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Megújul katolikus templomunk

MAJÁLIS
SZENTKIRÁLYON!

Május 1-én
a Sportcsarnoknál.

Egész napos szórakozási lehetőség.
Labdajátékok, főzőverseny,

aszfaltrajzoló verseny, ügyességi játékok,
állathangutánzó vetélkedő.

Büfé étellel, itallal. Félháromkor gálaműsor.
A vetélkedőkön résztvevők

palacsinta jutalomban részesülnek.
Részletes információk a plakátokon, valamint

a 06 70 214 1325, és a 06 70 455 7903
telefonszámokon.

Január második felében állványerdő emelkedett katolikus 
templomunk köré egészen a torony magasságáig. Teljes kül
ső felújításban részesül az 1901ben épült egyházi épület. 
A tervszerinti költség tizennégy millió forint, mely némi 
önrészből, pályázat útján nyert pénzből, és az érsekség 
támogatásából jött össze. A munkálatok elvégzésére pályá
zat lett kiírva május 10i befejezési határidővel. A bíráló 
bizottság a szentkirályi építőipari vállalkozók árajánlatát 
tartotta legelfogadhatóbbnak. Minden olyan külső rész, 
melyen az idő vasfoga nyomot hagyott korszerű, időtálló 
anyagokból készült vakolatra lesz kicserélve. Úgy szintén 
a festék is a legmodernebb összetevőkből készül. A torony 
ablakainak igen rossz állapota csak a megbontáskor derült 
ki, így újak beépítése szükséges. A közel húszéves torony
óra felújítását az eredeti építő dinasztia tagja, Hanga Zsolt, 
az állványozást, és az ácsmunkákat Faragó József vállalko
zó végzi. A kőműves és festési munkák az "Építők Oláh 
kft" szakszerűségét dicsérik. Bőven jut munka Kovács 
Józsefnek, hiszen a villanyszerelési munkálatokon túl a 
templom villámvédelmét is szabvány szerint el kell készí
teni. A felújításhoz jelentős bádogos munka is tartozik, 
melyet Vörös Mihály mester végez. Köszönet valamennyi
üknek.                                                                    V. F.

Független közéleti helyi lap
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Nem mindennapi tettre szánták el 
magukat a szentkirályi motorosok és 
lovasok. Szemétgyűjtési akciót szer
veztek március 5én. Az egész község 
területére kiterjedő akcióban tizenket
ten vettek részt négy gépkocsival. Elju
tottak a legeldugottabb helyre is, a 
nagykőrösi határtól a kécskei határig. 
A lovasok, és a motorosok természet
járó és természetszerető emberek még 
(ha kicsit zajosak is), megtalálják a 
környezet szépségeit, és természete
sen az oda nem illő erdőtmezőt csú
fító emberi nemtörődömségből, fele
lőtlenségből szétszórt szemetet. Az 
egész napos akcióban az utak mentén, 
csatornapartokon, erdőszéleken, erdők
ben gyűjtötték a hulladékot, szemetet. 
Több esetben találtak a tettesekre uta
ló bizonyítékokat. A gyűjtőzsákokat 
az önkormányzat biztosította. Megtel
tek a konténerek, sőt jutott bőven 
zsákos szemét melléjük is. Sajnos 
a környezetszennyezők fittyet hány
nak az ilyen akciókra. Már van olyan 
mentesített terület, ahol ismét jelentős 
menynyiségű erdőt csúfító hulladékot 
szórtak szét. A példás összefogásban 
résztvevők megérdemlik, hogy nevü
ket nyilvánosságra hozzuk, és köszöne
tet mondjunk. Minden jóérzésű ember 
nevében köszönjük!

A résztvevők: Bimbó István, 
Bencsik Jenő, Csordás Gábor, Csordás 
József, Dóra Ferenc, Erdei Gábor, Far
kas Viktor /körzeti megbízott/, Gyenes 
Miklós, Kovács Norbert, Kara László, 
Szabó Sándor, Varga Nándor. 

Csak remélni lehet, hogy az akció 
megismétlődik más társadalmi szerve
zetek bekapcsolódásával.         -szerk-

Dicséretes példával az élen

Ne tegyük
A földutakon közlekedők gyakran 
találkoznak az útra nem illő gödröket, 
kátyúkat kitöltő anyaggal, általában 
növényi maradvánnyal /nyesedék, 
kukoricaszár, stb./ és építési törme
lékkel, legtöbbször bontási anyaggal. 
Az utóbbival az a gond, hogy leg
többször nem megfelelő helyre kerül, 
és az úton történő szétterítésről nem 
gondoskodnak, így valójában több 

kárt okoznak, mintha nem került vol
na oda. Kerülgetni kell, adott esetben 
kárt okozva a szántóföldi növény
zetben. A nagyobb betontömbök a 
járműveket tehetik tönkre, vagy a 
növényzet közé kerül, és a gépekben 
okoz kárt. A Templom dűlő egyes sza
kaszain találkozhatunk hasonló rossz 
példával. A növényi maradványok 
egyáltalán nem valók úttöltésre. Hos

szadalmas elbomlásuk során nehezen 
kiszáradó bűzös pocsolya keletkezik, 
és a kátyú is megmarad. Ha már min
denáron utat akarunk javítani az agya
gos utakat agyaggal, és ne homokkal 
töltsük fel. A homokot a legkisebb 
eső is elmossa. A homok utak gödreit 
egyszerűen a környező területről be 
lehet lapátolni.

-szerk- 

A szemétgyűjtők akcióban
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Anyakönyvi hírek
Született:
Csikós Boglárka 2008.03.17én
Anyja neve: Medveczki Éva
Szabó Kitti 2008.03.21én
Anyja neve: Szakál Mónika
Elhunyt: id. Kincses László, id. 
Szóráth Ferenc, Mócza Ferencné, 
özv. Prikkel Antalné

Energiatakarékossági pályázatok
2008. április 14-étől lehet benyúj

tani a Nemzeti Energiatakarékossági 
Program energiatakarékossági pályáza
tait a rendelkezésre álló 1,6 milliárd Ft 
keret lekötéséig. Várhatóan összesen 
34000 pályázat lesz támogatva 2008
ban. A pályázat beadható az 1994előtt 
épített per és igénymentes ingatlanok
ra, kizárólag számlával igazolt új anya
gok és berendezések beépítésére. A 
támogatás vissza nem térítendő, de utó
finanszírozású. A pályázat beadásához 
szükség nyomtatványok a minisztéri
um (www.gkm.gov.hu) és az Energia
központ Kht. (www.energiakozpont.
hu) honlapjáról tölthetők le. 

Nyílászárók cseréjét, utólagos hőszi-
getelése (NEP-2008-1)

Ez a beruházás energetikailag a 
legkevésbé hatékony, itt a támogatási 
intenzitás 15% és az elérhető max. 
támogatás 264 ezer Ft lakásonként. A 
felvehető max. hitelkeret 1,496 millió 
Ft, így a figyelembe vehető max. beru
házási költség (ha a beruházás ennél 
többe kerül, azt már saját erőből kell 
pótolni) 1,76 millió Ft.

Fűtés és melegvízellátás korszerűsí-
tése (NEP-2008-2)

Az energetikai berendezéscseréket 
támogató pályázatok esetén a támoga
tási intenzitás mértéke 20%, max. 400 

ezer Ft lakásonként. A felvehető max. 
hitelkeret 1,6 millió Ft, így a figyelem
be vehető max. beruházási költség 2 
millió Ft.

Lakóépületek utólagos hőszigetelése 
(NEP-2008-3)

A tapasztalatok szerint az épületek 
utólagos hőszigetelése hozzávetőleg 
ugyanolyan hatékony, mint az ener
getikai berendezések korszerűsítése, 
így a támogatási intenzitás mértéke 
ebben az esetben is 20%, max. 400 
ezer Ft lakásonként. A felvehető max. 
hitelkeret 1,6 millió Ft, így a figyelem
be vehető max. beruházási költség 2 
millió Ft.

Komplex energiatakarékossági beru-
házások (NEP-2008-4)

A tapasztalatok szerint a legna
gyobb energiamegtakarítást azokkal 
a beruházásokkal érik el, amelyek egy
szerre legalább két, vagy három (tehát 
nyílászárócsere, hőszigetelés és energe
tikai berendezéscsere) célt szolgálnak. 
Ezek a beruházások értelemszerűen drá
gábban is valósíthatóak meg, ezért az 
elérhető támogatás max. lakásonként 
720 ezer Ft, a beruházás összköltség
ének max. 18%ában van meghatároz
va. A felvehető max. hitelkeret 3,28 
millió Ft, így a figyelembe vehető max. 
beruházási költség 4 millió Ft.

Megújuló energiafelhasználást ösz-
tönző pályázat (NEP-2008-5)

Megújuló energiaforrásokkal elő
állított hő vagy villamosenergia, 
biomassza, geotermikus energia, szél
energia, szerves hulladékok felhasz
nálásának növelése, napkollektorok, 
napelemek telepítése. Legmagasabb 
ösztönzést itt lakásonként max. 1 mil
lió Ft támogatást lehet elérni, a max. 
támogatási intenzitás 25%. A felvehe
tő max. hitelkeret 3 millió Ft, így a 
figyelembe vehető max. beruházási 
költség 4 millió Ft.

A beszerzendő mellékletek listája: 
 hiteles tulajdoni lap másolat
 árajánlat a beépítésre kerülő anya

gokról, berendezésekről, illetve a 
munkadíjról

 az árajánlat készítője által kitöltött 
Műszaki Megfelelőségi Nyilatko
zat

 amennyiben a beruházás engedély
köteles, a jogerős hatósági enge
dély másolata

 fénykép a jelenlegi állapotról
 a pályázó nyilatkozata, hogy az 

APEH, a VPOP és a területileg ille
tékes önkormányzat felé tartozása 
nem áll fenn.

Kutasi Ferenc
településfejlesztő

Példás összefogás az óvodáért
A mai anyagias világban minden fil
lért meg kell becsülni. Így voltunk 
ezzel, mi óvodai dolgozók is. Min
den lehetőséget próbálunk megragad
ni, ami előrébb viheti színvonalunkat 
akár anyagi, akár eszmei szinten. Már
cius 28án az Imperiál Magyarország 
cége, egészségmegőrzés címmel, elő
adást tartott a Művelődési Házban, 
melynek lényege az volt, ha 30 párt 
össze tudunk gyűjteni, akik meghall
gatják az előadót, akkor anyagi jutta
tásban részesül az óvoda. Ennek össze
ge 80.000. Ft, amit az óvodavezető 
mindjárt az előadás megkezdésekor 
vehetett át. Célunk van ezzel az ösz
szeggel: szeretnénk az első udvarrész
re egy fedett pihenőt készíttetni a gye

rekeknek, ahol uzsonnázni, eső esetén 
pedig levegőzni tudnának. Persze ez 
az összeg csak töredék részét képezi a 
teljes árnak. Ezúton is szeretnénk meg
köszönni a szülőknek, nagyszülőknek, 
rokonoknak és ismerősöknek, hogy 
jelenlétükkel segítették óvodánk szeb
bé tételét. Öröm volt számomra, hogy 
mindenkinek fontos a szentkirályi óvo
da, sok település megirigyelhetné ezt 
a példás összefogást. Jó hangulatban 
telt el az előadás, az előadó pedig 
dicsérő szavakkal méltatta a szent
királyiakat. Szeretném a gyermekek, 
óvodai dolgozók nevében mindenki 
jelenlétét megköszönni!
Tisztelettel:                Görbe Ervinné

óvodavezető

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk min

dazon rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik Kincses László 
temetésén részt vettek, utolsó útjára 
elkísérték. Fájdalmunkban velünk 

együtt éreztek.

A gyászoló család
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Főúri és fejedelmi étkezések Magyarországon és Erdélyben
Az étkezési kultúra több évszázad 

alatt alakult ki hazánk területén a királyi 
(fejedelmi) és a főurak udvartartásában. 
Az étkezési formák és szokások állandó 
változáson mentek keresztül Európában 
és így a Magyar Királyság területén is. 
Nemcsak a nyugati kultúra hatott az udva
ri és étkezési szokásokra, hanem a török 
itt tartózkodás miatt a keleti is.

Az étkezések gyakorisága

A napi háromszori étkezés szokása 
Magyarországon csak lassan terjedt el. 
Egészen a XVII. Század közepéig naponta 
csak két alkalommal étkeztek az emberek. 
Sőt, a leves fogyasztása is csak a XVII. 
Század után honosodott meg hazánkban. 
A két étkezés időpontjai: az ebédet tíz 
órakor, a vacsorát pedig öthat óra tájban 
szolgálták fel a tehetős családoknál és a 
királyi (fejedelmi) udvarban. 

A személyzetek és tisztségviselők

Az Erdélyi Fejedelemség területén a 
gyulafehérvári udvarban volt a fejedelem 
udvartartásának a központja. A fejedelmi 
udvartartás, étkeztetés zavartalan biztosí
tása érdekében sokan sürögtekforogtak. 
Megfelelő személyzetek szolgálták fel 
 a tisztségviselők közreműködésével  a 
finomabbnál finomabb ételeket, italokat, 
gyümölcsöket és édességeket. 

Az étkezés minden egyes mozzanatá
nak  a terítésnek, az ebédlőpalotába való 
megérkezésnek  az asztalhoz ülésnek, az 
ételek és italok felszolgálásának és elfo
gyasztásának  meg volt a szigorú proto
kollja, a kialakult szokása.

A pohárnok gondozta a különféle 
ivóedényeket, serlegeket, aranyozott csé
széket tartalmazó pohárszéket. Segített a 
terítéskor is. A fehér (ezüst és aranyfonal
lal varrott) abrosszal borított hosszú asz
talokra tányérokat, kanalakat, késeket, 
villákat, kenyeret és sót helyeztek. Mivel 
a középkorban még nem ettek levest, 
így mélytányért nem raktak az asztalra. 
Abban a korban a kanál a húslé kime
regetésére szolgált. A sokféle formára 
hajtogatott, patyolat tiszta asztalkendő
ket a tányérokra helyezték. A fejedelmi 
étkezéseknél a pohárnokok szolgálták fel 
az ételeket.

Az asztalnok köteles volt minden ételt 
végig kóstolni. Nem az ínyencség vitte rá 
erre, hanem a tisztségéből adódó köteles
ség. Ugyanis így kerülhették el az úri és 
fejedelmi család orgyilkosok általi meg
mérgezését. Az asztalnok darabolta föl és 
rakta tálra a sülteket. Ő irányította az étek

fogókat (ételhordókat). A gyulafehérvári 
fejedelmi udvarban Bornemissza Anna, 
Apafy Mihály fejedelem felesége körül 
tizenhat étekfogó serénykedett az ételek 
felszolgálása alkalmával.

Az étkezés rendje

Ha elkészült a fejedelmi menüsor, 
akkor a konyhamester jelentette, hogy 
kész az étek. A főpohárnok a pohárnokok 
közreműködésével bőrrel borított kosár
kákban elhozták a fehér cipót, az asztalt 
megterítették. Az étkeket a konyhán ezüst
tálakban helyezték el. Az étekfogók pedig 
selyemmel varrott textíliával átkötötték az 
edényeket, s úgy vitték  kézben tartva  
az étterembe. Az étekfogók előtt a konyha
mester gyalog. Előtte pedig az asztalnok 
haladt, paripán ülve.

Az étkezést természetesen tisztálkodás 
és asztali áldás előzte meg. A főpohárnok 
nagy térhajtással odament a fejedelmi pár 
elé, az egyik kezében ezüst mosdóme
dence, a másikban ezüst mosdókancsó, 
skofiummal (arany vagy ezüst fonállal) 
varrott kendő volt a kezeiben. A főmél
tóságok közben elfoglalták helyeiket az 
asztal körül. Levett föveggel hallgatták 
az asztali áldást. Majd feltették fövegei
ket, és megkezdték a pompás ízű ételeket 
fogyasztani. Az étkezés alatt a fejedelem 
széke mögött állt fegyverhordozó inasa. 
Keresztbe tett kezében aranyhüvelyű, drá
gakövekkel ékesített kard és fejedelmi 
buzogány volt.

A nemesi udvarházakban és a feje
delmi udvarban is bőségesen és igen vál
tozatosan táplálkoztak. Természetesen a 
személyzet szolgálatkészen figyelte uruk 
és a tisztségviselők óhaját. Szolgálatké
szen várták az újabb és újabb utasításokat 
és kívánságokat.

Mit fogyasztottak a középkorban? 

Reggelire fűszeres ürmösbort, fügé
vel vagy mazsolával ízesített "égettbort", 
vagyis borpárlatot és gabonából főzött 
pálinkát, illetve kávét, teát vagy csokolá
dét ittak.

Régi magyar ételek: tormával disznó
láb, káposzta tehénhússal, lúdhússal, sza
lonnával, vagy télen disznóhússal, fehér
hús becsinált levessel, zsályamártással, 
árpakásával, de abban soha azelőtt citrom
levet nem töltöttek, tehénhús rizskásával, 
sárgarépával vagy petrezselyemmel, pirí
tott lével, nyáron új hüvelyes borsóval, 
lúd törött lével, tyúk sülve fokhagymával, 
ecettel, szalonnával, borsó s arra fölül 
szalonnát perzseltek, s úgy töltötték tálba, 

birkahús spékkel vagy tárkánnyal vagy 
ecettel, vöröshagymával.

Abban a korban már megjelent a táplál
kozásban a gyúrt, metélt házi főtt tészta, 
amelyet köretként és túróval, mákkal íze
sített önálló ételként is föltálaltak.

Hogyan ittak elődeink? 

Az étkezéshez a férfiak és a hölgyek 
is bort fogyasztottak. A vízivást  a folyó
vizek, ásott kutak esetleges fertőzöttsége 
miatt  kerülték az emberek. A gyön
gébb borokból többet, akár literszámra is 
fogyasztottak. Nem csak a tokaji aszúbort 
kedvelték, hanem az újbort is. Alig várták, 
hogy forrni kezdjen, és amúgy csípősen 
fogyasztották. Nyáron a hőségben szíve
sen ittak hosszú szájú üvegbe töltött hideg 
meggybort. A nemesi udvarházaknál az 
étkezésekhez elsőként ürmösbort, azután 
másféle borokat adtak nagy, vörös színű, 
mázatlan fazekakban. A vendégek egy
mást követően iddogáltak, kézrőlkézre 
adva a boros fazekat. A hölgyek a bort 
nagy ezüstpohárból kortyolgatták. A máso
dik fogáshoz érve az urak ón és ezüstku
pákból ittak tovább. A fejedelmi udvarban 
és nagyobb uraságoknál kristályserlegek
ből is fogyasztottak. Az üvegpoharakat 
a kevésbé tehetősek is megengedhették 
maguknak.

Régi magyar szokás szerint a pohár 
bort egymás egészségére köszöntötték, 
majd fenékig ürítették a poharakat.

Amint Báthory Zsigmond erdélyi feje
delem a poharát felemelte, trombiták har
santak, dobok peregtek, és a testőrség 
sortüze dördült a fejedelmi palota udva
rán. Ha a fejedelemnek mulatni támadt 
kedve, akkor előkerült a hegedű, a duda, 
a furulya, a töröksíp és a cimbalom. A 
jelenlévők az asztaltól felállva figyelték a 
táncoló fejedelmi párt, és fejet hajtottak, 
amikor a fejedelem feléjük fordult. Az 
étkezés végén ismét asztali áldást rebeg
tek, majd a fejedelmi pár és kísérete vis
szavonult lakosztályába.

Természetesen a szegény népréte
gek és jobbágyok asztalára naponta nem 
kerültek bőséges és választékos étkek. Az 
állandó háborúskodás, a megszálló hadak 
betörései, jelenlétei, harácsolásai, sarcai 
állandóan apasztották a föld népének cse
kélyke javait. Hiába dolgoztak verejtékez
ve, bizony aligalig jutott valami kevéske 
élelem a család asztalára.

Felhasznált irodalom:
 Estók István: Királynék könyve. Heli

kon Kiadó. 2005.
lovag Kenyeres Dénes



Miért szép?

Miért szép Michelangelo firenzei 
Dávidszobra? Miért szép Leonar
do da Vinci kiterjesztett karú embe
ri testet ábrázoló rajza? Miért szép 
a Magyar Nemzeti Múzeum épüle
te? Miért szépek Mozart szonátái? 
Azért mert harmónia van bennük, 
a harmónia pedig a tökéletességre 
való emberi törekvés kifejeződése. 
Az ember rendezettségre vágyik, a 
káosz helyett szabályosságra. Nem 
véletlen, hogy már az ókori matema
tika, s művészet felfedezte az arany
metszés szabályát, ami nem más, 
mint valamely méretnek, távolság
nak oly módon való kettéosztása, 
hogy a rövidebb rész olyan arány
ban legyen a hosszabbikhoz, mint a 
hosszabbik az egészhez. E szabály 
a természetben is megfigyelhető, ará
nyosnak és harmonikusnak nevezzük 
azt az emberi testet, amelynél ha az 
egész test hossza 1000 egység, akkor 
a test alsó része a köldöktől lefelé 
618 egységet, a test felső része a 
köldöktől felfelé 318 egységet tesz 
ki, a fej hossza pedig 146 egységet. 
Az ilyem emberi test az aranymet
szés szabálynak felel meg. Az ókori 
görög szobrok vagy Michelangelo 
Dávidszobra éppen ilyen arányos 
testeket ábrázolnak, ezért szépek. Az 
arányosság azonban nem csak mate
matikai szabályokra épül, hanem az 
odaillőség, vagy a dolgok összeillősé
ge is kell hozzá. Például kisvárosban 
nem építünk felhőkarcolót, vagy szín
padon fekete öltönyhöz nem húzunk 
barna félcipőt. Az oda nem illőség 
vagy az össze nem illőség ugyanis 
stílustörést jelent, nem hordoz har
móniát, ezért az ilyen alkotások nem 
szépek, hanem torzak; az ilyen mon
danivaló hiteltelenné válik, nem érté
ket, hanem tagadást hordoz. 

Éppen ezért egy megmaradásáért küz
dő faluban, a szép hagyományok
kal bíró március 15.ei ünnepségen 
különösen nem odaillő tekintélyként 
hivatkozni Kornis Mihály budapesti 
kortárs íróra, a szélsőségesen libe

rális körök hangadójára, aki szerint 
van Budapesten ötszáz olyan értelmi
ségi, akik nélkül nem lehet politikát 
csinálni ebben az országban; vagy 
aki szerint "mi jobban gyűlölünk ben
neteket, mint ti minket". Persze, azt 
nem mondta, kik azok a "mi" és kik 
azok a "ti". Vagy akinek a körébe tar
tozik az a Mihályi Péter közgazdász, 
aki szerint a magyar falvak középko
ri csökevényt jelentenek, s meg kell 
őket szüntetni; de azt is javasolta 
ügyes kis Mihályi Péter, hogy az 
egészségügyet teljesen a magánbiz
tosítókra kell szervezni, ami a gya
korlatban annyit tesz, hogy akinek 
van pénze gyógyulhat, akinek meg 
nincs, annak marad az árokpart. Így 
hát Kornis Mihályra hivatkozni ma 
egy faluban, olyasmi, mintha 1552
ben Dobó Istvánék az ostromlott 
egri várban, mondjuk, az ostromló 
Ahmed pasa költészetéről tartottak 
volna értekezést. 

Éppen ezért egy március 15.ei ban
ketten nem odaillő hivatkozni a 
Kádárrendszerre, mint az egyetértés 
szép korára, amikor minden ellenzé
ki együtt ünnepelte e szent napot, 
mert a Kádárrendszerben mégiscsak 
fekete betűs nap volt a kalendárium
ban a forradalom napja, melyet elő
ször igyekeztek összemosni a Kun 
Bélaféle bűnözők napjával, meg a 
szovjetjárással, utóbb pedig a sűrített 
marxizmussal (gumibot) tettek emlé
kezetessé. 
 
Éppen ezért egy községi március 
15.ei megemlékezésre nem odail
lő Bródy János Ha én rózsa vol
nék című, Koncz Zsuzsa előadásá
ban híressé lett dala, amely a kádári 
konszolidáció dala, az "aki nincs 
ellenünk, az velünk van" kádári elv 
dala.

Éppen ezért nem illik össze Utassy 
József kiváló költőnk Zúg Márci
us című verse tizenegynéhány éves 
kislányok bájával, csengettyűhang
jával. E vers ugyanis a magyar költé
szet egyik leglázítóbb verse, s nem 

lehet hamvas leánykákkal andalító
an énekeltetni azt, hogy "lopnak a 
bőség kosarából", vagy "Talpra, Pető
fi! Sírodat rázom", mert ezt a verset 
bele kell kiáltani, bele kell üvölteni a 
zsarnokság arcába mindig, 2008ban 
is, mert különben hiteltelenné válik, 
nem hordoz jelentést. Emlékeztetőül 
a vers:

Zúg Március

Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, borong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a szabadságról!

Éppen ezért a március 15.ei ünnep
ségbe nem illik bele október 6.
a, nem illő a forradalmat rögtön 
"belefojtani" az aradi vértanúságba, 
a Kormorán zenekar mégoly kitűnő 
zeneszámával sem, amely a mártírok 
nevét sorolja fel. E zeneszám az októ
ber 6.ai megemlékezésen adandó 
elő, amikor viszont nem szoktuk sza
valni a Nemzeti dalt. A március 15.
ei ünnepségen még a lelkesedésre, a 
fényre, a vértelen forradalomra emlé
kezünk, s október 6.a a gyászé, a 
főhajtásé, a mártíroké. Mert a kezdet 
nem vég. S ha a március 15.ei ünnep
séget már rögtön az aradi gyászszer
tartással végezzük, az olyan, mintha 
elvinnénk keresztelőre a kisgyerme
künket, s még ott megkérnénk a 
tiszteletest, ugyan mondja már el a 
kisgyermek majdani temetési igehir
detését is, ha már itt vagyunk. Figyel
jünk hát az arányosságra, az összeillő
ségre és a különbözőségre. 

Békesség veletek! A kő marad.
bor
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A hitrõl…
Az ateista filozófiaprofesszor arról beszél 
a tanítványainak, mi a problémája a tudo
mánynak Istennel, a Mindenhatóval. Meg
kéri az egyik új diákját, hogy álljon fel, 
majd a következõt kérdezi tõle:
Prof: Hiszel Istenben?
Diák: Teljes mértékben, uram.
Prof: Jóe Isten?
Diák: Természetesen.
Prof: Mindenhatóe Isten?
Diák: Igen.
Prof: A bátyám rákban halt meg, annak 
ellenére, hogy imádkozott Istenhez, hogy 
gyógyítsa meg. Legtöbbünk törekedne 
arra, hogy segítsen másokon, akik bete
gek. De Isten nem tette ezt meg. Hogyan 
lehetne akkor jó az Isten? Hmm? 
Diák: (a diák hallgat)
Prof: Erre nem tudsz választ adni, ugye? 
Kezdjük elölrõl, fiatalember. Jóe Isten?
Diák: Igen.
Prof: Jóe Sátán?
Diák: Nem.
Prof: Honnan származik Sátán?
Diák: Istentõl?
Prof: Így van. Mondd meg nekem, fiam, 
vane bûn ebben a világban? 
Diák: Igen.
Prof: A bûn mindenhol jelen van, nemde?
Diák: Igen.
Prof: És Isten teremtett mindent. Így van?
Diák: Igen.
Prof: Tehát ki teremtette a bûnt?
Diák: (a diák nem válaszol)
Prof: Vannake betegségek? Erkölcstelen
ség? Gyûlölet? Csúfság? Mindezen ször
nyû dolgok léteznek ebben a világban, 
ugye?
Diák: Igen, uram.
Prof: Tehát, ki teremtette mindezeket?
Diák: (a diák nem felel)
Prof: A tudomány állítása szerint 5 érzékünk 
van, melyekkel felfogjuk és megfigyeljük a 
dolgokat magunk körül. Mondd meg nekem, 
fiam! Láttade már valaha Istent?
Diák: Nem, uram.
Prof: Mondd meg nekünk, hallottade már 
valaha a te Istenedet?
Diák: Nem, uram.
Prof: Éreztede már valaha a te Istenedet, 
megízleltede a te Istenedet, vagy érez
tede már a te Istened illatát? Különben 
is, volte már valamilyen kézzelfogható 
tapasztalatod Istenrõl?

Diák: Nem, uram.
Prof: És mégis hiszel benne?
Diák: Igen.
Prof: A tapasztalati, igazolható, bemutat
ható bizonyítékok alapján a tudomány 
kijelenti, hogy a te ISTENED nem létezik. 
Na, erre mit mondasz, fiam?
Diák: Semmit. Nekem csak a hitem van.
Prof: Igen. A hit. Pontosan ezzel van prob
lémája a tudománynak.
Erre a diák: Professzor úr, létezike a hõ?
Prof: Igen.
Diák: És létezike a hideg?
Prof: Igen.
Diák: Nem, uram. Nem létezik. 
(Az események ezen fordulatára az elõadó
terem elcsendesedik.)
Diák: Uram, lehet sok hõnk, még több 
hõnk, túlhevíthetünk valamit, vagy még 
annál is jobban felhevíthetjük, lehet fehér 
hõnk, kevés hõnk, vagy semennyi hõnk. 
De nem lesz semmink, amit hidegnek 
hívnak. 458 fokkal tudunk nulla alá men
ni, ami a hõ nélküli állapotot jelenti, de 
annál lejjebb nem mehetünk. A hideg nem 
létezik. A hideg szót a hõ nélküli állapot 
jellemzésére használjuk. A hideget nem 
tudjuk lemérni. A hõ: energia. A hideg 
nem az ellentéte a hõnek, uram, hanem a 
hiánya.
(Az elõadóteremben ekkor már egy gom
bostû leejtését is meg lehetne hallani.)
Diák: És mi van a sötétséggel, Professzor 
úr? Létezike a sötétség?
Prof: Igen. Hogyan beszélhetnénk az éjsza
káról, ha nem lenne sötétség?
Diák: Ismét téved, uram. A sötétség vala
minek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, 
normális fényünk, nagy erejû fényünk, 
villanó fényünk, de ha sokáig nincs fény, 
akkor nincs semmi, s azt hívjuk sötétség
nek, így van? De a valóságban a sötétség 
nem létezik. Ha létezne, még sötétebbé 
tudnánk tenni a sötétséget, nemde?
Prof: Tehát, mire akarsz rámutatni mind
ezzel?
Diák: Uram, azt akarom ezzel mondani, 
hogy a filozófiai eszmefuttatása hibás.
Prof: Hibás? Meg tudod magyarázni, 
miért?
Diák: Uram, ön a kettõsségek talaján 
mozog. Azzal érvel, hogy van az ÉLET, 
utána pedig a halál, van egy jó Isten és egy 
rossz Isten. Az Istenrõl alkotott felfogást 
végesnek tekinti, mérhetõ dolognak. Ha 

a halált az élet ellentéteként vizsgáljuk, 
akkor tudatlanok vagyunk, ugyanis a halál 
nem létezhet különálló dologként. Ahogy 
a világban lévõ rossz sem egy rossz Isten
nek köszönhetõ, hanem Isten hiányának, 
Isten semmibe vételének.
Diák: Most mondja meg nekem, profes
szor úr: azt tanítja a diákjainak, hogy maj
moktól származnak?
Prof: Ha a természetes evolúciós folyamat
ra célzol, akkor természetesen igen.
Diák: Láttae már valaha az evolúciót a 
saját szemével, uram?
(A professzor mosolyogva megrázza a 
fejét, kezdi látni, mi lesz a vita kimenete
le.)
Diák: Mivel eddig még senki sem látta az 
evolúciós folyamatot végbemenni, sõt azt 
sem tudja bizonyítani, hogy ez egy folya
matos történés, azt jelentené mindez, hogy 
ön egyszerûen a saját véleményét tanítja, 
professzor úr? 
(Nagy zajongás támad az osztályban.)
Diák: Vane valaki az osztályban, aki látta 
már valaha a professzor úr agyát?
(Az osztály nevetésben tör ki).
Diák: Vane itt valaki, aki hallotta már 
a professzor úr agyát, érezte, megérin
tette azt, vagy érezte az illatát?.... Úgy 
tûnik, senki nem tette. Tehát, a tapasztala
ti, állandó, kimutatható bizonyítékok meg
alapozott szabályai szerint a tudomány 
kimondja, hogy önnek nincs agya, uram. 
Ne vegye tiszteletlenségnek, uram, de 
hogyan adhatnunk így bármilyen hitelt az 
elõadásainak?
(A teremben síri csend. A professzor a diá
kot nézi, arca kifürkészhetetlen.)
Prof: Azt hiszem, hit alapján kell elfogad
nod, fiam.
Diák: Errõl van szó, uram! Ember és Isten 
között a HIT a kapcsolat. És ez mindennek 
a mozgatója és éltetõje.

Kalendárium: 
2008. április 15.  május 15.
• Április 25. Szent Márk evangélista
• Április 27. A 8 órai szentmise után Búza-
szentelés
• Május hónapban minden este 19 órakor 
Májusi litánia lesz, utána szentmise
• Május 4. A 8 órai szentmise után Anyák 
napi köszöntés
• Május 11. PÜNKÖSDVASÁRNAP
• Május 12. Pünkösdhétfõ

KATOLIKUS ÉLET
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REFORMÁTUS ÉLET

Összhang
Egy történet: a keleti bölcset egyszer fel

kereste egy híres kolostor vezetõje, az apát; 
aki belefogott egy szomorú történetbe. Vala
mikor a kolostor híres volt az egész nyugati 
földtekén. A kolostor cellái tele voltak fiatal 
jelentkezõkkel, s a templom a szerzetesek 
zsolozsmáitól zsongott. De aztán nehéz idõk 
jöttek a kolostorra. Az emberek nem jöttek 
többé, hogy lelkük szomját oltsák, a fiatal 
jelentkezõk forrása kiapadt, és a templomban 
is csend honolt. Csak egy maroknyi szerzetes 
maradt, akik nehéz szívvel tették kötelessé
güket. Az apát a következõket akarta tudni: 
 A bûneink miatt kerülte a kolostor ebbe az 
állapotba?  Igen  mondta a bölcs , a tudatlan
ság bûne miatt.  Az meg miféle bûn?  Valaki 
közületek a Messiás (igaz leplezi) és ti ezt 
nem tudjátok  mondta a bölcs, s azzal becsuk
ta a szemét. Az egész fárasztó visszaúton az 
apát szíves hevesen dobogott attól a gondolat
tól, hogy a Messiás  maga a Messiás!  vis
szatért a földre, méghozzá a kolostorba! Hogy 
lehet, hogy nem vette észre? És ki lehet az? A 
szakács testvér? A sekrestyés testvér? A pénz
táros? A perjel testvér? Nem, õ nem lehet, sok 
hibája van. Igaz, a bölcs azt mondta, a Mes
siás titkolja a kilétét. Lehet, hogy azokkal a 
hibákkal leplezi le magát? Gondolj csak arra, 
hogy a kolostorban mindenkinek van hibája. 
És egy közülük a Messiás!

Ahogy visszatért a kolostorba, összehívta 
a szerzeteseket, s elmondta, mit hallott. Azok 
kételkedve néztek egymásra. A Messiás? Itt? 
Ez hihetetlen! De hát végül is leplezi magát. 
Akkor talán mégis. Mi van akkor, ha ez és ez 
a Messiás? Vagy õ ottan? Vagy…

Egy valamiben biztosak voltak. Ha a Mes
siás leplezi a kilétét, akkor minden bizonnyal 
úgysem ismerik fel. Ezért mindenkivel tiszte
lettel és kedvesen bántak.  Sohasem tudhatod 
 gondolták magukban, amikor a másikkal 
volt dolguk , talán õ az. Ennek pedig az 
lett az eredménye, hogy a kolostor vibrált az 
örömtõl. Ismét jelentkezõk tucatjai kérték a 
felvételüket a rendbe, a templom pedig újból 
visszhangzott a szeretet lelkétõl lángoló szer
zetesek szent és örömteli zsolozsmájától. 

És egy másik történet: Két buddhista 
szerzetes a monostorukba vezetõ úton a folyó 
partján egy csodálatosan szép nõvel találko
zott. Hozzájuk hasonlóan õ is át akart kelni 
a folyón, de a vízállás nagyon magas volt 
neki. Az egyik szerzetes erre a nyakába vette 
a nõt és átvitte a folyón. A másik szerzetes 
ezen rettenetesen felháborodott. Két egész 

órán keresztül korholta a másikat hanyagsága 
miatt, mert az megszegte a regulát: hát elfeled
kezett szerzetesi mivoltáról. Hogy merészelt 
egyáltalán hozzáérni ahhoz a nõhöz? Mi 
szerzetesek, kerüljük a nõk közelségét! Arról 
nem is beszélve, hogy keresztülvitte a folyón! 
Mit szólnak majd az emberek? Meggyalázta a 
vallásukat! És csak mondta, mondta a magáét. 
A leszidott szerzetes egy darabig türelmesen 
hallgatta a véget nem érõ fejmosást, de aztán 
közbeszólt:  Testvér, én azt a nõt otthagytam 
a folyóparton. Te még mindig cipeled?  

Bizony, a keresztyének szokták mondani, 
feladatuk az örömhír, az evangélium hirdeté
se. Mindenki be is látja, hogy ma különösen 
a "minden Egész eltörött" (Ady) korszakában 
különösen is szükség van a segítségre, arra, 
ami hiteles és igaz. De hogyan lehet hitelesen 
hirdetni az evangéliumot a 21. században? 
Egyházunk, keresztyéneink színejava keresi 
a választ erre a kérdésre. 

"Jézus missziói parancsában a kulcsszó 
a megtartani. Jézus parancsai annyira újak 
voltak, hogy minden addigi erkölcsi törvényt 
felülírtak. Ahhoz, hogy ezek az új, rendkívüli 
parancsok (pl: Ha valaki egy mérföldnyi útra 
kényszerít, menj el vele kettõre) megtartha
tók legyenek, rendkívül fontos, hogy olyan 
példák álljanak a hallgatóik elõtt, melyek 
elvitathatatlanná teszik az út járhatóságát." 
 írja egyik tanulmányában Veres Sándor egy
házmegyei gondnok. 

Jézus parancsolatainak megtartása a gon
dolat, a szó és a tett közötti összhangot igény
li. Ha ezek összhangban vannak, úgy hitelessé 
válik az igehirdetõ, a kurátor, a presbiter, a 
templomos hívõ. 

Mai intézményesült egyházunkban a gyü
lekezetek missziós stratégiát, munkatervet 
készítenek; terveket szõnek, kisebbnagyobb 
csoportokat szerveznek, jelentéseket írnak, 
s terjesztenek elõ. S ha elkészül valahol egy 
remek missziós terv, attól már nehéz eltérni, 
otthagyni. A szabályokhoz való (esetenként 
túlzott) ragaszkodás olyan helyzetet okozhat, 
mint az iménti második történet: amely arról 
szól, hogy ameddig bírjuk, duzzogva szem
léljük magunkban azok szabadságát, akik 
nem rabjai a tételes elõírásoknak, majd meg
magyarázzuk a szabadabb testvérnek, hogy 
helytelenül cselekedett pedig milyen jó lenne 
tõle tanulni: megtettem, amit az emberség 
parancsolt, aztán "levettem" az egész ügyet és 
szabadon járom tovább az utamat. Könnyebb 
"felvenni" mint "letenni" az ügyeket.    

S ha túlzottan ragaszkodunk elõzetes 

elképzeléseinkhez, terveinkhez, akkor nem 
biztos, hogy meg tudjuk látni a szükségen 
lévõket. Holott a szükségben lévõk meglátása 
az igazi evangélizáció elsõ lépése. A második 
az állapotukon való megindulás. S így tovább 
(lásd az irgalmas samaritánus történetét). 

Az elsõ történet arra tanít: mi haszna, ha 
van szemünk, de a szívünk vak? Veres Sándor 
egyházmegyei gondnok írja: "Talán arra sem 
figyelünk eléggé, ha Isten nem vonz valakit 
magához, akkor hiába az erõfeszítésünk. Hol 
és hogyan lehet meglátni, hogy Isten vonz
za az embereket? Vajon meglátjuke, hogy 
Isten hol ébreszt eleven érdeklõdést? Készek 
vagyunke ehhez csatlakozni, feladva olykor 
emberileg igen ésszerû és kiváló terveket, 
bevált vagy beváltnak tûnõ módszereket? 
Pedig isten mindig példátlan módon cselek
szik. Nincs, nem lehet az életünkben, saját 
tapasztalataikban példa arra, ami most fog 
történni. A helyes célok lehetnek Isten céljai, 
s ha mi nem ismerjük fel õket, akkor emberi 
erõlködéssé válik a munkánk. Hogyan látható 
meg Isten munkája bennünk, rajtunk és a kör
nyezetünkben?"

Súlyos kérdések. Elegendõe hát a hagyo
mány manapság, vagy mindent újítani kell a 
gyülekezetben, ahhoz, hogy egy gyülekezet 
megmaradhasson? Vagy hagyomány és újítás 
keveréke kell? Hogyan látjuk mi ezt?

S még egy történet: Egy ember keresztez
te a postagalambot a papagájjal, hogy utódai 
el tudják mondani az üzenetet, ahelyett, hogy 
egy darab papírt kellene cipelniük. Ám a 
madárnak, aki a kísérlet eredménye lett, órák
ra volt szüksége egy olyan úthoz, ami normá
lis esetben csak néhány percig tartott volna. 
 Mi tartott fel?  kérdezte a férfi.  Hát, olyan 
szép nap volt  mondta a madár , inkább gya
log mentem. 
HÍVOGATÓ? HÍVOGATÓ!!!

Április 27: az istentiszteleten Horváth 
Andrea garai lelkipásztor szolgál, s Balázs 
Magor keresztelõje lesz. 

Május 1.: Áldozócsütörtök, este 6 órakor 
istentisztelet 

Május 11.: Pünkösd 10 órakor istentiszte
let, az úri szent vacsora közösségében. Jubi
láns konfirmáltak találkozója!

Május 12.: Pünkösdhétfõ 10 órakor isten
tisztelet az úri szent vacsora közösségében 

Június 15. vasárnap délután 3 órakor: 
Balázs Hajnalka lelkipásztor ünnepélyes beik
tatása.

Áldás, békesség minden olvasónknak! 
Kenyeres Tibor 
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Március 15-ei
megemlékezés

A megemlékezés hagyományosan 
a Szent István téren található emlék
műnél kezdődött, ahol az óvodások 
és az alsósok saját kezűleg készített 
zászlói, és az önkormányzat koszorú
ja került elhelyezésre. Ezt követte az 
ünnepi műsor a Művelődési Házban, 
melyet a 6. osztályosok adtak elő. Az 
előadást a szombati ünnepi bankett 
résztvevői is megtekinthették. Dicsé
ret illeti az osztályt, és felkészítő 
tanáraikat, Dr. Steklács Jánosnét és 
Takácsné Kis Mártát, a színvonalas 
produkcióért.

Internet Fiesta
Idén 9. alkalommal rendezték meg 

országosan az Internet Fiestát, mely
hez a szentkirályi könyvtár 3. alka
lommal csatlakozott. Az idei mottó: 
"Ne cs@k lógj a neten!" volt. Ez is 
mutatja, hogy most a gyerekeket kíván
ták elsősorban megszólítani a szerve
zők. Nálunk is elsősorban számukra 
szerveztem programokat, melyeken 
szó volt az Interneten való keresésről, 
meséket, különböző fejlesztő játéko
kat és kreatív ötleteket tartalmazó hon
lapokról. De kerestünk kamaszoknak, 
és horgászoknak szóló weblapokat is. 
Ezek megismerésén túl a vállalkozó 
kedvűek feladatsorok segítségével ki 
is próbálhatták, hogy mennyire iga
zodnak el a világhálón. A megyei 
könyvtár munkatársai különböző témá

jú totót is állítottak össze, melyek 
megoldásait az iskolában lehetett 
leadni, illetve otthonról elektronikus 
levélben is el lehetett küldeni. Idén 
először számítógépes rajzpályázatot 
is hirdettem, melyre sok szép alkotás 
érkezett. A felnőtteknek a Nemzeti 
Audiovizuális Archívum unkatársa tar
tott előadást, mivel a könyvtár ettől 
a hónaptól NAVA pontként is műkö
dik. Az Olvasókör összejövetelének 
résztvevői pedig megismerkedhettek 
a Magyar Elektronikus Könyvtárral, 
illetve egyéb könyvkereső portálok
kal. Szombaton délután Családi Fiestá
ra vártam a családokat, melynek kere
tében egy feladatsort lehetett kitölteni, 
illetve a gyerekek kézműveskedhettek 
is. Az esti Záró rendezvényre a támo
gatókat vártam, akik felajánlásaikkal 
segítették a programokon részt vevők 

megajándékozását. Ezúton is szeret
nék nekik köszönetet mondani! Név 
szerint: Béni Farm Kft, Horgászmester 
Kft, Csorba János, Kozma Péterné, 
Rohács Ferenc és Szentkirályért Köz
alapítvány.

Az országos programbizottság a 
helyi rendezvényeket beválasztotta a 
legjobbak közé, és  a szakma meghí
vott képviselői előtt bemutatót is tartot
tam Budapesten. Köszönöm mindenki 
segítségét és részvételét!

Szutor Sándorné
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Rendszeresen történnek indoko
latlan fizikai korlátozások a pszichiát
riákon az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány tapasztala
tai szerint.

Az alapítványt rendszeresen keresik 
fel olyan emberek, akik arról számol
nak be, őket vagy hozzátartozójukat 
feleslegesen, megalázó módon korlátoz
ták a pszichiátrián. Nem egy ilyen eset 
vezetett már halálhoz is. Egy esetben a 
sértett felesége így számolt be az alapít
ványnak: "Férjem a saját lábán ment le 
a mentőhöz, fel az osztályra. Egyetlen 
percig nem volt itthon fekvőbeteg." A 
férfit a pszichiátrián több alkalommal 
az ágyhoz kötözték, volt, hogy 23 órán 
keresztül. "A fiam nyomatékos kéré
sére szüntették meg a lekötözést." "A 

kórházban magatehetetlen roncs lett, 
aki nem tudott beszélni, nyelni." A 
férfi soha többé nem épült fel, nem 
sokkal később meghalt. Egy másik eset
ben az áldozat lánya így nyilatkozott: 
"Nem minden pénzkérdés. Én elsősor
ban azt sérelmezem, hogy kikötözve, 
meztelenül, altatva, etetés, itatás, mos
datás nélkül fektetik az anyukámat; 
szerintem ez csak hozzáállás kérdése, 
innentől kezdve én ezt embertelennek 
tartom." Az anya, akinek eredetileg 
semmilyen testi problémája nem volt, 
két hónappal a pszichiátriára kerülés 
után meghalt. Bár a törvényi szabályo
zás lehetővé teszi a fizikai korlátozást, 
mégis gyakran történik visszaélés ezzel 
kapcsolatban  derül ki az alapítványtól. 
A lekötözések, korlátozások gyakran 

vezetnek testi problémákhoz és fizikai 
állapotromláshoz.  Az ilyen visszaélése
ket azonban sokszor nagyon nehéz jogi 
útra terelni; utólag nehéz felülbíráltatni, 
hogy a fizikai korlátozás jogszerű volt
e vagy jogtalan. Ennek ellenére  vagy 
éppen ezért  fontos, hogy ezek a sérel
mek napvilágra kerüljenek. Az alapít
vány folyamatosan dolgozik azon, hogy 
az áldozatoknak segítséget nyújtson, 
és az ilyen ügyeknek nyilvánosságot 
biztosítson. 
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo
kért Alapítvány
Tel.: 06(1) 3426355
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu

Tavaszváró kupa
Márciusban egy kézilabda torná

nak adott otthont a Sportcsarnok. A 
meghívott csapatok, Jakabszállás, 
Bócsa és Tázlár, mellett iskolánk lány 
tanulói közül két csapatunk is részt 
vett. A nagyobb és tapasztaltabb ösz
szeállítású csapatunknak sikerült meg
szereznie az 1. helyet, de a kisebbek 
is kitartóan küzdöttek.

Góliát játék
Sok tanulónk benevezett abba ver

senybe, amelyet a GóliátMcDonald's 
FC honlapján hirdettek meg a rend
szerben regisztrált focisták számára.

Rögtön az első héten az össze
sen kisorsolt 9 nyertes között 4(!) 
szentkirályit is találhatunk. Ráadásul 
mindannyian egy korcsoportba tartozó 
labdarúgók!

A szerencsések: Bagány Kriszti-
án, Tari Krisztián, Szűcs István (4. 
osztály), Szabó Tibor (5. osztály).

A második forduló sem múlt el 

szentkirályi nyertes nélkül! Ezúttal 
Szutor Dorka (6. osztály) gazdago
dott egy ajándékcsomaggal.

A harmadik fordulóban Steklács 
János (2. osztály) és Hojsza Attila 
(4. osztály) nevét húzták ki a nyerte
sek között.

A negyedik körben Molnár Zoltán 
(3. osztály) került a nyertesek közé.

Gratulálok nekik és biztatok min
denkit, vegyen részt a játék még hátra
levő fordulójában is!

Szutor Sándor

Figyelem!
Elektromos-hulladék gyûjtés!

2008. április 23-án és 24-én az általános iskola parkolójában elhe-
lyezett konténerekbe gyűjtünk elektromos hulladékot: hűtőgép, 
mosógép, tűzhely, mikrohullámú sütő, porszívó, tv, rádió, fénycsövek, 
számítógép, monitor, stb…
Mindenki megszabadulhat felesleges és értéktelen berendezésétől, isko
lánk pedig anyagi  támogatáshoz juthat, melyet az idei gyereknapon 
szeretnénk elkölteni.

Iskolánk tanulói felmérik, hogy melyik háznál milyen hulladék talál
ható!

A szállításban kérjük a szülők és a lakosság segítségét!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola

Anyák napi ünnepségét
2008. április 29-én (kedden)

13 órától tartja a
Művelődési Házban.

Szeretettel várjuk az anyukákat, 
nagymamákat, keresztmamákat és 

minden kedves érdeklődőt!

Fizikai korlátozások a pszichiátriákon



Ha találkozol angyalokkal  sokan élnek 
közöttünk emberként , onnan lehet felis
merni őket, hogy fokozott felelősségtudat
tal élnek. Bármilyen hivatásuk lehet. Lehet 
anya, apa, asztalos, szobafestő, muzsikus, 
vízvezetékszerelő, mérnök, orvos, bőrdísz
műves, tanító vagy hivatalnok is… szóval az 
angyal onnan ismerhető meg, hogy felelőssé
get érez minden tettéért.

Manapság elterjedt az a hír, hogy nagyon 
sok angyal vállal embersorsot. Látják, hogy 
a civilizációnk sodródik a végzete felé, s 
mivel félő, hogy az ember az egész termé
szetet magával rántja, az angyalok már nem 
tudnak fölülről segíteni.

Megszületnek. Magukra veszik az embe
ri életet, és megpróbálják ezt a tébolyult 
emberfajt személyes jelenlétükkel megjavíta
ni. Sok kisgyereknél fedezhetők fel angyali 
intelligenciák. Ilyesmi máskor is előfordult, 
de soha ilyen tömegesen. Nem könnyű ezt a 
különbséget észrevenni, mert a picik négyöt 
éves korukig mindig is hordoztak magukon 
angyalarcot és lényükben angyaltermészetet. 
De itt valami másról van szó. Egy magasabb 
szellemiség jelenlétéről. Nem tudom, így 
vane, és azt sem, hogy egy ilyen lélektelen, 
elgépiesedett pokolközegben, mint a miénk, 
nem vesztike el később angyaltermészetü
ket, s szárnytalanul nem fulladnake bele a 
mocsárba, melynek megtisztítására vállalkoz
tak, szegények.
Nem tudom.
Mi, szülők ezt az aggodalmunkat így fogal
mazzuk meg: Nem tudjuk, mi lesz a gyerme
keinkkel, ha felnőnek.
Az angyalok egyrészt láthatatlanok, másrészt 
közöttünk élnek, álruhában.
Nem tudod, ki: a gyereked, a barátod, vagy 
az idegen, akivel éppen összehozott a sor
sod.
Lehet, hogy angyal.

Sok angyal van közöttünk, aki nem csu
pán álruhát öltött, de születése pillanatában 
odafenn hagyta az angyalmúltjára való emlé
kezetét is. Ő sem tudja, hogy angyal. Nem 

emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb. 
S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsz
tervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem 
tehet meg mindent. Neki nem szabad. Min
denki lop, neki nem lehet. Mindenki meg
bízhatatlan, link, ő nem lehet az. Mindenki 
gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi 
hazudni a "származása". Össze akarja tartani, 
ami széthullana: a családot. Egyszerű, romlat
lan lelkű emberek ezek, jók, tiszták és becsü
letesek. Rengetegen vannak. Ezekre mond
juk, hogy rendes emberek. "Nem idevalók". 
Emlékeznek még egy erkölcsre, amit ma már 
régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár 
nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol, 
a vérükbe van írva. (Hogy országunk nem 
omlott még össze, csakis miattuk van.)
Ahonnan egy álruhás angyalt tévedhetetlenül 
föl tudsz ismerni, az nem a jósága, nem a böl
csessége, nem is a csodatevő hatalma.
Ilyesmikkel, bár ritka tulajdonságok, de egy 
kezdő angyal, sőt néha egy ember is jelent
kezhet. Az igazi angyalt a kedélyéről lehet 
megismerni.
Lényéből szüntelenül árad valami megma
gyarázhatatlan derű.
Olyan lelkiállapot, melyet az ember csak 
akkor él át néhány pillanatig, amikor kira
gyog a nap, amikor repülőgépe a sötét vihar
felhők fölé emelkedik, oda, ahol mindig 
fényesség van, kékezüst tündöklés.

Az életet sokan az iskolához hasonlítják, 
ahol tanulni kell, üzemhez, ahol dolgozni 
kell, néha börtönhöz, ahol az ember bűnhő
dik. Az angyal mindezeken túl van.

Túl van a hittanórákon, a filozófiákon; 
most már látja, hogy az Élet nem egyéb, 
mint játék.

Úgy él, ahogy a madár fürdik a tócsában, 
vagy a hal fickándozik; önfeledten kiugrik a 
vízből, nem azért mert éhes, hanem "csak 
úgy". Mint amikor az ember táncra perdül, 
nem azért mert valaki fölkéri, hanem mert 
nem bír magával.

Kedve van hozzá, jókedve.
Ezért a kedv szóért hívjuk a mi csodála

tos angyalnyelvünkön "kedvesem"nek azt, 
akit nagyon szeretünk. És ha valakinek a ked
vében jársz, azt jelenti, hogy nagy örömöt 
okozol neki.

Kedvesség nélkül nem tudok elképzelni 
szeretetet. Csak itt, ebben a végső tudatálla
potban ébredünk rá arra, hogy minden baj
nak, őrületnek mélységes oka volt a teremtés
ben. Ez égette ki belőlünk mindazt, ami nem 
volt tiszta kedély és zavartalan boldogság.
Itt azonban már szüntelen tánc van.
A mennyország "zenéstáncos" hely. Ahogy 
az egész kozmosz is az, Mindig és min
denhol zene szól. Sőt, zenéből van szőve 
az egész Mindenség; rezgésből, hullámból, 
erők és részecskék szédült táncából  csak 
eddig ezt nem hallottuk.
Nem volt fülünk hozzá.
Az angyalok itt már akaratlanul énekelnek. 
Az ember is ezt teszi, amikor vidám. Észre
vétlenül fütyül, amikor olyasmit csinál, amit 
szeret. A jókedv dalol benne.
Tudod miért fütyülünk, dalolunk? Mert azt 
érezzük: hallhatatlanok vagyunk. Ez nem 
tudatosul bennünk. Nem is gondolunk rá. 
Csak megérint bennünket az öröklét mámo
ra. Az, hogy fenemód jó lenni!  hogy a világ 
nem keserves melóból, örömteli játékból 
állt elő.
Az istenélmény nem egyéb, mint a szüntelen 
"jó lenni" állapota.
Átsuhant már benned ez az élmény? Ez a "de 
jó lenni"?
Biztos vagyok benne.
Ebből értheted meg, milyen egy angyalnak.
Én ezt a lelkiállapotot átéltem már a kórház
ban, és az óvóhelyen is. Átéltem műtét után, 
és a szőnyegbombázás alatt is. Átéltem, 
amikor a Mesterem először megszólított, 
és a boldogságból sírógörcsöt kaptam. De 
átéltem akkor is, amikor céltalanul álldogál
tam az Erzsébet körúton, a munkahelyem 
előtt. Jöttekmentek a járókelők, dübörögtek 
a villamosok, délután volt, csúcsforgalom, 
benzinszag és lárma  s bennem egy hang azt 
mondta:  "De jó lenni!"
A mennyben voltam.
Vagyis angyali tudatállapotban.

Pásztor tanító néni
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Álruhás angyalok

Március időjárása
Olyan, mint az időjárás, tartja a népi 

mondás a kiszámíthatatlan emberre. Tény
leg, bolondos játékot űzött velünk a március. 
Minden volt, ami egy téli időjáráshoz kell: 
hideg, eső, hó, viharos szél. Nem volt érté
kelhető tél az északi országokban, hallottuk 
a híradásokból. Persze ez alól kivétel volt a 
március hónap, mert az mindent bepótolt. 
Úgy látszik, egyre tolódunk a szélsőségek 
felé. A márciust köszöntő viharos szél szá
mottevő kárt nem okozott községünk terü

letén, viszont meghozta a várva várt csapa
dékot. A hónap közepéig lehettünk részesei 
a tavaszt idéző hőmérsékletnek. Megindult 
a fák, cserjék nedvkeringése. A korai virág
zású mandula, és a sárgabarack virágozni 
kezdett, vesztükre, mert 10e után fokozatos 
lehűlés kezdődött, és eltartott két hétig. Késő 
téli időjárásban lett részünk, még hó is esett 
igaz, hogy nem maradt meg. Ez a hideg hul
lám valószínű, hogy pontot tett az idei kajszi 
és őszibarack termésre. Természetesen a 
bizonyosságra néhány napot várni kell. Fel
melegedés csak a hónap utolsó napjaiban kez

dődött. A hideg következtében nem érkeztek 
meg időben, illetve késtek a vándormadarak. 
Pacsirtát nem lehetett hallani énekelni. A 
rekettyésben viszont a hónap végén már hal
lani lehetett a tavaszt, beindult a békazene. 
Az első fecskét 30án reggel láttam.
Csapadékviszonyok: 1én 4,2 mm, 2án 0,6 
mm, 3án 0,4 mm, 7én 4,8 mm, 8án 5,6 
mm, 12én 1,8 mm, 16án 2,2 mm, 17én  3,6 
mm, 21én 2,6 mm, 22én 9,2 mm, 23án 5,6 
mm. Összesen: 40,6 mm.
A sokévi átlag márciusban 29 mm.

 Vecsei.
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Madártej-torta
Hozzávalók:  A tésztához: 12,5 dkg vaj vagy sütõ-
margarin, 4 dkg porcukor, 3 tojás, 9 dkg kristály-
cukor, 11 dkg finomliszt, 1 kiskanál sütõpor, 2,5 
dkg étkezési keményítõ, 2,5 dkg zsíros tejpor.
A forma kikenéséhez: vaj vagy sütõmargarin, 
finomliszt. A szóráshoz: 2-3 evõkanál kristálycukor. A krém-
hez: 5 dl tej, 1 vaníliarúd, 10 tojássárgája, 20 dkg kristály-
cukor, 1 csomag fõni való vanília ízû pudingpor, 20 dkg vaj 
vagy sütõmargarin. A díszítõ habhoz: 10 tojásfehérje, 25 dkg 
kristálycukor. A sziruphoz és a torta összeállításához: 2 dl 
víz, 2 csapott evõkanál kristálycukor, 2-3 evõkanál baracklek-
vár. A díszítéshez: 2 dl habtejszín, maréknyi vékony lapocskák-
ra vágott mandula, 6-8 dkg tejcsokoládé.

1. A puha (szobahõmérsékletû) margarint a porcukorral 
habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tojássárgáját. A tojásfe
hérjét habbá verjük, a vége felé több részletben beleszórjuk 
a kristálycukrot is. A lisztet a sütõporral, a keményítõvel és 
a tejporral összekeverjük. Egyharmadnyi cukros tojáshabot a 
margarinos masszára teszünk, egyharmadnyi lisztes keveré
ket rászitálunk, majd óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A 
maradék habot és lisztes keveréket ugyanígy, két részletben 
hozzáadjuk.

2. Egy 24 centi átmérõjû tortaformát kikenünk, beliszte
zünk, és a massza felét belesimítjuk. Elõmelegített sütõben, 
közepes lánggal (180 oC, légkeveréses sütõben 165 oC) kb. 
15 perc alatt megsütjük, de vigyázzunk, hogy ne szárítsuk 
ki.

3. Ha kész, a sütõbõl kivesszük, és a tortakarikából egy 
cukorral behintett sütõpapírra borítjuk át. A formát elöblítjük, 
kikenjük, belisztezzük, a maradék tésztával megtöltjük, és 
ugyanígy megsütjük, de ezt már a formában hagyjuk kihûlni. 

4. A krémhez a tejet a vaníliarúd kikapart belsejével fölfor
raljuk, majd hûlni hagyjuk, hogy a vanília íze jól átjárhassa. 
A tojássárgáját a cukorral jó habosra keverjük, a pudingport 
és kb. 1 deci tejet hozzáadunk, simára keverjük. A többi tejet 
fölforraljuk, a pudingporos keveréket hozzáadjuk, szüntele
nül kevergetve sûrûre fõzzük. Többször belekeverve hûlni 
hagyjuk. Amikor teljesen kihûlt, jól kikeverjük. A margarint 
elõször magában keverjük habosra, majd kanalanként a vaní
liakrémet is beledolgozzuk.

5. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé 
apránként a cukrot is beleszórjuk, ezzel verjük jó keményre. 
Sütõpapírral bélelt tepsire 16, habzsákkal formált galuskát 
nyomunk belõle. Langyos sütõbe (6070 oC) toljuk 2530 
percre, így sütjük, pontosabban szárítjuk. 

6. A sziruphoz a vizet a cukorral fölforraljuk, hûlni hagy
juk. Következhet a torta összeállítása. A tortaformában lévõ 
tortalapot a fele sziruppal meglocsoljuk, a fele lekvárral 
vékonyan megkenjük. A fele vaníliakrémet rákenjük. Erre a 
másik tészta kerül, amit a maradék sziruppal meglocsolunk, 
lekvárral megkenjük, a vaníliakrém másik felét rásimítjuk. 
Hûtõszekrénybe tesszük kb. 3 órára, hogy megdermedjen.

7. A tortát forró vízbe mártott késsel körbevágjuk a torta
forma mentén, amit leemelünk róla. A torta oldalát kemény 
habbá vert tejszínnel körbekenjük, majd a megpirított, de már 
kihûlt mandulalapocskát nekinyomjuk (panírozzuk). A tetejét 
a sült tojáshab galuskával körberakjuk, a torta közepét pedig 
reszelt csokoládéval szórjuk meg. Forró vízbe mártott késsel 
szeleteljük.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK A TÚLÉLÉS BAJNOKAI
Elkeseredetten nyilatkoztak a kecskeméti Március 15i 

utca lakói az oda települt varjú kolónia ellen. Kora reggeltől 
estig hallatják az emberi fülnek nem kellemes károgásukat. 
Ürülékükkel szennyezik a járdát, a parkoló gépkocsikat, és 
természetesen jut az "áldásból" a járókelőknek is. Alig néhány 
évtizede igen káros madárnak számított a vetési varjú. Volt is 
oka erre a gazdálkodóknak, hiszen kiszedték a frissen vetett 
gabonát, megdézsmálták az érő napraforgót és a kukoricát. 
Időnként fészekrablásra is vetemedett. Annak ellenére, hogy 
gyűlölt kártevő volt, mégis egyes tájakon fontos népélelmezési 
szerepet töltött be. Előszeretettel fogyasztották a fiókákat nyá
ron, télen viszont az idősebb példányokat csapdával ejtették 
el. A csapdázás az igazi tudománynak számított, mert a varjú 
igen intelligens madár, nehezen csalható "lépre". Ma már ott 
tartunk, hogy annyira sikerült létszámukat leapasztani, hogy 
csak mutatóban maradt néhány kisebb kolónia. A gyűlölt 
madárból védett természeti érték lett a verébbel együtt. Szo
morú állapotot kell tudomásul vennünk, ha már ezeket a mada
rakat is védelem illeti. Már pedig ez tény. Ne csodálkozzunk, 
hogy madárdalmentes a tavaszunk. Visszatérve a hírős város 
varjaihoz, mint fentebb olvashattuk, a varjú okos madár, és 
észre veszi a számára barátságos környezetet. Az adott helyen 
megjelenésük oka mondják, hogy kivágták a fészkelő fáikat 
a hőközpontnál! A természetvédelmi törvények értelmében a 
védelem nemcsak az élőlényre vonatkozik, hanem az élő, és 
szaporodó helyükre is. Nyilván van elfogadható magyarázat 
az öreg fák kivágására. Miért a szóban forgó helyet válasz
tották? Egyszerű a magyarázat: fészkelő helynek kitűnőek 
a magas nyárfák, és élelem is van bőven. Fészek anyag van 
bőven a környező fákon, bokrok alján. Élelem? Kutya ürülék 
bőven marad a kutya sétáltatás során. Márpedig a varjúnak 
más egyéb hulladékkal együtt a kutyapiszok kitűnő élelem, és 
ha belegondolunk, jelentős köztisztasági feladatot is ellátnak. 
Egy károgó madár naponta legalább 10 deka emberek által 
szétszórt hulladékot alakít biomasszává. Hogy hangoskodók, 
nem bizalomgerjesztők? Nem mindenkinek. Úgy látszik, hogy 
környezet rombolásunk odáig jutott, hogy a rengeteg énekes 
madár közül ma már be kell érnünk a varjúval, hiszen a többit 
elüldöztük, kiirtottuk, élőhelyét megszüntettük, a táplálékát 
megmérgeztük. Becsüljük hát meg a még megmaradt állatfa
jokat, a meglévő egyedeket. Ne járuljunk hozzá, hogy a varjú 
is a búbosbanka, az őrgébics ( szarkagábor ), és a hantmadár 
sorsára jusson. A sort tovább lehetne folytatni. Még kerül mit 
megmenteni. Ne segítsük elő, hogy gyermekeink már csak szá
mítógépes állatokat ismerjenek.                   Vecsei Ferenc

A varjú falu



32 hektár föld eladó  18 hektár 
gyep, a többi szántó , tanyával együtt, 
SzentkirályAlsón. Érdeklődni: 76/339
820, Csorba János Lakitelek

Bádogos munkák garanciával! Csa
tornázás 1.300 Ft/fmtől! Érdeklődni: 
70/5002916os telefonszámon.

Hosszú távú bérletre, vételre keresek 
szántót, legelőt, kaszálót Szentkirályon 
és a környező településeken. Bencsik 
Jenő 20/9424219

5 db bárány eladó. Tel.: 06/70/584
6404

Eladó platós Barkas B1000, 1986
os, megkímélt munkaképes állapotban. 
Érdeklődni lehet: Kutasi Ferenc, 20/973
4922

Telek eladó a Templom utcában. 
Érdeklődni lehet a 06 20 332 6921 tele
fonszámon.

Móricka először van falun, és elő
ször lát disznókat. Élményéről mesél 
apjának: tudod milyen aranyosak? És 
pont úgy beszélnek, mint te, amikor 
alszol.

A barátok összetalálkoznak: Szevasz 
Lalikám! Nem megyünk egyet búvár
kodni?
Mi, Hová?
Itt van nem messze egy kocsma, meg
nézzük együtt a pohár fenekét.

Az agresszív kismalac egy fenyőfa 
ágon üldögél. Arra megy a medve 
és megkérdezi: Mit csinálsz ott kis
malac?
Cseresznyét eszek. 
De ez egy fenyőfa!
Hoztam!

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.

Felhívás!
Kedves Olvasó! Április 22én, a Föld Napján községünk területén tisztasági napot, szemétgyűjtő akciót

szervezünk. Várjuk a segíteni akarókat reggel félnyolcra, a Községházához a munkaterület (közutak)
megbeszélésére, valamint a szükséges eszközök kiosztására. Természetesen mindenki a szűkebb

környezetét, a hozzátartozó utca részletet is szebbé, csinosabbá varázsolhatja. Előre is köszönjük.

Kiskunsági TÉSZ szentkirályi
zöldség-gyümölcs
felvásárló telepére

telepvezetõt keres.

Jelentkezni lehet
László Benjáminnál személyesen, 

vagy a 20/9569453as
telefonszámon.

A jelentkezés feltétele
középiskolai végzettség, gépkocsi.

Az embert azért áldotta meg Isten 
képzelőerővel, hogy lássa, milyen 
lehetne, és azért áldotta meg humorér
zékkel, hogy el tudja viselni, amilyen.

Ha agyunk annyira egyszerű len
ne, hogy megérthetnénk működését, 
mi magunk is annyira egyszerűek 
lennénk, hogy erre nem lennénk képe
sek, és szükségünk sem lenne rá.

Tegnap beraktam a mélyhűtőbe a 
kétliteres colát, és most van egy kétki
lós nyalókám.

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 Hajnalka 
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 Szentkirály, 
Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: 
Tóth Géza

Mûkõ-, épületszobrász
munkák készítése, 
ablakpárkányok,

kerítés-fedkövek,  többféle
tagozatos kivitelben

és színválasztékban is!

Érdeklõdni:
Vértesi-Nagy István
telefon: 20/806-8088

Családi házak
kivitelezése-bõvítése, 
gazdasági épületek,

kommunális létesítmények, 
üzemi épületek

kivitelezése-felújítása
TERVEZÉSE, MÛSZAKI

VEZETÉSE! 
Teljes körû ügyintézéssel!

SZÁLAS és TÁRSA
Építõipari és Szolgáltató BT

Állunk rendelkezésükre
a hét minden napján 8 - 18 óráig!

Nagykõrös, Bíbor u. 5.
Telefon/fax: 53/350-165

HIRDETÉSEK Viccek! BÖLCS MONDÁSOK


