugszunk.
Elpihen a lelkünk és mindent
elhiszünk már. És ez nem naivitás, hanem ragyogás. Még persze itt is kitörhet belőlünk, hogy
„Miért hagytál el engem?”, de a
vágyunk alapvetően beteljesül,
elértük a belénk oltott célt: ima
lett a világban való jelenlétünk.
Figyelünk az Úrra, hisz érintetlen a híd, ami összeköt vele és
így az Ő jelenlétében tudjuk élni
életünk. Ez sem lesz sétagalopp,
ám ha kifakadunk is és elönt is
a keserűség, elviseljük a keresztünket. Ismerkedünk vele és tovább cipeljük. A lét derűjét pedig örömmel viseljük arcunkon.
Annak örülünk ilyenkor, hogy
magát az Istent tükrözzük környezetünk, családunk számára,
hangulati állapotunktól függetlenül.
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan
az ideje az ölelésnek…”
Prédikátor 3:1,5

Mondd Apa, neked mennyi az órabéred?

Az apa fáradtan tér haza
a munkahelyéről, és leroskad a fotelbe. Hétéves kisfia
jön oda hozzá, és megkérdezi:
Mondd
Apa,
neked mennyi az órabéred?
Az
apja
haragra
gerjed:
- Miért kérded?! Csak nem valami buta játékot akarsz megvetetni
velem? Azonnal mars a szobádba!
A kisfiú szemébe könnyek jelennek meg, de illedelmesen felmegy
a szobába, és becsukja maga mögött az ajtót. Ahogy az apa ül a
fotelben, még forronganak benne a nap eseményei, ahogy a
főnöke megint újraíratta vele a
prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal a projekt vége előtt
elment betegállományba... Kezé-

kot akar venni belőle magának...” Majd meg is kérdezi tőle:
- Mire kellene neked az a két dollár?
Mindjárt
megmutatom!
- mondja a gyermek sejtelmes mosollyal az arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és
odaadja a fiának. Mire a fiú benyúl a takarója alá, és előveszi a
spórolt pénzét. Elkezdi összerakosgatni az aprót, ami összesen
két dollárra jön ki. Hozzáteszi
a most kapott másik két dollárt,
és boldogan az apja felé nyújtja:
- Apa! Most, hogy kifizetem neked, tudsz velem is tölteni egy
be temeti az arcát. “Mikor lesz órát, hogy együtt játszunk?
Gondolkozz el!
ennek vége?” - kérdezi magától.
Aztán eszébe jut a gyerek. “Talán nem kellett volna így bánnom
vele... Lehet, hogy csak egy ártatlan kérdés volt, és én értettem
félre, azért mert úgy érzem, a környezetemben már mindenki rajIstentisztelet – minden
tam élősködik.” - gondolja magávasárnap 10 óra, gyermekban, és elindul felfelé a lépcsőn.
istentisztelettel
Benyit a gyermek szobájáAnyák napi istentisztelet
ba, ahol a fia a földön kupo– május 7. 10 óra
rogva játszik magában. A fiú
Áldozócsütörtök – máfelnéz, és újra megkérdezi:
- Apa, neked mennyi az órabéred?
jus 25. 18 óra
Négy
dollár
fiam.
Énekkar – hétfőnként 17
- És tudnál nekem adni két dollárt?
óra
Az apa gyanakvó tekintettel ráPresbiteri gyűlés – mánéz a fiára, és azon töpreng:
jus 16. kedd 18 óra
“Remélem nem valami játé-

Májusi
alkalmaink:
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Ha május 1., akkor Majális – Képes beszámoló a nap történéseiből

Áldás az országút vándoraira

Utcai felvonulás

A mazsorett lányok

Egy kis kóstolás

Szorgos kezek a palacsintás asztalnál

Készül a kakaspörkölt
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A főzőverseny legfinomabb pörköltje alá készül a tűzrevaló

Vidám főzőcskézés

Ebéd előtti előkészületek a nyugdíjasok csoportjánál

Nehéz döntés előtt a zsűri

Takácsné Kis Márta rendezésében még a börtön udvarába is betekinthettünk, tánc formájában.

Egy kis táncbemutató

Kézügyességi bemutató

ifj. Bencsik István akrobatikával szórakoztatta a közönséget
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Az év emlőse
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Az év emlősének 2017. évre a
mogyorós pelét választották. Az állat fej-törzs-hossza 6,5-8,5 centiméter, farok hossza 6,5-7,8 centiméter.
Testtömege 15-25 gramm (téli alvás
előtt elérheti a 35-43 grammot is).
Bundája vöröses-szürkés sárga, hasi
része világosabb. Mancsa párnázott,
hogy az ágakon futva jól meg tudjon
kapaszkodni. A mogyorós pelét dúsan szőrözött farka különbözteti meg
a hasonló nagyságú egerektől. Füle
lekerekített, viszonylag kicsi. Feltűnően nagy fekete szeme az állat éjszakai életmódjára utal. A mogyorós
pele a legkülönbözőbb erdők lakója,
az alföldektől a fahatárig. Cserjésekben és parkokban ugyancsak előfordul. Lakóhelyéhez igen ragaszkodik.
A mogyorós pele főként a bokrok
között keresi táplálékát. Éjjel tevékenykedik, és akár 5 hónapos téli
álmot alszik. Ősz felé éjjeli fennlétét
egyre hosszabb alvásokkal rövidíti meg, majd október vége felé téli
álomba merül, amely áprilisig tart.
Nyáron gyakran költözik be a madaraknak készített odukba. Ha nyáron
nagy a hőség, az állat nyári álomba is
merülhet. A téli fészek a földön vagy
a föld alatt, teljesen lezárva van. Az
alvó állat csak minden 5-10 percben
vesz lélegzetet; szívverésének üteme
a tizedére csökken. Tápláléka magvak, rügyek, bogyók és fák gyümölcsei, de kora tavasszal rovarokat és
azok lárváit is elfogyasztja. Főbb
ellenségei: a menyét, a hermelin, és
a baglyok. Környezetünkben ritka
állat. Forrás: Internet.

A májusi cserebogár

Egyre terjedőben van már-már elfeledett mezőgazdasági kártevőnk, a
májusi cserebogár. Az idén elég korán,
már április elején előjöttek, és esténként
nagy koppanással ütköztek a világított
ablakoknál. Röpnyílásukat megtalálhattuk a talajon ujjnyi lyukak formájában.
A kifejlett bogár termetes méretű, akár
3 cm is lehet. Gyümölcsfák lombját, rügyeit fogyasztja. Fő kártételt azonban a
talajban élő lárvája okozza, amely 45 cm-re is megnő. Fiatal korban humusszal, felszínhez közeli gyökerekkel táplálkozik. A második, harmadik
évben már komoly károkat okoznak
az erdők, szőlők gyökérzetében. Sok
esetben a növény pusztulásához vezet kártételük. Éghajlatunkon három
év alatt fejlődik ki. Elszaporodásának
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fő oka, hogy a
múlt században
használható talajfertőtlenítő
szereket nagyrészt betiltották,
a szaporodásra alkalmas napos, sűrű
aljnövényzetű gyomos területek, például elhanyagolt kertek, parlagföldek
területei pedig növekedtek. A fehérjében gazdag cserebogarak, és lárváik
igen táplálóak minden rovarevő számára. Ellensége lehetne a baromfiudvar
minden jószága, vagy akár a sünök, ha
mindezek állománya is nem csökkenne
folyamatosan. Csoportos megjelenésük
esetén a reggeli órákban lerázhatjuk a
fákról, vagy alkalmazzunk rovarirtós
védekezést. V. F.

Nekrológ a „Lövészdomb”-ról
Egy hűvös áprilisi napon a szentkirályi gyermekek kedvenc látnivalója, a szánkózók egyetlen gyalogosan
elérhető célpontja, az ovis és iskolás
csoportok kirándulóhelye, a motocross versenyzők hajmeresztő pályája,
faluképünk egyik meghatározó eleme, síkságunk kevés domborulatának egyike és az
egyik természetes
kilátónk egészen
váratlanul, a legnagyobb sajnálatunkra – eltűnt!
Emlékeikben
őrzik: az idősebbek - akik még
lőgyakorlatoztak
is ott -, valamint

a fiatalabbak, akik nyári estéken arra
jártak futni vagy ott töltötték a havas,
téli napjaik nagy részét és több százszor csúsztak, futottak, gurultak le az
oldalán: a merészebbek a meredek, a
bátortalanabbak a laposabb lejtőkön.
Hiányozni fognak a lankái…
Szakállné Szabó Ildikó
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Spenótfasírt
Elkészítési idő: 1 óra 10 perc, 4 főre
Hozzávalók: 1 kg friss spenót, 1 nagy
vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 1 kiskanál
só, 2 gerezd fokhagyma, 1 mokkáskanál
őrölt fekete bors, 15 dkg búzadara, 1,5 dl
főzőtejszín. A beforgatáshoz: 6 evőkanál zsemlemorzsa. A
sütéshez: bő olaj1. A spenót szárát lecsipkedjük, majd a leveleket többször
váltott hideg vízben alaposan megmossuk, lecsöpögtetjük,
vékony csíkokra vágjuk.
2. A megtisztított, fölaprított vöröshagymát az olajon
üvegesre sütjük. A spenótot hozzáadjuk, egy kicsit tovább
pirítjuk, megsózzuk, a zúzott fokhagymával és a borssal
fűszerezzük. Többször megkeverve 8-10 perc alatt puhára
pároljuk. Amikor kész, a búzadarát rászórjuk, elkeverjük, a
tejszínnel fölöntjük és folyamatosan kevergetve fölforraljuk. A tűzről levéve a fedele alá duplán hajtogatott konyharuhát fektetünk, így hagyjuk kihűlni.
3. Megkóstoljuk, ha kell, utánaízesítjük, majd nedves
kézzel a hagyományos vagdalthoz hasonlóan féltenyérnyi
pogácsákat formálunk belőle, amiket a zsemlemorzsában
megforgatunk.
4. Egy serpenyőben kb. ujjnyi olajat forrósítunk, és a vagdaltakat oldalanként kb. 3 perc alatt piros ropogósra sütjük
benne. Jól lecsepegtetve, forrón, burgonyapürével tálaljuk.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Húsvéti hóesés
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Április időjárása
Áprilisban tovább folytatódott a kora tavaszi aszályos
időjárás, nappali 20 C fok feletti nappali hőmérsékletekkel, egészen 16-ig. Ezt követően lehűlés következett, és
eltartott 25-ig. Ekkor kimondottan hideg időjárásban volt
részünk, annyira, hogy nappal legtöbb esetben még a 10
C fokot sem érte el a hőmérséklet. Húsvét körüli napokon volt, hogy csak 4 C-ig emelkedett. Ekkor országosan
fagyveszélyre adtak ki felhívást. Az ország több részén
súlyos fagykárok keletkeztek. Pusztánkban is beindult a
deresedés, szerencsére komolyabb fagykárok nem alakultak ki. A gazdák a fagyérzékeny kultúrák megvédésére próbáltak felkészülni, és füstöléssel igyekeztek némi
védelmet biztosítani. Ritka áprilisi jelenség volt a húsvéti hóesés látványa, fehérbe öltöztek a kertek, a puszta. A
fecskék „megérezték” az egyáltalán nem óhajtott fagyos
időt, és csak kis számban érkeztek. Amelyik példánynak nem sikerült nagyobb állattartó telepen menedéket
találni, sajnos éhen pusztult. Húsvéttól megváltoztak a
légköri viszonyok, az addig uralkodó nagy nyomású anticiklonokat, alacsony nyomású ciklonok váltották fel, és
az óceán felől érkező légáramlatok a Mediterrániumból
hoztak sok csapadékot okozó felhőket. Kissé felmelegedett a levegő 26, 27, és 28-án 20 C fok fölé, ezt 1-2 fokos
lehűlés követte a hónap végéig. Csapadékviszonyok: 4én 0,6 mm, 6-án 1,1 mm, 18-án 25,6 mm, 19-én 19,6
mm, 20-án 5,4 mm, 27, én 0,4 mm, 28-án 2,0 mm, 29-én
1,6 mm. Összesen 56,3 mm. A sokévi átlag: 44 mm.
Vecsei

Anyakönyvi
hírek
Született:
Szabó Elizabet 2017.04.13.
anyja neve: Tóth Andrea, Balázs Lehel 2017.04.16. anyja
neve: Kupán Hajnalka, Sebők
Fruzsina 2017.04.23. anyja
neve: Nagy Franciska, Fábián
Fanni 2017.04.26. anyja neve:
Pálinkás Adrienn.
Elhalálozott:
Kovács Péter élt 60 évet,
Ifj. Lipták János élt 51 évet,
Bózsik László élt 75 évet, Szabó Ferenc élt 75 évet, Oláh Gáborné élt 51 évet.

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 70/4427008-as telefonszámon.
* Szentkirályon 2,5 szobás családi ház eladó! Érdeklődni: 30/961-2760 telefonszámon.
Idézet
“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.” (Diane Loomans)

FELHÍVÁS EBOLTÁSRA

Szentkirály területén 2017. május 13-án (szombat) tartom az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését:
Ifjúsági lakótelep 				
8 – 10 óráig
Belterület – Tornacsarnok melletti területen
10 – 12 óráig
Kossuth-major 				
12 – 13 óráig
Minden 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése kötelező.
Oltást csak egészséges és mikrochippel jelölt állat kaphat.
Amennyiben az eb rendelkezik oltási könyvvel, azt az eb tulajdonosa
hozza magával.
Az oltási könyv pótlása: 300 Ft.
Oltás és féregtelenítés díja 3.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
Dr. Tóth Dezső

telefon: 06 20 321 1959

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén 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 Polgármesteri 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

TURMEZEI ERZSÉBET

HIÁBA VÁR
Megint hazaindulok nemsokára
Nagy néma csend borult a kis szobára
Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt
Nincs már ott, aki eddig hazavárt.
Békülten mondom: elköltözött
Nem lakik többé az élők között
Óh hogy várt mindig
milyen nehezen szorongva leste
mikor érkezem
S amikor egyszer csak elébe léptem
Úgy felragyogott az a kedves két szem!
Pedig szolgálatom hívó szavára
Én olyan gyakran hagytam őt magára
És neki fájt minden búcsúvétel
Körültipegett anyai féltéssel.
Amíg csomagoltam és rendezgettem
Szeme kísért, csendesen ült mellettem.
S belesűrítve minden féltő gondot
Néhány búcsúzó szóval annyit mondott:
Vigyázz magadra gyermekem!
Azután egyszer Ő is útrakelt...
Végső tekintetével átölelt és indult
hangtalanul, csendesen...
Elment! Elment! Hiába keresem
Ő utazott el - ismételgetem.
Tudta, hogy örök hajlék hívja fenn
És most előrement és hazavár
Csak egy kevés idő van hátra már!
S ha véget érnek próbák, földi harcok
Megint meglátom azt a kedves arcot
Ott hol nem választ el soha semmi
És soha többé nem kell búcsút venni.
Kicsiny szobánk most csendesen fogad
De csendje is tud drága titkokat
Hogy vár mint eddig: hogyne várna rám!
Hazavár most is az Édesanyám.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály
Község Önkormányzata. Felelős kiadó:
Szabó Gellért polgármester, telefon:
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325.
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, 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: sztkhirmondo@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.

