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A képviselő-testület február 25-én ismét 
ülésezett. A napirendek között szerepelt a 
Tiszakécskei központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálat megalakítása, szociális ellátásokra 
intézményfenntartó társulás megalakítása, 
2007. évi zárszámadási és 2008. évi költ-
ségvetési rendelet megalkotása, személyes 
gondoskodásról szóló helyi rendelet módo-
sítása, alapítványi támogatási kérelmek elbí-
rálása, közös árambeszerzés, Szent Király 
Szövetség, Csángó Iskola támogatása és 
szennyvízkezelési pályázat benyújtása. Az 
ülésen minden képviselőtag jelen volt.

Az ülés megnyitása után a polgármes-
ter előterjesztésében elmondta, hogy már 
az előző ülésen is tájékoztatást adott a 
Lakitelek székhellyel eddig jól működő 
háziorvosi ügyeleti ellátással szemben 
felmerült szakhatósági kifogásokról. Az 
ÁNTSZ előírásai a meglévő ellátási forma 
keretei között is állandó szakápolói sze-
mélyzet biztosítását követelik meg, melynek 
költségvonzatát (kb. 6-9 millió forint) az 
önkormányzatok nem tudják vállalni. Ezért 
a gesztori feladatokat ellátó Lakitelek nagy-
községi önkormányzat képviselő-testülete 
januári ülésén kezdeményezte a Tisza-menti 
Összevont ügyeleti Társulás megszüntetését 
a tagtelepülések felé, egyben feljogosítva a 
polgármestert egy Tiszakécske székhelyű 
központi ügyelet létrehozásának előkészü-
leteire. Az új felállásban a szolgáltatást 
nem a települések szerveznék, hanem az 
Emergency Service Kft. A képviselőtagok 
megkapták a megszüntető okirat terveze-
tét, illetve a megállapodás-tervezetet, mely 
tartalmazza az együttműködés részleteit a 
Szolgáltatóval. A pénzügyi bizottsági ülé-
sen is jelezte, hogy időközben bonyolódott 
a helyzet az eredeti elképzeléshez képest, 
mivel a négy tagtelepülés nem egy hullám-
hosszon van az ügyeleti ellátás jövőjét ille-
tően. A Közigazgatási Hivatal szakértőjével 
folytatott egyeztetés során kiderült, hogy a 
társulás megszűnése csak valamennyi tag-
nak az egyhangú hozzájárulásával mondha-
tó ki. Jelenleg ez Tiszaalpár részéről nincs 
meg. Ezzel együtt a Közigazgatási Hivatal 
álláspontja az, hogy amit a képviselő-tes-
tület most jónak tart, azt tárgyalja meg és 
hozzon róla döntést.  Az ülésen jelen volt 
Rédei József, a Kft. ügyvezető igazgatója 
is, aki elmondta, hogy ők az ország egyik 
legnagyobb szolgáltatója az orvosi ügyeleti 
ellátás terén. A környező településeken – 
Szolnok, Nagykőrös, Kiskunfélegyháza – is 
ők látják el ezt a feladatot, így Tiszaalpár 
máshová csatlakozása nem változtat semmit 
a jelenlegi felálláson, még a költségek alaku-
lásában sem. A két ügyeleti rendszer között 
alapvetően az a különbség, hogy eddig egy 
orvos ügyelte a négy település lakosságát 
asszisztencia nélkül, és saját maga vezette 
a gépkocsit is. Ez a jelenlegi elvárásoknak 

már nem felel meg. A központi ügyelet 
sokkal korszerűbb ellátási forma, és 30 %-
kal több állami támogatást kap, csökkentve 
ezzel az önkormányzatok terhét. A felsze-
reltség is magasabb szintű a rendelőben is 
és a gépkocsiban is. Van egy szakképzett 
nővér vagy mentőtiszt a rendelőben, akik 
segíteni tudnak a helyszínen az orvosnak, 
és van egy kék lámpával felszerelt autójuk. A 
szolgáltatás nyújtásához szükséges gépeket, 
eszközöket, valamint az ügyeleti gépkocsit 
Lakitelek önkormányzata rendelkezésükre 
bocsátja, járvány vagy közlekedési nehé-
zséget okozó időjárás esetén saját költségen 
plusz orvost vagy gépkocsit biztosítanak. 
Ugyanolyan szisztéma szerint dolgoznak, 
mint az Országos Mentőszolgálat, egységes 
irányítás van. A diszpécser tudja mozgatni a 
kocsikat. Megállapodásuk van az Országos 
Mentőszolgálattal szükség esetén segítség-
nyújtás biztosítása céljából. Alapelvük, hogy 
az ügyeleti ellátásba elsősorban a helyi házi-
orvosokat, és szakszemélyzetet vonnak be. 
Ügyeleti időben folyamatos telefonos elér-
hetőséget biztosítanak. Az eddigi készenléti 
mobil telefonok nem szűnnek meg, de szük-
ség van ügyeleti számra is, mivel minden 
hívás digitálisan rögzítésre kerül.

A képviselő-testület 9 szavazattal, 1 tar-
tózkodással egyetértett azzal, hogy a házior-
vosi ügyeleti ellátást megbízási megállapodás 
keretében Tiszakécske székhelyű központi 
ügyelet fenntartásával az Emergency Service 
Kft. biztosítsa. Felhatalmazta a polgármes-
tert a feladatátadási szerződés aláírására. 
Továbbá egyetértett a Tisza menti Orvosi 
Ügyeleti Társulás megszüntetésével.

A második napirendi pont keretében a 
polgármester arról tájékoztatott, hogy az 
alapszolgáltatások köre szűkült a települé-
sünkön, ma már csak a szociális étkeztetés 
és a házi segítségnyújtásról kell kötele-
zően gondoskodnunk. Ennek biztosítására 
is lehetőség a más településekkel intéz-
ményfenntartó társulás formájában történő 
ellátás. A környező településekkel felmerült 
ilyen társulás létrehozásának gondolata a 
Tiszakécskén tartott mikrotársulási ülésen, 
de a társulási feladatellátást vizsgálva a 
többség részéről az tűnik jellemzőnek, hogy 
a jelen körülmények között csekély az elő-
nye ennek. Állami forrás csak kis összeg-
ben nőne, a szociális étkeztetésnél az étel 
elkészítése maradhatna ugyan a jelenlegi 
konyhák feladata, de ennek elszámolása 
bonyolultabbá válna. Nappali ellátás csak 
Lakiteleken, Tiszaugon és Tiszakécskén 
működik, a nyárlőrinci és szentkirályi idő-
seket valamelyik településre kellene szállí-
tani. A fentiek alapján célszerűbbnek tűnik 
a meglévő rendszer további fenntartása. 
Elhangzott azonban az is, hogy a társulási 
ellátás kapcsán tartott szakmai egyezteté-
seket indokolt folytatni. Az egységes admi-

nisztráció, a jogszabályok helyes értelme-
zése, a jól bevált gyakorlati tapasztalatok 
értékelése és alkalmazása mindenképpen 
előnyös.

A képviselő-testület egyetértett az előter-
jesztéssel, nevezetesen az intézményfenntar-
tó társulás megalapítását nem tartja időszerű-
nek, ám az ellátási színvonal lehetőség sze-
rinti növelése érdekében a kialakult szakmai 
kapcsolat fenntartását szorgalmazza.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan a 
polgármester arról tájékoztatott, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának legutóbbi 
módosításakor merült fel a tevékenysé-
gi körök közé a szociális étkeztetés fel-
vétele. Több település is kezdeményezte 
ezt, minden önkormányzatnak nyilatkoznia 
kell azonban a szándékát illetően. Mivel 
a kérdés eldöntéséhez az előző napirendi 
pontban leírtak szolgálnak alapként, így az 
önkormányzat részvételét ebben nem tartja 
indokoltnak. A fentieket a képviselőtagok 
egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően az önkormányzat 2007. 
évi gazdálkodásáról szóló rendelet megal-
kotására került sor, melyet a képviselőtagok 
egyhangúlag jóváhagytak az alábbi főbb 
számokkal: a költségvetési bevételek fő 
összege 307.700 e Ft, összes kiadás 308.800 
e Ft. Ebből fejlesztésre, beruházásra fordí-
tott összeg 33.307 e Ft. Kifizetésre került 
a Sallai – Petőfi S. utca aszfaltozása, a 
temető bővítéshez az ásatásokat folytattuk, 
kifizettük a kazáncserét az óvodánál és 
iskolánál, továbbá a Rákóczi utcai asz-
faltozást. Befejeződött a sporttér kiépíté-
se. Elkészült a település rendezési terve, 
a művelődési ház fűtéskorszerűsítését és 
külső-belső festését is elvégeztük, valamint 
befejeződött a Faluház tetőszerkezetének 
felújítása is. Számítógépeket vásároltunk 
a hivatalba, könyvtárba, iskolába, rozsda-
mentes asztalokat vettünk az óvoda kony-
hájába. Az Ifjúság Klubba nyomtatót, hang-
falat vásároltunk, kifizettük a tiszakécskei 
út felújításának tervét, az Ifjúsági lakótelep 
ivóvíz korszerűsítését, a Ceglédi Regionális 
Hulladékkezelési Konzorcium részére a 
hulladéklerakó építéshez a ránk eső részt, az 
ifjú házasoknak az első lakáshoz jutásban 
segítettünk. Településünkön ettől az évtől 
az újszülött kisbabák szülei is támogatásban 
részesülnek. Az önkormányzat támogatta 
az iskolai tanulók étkeztetését (nyári idő-
szakban is), és a tankönyv-vásárlás terheit, 
a szilárd hulladék gyűjtését, és besegített 
a folyékony hulladék-kezelés költségeibe 
is, átvállalván az ártalmatlanítás költsé-
gét. Ezen túlmenően a rászoruló családok 
lakásfenntartási támogatásban, rendszeres 
átmeneti segélyben részesültek, továbbá 
a lakáshitel tőketörlesztéséhez is nyújtott 
támogatást az önkormányzat. 

2008. február 25-ei testületi ülésen történt
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Az idősek karácsonyra ebben az évben 
is kaptak ajándékot. Folytatódott az óvo-
dában és az iskolában az ingyenes iskolatej 
akció. Ösztöndíjjal segítette az önkormány-
zat a helyi fiatalok továbbtanulását.

Ezt követően a 2008. évi költségvetési 
rendelet megalkotására került sor. A polgár-
mester előterjesztésében elmondta, hogy az 
az előirányzat, ami a tervezetben szerepel, 
úgy tűnik, hogy különösebb kockázat nélkül 
teljesülhet. A normatív állami támogatások 
és a személyi jövedelemadó együttesen 4 
%-os emelést mutat. Az oktatáson belül 
vannak támogatások, amelyek beolvadtak 
a normatív támogatásokba. Az oktatáson 
belül a kistelepülések támogatását és a más 
településről bejáró gyerekek utáni támoga-
tást megszüntették. Bevezették az oktatás-
ban a teljesítményarányos finanszírozást. 
Az önkormányzat sajátos bevétele 74.866 
ezer forint, amely a helyi adókat és a bérleti 
díjakat tartalmazza. Tb. támogatást a védő-
női szolgálatra kapunk 3.759 ezer forintot. 
A „Szentkirályért” Közalapítványtól 6.400 
ezer forint működési hozzájárulással szá-
moltunk. Személyi jellegű kifizetésekre 
123.126 ezer forintot terveztünk, amely 
tartalmazza a január 1-jén a költségvetési 
törvényben előírt kötelező 5 % illetmény-
emelést. Dologi kiadásra 49.117 ezer forint 
lett tervezve. A tervezésnél a takarékos, de 
biztonságos üzemeltetéssel számoltunk, a 
gázenergiánál 50 %-os, áramdíjnál 30 %-
os, vízdíjnál 20 %-os emeléssel. A telefon-
költség tervezésénél számoltunk a mobil 
telefonnal, melyet az önkormányzat intéz-
ményei egymás között ingyenesen tudnak 
használni. Fejlesztésre 9.007 ezer forintot 
terveztünk a lakótelepi közvilágítás bőví-
tésére, a temető bővítésre, az egészségház 
fűtéskorszerűsítésére és a külső falfestésre, 
a művelődési ház érdekeltségnövelő fej-
lesztésre, a fiatalok első lakáshoz jutásának 
támogatására. Az újszülöttek babakelen-
gyéjét változó összegben támogatjuk: az 
első gyermek esetében 40.000.- a másodi-
két 60.000.- a harmadikét 80.000.- efölött 
100.000.- Ft egyszeri juttatással. A Bácsvíz 
Zrt. felé fejlesztési célú pénzeszköz-átadás 
szerepel az Ifjúsági lakótelep ivóvízhá-
lózat kiépítésének utolsó részeként, és a 
ceglédi regionális hulladékgazdálkodásra. 
Speciális támogatásoknál az előző évhez 
viszonyítva átlagosan 2 %-os emelkedést 
terveztünk.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan 
Kutasi Ferenc településfejlesztő tájékoztatta 
a jelenlévőket az önkormányzat 2008. évi 
várható pályázatairól, melyek az alábbiak: 
önkormányzati belterületi utak fejlesztése, 
régészeti feltárás folytatása, iskolai infor-
matikai infrastruktúra fejlesztése, telepü-
lési egészségterv, Öregek Otthonházának 
bővítése, gyalogjárda építése a belterület és 
az Ifjúsági lakótelep között, Egészségház 
külső és belső felújítása, tanyagondnoki 
autó cseréje, földútjavítás, szennyvízkeze-

lés, könyvtárbővítés.
A földútjavítással kapcsolatban ismét 

felmerült a gréder beszerzésének fontossá-
ga. A polgármester válaszában elmondta, 
hogy annak beszerzése folyamatban van.

Ezután a képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és intézményei 2008. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét 296.342 e forinttal, és 11.581 e 
forint hitellel  egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően a személyes gondoskodás-
ról szóló helyi rendelet módosítására került 
sor. A szociális ellátásokról szóló törvény 
módosulása miatt készített tervezet össze-
állítása során alapvető szándékunk az volt, 
hogy ne boruljon föl az eddig jól bevált 
szokás, de eleget is tegyünk a törvényi elvá-
rásoknak.  A törvény előírja, hogy az intéz-
ményi térítési díjat az eltérő normatív támo-
gatáshoz igazodóan kell sávonként megálla-
pítani, ennek a költségvetési rendelet elfo-
gadásával eleget tettünk. A törvény viszont 
a képviselő-testület hatáskörébe utalja, hogy 
ettől eltérhet, kedvezményt, esetleg men-
tességet is adhat, ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 
Alapelv, hogy az állam a kisebb jövedelem-
mel rendelkezőket nagyobb támogatással 
segíti, hogy az ebédet megkapják, illetve, 
hogy házi segítségnyújtásban részesüljenek. 
A mi tervezetünk is teljes egészében ezt tar-
talmazza. Annyit kell fizetni az ellátottnak 
ezután is, amennyit eddig is kellett, vagyis 
a nyugdíj 13 %-át. Az új belépőknél van 
az eltérő intézményi térítési díj a jövede-
lemtől függően. Két fontos szabály van, az 
egyik, hogy a személyi térítési díj összege 
nem haladhatja meg az intézményi térítési 
díj összegét, illetve a nyugdíjnak bizonyos 
százalékát nem haladhatja meg a személyi 
térítési díj. A jövőben az étkezés is és a 
házi segítségnyújtás is több adminisztrá-
cióval fog járni. Kérelmet kell benyújtani. 
Az intézményvezetőnek írásban kell érte-
síteni a kérelmezőt arról, hogy az ellátást 
megkapja. A jegyzőnek külön szerepe lesz 
abban, hogy a térítési díj alapjául szolgáló 
jövedelemről igazolást kell kiállítani. A házi 
segítségnyújtásnál a főbb gondozási fajtá-
kat, tevékenységeket felsoroltuk. Próbáljuk 
bebiztosítani magunknak, hogy ne legyen 
kevesebb ellátott azzal, hogy az ápolási 
– gondozási tevékenységek után a személyi 
térítési díjat nem kell megfizetni. A kép-
viselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a 
rendelet-tervezetet.

Az „Egyebek „ napirendi pont keretében 
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:

Támogatási kérelemmel fordult a 
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért 
Közalapítvány, és a megyei Természeti 
Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága az 
önkormányzathoz. A képviselő-testület 10-
10 ezer forint támogatás odaítéléséről dön-
tött.

A Bács-Kiskun megyei önkormányzat 
szervezésében folyik a közös árambeszer-

zés előkészítése. A közbeszerzési kiírásához 
ismét adatokat szolgáltattunk, ám egy meg-
bízási szerződés szabályozná a felek közötti 
jogviszonyt, ami már a közös költségek 
felosztását is tartalmazza a lekötött áram-
mennyiség arányában. A testületnek a tárgy-
ban hozott határozata csak az előkészítésben 
való részvételre jogosítja fel, fizetési kötele-
zettség-vállalásra nem. Kérte, hogy 80 ezer 
forintig erre jogosítsa fel. A képviselőtagok 
a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

A Szent Király Szövetség ebben az 
évben szobor-adományban részesítené 
Székelyszentkirály települést. A teljes költ-
ség kb. 950.000.- Ft, melynek előteremtését 
a hazai települések vállalnák. Javasolta erre 
a célra 150.000.- Ft biztosítását. A javaslatot 
a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagyták.

A Csángó Iskola építésének támogatásá-
ra az alapítványunkon jelenleg lévő pénzös-
szeg 112.000.- Ft. Mivel a támogatás csak 
az önkormányzaton keresztül juttatható el, 
kérte ennek jóváhagyását. 

A szennyvíz kezelésének kérdésével 
nem először foglalkozik a képviselő-testü-
let. Most olyan pályázati kiírás jelent meg, 
amely 90 %-os állami támogatást nyújt. 
Két cégnek küldtek ajánlatkérő levelet. A 
pályázat egyfordulós, így mindennel fel kell 
szerelni ahhoz, hogy elbírálják. Ugyanazt 
a közreműködői feladatot várjuk el mind-
két pályázattevőtől. A pályázat benyújtásá-
nak határideje június 13. Az egyik ajánlat 
3.600 ezer forintról szól, a másik 2.600 
ezer forintról. Ha nem nyer a pályázat 
akkor várunk egy másik kiírást és indítjuk 
ugyanezt az anyagot. Egyeztető megbe-
szélést folytatott egy tervezővel, aki négy 
alternatívát is felvázolt, amire vonatkozóan 
a kivitelezést és mindenféle számításokat 
el kell, hogy végezze. A két legfontosabb 
változat közül az egyik, hogy elkészült 
annak idején a falu csatornázásának terve, 
mely szerint a Dózsa György utca végéig 
lenne lejtetve a csatornahálózat, és onnan 
csővezetéken kellene kijuttatni a szennyvi-
zet a leendő telepre. A másik változat pedig 
az, hogy közműpótló tartályok kerülnének 
kihelyezésre minden ingatlanhoz, és tenge-
lyen történne a begyűjtése, szállítása a szen-
nyvíztisztítóba. A beruházás teljes költsége 
340 millió forint, az önerő 34 millió forint, 
csatornahálózat kiépítése nélkül 100 millió 
forinttal kevesebb. Mindkét változatnak van 
előnye is, hátránya is, de jó volna olyan 
konstrukciót találni, ami mintaprojektként 
mások számára is teljesíthető feltételeket 
mutathatna, ezzel is növelve az értékét a mi 
elképzelésünknek. Az önerő rendelkezésre 
áll, annak 50 %-át a lakosságra áthárítva 
sem jelentene elviselhetetlen terhet. Kérdés, 
hogy belevágjon-e az önkormányzat ebbe a 
beruházásba.

A képviselő-testület hosszas vita után 
egyhangúlag egyetértett a pályázat elkészí-
tésének a K&Z Horizontál Kft.-nél történő 
megrendelésével.
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MáRcIus 15. A MAGyAR neMzeT
LeGszenTeBB fORRAdALMA

Az 1789-es nagy francia forradalom 
eszméi tért hódítottak az egész világon. 
Hazánkban a reformkorban kezdett kibon-
takozni az a mozgalom, mely a változásokat 
előidézte. A fennálló Habsburg Birodalom 
vezetése minden változást tűzzel-vassal 
igyekezett megakadályozni. Ez évtizedekig 
tartható is volt, de az izzó parazsat már 
nem sokáig lehetett kordában tartani, mert 
hamarosan kipattant a forradalom szikrá-
ja. 1848 tavaszán már egész Európa népei 
megmozdultak. A bekövetkezett forradalmi 
hullámok hatására kártyavárként omlottak 
össze a szilárdnak hitt elnyomórendszerek. A 
népek sokasága az emberi szabadságjogokat 
követelte. A kisemmizett, elnyomott népréte-
gek végre jogot kaptak a törvény előtt.

Természetesen a változások éveket, 
évtizedeket vettek igénybe. A nagybirtokos 
arisztokrácia, a feudális viszonyokon alapuló 
egyházi rendszer és az adózási formák meg-
változtatásához időre volt szükség. A magyar 
nemesség évszázadokon keresztül mentesült 
minden adózástól. A saját jobbágyának tény-
leges ura és elnyomója volt. Szinte ember-
számba sem vették a földművelő népréteget.

Az Európában zajló forradalom hama-
rosan elérte az Osztrák Birodalmat is. 1848. 
március 13-án Bécsben kitört a mindent 
elsöprő forradalom, mely Metternich kancel-
lár bukásához vezetett. Március 15-én Pesten 
is felkelt a nép. A pesti írók, költők és haladó 
szellemű fiatalok vezetésével kezdődött a 
dicső emlékű magyar forradalom és szabad-
ságharc. Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Vasvári, 
Degré és mások vezetésével tüntetést szer-
veztek a Belváros utcáin. 

A Pilvax kávéházban szervezték meg az 
eseményeket, de ők sem gondolták, hogy vér 
nélkül annyi mindent el lehet érni a fennálló 
hatalom ellenében.

A megszerkesztett 12 pontos követelést 
és Petőfi által előző napon megírt Nemzeti 
dalt a nap folyamán a tüntetés főbb helyszí-
nein több alkalommal is előadták. A felvonu-
lás során csatlakoztak a tüntetőkhöz az egye-
temek hallgatói, tanárai és természetesen a 
járókelők is. Azon a napon éppen vásár is 
volt, onnan is csapódtak az egyre sokasodó 
tömeghez.

Petőfi Sándor megfelelő hévvel szavalta 
a Nemzeti dalt, a tömeg pedig vele együtt 
üvöltötte kórusban a refréneket: Rabok 
tovább nem leszünk! Sőt, minden enge-
dély nélkül sokszorosították a 12 pontot 
és a Nemzeti dalt. Landerer és Heckanast 
Könyvnyomdában Jókai Mór vezetésével 
a nép nevében lefoglalták a nyomdagépet 
és kinyomtatták rajta több ezer példányban 
ezeket a műveket. Ezek voltak a magyar 
szabad sajtó első igazi dokumentumai. Majd 
kiosztották a tüntetők között. A Nemzeti dal 
első nyomtatott példányán az olvasható: „Az 
1848. március 15-én kivívott sajtószabadság 

után legeslegelőször nyomtatott példány, s 
így a magyar szabadság első lélekzete. Petőfi 
Sándor”.

A felvonulók délután pedig kiszabadítot-
ták börtönéből a politikai okok miatt elítélt 
Táncsics Mihályt. A tüntetés idején és a sza-
badító akció során a hatalom nem gördített 
akadályt a tömeg útjába. Így elmondható, 
hogy a pesti fiatalok és a tüntető tömeg 
jelentős sikereket ért el a reakció ellenében. 
A magyar országgyűlés küldöttsége ebben az 

időben Bécsben tárgyalt. 
Az uralkodó, V. Ferdinánd a pesti vér-

nélküli forradalom hatására engedékenynek 
bizonyult. A király kinevezte gróf Batthyány 
Lajost az első független magyar kormány 
elnökévé. Április 7-én pedig megalakult a 
miniszterelnök elképzelése szerint a magyar 
kormány. Tagjai lettek, többek között: Kossuth 
Lajos, gróf Széchenyi István, Klauzál Gábor, 
Deák Ferenc, báró Eötvös József, herceg 
Eszterházy Pál, Mészáros Lázár.

Petőfi naplójában olvasható: „…Ez volt 
március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e 
napot örökre nevezetessé teszik a magyar tör-
ténetben. Eszmények folytatásának ez közön-
séges volna, kétségkívül, de tekintve annak, 
ami volt, kezdetnek nagyszerű és dicső…”

A magyar kormány miniszterei felnőt-
tek az előttük álló jelentős feladatokhoz. 
Mindenki igyekezett megfelelni a bizalom-
nak. A minisztériumok szinte a semmiből jöt-
tek létre. Nemcsak politikai, hanem jelentős 
gazdasági, pénzügyi feladatok tornyosultak a 
hivatalnokok előtt. Önálló pénzügyi, gazda-
sági és hadügyi politikát kellett megvalósí-
tani. A politikában megléptek minden olyan 
dolgot, amit évszázadok óta lehetetlen volt 
megvalósítani.

Eltörölték a jobbágy-rendszert. A sze-
rencsétlen, nincstelen földműves akkor 

lett egyenlő jogértelemben a törvény előtt 
az ő hatalmaskodó földesurával szemben. 
Megvalósulni látszott a francia forradalom 
híres hármas jelszava: szabadság, egyenlő-
ség, testvériség. A létrehozott és megvalósí-
tott törvények lebontották az osztály-korlá-
tok jelentős részét. A kormány javaslatára az 
országgyűlés jelentős törvényeket alkotott. 
Törvény rendelkezett arról, hogy évente ülé-
sezzen a T. Ház, rendelkezett a közös teher-
viselésről, a papi tized megszüntetéséről, az 
ősiség eltörléséről, a sajtóról, a nemzeti szín-
ről, az ország címeréről, a nemzeti haderőről 
és más fontos dolgokról. Az első felelős kor-
mánynak évszázados lemaradásokat kellett 
rövid idő alatt bepótolni.

Néhány hónap alatt kiépült hazánkban a 
parlamentáris demokrácia és mindaz a fontos 
politikai rendszer, amely jellemzi az európai 
államokat napjainkban is. Megszervezték 
az országos és helyi népképviselők megvá-
lasztását.

A változások azonban nem zajlottak 
események és háborúk nélkül. A Habsburg 
Birodalom vezetői fellázították a körülöttünk 
élő szomszédos államok népeit, és a hatá-
rainkon belül élő nemzetiségeket. Először a 
Délvidéken kezdődött meg a háború. Majd 
Jellasics horvát bán vezetésével a császári-
királyi csapatok törtek ránk 1848. szeptem-
ber 11-én. A forradalmi események önvédel-
mi harcokba torkollottak.

Kossuth Lajos lett a magyar szabad-
ságharc vezetője, és a honvédelem lelkes 
szervezője. Szinte a semmiből teremtette 
meg azt a honvédsereget, mely egy éven 
keresztül védelmezte hazánk szent határait a 
ránk törő idegen és népelnyomó hatalmakkal 
szemben. A nemzetőr és honvéd zászlóaljak, 
és a megszervezésre kerülő huszár ezredek 
katonái hősiesen védekeztek az osztrák és 
cári seregekkel szemben. A fegyveres har-
cokban mintegy 180 ezer honvéd vett részt. 
Velük szemben több min 350 ezer fős ellen-
ség állt. A túlerővel szemben a honvédsereg 
alulmaradt. Az egykor dicsőségesen lobogó 
zászlókat a győztesek kaparintották meg. 
Az osztrák császár bosszúja nem maradt el. 
Tömegesen végeztette kis és vetette börtönbe 
a hazafiakat és politikai vezetőket. Mások 
pedig emigrációba kényszerültek, s elhagy-
ták az országot. A politikai elit  erőfeszítései, 
a honvédők hősies harca azonban nem volt 
hiábavaló. Példát mutattak hazaszeretetből és 
önfeláldozásból az utókor számára.

Az 1848-as polgári forradalom köve-
telései és vívmányai a széles néprétegeket, 
az egész társadalmat érintették. Nemcsak a 
jogegyenlőséget teremtette meg hazánkban, 
hanem létrejött a parlamentáris demokrácia, 
megvalósult a helyi és országos szinteken a 
népképviselet. Ezért van máig ható varázsa 
az akkor zajló békés forradalomnak.

Kenyeres Dénes

Az első felelős magyar kormány, mely a 
márciusi forradalom hatására alakul.



TAVAszI
seReGszeMLe

VAGy TejGyáR?
Bizony, hajnalban hangolnak már a 

madarak, énekük felvidítja ezt a búbána-
tos világot. Küszöbön a Tavasz! Ráadásul 
ebben az évben a Feltámadás ünnepe, 
Húsvét éppen a tavaszi Napfordulót 
(március 21.) követi, kiválóan alkalmas 
eme együttállás, hogy igazán átérezzük 
a Feltámadás örömét, s a mindent újjá-
születő Tavasz erejét. 

S bizony, régente nem csak annyit 
jelentett a Tavasz, hogy a korán reggel az 
autóbuszhoz igyekvőknek nem kell már 
a sötétben, vagy a félhomályban botor-
kálniuk, meg hogy vékonyabb kabá-
tot húzhatnak, de egyébként ugyanúgy 
beállnak az elkoszolt megállókba, mint 
máskor; régente talán másként történ-
tek a dolgok. Mikor még kerek volt 
a világ, s az ország, ahogy kezdett 
füvellni a legelő tavasszal, megpezsdült 
a jó magyari harcosok, íjfeszítők vére. 
A lovakat kicsapták a legelőkre, hadd 
erősödjenek; a fegyverkovácsok javítot-
ták, igazították a szablyákat, öntötték a 
nyílhegyeket, legények tollazták a nyíl-
vesszőket, a seregvezérek szemléket tar-
tottak, a szállások mellett pedig megkez-
dődött az új harcosok tanítása…. Mert a 
hazát, a földet meg kell védeni, tudták. 
Vagy néhány századdal később a török 
hódoltság határán húzódó végvárakat 
vérük ontásával védő végvári harcosok 
lovaikat legelőre küldték, átvizsgálták 
fegyvereiket, készültek a portyákra, s 
kirajzottak a figyelőik, szemmel tartva a 
rabló törökök seregek mozgását. Mert a 
hazát, a földet meg kell védeni, tudták. 

Ma persze már nem igen van katona-
ságunk, amely tavasszal megélénkülhet-
ne, egy részük az afgán hegyek között 
bámulja a sivatagi napfelkeltét jó pén-
zért, más részük azt nézi, mikor mehet 
nyugdíjba… S a politikusok szerint a 
hazát már nem kell megvédeni, mert 
úgysem éri támadás. Ha pedig mégis 
érné támadás, majd jól megvédi más 
valaki. Jó pénzért, s aztán úgy itt marad-
na az a védő, hogy nekünk nem maradna 
hely! Ismerjük már ezt, a török kiűzése 
után a Habsburg-csapatok rögtön itt is 
maradtak, azt hitték, a fegyver jogán 
minden az övék. Akkor egy Rákóczi-
szabadságharc kellett ahhoz, hogy a 
magyar haza lerázza azokat a „felsza-

badítókat”, s valamelyest visszaállítsák 
a magyar alkotmányosságot. Érdekes, 
1848-ban az osztrák csapatok támadása-
kor a törvényes magyar kormány, majd 
a Honvédelmi Bizottmány népfölkelést 
hirdetett, fegyvereket gyártatott az új 
honvédseregeink számára, s hívta haza 
a távol szolgáló magyar sorozású alaku-
latokat a haza védelmére – s nem zsol-
dosokat toborzott, nem őrző-védőkhöz 
fordult Kossuth, s nem idegen hatalmak-
ra bízta a hon védelmét. Vajon miért? De 
’56-ban is hazánk népe a maga kezébe 
vette az ügyet, nem várt arra bámészan, 
hogy majd idegen védőseregek vonul-
nak be ide….  

Ma pedig? Nemrégiben egy tanító 
panaszkodott a rádióban, egy budapes-
ti iskolást megkérdeztek volt, honnan 
is ered, miként is indul a tej, ami az 
asztalunkra kerül. A szegény budapes-
ti iskolás azt válaszolta: a tejgyárban 
készítik. Tragikomikus válasz, s bár 
nem ő tehet róla, mert meg sem tanítot-
ták neki az igazságot, de e válasz mégis 
jól jellemzi korunkat. Szimbolikus, jel-
képes a ’tejgyár’ kifejezés. Tragikus a 
tejgyár válasz azért, mert lám, lehet egy 
fogyasztói világ ennyire elszakadva az 
élettől, a természettől, az igazságtól, 
s az anyaságtól, hiszen az anyatej is 
tej. Komikus is a válasz persze, hiszen 
a boltokban kapható, tejnek nevezett 
fehér folyadékok már valóban gyár-
ban készülnek, annyira átalakítják a jó 
tehenek adta táplálékot, hogy már nem 
tud megaludni, nem készíthető belő-
le aludttej. Ha nem hiszik, próbálják 
meg. 

S ha még megállunk a tejgyár válasz-
nál, félelmetesnek is tarthatjuk. Mert ha 
vannak emberek, akiknek a környeze-
tében a gyermekek ennyit tudnak a 
világról, feltehetően azok a felnőttek 
is megelégszenek a tejgyárban készült 
tejjel, a kenyérgyárban készült kenyér-
rel, a borgyárban készült borral, a méz-
gyárban készült mézzel, a tudásgyár-
ban adott tudással, a gyógyszergyárban 
készített boldogsággal, a kereskedelmi 
tévégyárban készített magyar nyelvvel. 
S az ilyen emberek már egyáltalán nem 
értik, miért is baj az, ha idegenek kezére 
kerül a termőföld, ha kipusztulnak a 
falvak, ha jön a génkezelt kukorica… 
Miért is érdekelné őket, hisz’ a tejgyár 
ontja a tejet, a kenyérgyár a kenyeret. S 
ha egyszer aztán azt veszik észre, hogy 
már csak kívülről nézhetik az üzletek 

kirakatát, orrukat nekinyomva, akkor 
már késő lesz… 

S az ilyen emberek talán csak néznek 
értetlenül, ha szóba kerül: védtelen a 
haza kívül-belül. 

Köszöntsük a tavaszt néhány verssel, 
ha már kardot, íjat nem lehet tenni ide a 
lapba, jó Sértő Kálmán (1910-19419 fia-
talon eltávozott költő versei ezek, tiszták 
és őszinték.

Tanya tavasszal
Fénnyel bőséges napos kék ég,

Felhőfoszlányok, karikák,
Alatta tanya. Fehérfalú
Istálló. Kócos barikák

Harapnak a föld zöld hajába.
Piros kis szalagjuk alól

Rézcsöngettyűiknek ver a szíve,
S a visszhangból még visszaszól.

Vén rudas ökrök kérőznek föl,
Félszer porán heverve el,

Menyecske szoptat a küszöbön,
És altatódalt énekel,

Elalvó bimbaját lesi,
Be kell vinni a kis bölcsőbe.

Halkabban mondja mindig a dalt,
S erős emlejét elteszi.

Apróhirdetés
  Kiadom legény szívemet,

Egy virággal telt nagy terem
Szememben megtekinthető
S beköltözhet a: Szerelem!

  Kívánság 
Mezőre kifutok

Egyszer nagy erővel,
Jól akarok lakni

Szabad levegővel,
Vihar testvéremmel
Pusztán találkozni,

Sarkam mögött hagyott
Rossz várost átkozni.

Vad zápor mosdasson,
És mennydörgés rázzon,

Elém hétrőfnyire
Fénylő villám vágjon,

Szivárvány öleljen,
Napfény melegítsen,
Keserű tervemben
Jó Isten segítsen.

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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A VÍRus
Vége a napnak. Hazafelé mész a kocsid-

dal. Bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson 
keresztül hallasz egy kis faluról, valahol 
távol Indiában, ahol a falu három lakója 
váratlanul és nagyon furcsa módon meghalt. 
Valami olyan influenza okozta a halálukat, 
amiről még soha senki nem hallott. Néhány 
orvos útban van, hogy kivizsgálják a dol-
got.

Aztán vasárnap a rádióban újabb híreket 
hallasz. Most már nemcsak három emberről 
van szó, hanem harmincezerről, és most már 
a tévé is foglalkozik a témával. Egy olyan 
különleges járványról van szó, amilyennel 
még eddig nem találkozott az emberiség. 

Hétfő reggel, mire felkelsz, minden újság 
vezércikke ez a történet. Most már nemcsak 
India, hanem a környező országok is meg-
fertőződtek. Az európai országok azon gon-
dolkodnak, hogy hogyan tudják távol tartani 
maguktól a vírust. Franciaország elnöke 
bejelentést tesz közzé: lezárják a határaikat. 
Bármely érintett országból érkező repülő-
járatra érvényes a zárlat, vagyis nem száll-
hatnak le a gépek az ország területén. Este, 
lefekvés előtt kicsit tovább nézed a CNN 
nemzetközi műsorát. Akkor egy tudósító 
bejelenti, hogy egy férfi Párizs egyik kór-
házában haldoklik a rejtélyes influenzától. 
Tehát megérkezett a vírus Európába is. 
Mindössze annyit tudnak róla, hogy amikor 
kiüt rajtad a betegség, tulajdonképpen már 
egy hete lappangott benned. Aztán négy napig 
hihetetlenül rossz állapotba kerülsz, majd 
meghalsz. Anglia és Amerika lezárja hatá-
rait, de túl későn, oda is megérkezett a kór. 
Négy napon belül szinte minden ország 
kimondhatatlan félelembe merül. 
Az emberek arról beszélnek, hogy 
mi lesz, ha az ő országukat is eléri. 
Szerda este valaki lélekszakadva kia-
bálja az utcán: "Kapcsoljátok be a 
rádiót, kapcsoljátok be a rádiót!" 
Mindenki feszülten figyel a kis hangszóróból 
jövő bejelentésre: két nő már az egyik itteni kór-
házban is haldoklik a rejtélyes influenzában. 
Órákon belül végigsöpör ez a valami az 
egész országon. Emberek ezrei dolgoznak 
éjjel-nappal, hogy megtalálják az ellen-
szert. De semmi nem bizonyul hatásosnak.  
Váratlanul érkezik a hír: megfejtették a 
rejtélyt. Megtalálták az ellenszert! De az 
elkészítéséhez egy olyan valakinek a vére 
kell, aki még teljesen tiszta a betegségtől. 
Az egész ország felnőtt lakosságát felszólít-

ják, hogy mindenki menjen el a városi kór-
házba, hogy a vértípusát ellenőrizhessék. 

Amikor pénteken, késő este a kórház-
hoz értek, már a parkolóban kígyózik a sor. 
Nővérek és orvosok rohangálnak, szúrják 
meg sorra a várakozókat és címkézik a 
kémcsöveket. Aztán odaérnek hozzád és 
családodhoz, és tőletek is vért vesznek. 
Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá, 
hogy ő is vért adhasson. Arra kérnek, 
maradjatok a parkolóban, és csak akkor 
induljatok haza, ha halljátok a neveteket. 
Hirtelen egy fiatal férfi rohan ki a kórházból 
ordítva. Egy nevet kiabál, és egy kórlapot 
lebegtet. A fiad megrángatja a kabátod ujját: 
"Apu, az én nevemet kiabálja." És mielőtt 
bármit tehetnél, megragadják a fiadat. 
- Egy pillanat! Álljon meg! - kiál-
tasz rá, mire azt válaszolják: 
- Semmi baj, minden rendben van. 
A vére teljesen tiszta. Úgy tűnik, 
hogy ő megfelelő donor lesz. 
Öt feszült perc múlva egymást ölelget-
ve jönnek ki az orvosok és a nővérek. 
Néhányan még nevetnek is. Az elmúlt 
egy hét alatt ez az első alkalom, hogy 
valakit nevetni látsz. Egy idősebb orvos 
ekkor odalép hozzátok, és azt mondja: 
- Köszönjük, uram. A fia vére tökéletes. 
Teljesen tiszta, nem fertőzött. Most már 
elő tudjuk állítani az ellenszert. Ahogy 
a hír elkezd terjedni, a parkolóban álló 
tömeg egyre hangosabban örvende-
zik, imádkozik, sír és nevet. De aztán az 
ősz orvos feleségedet és téged félrevon:  
- Beszélhetnék önökkel egy percre? Mivel 
donor kiskorú, ezért szükséges, hogy alá-
írják ezt a beleegyező nyilatkozatot. 
Elkezded aláírni, de aztán észre-
veszed, hogy a leveendő vérmen-
nyiség rubrikáját üresen hagyták. 
 - Mennyi vért vesznek le tőle? 
És ekkor az idős orvos mosolya eltű-
nik. - Nem tudtuk, hogy egy kisgyer-
mek lesz. Nem voltunk rá felkészül-
ve. Az összes vérére szükségünk lesz. 
Megdöbbenve válaszolsz: - De, de...! Ő az 
egyetlen fiam! 

- Mi a világról, az egész emberiségről 
beszélünk, nem egy emberről! Kérem, írja 
alá! Ha nem tudjuk most előállítani a vakci-
nát, mindenki meghal.

- Nem lenne megoldható, hogy vérátöm-
lesztést kapjon?

- Ha lenne tiszta vérünk, 
akkor kaphatna. Kérem, aláírná? 
Tompa csöndben aláírod. Aztán meg-

kérdezi az orvos: - Szeretnének néhány 
percre bemenni hozzá, mielőtt elkezdjük? 
A fiad az asztalon ül, és azt kér-
dezi: - Apa? Anya? Mi történik? 
Megfogod a kezét, és azt mondod neki:  - 
Fiam, nagyon szeretünk téged, és soha nem 
hagynánk, hogy valami olyan történjen 
veled, ami elkerülhető lenne. 

Aztán bejönnek az orvosok a szobába. 
Nektek ki kell mennetek. Még hallod, ahogy 
a fiad azt kérdezi: - Apa? Miért hagytok el?

És aztán a következő héten, amikor 
a fiad temetése van, néhányan átalusszák 
az alkalmat, és vannak, akik el sem jön-
nek, mert más dolguk van, vagy vannak, 
akik eljönnek ugyan, de csak egy mes-
terkélt mosolyt erőltetnek az arcukra, 
hogy úgy tűnjön, fontos nekik az egész. 
Nem akarnál felugrani, és azt mondani: 
ELNÉZÉST! A FIAM ÉRTED HALT 
MEG! HÁT ENNYIRE NEM ÉRDEKEL? 
EGYÁLTALÁN JELENT EZ NEKED 
VALAMIT?!

Isten is ezt szeretné kérdezni ezek-
ben a napokban: "A FIAM ÉRTED HALT 
MEG! SZÁMÍT EZ NEKED VALAMIT?" 

Hírek a Plébánia életéből:
Nagybőjti Lelkigyakorlat: A húsvéti 

készületben hagyományos lelkigyakorlatun-
kat március 13. és 14-én este 18:00 órakor, 
illetve 15-én este 17:00 órakor. A szentmi-
sék szónoka Balázs Gergely piarista atya. 
Az utolsó lelkigyakorlatos estén, szombaton 
kerül kiszolgáltatásra az idős vagy beteg 
testvérek részére a betegek kenete.

Kalendárium:
2008. március 13. – április 15.

Március 13-15.: NAGYBŐJTI 
LeLKIGyAKORLAT
Március 16. Virágvasárnap: 10:30-kor 
ünnepi nagymise, körmenet, Szt. Máté 
Passió
Március 20. Nagycsütörtök: Oltárfosztás, 
-mosás, virrasztás
Március 21. Nagypénteki liturgia: 17:30-
tól keresztút, Szt. János Passió
Március 22. Nagyszombat: Reggel 9 – től 
13 óráig szentségimádás, gyóntatás. A szer-
tartások este 19 órakor kezdődnek: tűz-
szentelés, feltámadási szertartás, gyertyás 
körmenet. 
Március 23.: HÚSVÉTVASÁRNAP
Március 24.: Húsvéthétfő

KATOLIKUS ÉLET



Gyakran látom: emberek szeretik 
egymást, s ugyanakkor nem bírnak egy-
mással élni. Amíg fiatal voltam, észre 
sem vettem ezt a rejtett szeretetet. Csak 
azt láttam, hogy örökösen marakodtak, 
veszekedtek, gyötörték egymást. – Hogy 
bírnak ezek így élni? – kérdeztem anyá-
mat. – Szeretik egymást. – válaszolta.

Hogy lehet ez? Mert tényleg így volt. 
Meghalt az egyik, s a társa nem felsza-
badult, hanem összeomlott. Ott maradt 
egyedül, kifosztva, örökös veszekedés, 
indulat, őrjöngés nélkül – de társtalanul.

Nagyon gyakori dolog. A mindennapi 
élet szüntelen közelharcában csak nagyon 
ritkán szólal meg bennünk az igazi „mély-
valónk”. Rendszerint akkor, ha a másik 
bajba került. Ezek a „húzd meg- ereszd 
meg” kapcsolatok sokkal gyötrelmeseb-
bek, mint a hideg viszonyok, mert ott nem 
köti össze a társakat eleven, fájó idegszál. 
Együtt vannak megszokásból, érdekből, 
gyávaságból: hűvösben élnek, de bírják.

A legforróbb pokol olyan családok-
ban van, ahol szeretik egymást. Ahol 
csak közöny van, ott nem vagyunk sé-
rülékenyek. Ott nem fáj az életünk, leg-
feljebb üres. De ahol érzések kötnek ös-
sze, ott fájdalmat okoz a másik. Minden 
mondatával nyílt sebekhez ér. Ott nem 
mindegy, hogy mit mond és hogyan szól 
hozzám, nem mindegy, hogy mit hoz és 
hová megy – ott úgy működünk, mint a 
sziámi ikrek: egymásnak fájunk, s ideg-
végződéseink összeérnek.

Mit tegyünk? A választ a magyar szó, 
a szeretet adja. Ebben a szóban benne 
van elrejtve a válasz. A szeretet a „szer” 
gyökből ered, melyből a „szerelem”, a 
„szervezet”, a „szervezés” – de elvon-
tabb síkon még rokona a „szerkezet” és 
a „szerkesztés” is. Ez azt jelenti, hogy az 
igazi Szeretet – meg van szervezve. Az 
igazi szeretetben rend van.

Úgy is, hogy a fejemben rend van, 
úgy is, hogy a közöttünk lévő kapcsolat-
ban is rend van.

Erről mi már nem tudunk. Pedig lát-
juk, hogy míg egy kristály is azért áll 
össze, mert sajátos rend van benne. És a 
Naprendszerben is rend van, és minden-
hol rend van, ahol a sok külön összeállt 
egyetlen egésszé.

És így van egy párkapcsolat, egy há-
zasság és egy család is. Csupán a vonzal-
mak nem elegendőek.

Érzéseink zűrzavarosak. Minél forró-
bak és hevesebbek, annál inkább. Ezek 
kaotikusan forognak bennünk, a vonzás 
átcsap taszításba, a szerelem féltékeny-
ségbe, gyűlöletbe. Lelkünk éghajlata 
pillanatonként változik, és még ha ha-
lálosan szeretünk is valakit, akkor sem 
bírunk hosszabb távon élni vele, ha lel-
künkben, és egymás között nincs rend.

Ugyanígy működik a tánc is. Ezt is 
az őszinte érzések mozgatják

Átadod a lelkedet a zenének, átéled, 
átérzed dallamát, ritmusát. És kinyújtod 
a kezed a párod felé, akivel táncolni kí-
vánsz, aki ugyanúgy átéli a zenét, s átér-
zi a dallamát, ritmusát, mint te.

De ha nincs rend a fejetekben, s 
nincs egy nagyon is lekottázható, szép 
rend köztetek, csakis legázolni tudjátok 
egymást. Magadra rántod őt, rálépsz, le-
taposod, s ha elengeded, nem találod újra 
meg a kezét, mert kiestetek a ritmus és a 
dallam rendjéből.

Rendetlen lélekkel és érzésekkel 
csak ugrálni lehet, táncolni soha. De ha 
jobban belegondolsz, maga a zene is így 
jött létre.

Nem elég, hogy Johann Straussnak 
szép érzései voltak, hogy megszólalt a 
fejében egy boldog és érzelmes trallala-
trallala, hanem azt a zenét még meg kel-
lett szerezni, (szer!) – az, hogy ez szé-
pen szól, s maradandó, azért van, mert a 
szerző az érzéseit is megszervezte.

Struktúra nélkül minden összeomlik. 

A legtöbb mai kapcsolatnak, de főleg 
családnak, ahol már nem is páros tánc, 
hanem össztánc folyik, ez a baja: ren-
detlenség van benne. Káosz. Senki sincs 
a helyén. Nincsenek eldöntve, hogy az 
„össztáncban” ki és mikor vezet. Van, 
amikor a férfinak, van, amikor a nőnek 
kell vezetni!

Ezt is kevesen tudjuk, hogy bizonyos 
élethelyzetekben a szerepek felcserélőd-
nek. A páros tánc legnagyobb titka ez, 
hogy bizonyos dolgokat a nő nemcsak 
jobban „érez”, de jobban is tud. Ilyenkor 
neki kell vezetni.

Egy másik helyzetben már a férfi az 
irányító. Azon felül ott van mindkettőjük 
magánya. Amikor szétválnak, s külön 
forognak. Egy tánc attól áll össze, hogy 
néha együtt, néha egyedül vagyunk.

Vannak olyan „forgások”, melyeket 
önmagunk körül kell megtennünk. És 
vannak olyanok is, melyeket együtt.

Mégpedig tágan együtt – csak ujjunkat 
érintve – szorosabban együtt – összeölel-
kezve -, s még szorosabban összetapadva.

S utána újra szét kell válnunk, és kü-
lön pörgünk, messze egymástól, tovább.

A másik magányába nem szabad be-
legázolni. De nem szabad benne hagyni, 
ha látod, nem jó ott neki. Amiről itt szó 
van, azt úgy hívják: Életrend. Régóta 
nincs már.

Nem is tudjuk, mi az, mert senki sem 
nevelt rá minket. Hiányzik fejünkből és 
életünkből a rend, s ezért a családok leg-
többje az őrültekházához hasonlít.

Ilyenkor nincs nagyobb tévedés, 
mintha egy pszichológus a baj okát az 
érzelmek között kutatja – s nem a lélek 
benső rendetlenségében.

Az érzések – még a legőszintébb és 
legforróbb érzések sem képesek egy em-
beri együttest egyben tartani.

Az igazi szeretet kétarcú: az egyik 
az érzés, a másik a rend. Zenészek úgy 
mondják: a harmónia.

Pásztor tanító néni
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Össztánc

Meghívó „Tanyai napok” rendezvényre
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2008. április 4-én,

pénteken 17 órára a Szentkirályi Mûvelõdési Házba a Magyar tanyák
históriája címû elõadásra.

Előadó: Bárth János nyugalmazott múzeumigazgató
Az előadás előtt bemutatásra kerül: Sildai történet falusi komédia

az általános iskola 3. osztályos tanulóinak előadásában, Pápai Ferencné rendezésében.
A rendezvényre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:

Szentkirályi Általános Iskola és a Vágó János Gazdakör
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A Szentkirályi Napközi Otthonos 
Óvoda a megüresedő élelmezésve-
zetői állás betöltésére jelentkezőket 
keres.

Ellátandó feladatok: - gazdál-
kodási és pénzügyi feladatok ellátá-
sa, előkészítése, - vagyonvezetéssel 
kapcsolatos teendők, - élelmiszer 
megrendelés, stb. Az ellátandó fel-
adatok részletes leírását a hatályos 
jogszabályok és a munkaköri leírás 
tartalmazza.

Feltételek: - érettségi, - élelme-
zésvezetői képesítés megléte vagy 
annak megszerzésének vállalása, 
- büntetlen előélet, - magyar állam-
polgárság.

Előnyt jelent: könyvelési ismere-

tek, számítógép kezelési ismeretek.
Jelentkezni lehet: - önéletrajz, - 

képesítést igazoló dokumentum, - 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány beadásával.

Bővebb információ: 70/455-86-
52 vagy 445-029 telefonszámon Gör-
be Ervinné óvodavezetőtől kérhető.

Jelentkezési határidő: 2008. áp-
rilis 15.

Elbírálási határidő: 2008. ápri-
lis 25, az óvodavezető dönt.

Bérezés: Kjt. szerinti illetmény
Az állás betölthető: 2008. au-

gusztus 25.
Az állás kiírója az állásra jelent-

kezés eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.

FELHÍVÁS ÉLELMEZÉSVEZETŐI
ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

2008. február 29-én 16 órától köz-
meghallgatással egybekötött falugyűlés 
volt a helyi Művelődési Házban. A je-
lenlévők száma kb. 110 fő. A falugyűlés 
megnyitása után a polgármester megtar-
totta szokásos évértékelő beszámolóját. 
Elöljárójában tájékoztatta a jelenlévőket 
a községünket érintő alábbi adatokról: az 
elmúlt év utolsó napján a lakosság száma 
1974 fő volt: 24 újszülött gyarapította a 
falu lakosságát és 22 haláleset történt. 
Lakóhelyet létesített 64 fő, és ugyanen-
nyien költöztek el. A képviselő-testület 
az elmúlt évben 14 ülést tartott, melyen 
14 rendelet és 114 határozat született 85 
%-os átlagos képviselői részvétel mel-
lett. Megköszönte a képviselő-testület és 
a bizottságok elmúlt évi munkáját.

A helyi oktatás jövőjével kapcsolato-
san felhívta a figyelmet a gyermekszüle-
tések számának csökkenő tendenciájára 
(a jelenlegi adatok szerint a következő 3 
évben 60 alá csökken az óvodások száma 
a mostani 70 fölöttiről), aláhúzva ennek 
döntő jelentőségét az oktatási intézmé-
nyeink fenntarthatóságát illetően. Hiába 
a közösség anyagi áldozata, ha elfogy-
nak annak kedvezményezettjei.   

Beszámolójának további részében 
részletesen ismertette az elmúlt év gaz-
dálkodásának adatait, a „Szentkirályért” 
Közalapítvány működésével kapcsolatos 
fontosabb adatokat, az idei terveket, el-
képzeléseket, majd ismertette az alapít-
ványi ösztöndíj-pályázat nyerteseit, akik 

Turkevi-Nagy Sándor és Kasza Nelli 
középiskolai tanulók, valamint Hajagos 
Annamária főiskolai hallgató.

Ezt követően a hozzászólások követ-
keztek: A lakosság részéről többen ér-
deklődtek az M44-es út nyomvonaláról.

Jánosy Jenő a szennyvízkezelési pá-
lyázat benyújtásával kapcsolatban java-
solta, hogy az önkormányzat „ne tegye 
olyan magasra a mércét, amit nem tud 
megvalósítani”. A lakosság egyébként 
sem kis terheit nem lenne ajánlatos még 
ezzel is növelni, gondol itt főként az idő-
sekre. A lélekszámot tekintve sem köte-
lező az önkormányzat számára a szen-
nyvízcsatornázás megvalósítása, mivel 
2000 fő alatt van a lakosok száma. Ha 
figyelembe vesszük azt is, hogy a tanyán 
élők egyébként sem lennének bekötve a 
hálózatba, akkor messze alatta vagyunk 
ennek a számnak. Darányi Kálmán a 
Szentkirály Napjával kapcsolatban java-
solta a régi hagyomány visszaállítását, 
azaz ne az Ásványvíz Kft. napjával le-
gyen egybekötve a falunap annál is in-
kább, mivel szentkirályi emberek már 
alig dolgoznak az üzemben. Turkevi-
Nagy Sándor javasolta, hogy az „Öreg 
Iskola” megvásárlásának gondolatát is 
vesse el az önkormányzat, mivel az az 
épület már több mint százéves. Rada Mi-
hályné a kóbor kutyákkal kapcsolatosan 
kérte az önkormányzat intézkedését.

A polgármester válaszában elmond-
ta, hogy az M44-es út nyomvonalával 

kapcsolatos legfőbb döntés a kiindulási 
pontról (M5-ről, vagy a leendő M8-ról 
induljon) még nem született meg, így 
újabb információval nem rendelkezik, 
mint amit lapunk előző száma tartalmaz. 
Változatlanul fontos a helyi döntésho-
zók és a lakosság együttmunkálkodása, 
de továbbra is jó esélyt lát arra, hogy a 
bennünket érintő legkisebb áldozat árán 
valósuljon meg a beruházás. A kutyák-
kal kapcsolatban elmondta, hogy ha a 
lakosság részéről ilyen irányú bejelentés 
érkezik, a tulajdonost minden esetben 
felszólítjuk, hogy tartsa a kutyáját zárt 
helyen. A kóbor kutyák likvidálásával 
kapcsolatban voltak korábban különféle 
próbálkozások, de ezek most egyelőre 
nem működnek.

Ezt követően Bálint Miklósné falu-
gazdász tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
továbbra is két településen: Szentkirá-
lyon és Tiszakécskén végzi munkáját, 
így elég kevés idő áll rendelkezésre az 
aktuális feladatok ellátására. A különfé-
le támogatások igényléséhez szükséges 
nyomtatványokban változások nincse-
nek. Jelenleg az őstermelői igazolványok 
érvényesítése van folyamatban, valamint 
a területalapú támogatások igénylése 
kezdődik, mely az idei évtől elektroni-
kus úton történik. Az ezzel kapcsolatos 
teendőket részletesen ismertette, kérve 
a lakosság együttműködését. Bemutatta 
Török László urat, aki a gázolaj-támo-
gatással kapcsolatosan tájékoztatott, ki-
emelve itt is az elektronikus bevallással 
kapcsolatos tudnivalókat.

Falugyűlésről jelentjük

feLhÍVás
Értesítem a szülőket, hogy a Köz-

oktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 6. paragrafus (2) be-
kezdése alapján 2001. június 1. és 2002. 
május 31. között született gyermekek a 
2008/2009. tanév kezdetén tankötelessé 
válnak.

A tankötelessé váló gyermekeket 
– egészségi és iskolaérettségi állapotuk-
tól függetlenül - az általános iskolába be 
kell íratni!

A beiratkozás időpontja a Szentkirá-
lyi  Általános Iskolában: 2008. március 
27-én 7.30-15.30, 2008. március 28-án 
7.30-15.30.

A beíratáshoz a szülő (gondviselő) 
állandó lakhelyét- illetve tartózkodási 
helyét- tartalmazó igazolvány, a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata és az 
iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget 
tanúsító) igazolás szükséges.

Dr. Lipka Klaudia jegyző
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REFORMÁTUS ÉLET

KezdeTeK
Bizony, hajnalonta már csicseregnek, 

dalolnak a rigók az ablakaink előtt, a nap 
legtisztább pillanata ez, amikor még minden 
egyértelmű és teljes. Tavaszkezdet ez, leta-
gadhatatlanul. Mert mi is lenne nélkülünk 
madárdal és Tavasz nélkül? Ó, megszoktuk 
már, hogy beköszöntenek újabban gyorsléptű 
tavaszok, félre is tolták a ruhatárból az átme-
neti kabátot; s már csak emlékeinkben, atyáink 
bezzegeléseiben fordulnak elő szép tavaszok, 
vakító kék éggel, fehéringes március tizenötö-
dikékkel, vizekkel borított rétekkel, szívdob-
bantó szerelmekkel. A Tavasz is olyan, hogy 
már csak a hiányát vesszük észre. A Tavasz 
azonban, legyen szép vagy kopott, mindig 
felváltja, eltörli a Telet. Tavasz nélkül tehát 
nem tudunk élni. 

Emberi egészségünk, akár testi, akár lelki 
egészség, olyan vagyonunk, amelyet termé-
szetesnek tekintünk, sokszor nem is vigyázunk 
rá, s csak hiánya tűnik fel. Ó, akkor aztán 
milyen fontossá válik, ami már nincs. Mennyit 
áldozunk rá, hogy - legalább csak egy részét 
– visszakaphatnánk! S ha sikerül, akkor már az 
lesz az egész-ség, kurtább, mint eredetileg, de 
az is egész. Kinek mekkora hát az Egész-ség, 
nem tudhatjuk, de enélkül sem tudunk élni. 

Március első vasárnapját elharangozták 
már. Szerényen húzódott meg naptárainkban az 
aznapi bejegyzés: bibliavasárnap. Megszokott 
napi társunkat, útitársunkat, a régi vagy újabb 
fordítású Bibliát kívánja e nap még jobban 
szemünk elé helyezni. Mert szép a megszo-
kottság gyakorlata, ritmusa; ám ha időnként 
más helyzetben, más fényben szemügyre 
veszünk dolgokat, meghökkentő felfedezé-
seket tehetünk. Megszoktuk, ugye, lakásunk 
falait, általában egyenesnek is látjuk, ám ha az 
ablakon súrló fény esik rá, máris láthatóvá vál-
nak mélyedései és domborulatai, olykor a rajta 
lerakódott por is. Bizony, a Biblia is magától 
értetődőnek, megszokottnak tűnik; még az is 
tudja, van Biblia, aki nem forgatja; az is látja, 
aki csak a nagyszüléjétől örökölt foszló kötésű 
öreg Bibliát porolja le nagytakarításkor, elré-
vedve templomépítő elődein, akik még hittek, 
mertek, akartak, alkottak…eljártak…

Minthogy itt van velünk a Biblia, csak 
elméletileg tehetjük fel a meghökkentő kér-
dést: mi is lenne velünk Biblia nélkül? No, 
persze, nem olyan komolytalan válaszokat 
várunk, mint hogy akkor fel lehetne végre 
oszlatni az egyházközséget, meg hogy nem 
kéne adakozni, meg hogy nyugodtan lehetne 
vasárnap délelőtt vásárolni; nem. 

A kérdés nem arról szól, mi lenne, ha hol-
naptól nem lenne Biblia, hanem arról szól: mi 

lenne, ha eleve nem is jött volna létre a Biblia. 
Ha egyáltalán nem is létezne. Olyan kérdés ez, 
mint az a néhány fizikust foglalkoztató másik 
nagy kérdés: mi volt az Idő előtt; mi volt 
akkor, amikor még nem volt idő? 

Mert hát mi is számunkra a Biblia? A 
Könyvek Könyve, persze, 66 különböző, hos-
szabb-rövidebb könyvből álló, Istentől ihletett 
alkotás, mondhatjuk, de ez csak a foglalat. A 
tartalom pedig: hitvallás Istenről. A Biblia nem 
azt írja le kicsoda is Isten, milyen is Ő, hanem: 
hitvallás. S az Ószövetségből az Újszövetségbe 
haladva megadta Isten nekünk az önmagáról 
való tökéletes képet: Jézus Krisztust, emberré 
lett fiát. Aki ezt mondja: aki engem lát, látja az 
Atyát. Jézus életének sarokpontja pedig a hús-
véti feltámadás. Igen, ezen az egyetlen dolgon 
múlott Jézus tanítása akkor kétezer éve, s ezen 
múlott az egész keresztyénség, s magának az 
egész Bibliának az értelme is: azon: van-e, 
lesz-e feltámadás. Mert ha nincs feltámadás, 
akkor hiába volt minden, hiába az ószövetségi 
próféták sora, akkor a tanítványok visszame-
hetnek halásznak, vámszedőnek, pásztornak, 
s nem apostolok lesznek. De a Feltámadás 
megtörtént, bizonyítékok sora igazolja, Jézus 
tehát legyőzte a halált, Ő a megváltónk.

„Jézus egész életének, minden tanításá-
nak pedagógiai célja volt: megmutatni, hogy 
egész életünk, minden értékünk és minden 
percünk Istené. Akkor van értelme és értéke, 
akkor eredményez boldogságot, ha az ő céljait 
szolgálja. Ezt nem elég mondani, ezt be kellett 
mutatni. Virágvasárnap Jézus harminchárom 
éves, erős, boldog, diadalmas úr, népe királlyá 
akarja koronázni, barátai büszkék rá, ellensé-
gei reszketnek, mindent elért, amit elérhetett. 
Ezt mind maradéktalanul, tudatosan odaadja. 
Nagypénteken ellenségei diadalmaskodnak, 
kigúnyolják, megsemmisítik, barátai elszalad-
nak, népe megtagadja, anyja zokog a kereszt 
alatt, úgy adja oda utolsó csepp vérét, ezzel 
mutatva meg, mit jelent a teljes önátadás. Ez a 
gyakorlati tanítás az, ami Isten akarata szerint 
való, amit másképp nem lehetett volna örök 
időkre érvényesen megtanítani. – De Isten tör-
vénye szerint az, aki tökéletesen hajtja végre 
az Ő akaratát, teljes boldogságot érdemel 
mind a földön, mind a mennyben. A Názáreti 
Jézus, mint ember, ezt érdemelte, mégis olyan 
sorsot kapott, amit a leggonoszabb bűnös 
érdemelt volna. Az isteni igazság tehát adós 
maradt az ember Jézussal szemben. Az isteni 
igazság meghiúsulása kozmikus értékű. Azért 
ha ma, vagy bármikor egy bűnös ember Isten 
ítélete alatt áll, Krisztus így védheti: Atyám, 
igaz, hogy ez a semmirevaló minden büntetést 
megérdemel, de én már elviseltem azt, amit 

ő érdemel. Hadd kapja meg ő azt, amit én 
érdemeltem. – Ez a megváltás.” (e tanítást 
Varga László erdélyi református lelkipásztor 
mondotta az ötvenes években a börtönben, 
rabtársainak, midőn ’56 miatt, koholt perben, 
gazul elítélték)  

Ha tehát nem is lett volna Biblia, amely 
a foglalat, akkor nyilván a ’tartalom’ sem 
lenne, nem született volna a Biblia főszerep-
lője: Jézus Krisztus sem. S mert Jézus egy az 
Atyával, talán Isten sem lenne, s ha Isten sem 
lett volna, akkor Teremtés sem lett volna. No, 
ez aztán olyan tökéletes képtelenség, hogy 
bízvást mellőzhetjük is. Biblia tehát van, volt, 
lesz, sőt szükségszerűen kellett, hogy legyen 
Biblia, mert isteni terv alapján történt a jézusi 
megváltás, szükséges volt hát, hogy erről 
írás készüljön. Írás, nekünk is! Ezzel a hittel, 
reménységgel, bizakodással készüljünk hát a 
Föltámadás ünnepére! 

És persze, a Bibliából tudhatjuk meg, 
mi volt az Idő előtt, mi volt akkor, amikor 
még nem volt idő. Nyíljon hát elénk a nagy 
titkok tudója, János apostol evangéliuma: 
„Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt, 
és Isten volt az Ige.” Az Ige, görögül logosz, 
a Tudás, eredendően az ’isteni tudás’, s lám, 
nyelvtanórán is azt tanultuk: az ige cselekvést, 
történést kifejező szófaj. Kezdetben tehát csak 
az Ige volt, az az isteni terv, isteni szere-
tet és öröm, amely a Teremtésre, a hitvalló 
ember-társ megteremtésére irányult. Vagy ha 
valakinek úgy tetszik: először az a tudás volt, 
amit ma információnak is hívunk, amely ott 
rejlik minden kicsi sejtben, hiszen minden 
kicsi sejt ’tudja’ mi a dolga, mivé kell lennie, 
s azt teszi…

hÍVOGATÓ!!!! 
Március 20. csütörtök 15 óra: házi istentiszte-
let (Kossuth u. 7. Kincsesné Juliska néninél), 
úrvacsorai közösségben. 
Március 21. nagypéntek 18 óra: passiós isten-
tisztelet a templomban. 
Március 23. Húsvétvasárnap 10 óra: ünnepi 
istentisztelet az úri szent vacsora közösség-
ében.
Március 24. Húsvéthétfő 10 óra: ünnepi isten-
tisztelet az úri szent vacsora közösségében. 

És vasárnaponként tíz órára rendes ünnepi 
istentiszteletre hív a harang minden keresz-
tyént és minden érdeklődőt! Az istentisztelet-
tel egy időben pedig gyermek-istentisztelet, 
szakképzett hitoktatókkal! Áldott, békés, bol-
dog Húsvéti ünnepet kíván minden Olvasónak 
a Szentkirályi Református Egyházközség!

Kenyeres Tibor
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sporteredmények
Februárban több sportversenyen 

is részt vettek tanulóink. Ezekről rö-
viden az eredményeken keresztül sze-
retnénk hírt adni. szellemi diákolim-
pia megyei döntő: 3. hely. A csapat 
tagjai: Rohács Betti, Kokovai Mónika  
Bencsik Anna, Madari Julianna 5. osz-
tályos tanulók.

IV. korcsoportos leány kézilabda 
városi döntő, Lajosmizse: 3. hely. A 
csapat tagjai:  6. osztály: Szutor Dorka 
7. osztály: Szabó Aletta, Szabó Ildikó, 
Oláh Kitti, Kasza Krisztina, Kovács 
Ildikó(kapus), Medgyesi Éva 8. osz-
tály: Szente-Varga Orsolya, Deák Éva, 
Király Borbála, Sáfár Alexandra.

Téli Kupa, Izsák, 97-es korosz-
tály: 2. hely. Játékosok: Bagány K. 
(2 gól), Nyúl L. (1 gól), Kasza T. (3), 
Tari R., Tari K., Kovács L., Hojsza A. , 
Ádám Á., Molnár B., Szűcs I.

Téli Kupa, Lajosmizse, 97-es kor-
osztály: 5. hely. Játékosok: Steklács Já-
nos (2 gól), Bagány K. (1 gól), Hojsza 
A. (1 gól), Nyúl L., Kasza T., Tari R., 
Tari K., Kovács L., Szabó T., Kovács 
D.

XI. Bálint-napi Kupa, Szentkirály, 
97-es korosztály: 3. hely. Játékosok: 
Bagány K. (3 gól), Nyúl L. (1), Kasza 
T. (2) , Tari R. (1), Tari K., Kovács L., 
Hojsza A. (2), Dóra D. (1), Kovács D. 
(1), Molnár B.

Téli Kupa, Lajosmizse, 2000-es 
korosztály: 3. hely. Játékosok: Horváth 
B. (3 gól), Prikkel L. (2), Kovács M.(1), 
Oláh T., Nagy M.(1), Ádám K., Énekes 
K., Farkas N., Besenyei D.,

Bugac Kupa, Bugac, 93-as korosz-
tály, lányfoci: 3. hely. A csapat tagjai: 
Benkovics Gyöngyi (3 gól), Király 
Borbála (2), Szutor Dorka (1),  Kasza 
Krisztina, Kovács Ildikó, Deák Éva, 
Szabó Aletta, Sáfár Alexandra, Sz. Var-
ga Orsolya.

Bugac Kupa, Bugac, 95-ös korosz-
tály, lányfoci: 2. hely. A csapat tagjai: 
4.osztály: Oláh Szabina, Kis Emília, 
Rohács Anna, 5. osztály: Madari Juli-
anna 6.osztály: Szutor Dorka 7. osztály: 
Oláh Kitti, Kasza Krisztina, Kovács Il-
dikó (kapus). Szutor Dorka a torna leg-
jobb játékosának lett választva.

Baukó Ferenc, Szutor Sándor
házi tanulmányi verseny

A Diákönkormányzat idén első al-
kalommal rendezett házi tanulmányi 
versenyt. A feladatok összeállításában 
segítettek a DÖK tagok is. A tanulók 
helyesírásból, matematikából, és tör-
ténelemből mérhették össze tudásu-
kat. Majdnem 100 tanuló vett részt a 
megmérettetésen, akik valamennyien 
egy kis ajándékot, a helyezettek pedig 
könyvet és oklevelet kaptak.

Eredmények: 1.osztály: I. Urbán 
Orsolya, II. Varga Tünde, III. Kovács 
Tünde.

Helyesírás: 2.osztály: I. Kokovai 
Nikolett,  II. Agárdi Diána Ivett,  III. 
Steklács János. 3-4.osztály: I. Molnár 
Benedek,  II. Péntek Laura, Oláh Sza-
bina. 5-6.osztály: I. Prikkel Petra,  II. 
Szutor Dorka, Kokovai Mónika. 7-

8.osztály: I. Madi Éva, II. Szabó Ildikó, 
Bagi Orsolya.

Matematika: 2.osztály: I. Gyenes 
Meláni, II. Kokovai Nikolett,  III. Rada 
Adrienn. 3-4.osztály I. Molnár Be-
nedek,  II. Hojsza Attila,  III. Kovács 
Dániel. 5-6.osztály I. Pekár Erika, II. 
Szutor Dorka, Rohács Betti. 7-8.osz-
tály I. Rohács Fanni, II. Madi Éva,  III. 
Szabó Ildikó.

Történelem: 5-6.osztály I. Prikkel 
Petra, Pekár Erika, II. Szutor Dorka, 
Fülöp Réka. 7-8.osztály I. Kovács Ka-
talin, II. Szabó Ildikó, III. Ádám Ri-
chárd.

Szutor Sándorné
Folytatás a következő oldalon.



2008. március                             SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                  11. oldal

Táncos bál
Ismét nagy érdeklődés követte a 

Szentkirályi Tánccsoport Farsangi 
Bálját. 

Február 2-án a 
Sportcsarnok gyö-
nyörű „jelmezbe” 
öltözött, majd ki-
gyúltak a színes 
fények, és megkez-
dődött a fergeteges 
karnevál.

A Tánccsoport 
jelenleg 136 főt 
számlál, óvodás 
kortól a felnőtt 
korig, összesen 7 
csoportban. A bál 
Tánckavalkád című 
részében valamen-
nyi csoport szá-
mot adott tánctudásáról. A gyönyörű 
Holdfény-keringőt kicsik és nagyok 
látványos táncai követték: Candy man, 
Subi-dubi, Mókuska-ntry, Cha-cha-
cha, Gyertyafény-keringő, Orosz tánc, 
Chelo:Cha-Cha, hókirálynő.

Nagy sikert arattak a zsonglőrök. 
Vastapssal jutalmazta a közönség az If-
júsági Csoport legújabb táncát: a Grea-
se-mixet. A fergeteges produkciók után 
a vendégek is táncra perdültek és folyt 
a mulatozás kivilágos-virradatig.

A jelmezfelvonuláson ötletesebb-
nél ötletesebb maskarák léptek szín-
padra: Skót család, Besenyő család, 
Permetezőgép, Zsák a foltját, Pillangó, 
Török basa háremhölgyeivel, Tavasz-
tündér, Ludas Matyi, Döbrögi, és so-

rolhatnám, hisz több mint 60 jelmezes 
emelte a bál hangulatát.

„Szóljon hangosan az ének!” har-
sogta a báli tömeg, és bizony az ritkán 
adatik meg, 
hogy a dal 
eredeti elő-
adójával, Sol-
tész Rezsővel 
együtt énekel-
hettük e nagy-
szerű slágert.

A tombo-
lasorsoláson 
rengeteg aján-
dék talált gaz-
dára. Nagyon 
hálásak va-
gyunk a vál-
lalkozóknak, 

magánszemélyeknek, szülőknek, hogy 
minden évben számíthatunk segítsé-

gükre!
A bál bevételét 

elsősorban táncru-
hák készíttetésére, 
tánchoz szükséges 
kellékek vásárlásá-
ra, illetve a csoport 
utaztatására és ki-
rándulásra fordít-
juk.

Együtt mulatott 
a falu apraja-nagy-
ja, Hisz minden 
évben nagy buli a 
farsang farka!

Szentkirályi 
Tánccsoport

Ui.: Ez a buli 
nem jöhetett volna létre, ha nincs az a 
sok segítő kéz! Köszönjük!!!

nagycsoportosok látogatása
A Szentkirályi Általános Iskolá-

ba 2008. február 28-án ellátogattak 
a leendő 1. osztályosok óvónőjük és 
szüleik kíséretében.  Kipróbálhatták, 
milyen érzés az iskolapadban ülni, 
ügyesen bekapcsolódtak az órai mun-
kába. Köszönjük a kedves ajándékot, 
amit tőlük kaptunk. Reméljük kellemes 
élményekkel tértek vissza az óvodába. 
Szeretettel várjuk őket szeptemberben 
az iskolában!

Kistérségi német nyelvi verseny
2008. február 14-én rendezték meg 

Tiszaalpáron a Kistérségi német nyelvi 
versenyt, felső tagozatosok számára. Is-
kolánkat évfolyamonként 3-3 fő képvisel-
te. Korosztályonként 30 induló közül az 

alábbi eredményeket sikerült elérnünk: 5. 
osztály: Szabó Tibor II., Kovács László 
VII., Ádám Ákos VIII. helyezés. 6. osz-
tály: Szutor Dorka, Szabó 
Endre megosztott VII., 
Oláh Rita VIII. helyezés. 
7. osztály: Csuka Jenő I., 
Szabó Ildikó III., Kasza 
Krisztina IV: helyezés. 
Gratulálunk!

Ádámné Péli Andrea

farsangoltunk
Február 15-én került 

megrendezésre az iskola 
farsangi mulatsága. Az 
osztályok produkcióját 
hagyományosan a jelme-
zes felvonulás, és a tom-

bola sorsolása követte. Az idő rövidsége 
miatt az igazi bulizásra már nem maradt 
idő, de így is jó hangulat volt.
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VÉGET ÉRT A VADÁSZATI SZEZON

Az idén korán befejeződött a va-
dászati idény az 5145 hektáros terü-
leten gazdálkodó Szentkirályi „Szent 
Hubertus Vadász társaság”-nál. A 23 
főből álló egyesület Kolozsvári János 
elnök, és Kovács Pál vadászmester 
irányításával hódol a nem mindennapi 
sportszenvedélynek. A mezei nyulak, 
fácánok, őzek „biztonságára” egy vad-
őr ügyel.         

Az évenként levadászható apróva-
dak számát a vadszámlálás alapján a 
vadgazdálkodási tervben határozzák 
meg, melyet a vadászati hatóság hagy 
jóvá. A mezei nyúl állománya elfogad-
ható, melyből a szezonban 55 darabot 
ejtettek el december 31-ig. /Eddig tart 
nyúlvadászati idény./ A fácánkakas 
vadászata február 28-ig tart. A termé-
szetes szaporulat mellé az elmúlt év-
ben 250 db kifejlett kakast vásároltak 

jó visszafogási eredménnyel. Összesen 
230 db került a vadászok aggatójára. 
Összességében nem nagy létszámban 
őz is előfordul a területen, melyből 25 
bak, és 36 suta és gida került kilövésre. 
Itt azért meg kell jegyezni, hogy őzek 

esetében a golyóra érettség elbírálásá-
nak szigorú szabályai vannak. Ilyen 
lehet a sérült beteg állat, vagy késői el-
lésből származó fejletlen gida. Külön 
érdekesség, hogy sikerült egy „paró-
kás” őzbakot elejteni. Ilyen agancsot 
rendszerint az ivarszervek sérülése 
után növesztenek az őzbakok.  

A vaddisznó nem őshonos /vagy 
már nem/, pusztánkon inkább váltó 
vadként fordul elő. Ritkán esik zsák-
mányul. A megcsappant apróvad-állo-
mány mind számban, mind fajban igen 
röviddé teszi a vadászati szezont. Ezt 
csak némi dúvadirtással lehet meg-
hosszabbítani. /róka, szarka vadászat/ 
melyből szép számmal fordul elő. 

Szentkirályi sportvadászok: Sok 
sikert.

-szerk-

Tanítsuk közlekedni gyermekeinket! 
Felejthetetlen napokat tölthettek 

el az óvodás gyermekek februárban. 
A „Helvécia Kultúrájáért” Közhasznú 
Alapítvány és a „Nemzedékek Jövő-
jéért” Közhasznú Alapítvány jóvol-
tából fergeteges közlekedési nap va-
lósulhatott meg óvodánkban. Február 
elején Kotroczó Zsolt rendőrhadnagy 
tanította a gyermekeket a helyes köz-
lekedésre, február második felében 
pedig Budapestről érkeztek vendégek 
hozzánk. A gyermekek nem kis meg-
lepetésére Tomi bohóc szórakoztatta 
kis óvodásainkat, majd az udvaron 
felállított kresz-parkban kamatoztat-
hatták a már elméletben megszerzett 
tudásukat gyermekeink. Százezer fo-
rint értékű ajándékkal lepték meg az 

óvodát. Május 30-
án 8 óvodás gyer-
mekünk részt ve-
het Budapesten az 
országos „Pindur-
Pandúr” Ki Mit 
Tud-on. Bízunk 
benne, hogy szép 
eredménnyel té-
rünk haza, addig 
is gyakorolunk és 
készülünk a nagy 
megmérettetésre. 
Ez a program meg-
található a www.
baon.hu oldalon.

Óvó nénik

jó teríték.

sikeres volt a fácánvadászat.



A medve nem hazudtolta meg 
magát, gyertyaszentelő napján 
nem bújt vissza a barlangjába, 
tehát vége a télnek: tartja a népi 
megfigyelés. Egyhangú volt az 
egész hónap, az átlagostól több 
fokkal enyhébb. A fagyos idők 
csak 10-e körül tértek vissza 
néhány éjszakára vékony jégré-
teggel vonva be a kisebb vizeket. 
A kellemes már-már tavaszi idő 
veszélyes mértékben előcsalo-
gatta a sárga-, és az őszibarack 
rügyeit, szinte a kipattanásig. Az 
erdei tisztásokon sokfelé találni 
lehetett ibolyavirág szőnyegeket. 
A korai szőlők nedvkeringése 
megindult. A természet jó három 
héttel megelőzte magát. Érdekes, 
hogy a korai vándormadarak 
elodázták a Julianna nap körüli 
érkezésüket. A pacsirták, seregé-
lyek, és a barázda billegetők csak 
a hónap végén szólaltak meg. A 
jó időt könnyen viseltük, azon-
ban a csapadék hiányt már annál 
inkább szenvedtük. Eső csak a 
hónap elején esett alig mérhető 
mennyiségben, tovább növelve a 
szárazságot, és még kilátástala-
nabbá téve a tavaszt. 

Csapadék viszonyok: 03-án 
0,7 mm, 06-án 1,3 mm, 07-én 
1,2 mm. Összesen: 3,2 mm. 
Februárban a sokévi csapadék 
átlag: 32 mm.

Vecsei

Február időjárása

Anyakönyvi 
hírek

Születtek: Babai Zsanett 2008. 
02. 11. anyja neve: Czeróczki 
Ilona Ildikó, Festő-Hegedűs 
Menyhért 2008. 02. 14. anyja 
neve: Gyurika Anikó, Göblyös 
Gergő 2008. 02. 23. anyja neve: 
László Éva.

MENTSÜK MEG ÉPÍTETT ÉRTÉKEINKET
Több mint száz éve, 1900-ban emel-

ték a Szolnoki út egyik éles kanyarjában 
a ma is meglévő beton keresztet. A fe-
szület barokkos talapzaton áll. Díszes 
öntöttvas kerítése mára már hiányos. A 
feszületet Faragó Imréné Varga Magdol-
na állítatta. Sajnos az idő vasfoga nem 
kímélte a mégoly becses útszéli relikvi-
át sem. A beton rész porlik, a feliratok 
olvashatatlanok, a függő öntöttvas kor-
pusz rozsdásodik. Talán a hiányzó Mária 
szobor még előkeríthető. Az építmény 
erősen rászorul a felújításra, amely mű-
helyben elvégzendő 
szakmunkát igényel. 
Szerény becsléssel is a 
restauráció kétmillió fo-
rintba kerül.   

Kedves Szentkirá-
lyiak! Mentsük meg a 
nem mindennapi útszé-
li feszületünket. Ked-
ves Olvasó! A Szolnoki út száz évvel 
ezelőtt más nyomvonalon vezetett. A 
kereszt állításakor kelet felé tört meg, 
és mintegy száz méter után újra az ere-
deti úton, az útkereszteződésnél folyta-
tódott. Az út jelenlegi vonala 1926-27-
ben alakult ki. A rossznyelvek szerint 
a „csücsök” tulajdonosa /valószínű, 
hogy Faragóéknak közük volt hoz-

zá/, nem 
ó h a j t o t t 
az akkori 
földtulaj-
d o n o s o k -
kal szom-
s z é d o s 
lenni, ezért 
a sarkot 
felajánlot-
ta iskola-
építésére, 
mely aztán 

valóra is vált. Így a tulajdonos megsza-
badult a rossz szomszédságtól, és egy-
be nemes ügyet is szolgált adakozásá-
val. Adományokat a „Szentkirályért” 
Alapítványra is fogadunk műemlékvé-
delmi célra „kereszt” megjelöléssel.

A mellékelt rajz segít eligazodni a 
fent leírtakon.

Vecsei ferenc
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emlékezés
Id. Gömöri Balázs 
halálának 3. évfordulójára

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet
Megpihent a drága apai szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,

De ezzel őt nem hozhatjuk vissza,
Tudjuk, hogy nem jössz,

De olyan jó várni,
Hazudni a szívnek,

Hogy ne tudjon fájni.

Szeretnénk kívánni
Neked jó éjszakát,
Álmodd az álmok
Legédesebb álmát.
S ha feljön a hold,

Az éjszaka vándora,
Vigyázzon rád az ég
Legszebb csillaga.

Szerető feleséged, fiad,
menyed, s 3 unokád

InTeRneT
fIesTA

A könyvtár idén 3. alkalommal 
csatlakozik ehhez az országos 
programsorozathoz, mely most 
március 26. és 29. között kerül 
megrendezésre Ennek célja az 
Internet népszerűsítése. Az idei 
mottó: „Ne csak lógj a neten!” 
Ennek megfelelően olyan prog-
ramokat állítottam össze, mely a 
gyerekek és a felnőttek számára 
is olyan internetes oldalakat kíván 
bemutatni, melyek hasznos infor-
mációkat tartalmaznak, segítenek 
a világhálón való eligazodásban. 
Részletes programjainkat keres-
sék majd a kihelyezett plakáto-
kon! Mindenkit sok szeretettel 
várunk a könyvtárba!

Szutor Sándorné



Az emeleti ablakban egy arab ven-
dégmunkás porolja a szőnyeget. Arra 
megy Pistike és felkiált: mi van Ali, 
nem indul?

* * *
A süketnéma koldus kéreget az aluljá-
róban. Egy nő odaad neki egy százast, 
és közben megjegyzi: szegény ember 
biztosan baleset következtében süketült 
meg.
Nem asszonyom, feleli a koldus, én már 
így születtem.

Három éves, szervízkönyves Opel Ast-
ra Classic 1.4 (benzines) 102.000 ki-
lométerrel eladó. Ára: 1.600.000.- Ft. 
Érdeklődni: 70/3371 341.

* * *
Eladó új, Sony típusú autós rádió-mag-
nó. Érdeklődni: 70/240-8425

* * *
Eladó 4 ha szántó Szentkirály-Alsón, 
önálló helyrajzi számmal. Érdeklődni: 
445-179, Poór József

* * *
Bádogos munkák garanciával, csa-
tornázás 1300 Ft/fm-től. Érdeklődni: 
70/500-2916

- Aki nagy dolgoknak szenteli éle-
tét, annak számára legfőbb szabály: 
ellenállni a középszerű emberek befo-
lyásainak, nehogy eltérítsék útjáról.  /
Ernest Rean/

- Ne nyúlj ellenségedhez! Ne tedd 
ellenfeleddé, vagyis egyenrangúvá 
veled! /Paul Valéry/

- Aki boldog, könnyebben boldogít 
másokat is: mi csorogjon az olyan for-
rásból, mely maga is száraz? /Bolyai 
Farkas/

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 mondásokHIRDETÉSEK Viccek!

9 személyes kisbusszal alkalmanként
személyszállítást vállalok

(kirándulásra, rendezvényekre,
kiállításokra, stb.)

Nyúl László: 76/445-195,
30/578-13-93

Műkő-, épületszobrász
munkák készítése, 
ablakpárkányok,
kerítés-fedkövek, 
többféle tagozatos

kivitelben
és színválasztékban is!

Érdeklődni:
Vértesi-Nagy István,

20/806-8088

Kertes 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

GAZDÁLKODóK FIGYELMÉBE
Idén is beadhatják elektronikus úton területalapú támogatási kérelmei-

ket a gazdák. Az ügyfélkapus ügyintézéshez a falugazdászok és az agrárka-
marai tanácsadók is segítséget nyújtanak. Az elektronikus beadás eredmé-
nyeként a gazdák gyorsabban hozzájuthatnak a területalapú támogatáshoz. 
Gyors, hatékony és formailag biztosan hibátlan a területalapú támogatások ké-
relmének elektronikus benyújtása. A beadás határideje: 2008. május 15.

Az agrárkamarai tanácsadók és a falugazdászok tájékoztatót tartanak az 
elektronikus kérelmezésről, és egy csomagot is átadtak a gazdáknak, mely tartal-
mazza azt a jelszót és azonosítót, ami az  ügyintézéshez nélkülözhetetlen, ezért 
azt gondosan őrizze meg!! (Aki nem vette át, annak az MVH postán fogja eljut-
tatni.) 

A tájékoztató előadás időpontja és helyszíne Szentkirályon: 2008. március 
13. 17 óra. Faluház. Javasoljuk a részvételt, mivel ez segítséget nyújthat a támo-
gatási kérelem sikeres benyújtásához.

Mák Sándorné, ügyfélszolgálati tanácsadó


