
Minden gyermeknek a szíve 
csak akkor tud dobogni, 
Miután egy édesanya 
életet adott neki.

Amíg felnő az a gyermek 
ó, de hányszor simogat, 
Féltő keze felnőtten is 
milyen sokszor támogat. 

Akármikor odabújhatsz, 
panaszkodhatsz őneki, 
Megnyugtató kedves szóval, 
mindig kész átölelni. 

Amíg az anyaszív képes 
csak egyet is dobbanni, 
Gyermeke a legfontosabb, 
érte akar még tenni. 

Tiszteletet, szeretetet 
azok is érdemelnek, 
Akik más ember gyermekét 
anyaként nevelik fel. 

Tőlük is édes a jó szó, 
becézés, simogatás, 
Az ő szívük is épp olyan 
meleget áraszthat ránk. 

Meghálálni sosem lehet, 
legfeljebb megköszönni, 
Szívünk teljes melegével 
szeretni, csak szeretni. 

Az ölelés, kedveskedés 
felnőttnek is jól esik, 
Adjunk hát nekik belőle, 
amennyi tőlünk telik. 

Egy édesanyát szeretni, 
a síron túl is lehet, 
Te ne várd meg azt az időt, 
míg él, mindig csak szeresd.

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

Minden szépen indult áprilisban, 
annyira, hogy 6-án már tojás is volt 
a fészekben. Évek óta környékünkön 
„nyaral“ néhány pár nélküli hím, akik
nek fáj a foguk a fészken ülő (kotló) 
gólyamamára. Ha lehetőség adódik, 
drámai módon beavatkoznak a gólya-
család életébe. Gólyafészkünkkel saj
nos ez már az egymást követő har
madik évben megtörtént. Hatalmas 
küzdelem lehetett a fészek körül, és a 
vesztes, a gólyacsaládunk lett. Csata 
közben a kotló gólyamama vélhetően 
az elektromos vezetékre, onnan a föld-
re esett, és súlyosan megsérült, annyi
ra, hogy repülésképtelenné vált. Az 
utcán sétáló gólyamamának lett jóaka-
rója (eddig számomra ismeretlen) és a 
kecskeméti vadasparkba juttatta, majd 
innen Szegedi vadasparkba került gyó

gyítás szempontjából. A feltehetően 
pár nélkül maradt gólyapapa napokig 
kereste párját, még a kertekben lévő 
műgólyákat is felkereste, hátha élete 
párját leli fel. (Egyébként a gólya, egy 
életen át kitart párja mellett.) Nagyon 
sok látogatója érkezett az egyedül 
maradt büszke madárnak. Volt, hogy 
öt idegen is ácsorgott a környező kémé
nyeken, villanyoszlopokon. Gólyánk 
kitartóan, napokon, heteken át egye-
dül álldogált a fészekben. Május 2án 
aztán változás történt, nem hiába volt 
az izgalmas párkeresés, már ketten áll-
dogáltak a fészekben. Keresett magá-
nak új társat. Költésre nemigen lehet 
számítani, hiszen már kevés az idő a 
fiókák nevelésére.

A cikk a júniusi számban folytató-
dik.                                         Vecsei
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A TARTALOMBÓL

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN AZ ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTJÜK

Drámai események a gólyafészek körül

Tékné Csapó Erzsébet  Anyák napjára

Kérés! Kérem a Tisztelt újságcikk szerző társaimat, hogy közlendőjüket lehetőleg minden hónap harmadik munkanapjá
val bezárólag juttassák el a szerkesztőségbe. Elsősorban elektronikus leveleket várunk, azonban kéziratot is elfogadunk. 
Cím: sztkhirmondo@gmail.com • Művelődési ház Szentkirály, Vecsei Ferenc
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A képviselőtestület április 28án 
tartotta soron következő ülését. A napi
rendek között szerepelt a tanyagondno-
ki szolgálatok működéséről szóló tájé
koztató, falunap támogatására pályázat 
benyújtása, gyermekjóléti szolgálat és 
családsegítés ellátása, temetőbe urnafal 
állítás, vendégmunkások ügye.

Az ülésen 6 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a tanya

gondnokok tájékoztatták a jelenlévőket 
a 2010. évi tevékenységükről. Varga 
Béláné elmondta, hogy munkája az elő
ző évekhez hasonlóan alakult az elmúlt 
évben is. Feladatai közé tartozott az 
ebédszállítás, bevásárlás, gyógyszeríra-
tás és kiváltás, kórházba, SZTK-ba bete-
gek szállítása, segítség a temetkezés 
intézésében, szociális gondozó szállítása 
vércukor és vérnyomásmérésre, a Hiva-
tal, a védőnő és a családsegítő munkájá
nak segítése, óvónők, és a családgondo
zó családlátogatásra vitele, Okmányiro-
dába és TBhez ügyintézésre szállítás, 
segélyek kiszállítása, Nyugdíjas Klub 
rendezvényeire személyszállítás, nyári 
gyermekétkeztetés keretében konzerv 
szétosztása, és kihordása 11 héten át, 
62 év feletti lakosok ajándékutalványai
nak kiosztása, Máltai Szeretetszolgálat 
karácsonyi csomagjainak kiszállítása, 
Uniós segélycsomagok csomagolása és 
szállítása. 

A Szociális Bizottság tagjaként 
annak munkájában havi rendszeresség-
gel részt vesz.

Benkovics Tibor tanyagondnok fel-
adatai közé tartozott az ebédkiszállítás, 
bevásárlás, és ügyintézésben való segít
ség, tűzifa kiszállítása, intézményeknek 
tisztítószer, írószer és egyéb dolgok 
vásárlása, szociális gondozóval idősek 
látogatása, betegszállítás a háziorvos-
hoz, Kecskemétre szakrendelésre és a 
kórházba. Takarmány kiszállítása, isko-
lások szállítása úszásra, erdei iskolába, 
sportrendezvényekre. Közreműködés a 
falunapi ünnepség lebonyolításában, a 
közmunkásokkal a település virágosítá
sában. A mozgáskorlátozottakkal és a 
nyugdíjasokkal több rendezvényen vett 
részt. Választáson való részvétel, moz
góurna kiszállítása, szüreti felvonuláson 
részvétel. Decemberben megtörtént a 
szokásos nyugdíjas csomagok és a mál-
tai csomagok kiosztása. Ezután a kép-

viselőtestület egyhangúlag elfogadta a 
beszámolókat.

A második napirendi pont keretében 
a polgármester arról tájékoztatott, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
idén is pályázatot írt ki a 2011. évi ren
dezvények támogatására. Vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető a ren
dezvény teljes költségének 50 %ára, 
mely nem haladhatja meg a 200 ezer 
forintot. Az elmúlt év tapasztalatainak 
tükrében a számlával lefedhető költsé
geket 800 ezer forintra kalkulálva a 600 
ezer forint önrészhez nyerhetnénk 200 
ezer forintot.

A képviselőtestület egyhangúlag 
egyetértett a falunap támogatására pályá-
zat benyújtásával.

Ezt követően a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgálat ellátása került 
napirendre. A polgármester előterjeszté
sében elmondta, hogy kezdetektől fog
va e feladatok ellátása a Kecskeméti 
Többcélú Társuláson keresztül történik. 
Idén született döntés arról, hogy a fel
adatokat végző óvónőket mentesítjük 
ezek alól, és lehetőleg egy személy ellá
tásába adjuk a két területet. Pusztainé 
Lázár Ágnes óvónő vállalná a teendők 
elvégzését, ám legalább napi 6 órás 
státuszt kér. A feladatok ellátása eddig 
4 órában történt, így a plusz 2 óra az 
önkormányzatnak többletkiadást jelente-
ne a társulás kalkulációja szerint. A két 
feladat ellátása fontos. Nem elhanyagol
ható körülmény, hogy a szakképesítés 
megszerzését vállalnia kell az újonnan 
beálló dolgozónak, ami főiskolai kép
zést jelent, annak költségével együtt, 
ami szintén az önkormányzatot terhelné. 
Ugyancsak lényeges körülmény, hogy 
a szaktárca a teljes szociális feladatel-
látás átalakítását tervezi, idén ősszel 
terjesztve elő az erre vonatkozó törvény
javaslatot, ami leghamarabb jövő évtől 
léphetne hatályba. A változás irányáról 
és tartalmáról nincs információnk. Fel-
merült a határozott idejű megbízás lehe
tősége is, de a közalkalmazotti törvény 
egyértelműen kimondja, hogy az csak 
meghatározott feladatra, és helyettesítés-
re szólhat.  Ennyi bizonytalanság mellett 
az ügyben döntés nem született annak 
ellenére sem, hogy nevezett a szakképe-
sítés megszerzéséhez szükséges tanulmá
nyi költségeket vállalná. További infor-
mációk birtokában a képviselőtestület a 

későbbiek során a témára visszatér.
A következőkben a polgármester 

arról tájékoztatott, hogy több alkalom-
mal is szóba került már a képviselőtes
tület részéről a temetőbe urnafal építése. 
Kérésére három ajánlat érkezett, mely-
nek fotói az ülésen bemutatásra kerül
tek. Véleménye szerint egy 30 fülkés 
urnafal hosszú időre elég lenne. Ennek 
költsége bruttó 28 ezer forint fülkén
ként, plusz a betonalap elkészítésének 
költsége, melyet az ajánlat nem tartal-
maz. Kovácsné Lázár Ilona képviselőtag 
javasolta a lakosság véleményének kiké-
rését, melyből kiderülne, hogy valóban 
lenne-e rá igény.

A képviselők megkapták a vendég
munkások ügyével kapcsolatos levelet, 
mely a szállásadóknak és a munkaadók-
nak szól azzal a szándékkal, hogy akik 
az április 7-i megbeszélésen nem tudtak 
részt venni, tudomást szerezzenek az 
ottani közös döntésről.

Kutasi Ferenc alpolgármester tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy lehetőség 
nyílt az iskolába kerékpártároló kialakí-
tása céljából pályázat benyújtására, mely 
kerékpáronként bruttó 100 ezer forint 
támogatást jelentene. Továbbá öltöző 
felújítására 1 millió forint, zuhanyzó fel
újításra 2 millió forint nyerhető. Kerék
párokat is lehetne beszerezni maximum 
800 ezer forintig. Az önerő mértéke 5 
%. Március 1től folyamatos a pályázat 
beadása.

Az ülés végén Bimbó Ferenc képvise
lőtag felvetette, hogy a jelzőlámpás for
galomirányító rendszer kialakítása nem 
érte el a községben azt a célt, amiért 
készült. A gépjárművek ugyanis a piros 
jelzés ellenére sem állnak meg. Ezzel a 
helyzettel valamit kezdeni kellene. Tudo-
mása szerint az út pályaszerkezet-felújí-
tása megtörténik az idén, ezzel együtt 
esetleg nem lehetne-e valamilyen las-
sítót pl. járdaszigetet beépíteni. Kutasi 
Ferenc hozzátette, hogy a járdasziget 
nagyon költséges, azonban lehetséges 
kamera felszerelése, és van már olyan 
kamera is, amely kifejezetten azt érzé-
keli, hogy ki megy át a piroson. Ennek 
felszerelését az önkormányzat kezdemé-
nyezheti. A polgármester javasolta a 
rendőrséggel és a Szignálterv Kft.vel 
történő egyeztetést a megfelelő megol
dás kialakítása céljából.

A képviselő-testület április 28-ai ülésén történt
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"Boldog az a nép, amelyik tud 
ünnepelni!"

A húsvéti ünnepek során 
tudatosul újra és újra az, hogy 
a népi hagyományok, amelyek-
ben népünk, nemzetünk gyöke
rei találhatóak, egyre kevésbé 
hangsúlyosak. A húsvét, mely 
Krisztus feltámadásának szim-
bóluma, emellett a tavasz eljö-
vetelének, a termékenységnek 
és az új kezdetnek a megteste-
sítője nagyon fontos ünnepe  
mind az egyháznak, mind a 
magyar kultúrának. A szoká-
sokon keresztül éljük meg a 
jót és a rosszat, és általuk 
vagyunk képesek önmagunkat 
is meghatározni. Szokásainak 
saját identitásunk szempontjá-
ból is óriási fontossággal bír-
nak, hiszen bennünk gyöke
reznek.  Nemcsak feladatunk, 
hanem kötelességünk, hogy 
ápoljuk hagyományainkat. 
Fontos, hogy nyitottan szem-
léljük a világot, fontos, hogy 
hagyjunk teret az új élmények-
nek, érzéseknek, ízeknek, de 
közben nem szabad elfelejte-
nünk, hogy honnan jöttünk, 
mert csak így tudhatjuk, hogy 
hová tartunk.

Májusi programjaink: 
• Május 6.  JDP Diszkó az 

elektronikus zenék kedvelő
inek

• Május 27én NAVA film 
szeretnénk feléleszteni a 
régi filmklubok beszélgetős 
hagyományát. Szeretnénk 
olyan filmklubot szervezni, 
amelynek keretében a meg-
tekintett film után spontán 
beszélgetés alakulhat ki. 
Erre nagyon sok szeretettel 
várjuk a fiatalokat és ter-
mészetesen minden kedves 
érdeklődőt. 

• Jelenleg szervezés alatt van 
a május végén megrendezés-
re kerülő sportnap.

A programokkal kapcsolat-
ban plakátokon, a facebookon 
és közvetlen megkereséssel 
kaphatnak információt az 
érdeklődők.

Bármilyen észrevétellel, 
javaslattal, ötlettel kapcsolat-
ban várunk minden észrevé-
telt a
szentkiraly.szike@gmail.
hu címre, vagy találkozzunk 
személyesen valamelyik hét-
végén.

Üdvözlettel:
Csorba Zoltán

A Szentkirályi Ifjúsági
Közhasznú Egyesület májusi hírei

Kovács Mariannt egykori táncostársai Palotással lepték 
meg az esküvőjén

Meglepetés tánc

Sokan szeretik a napo-
zást, a kellemes melegben 
történő napfürdőzést. Azon
ban a napsugárzásnak lehet-
nek kellemetlen mellékhatá-
sai is. Fontos, hogy mindig 
legyünk felkészültek, és elő
vigyázatosak már tavasszal 
is, mert a leégés mellett akár 
súlyosabb következményei 
is lehetnek egy kellemes 
strandolásnak. 

A napfény egy elektro-
mágneses energia, melyet a 
nap és a többi csillag bocsát 
ki, ezért helyesebb a kozmi-
kus sugárzás elnevezés. A 
napfénynek csak egy meg-
határozott, 100 és 400 nano
méter közé eső, hullámtar
tománya az UV (ultraviola) 
sugárzás, mely a szemnek 
láthatatlan. Az UV sugár
zást szokás tovább bontani 
UVC, UVB és UVA sugár
tartományokra.

Ezen sugarak a bőrben 
és a szemben nyelődnek el, 
ott fejtik ki hatásaikat, mely 
hatások lehetnek azonnali 
vagy késői megjelenésűek.

Az UV sugárzás élő szerve-
zetre kifejtett hatása

Az UVC sugarak nor
mál esetben elnyelődnek az 
atmoszférában és az ózonré-
tegben, azonban az elvéko-
nyodott ózonréteg területén 
elérheti a földfelszínt. Eze-
ken a helyeken számolni kell 
biológiai hatásaival, mely a 
bőr gyulladását, késői pig-
mentálódását, a bőr felső 
rétegének megvastagodását 
okozhatja, illetve erősen irri
tálja a szemet.

Az UVB képes kiváltani 
az UVC fent említett hatá
sait, emellett felelős a fény 
okozta rákképződést okozó 
hatásokért (carcinogenezis), 
valamint a fény immun-
rendszert gátló hatásaiért 

(fotoimmunoszuppresszió). 
Ez a tartomány kell azon-
ban a D-vitamin szintézisé-
hez is. A természetes nap-
fénynek mindössze 1/15öd 
része UVB.

Az UVA sugarak 500
1000szeres intenzitással 
vannak jelen. A legfontosabb 
biológiai hatásai a bőr azon
nali barnulása, a meglévő 
pigment tartalom sötétedé-
se. Az UVA szintén bőrpírt, 
gyulladást kelt (erythema), 
de ellentétben az UVBvel 
ez csak több nap után jelent-
kezik. Szintén van rákkeltő 
hatása.
Minden bőrtípusra más-
képp hat

Az azonnali reakciók 
toxikus, azaz direkt károso-
dáson alapulnak általában, 
ilyen az akut napégés vagy 
a fototoxikus reakciók.

Megfelelő védelem már 
tavasztól

Az azonnali, még inkább 
a fentebb említett késői 
hatások kivédése miatt igen 
fontos a megfelelő fényvé
delem, különösen az érzéke
nyebb, fehérbőrűeken illetve 
a gyerekeken.

A védekezés lehet mecha-
nikai, azaz megfelelő ruhá
zat, kalap, UV szűrős nap
szemüveg viselése. Emel
lett igen nagy választékban 
hozzáférhetőek a különböző 
fényvédőkrémek. Ezeken 
SPF (Sun Protective Factor) 
jelölés után álló szám jelzi 
a fényvédő faktor számát 
UVB tartományban, vala
mint egy + jel, hogy UVA 
tartományban is véd. A ma 
kapható fényvédőkön 50es 
faktorszám jelzi a legma-
gasabb védőfaktort (ennél 
magasabb szám feltüntetése 
ma már nem engedélyezett a 
gyártók számára).

Az UV sugárzás káros
hatásai
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H A R K Á L Y   Ü Z L E T H Á Z
Mezőgazdasági Szakáruház Nyárlőrinc

Kedves Növénytermesztők, Gazdálkodók!

Szaktanácsadással, széles áru választékkal, gyors kiszolgálással várjuk
 minden kedves régi és új vásárlónkat.

A pontos kiszolgálás és szaktanácsadás mellett, a 2011es évben minden eddiginél
kedvezőbb termék árakkal várjuk Önt. Jöjjön el és győződjön meg erről személyesen.

Teljes körű növényvédő szer termékválasztékunk van, szántóföldi kalászos, napraforgó,
kukorica, szőlő, zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrában.

Új termékeink: Zöld Arany: Indító, Energia, Érlelő, Bór Extra, Kálcium és Kalászos.
Bővebb tájékoztatás olvasható a http://www.mutragya.hu weboldalunkon.

Egyéb termékeink: Vízoldható, öntöző, csepegtethető egy és több hatóanyagú mikroelemes
műtrágyák, baktérium trágyák, fátyolfóliák, mezőgazdasági PE csövek, csepegtető szalagok,

minőségi szerves granulált trágyák, natúr és magvető tőzeg keverékek.

Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket.

Dobos István, Növényvédelmi szakmérnök és a Harkály Bt. Munkatársai.
6032. Nyárlőrinc, Állami Gazdaság utca 3. sz. Telefon: 06/76343008, harkalybt@gmail.com

A megbízható minőséget képviseljük, már közel húsz éve!



Életnek módja 250 éve
Bizony, májusban testünk, életünk meg

újulni látszik; a víg Tavasz természetet újjá-
szülő hatása alól kevesen vonják ki magukat. 
Friss zöldségek, gyümölcsök kerülnek az asz
talra, pezsdül a levegő, a vér, a gondolat. 
Az életmódtanácsadók a naptárt fürkészik, s 
régi dolgokra aggatják az "új" címkét, hátha 
jobban pörög a pénztárgép. A mai emberiség 
nagy baja, ha azt hiszi, hogy ami nem új, az 
nem jó és nem is létezik. Úgy tesz az újdonság 
lázában élő korunk, mintha korábbi korok nem 
tudtak volna semmit, s régebben mókás kis 
benszülöttekként kőkorszaki szinten éltek vol
na eleink. Holott nem. 

Az első magyar könyv az egészség meg
tartásáról majd' kétszázötven éve, 1762ben 
Kolozsvárott jelent meg. A címe: Diaetetica, 
az az a jó egészség megtartásának módját fun-
damentumoson előadó könyv volt, a szerző 
K. Mátyus István (17251802) orvosdoktor, 
marosszéki főorvos. 

Ha beleolvasunk, ismét láthatjuk, nincs 
semmi új a Nap alatt. Akkor is erősen igyekez
tek tönkretenni egészségüket az emberek, az 
akkori orvosok pedig hasztalan emlegették a 
megelőzést: 

"Mennyivel szebb, hasznosabb és dicső
ségesebb dolog volna az Embernek egész 
Életében jó egészségben maradni, annyival 
kén' inkább szorgalmatoskodni kinek kinek 
az Egészséget meg-tartó jó Diaetáról, vagy 
életnek módjáról, mintsem a Nyavallyák orvo
solgatásáról." 

"De az orvosi tudomány nem egyéb, hanem 
a jó egészség megtartásának és helyre állításá-
nak mestersége. [A] jó egészség ez életbeli bol-
dogságok summája, s következésképpen olly 
drága kincs, mellynek meg-szerzésére és meg-
tartására minden okos Lélekkel fel-ruháztatott 
ember a természettől köteleztetik." 

E tág ölelésű munkájában jó Mátyus dok
tor ír az Életről, az egészségről. Az emberi 
testnek "alkotmányáról", a különféle vérmér
sékleti alkatokról. A környezetről, úgymint a 
levegőről, az ételről és italról, a mozgásról és 
a nyugalomról, az álomról és ébrenlétről, a test 
váladékairól, és az elmének indulatairól. 

Mai szemmel is helytállóak megállapítá-
sai: "Egészségesnek szoktuk mi magunkat 
addig mondani, míg szokott munkáinkat kön-
nyen és nagy unalom s bágyadtság nélkül 
folytathatjuk." Értekezése szerint azonban ez 
széles meghatározás, s valójában beszélhetünk 
mindenkinek való külön egészségről, hiszen 
az általánosságon belül ahány ember, annyi 
az egészségi állapot. A mai egészségügyi meg
állapítások szerint is az egészég nem csupán 
a betegség(ek) hiányával írható le, hanem 
legtágabban a test, a lélek és az elme műkö
désének harmonikus és jó létet eredményező 
működésével.   

Szerzőnk nem győzi hangsúlyozni a meg
előzés fontosságát: "Az Aer [levegő] minden

nemű ártalminak elfordítására, leghatalmasabb 
orvosság volna, ha gyermekkorunktól fogva 
hidegnek, melegnek, szélnek, esőnek stb. egy
aránt okosan szoktatnók mimagunkat. Nagyon 
elvétik tehát az ollyan apák és anyák az ugrást, 
akik azzal igyekeznek a magok gyermekeinek 
egészségét megtartani, ha azokat még a nap-
fényre sem engedik kilépni." Lám, nemcsak 
mai jelenség a túlszeretett, túlvédett gyermek. 

Az ételekről szólván, így összegez. "…a 
legalkalmatosabb és a mi természetünkkel 
leg-jobban meg egyeznek azok, mellyeket a 
gyomor vagy nyersen, vagy igen együgyű és 
könynyű készület, azaz sütés, főzés, kelés, rán
tás, aszalás, megelegyítés után kedvesen elfo-
gad, könnyen megemészt, mellyeknek legked-
vesebb ízek és szagjok vagyon és a belekben is 
a legkevesebb seprőlékjök marad fenn."

Részletesen bemutatja, milyen a rossz, 
nem tápláló kenyér, akár a gabona hibájából, 
akár készítés hibája miatt. A gabona hibája, ha 
éretlen, beteg, kicsi sikértartama (sükertelen  
írja K. Mátyus István). Ha régi, állott, ha állati 
kártevőktől károsítják. A liszt hibája, ha a őrlés 
közben a malomkövek között megpörkölődik. 
A sütés hibája, ha rossz vizet használnak a 
dagasztáshoz, ha nem elég jól, vagy ha igen 
megsózták. Ha a tészta nem kelt meg, vagy ha 
megposhadt. Ha jól meg nem sült, vagy felet
tébb elégett. Ha nedves, penészes kemencében 
sült, ha füstölő, rothadt, penészes szalmával 
fűtötték azt. Szóval  nem volt könnyű régen 
sem jó kenyeret találni. Nem tartja jónak a 
korpátlan fehér lisztből készült kenyér huzamo
sabb fogyasztását, állítása szerint meggyengíti 
az emésztőrendszert. De foglalkozik a követke
ző gabonákkal is: rozs, alakor, árpa, zab, köles, 
tatárka, haricska, vagy hajdina, török búza 
vagy kukuriza. 

"A Mák, ki mezei, ki kerti,  a kerti ismét 
kétféle: fejér és fekete. Ez közönségesebb, 
mint az, melly inkább tsak a patikák számára 
vettetik. Eszik ezt magára is megtörve, vagy 
nádmézzel beborítva, tejet is csinálnak belő
le, olaját veszik, de igen kevéssé táplál, úgy 
hogy inkább lehet orvosságnak, mint eledelnek 
mondani, mivel igen szépín hívesít, fájdalmot 
enyhít és álmot okoz."  

A nyári gyümölcsök ártalmát a velük való 
visszaélésekhez köti. A gyümölccsel való visz
szaélésnek tartja, 1. egyéb étkekkel megtöltött 
gyomorba, vagy étel után enni azokat. Szerin-
te gyomrot felette felfújják, megecetesednek, 
szelet, böfögést, gyomorfájást, szívszorulást 
húznak maga után. 2. Fűszerszámos vagy tejes 
étkekkel együtt enni. Szerinte a fűszereke a 
gyümölcs levét fűszeressé teszik, a gyümölcs 
a tejet megaltatja. 3. Jeges vízbe vagy mély 
kútba igen meghűtve enni, mert a hideg az 
emésztést meggátolja. 4. A gyomrot igen meg-
tölteni gyümölccsel, mert a gyomorban meg
forrhatnak és azt szétfeszítik. 5. Gyümölcsre 
égetett szeszt vagy más melegítő italt inni. 
Ezek is forrásnak indíthatják a gyümölcsöt, 
vagy ecetes erjedést indíthatnak el. 

"Az Eper mind újságával, mind kedves 
szagával és izivel, mint ragyogó piros színé-
vel majd minden gyümöltsök felett kedvelteti 
magát. Egészséges voltára sem alább való 
egyiknél sem. A kerti eprek ugyan szebbek, 
s nagyobbak az Erdeinél, de nem olly hasz-
nosok. … Az eper a vért felgyújtó epét más 
gyümöltsök felett óltja, a sárgaságot eloszlatja, 
a vizeletet és azzal együtt a vesékben termő 
apró követskéket kiűzi." 

"A tejnek jóságát ezekből esmérheted 
meg: ha újj, ha édes, egyenlő fejér jó szagú, 
nem is igen vastag, nem is igen vékony, úgy 
hogy ha száraz körmödre tseppented, széllyel 
nem folly, sem nem igen kövér, sem nem igen 
kövér, sem nem felette ösztövér állatból feje-
tett. Ezek minél nagyobb mértékbe feltaláltat-
nak valamelly tejbe, mind magára enni, mind 
vajat és sajtot készíteni belőle annál jobb." 

"Az Asszony Ember téj igen sűrű, kövér és 
édes. Innen a száraz betegségben vagy egyéb 
navallyákban elfogyatkozott erejű, megszá
radt testű és tsípősült vérű Személlyeknek 
igen hasznosnak tartatik, kivált ha a tsetsből 
szopattathatik ki. Vagyon ugyanis a tejbe, míg 
az emlőkbe vagyon holmi igen hathatós és 
az inakot tsudaképpen elevenítő vékony rész, 
melly mihelyt az aerre ki kerül, tsak hamar 
egészen elrepül."

Ez utóbbi ma azért felettébb szokatlan tej-
fajta, s azt sem közli derék K. Mátyus István, 
hogy vajon tapasztalatokkal bír-e e téren. 

Békesség veletek. A kő marad.
--bor--

2011. május                              SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                      5. oldal

GARABONCIÁS DIÁK

A tavasz ízei - újdonságok a
"Szentkirályi" háza táján

2011. április 14., Szentkirály, Buda
pest - A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
megújult termékpalettával köszönti 
a tavaszt: április közepétől a szamó
cás limonádé mellé felsorakozik az 
új, "normál" (citromos) limonádé, és 
megújult recepttel kapható a még 
finomabb Jégtea, valamint a meleg 
időszak érkeztére már félliteres kisze

relésben is elérhető lesz az enyhén 
szénsavas, zöldkupakos ásványvíz.

Ízein túl csomagolásában is meg-
újult a Szentkirályi: a decemberben 
bevezetett könnyebb, környezetba-
rát flakonnak és rövidebb kupaknak 
köszönhetően a cég csomagolóanyag
kibocsátása évi 300 tonnával csök
kent.  



II. János Pál pápa, született Karol Józef 
Wojtyła (Wadowice, 1920. május 18.  Róma, 
2005. április 2.) volt a Katolikus Egyház feje 
1978tól a haláláig.

II. János Pált 1978. október 16án válasz
tották pápává. Október 22én, szabad ég alatt, 
a Szent Péterbazilika előtti téren mutatta be 
székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíboros
sal karöltve és mintegy negyedmillió emberrel 
imádkozott együtt. 264. volt az egyházfők sorá
ban, 455 év óta az első nem olasz, és az öszszes 
addigi pápa között a legelső szláv.

Pápai tevékenységét végigkísérte a népek 
és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek 
jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli 
bűneiért. Erkölcsi tanításában konzervativiz
mus, valamint az emberi élet és méltóság mel-
letti kiállás jellemezte. Szorgalmazta a keresz-
tény gyökerek megemlítését az Európai Unió 
alkotmányában. A béke híve volt, többször 
felemelte szavát a háborúk ellen.

Több mint 100 utazást tett külföldre, 
nagyobb utat járt be, mint az összes addigi 
pápa. 1338 embert avatott boldoggá és 482t 
szentté. Boldoggá avatta többek között Kalkut-
tai Teréz anyát 2003ban; a magyar szentek 
közül ő avatta szentté Kingát, IV. Béla király 
egyik lányát 1999ben, valamint Hedviget, 
Nagy Lajos leányát. 

II. János Pál volt a harmadik leghosszabb 
ideig hivatalban lévő pápa Szent Péter és IX. 
Piusz után. Kétségtelenül ő a történelem eddig 
legismertebb és legközkedveltebb pápája, 
ugyanakkor a legismertebb lengyel a világon.

Karol Józef Wojtyła a déllengyelországi, 
Krakkótól 50 kmre fekvő Wadowicében szü
letett. Édesapja katonatiszt volt az Osztrák-
Magyar Monarchiában, édesanyja tanítónő. 
Karol három gyermek közül a legfiatalabb 
volt, de nővére meghalt, mire ő megszületett. 
1929ben orvos bátyját, 1932ben édesanyját 
és 1941ben édesapját is elvesztette. Érettségi 
után beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre 
és egy színjátszó iskolába. A náci megszállás 
idején az egyetemet bezárták, ekkor egy kőbá
nyában, majd egy vegyi üzemben dolgozott. 
Sokat sportolt (síelt, túrázott, kajakozott, úszott 
és focizott), és különböző színjátszó körökben 
is részt vett.

1942ben jelentkezett az illegalitásban 
működő krakkói szemináriumba. Ebben az 
időben színtársulatban is játszott. 1946. novem
ber 1jén szentelték pappá. Ezután a krakkói 
érsek Rómába küldte, hogy doktori tanulmá
nyokat folytasson. Ezalatt elzarándokolt a híres 
stigmatizálthoz, Pio atyához, aki megjósolta 

neki, hogy egy napon övé lesz "a legmagasabb 
tisztség az Egyházban". 1948ban visszatért 
Lengyelországba; ezután plébánosként és egye-
temi lelkészként működött. 19511953 között 
teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott, 
majd az erkölcsteológia professzora lett. 

1958ban szentelték püspökké és nevezték 
ki krakkói segédpüspökké. 1964. január 13án 
Krakkó érseke lett, 1967ben pedig bíboros. 
Részt vett a második vatikáni zsinaton (1962
1965). 1978ban, VI. Pál pápa halála után tagja 
volt a konklávénak, amely megválasztotta I. 
János Pál pápát, aki 33 nap uralkodás után 
máig nem tisztázott körülmények közt elhunyt. 
Wojtyła érsek visszatért Rómába, hogy részt 
vegyen az újabb pápaválasztáson. 1978. októ
ber 16án őt választották pápává. 

Wojtyła elődje tiszteletére vette fel a II. 
János Pál nevet. Mint I. János Pál, ő is eltö
kélte, hogy kevesebbet ad a ceremóniákra, 
és hű marad ahhoz, amit "Servus Servorum 
Dei" címe kifejez (Isten szolgáinak szolgája). 
Egyszerűbb beiktatási ceremóniát akart, sosem 
utalt magára királyi többesben, és nem viselte 
a pápai tiarát.

1981. május 13án egy török férfi, Mehmet 
Ali A?ca rálőtt II. János Pálra. Egyes feltevések 
szerint a bolgár titkosszolgálat, végső soron 
pedig a Szovjetunió állt a merénylet mögött, 
mivel az félt a pápával szoros kapcsolatban 
álló lengyel Szolidaritás mozgalomtól. A pápa 
később meglátogatta merénylőjét a börtönben 
és megbocsátott neki. A?cát Olaszországban 
30 év börtönbüntetésre ítélték, de 2000ben a 
pápa közbenjárására kegyelmet kapott. Innen 
Törökországba vitték, ahol újra börtönbe került 
korábban elkövetett bűncselekményekért. 

1982. május 12én a portugáliai Fatimában 
egy spanyol pap újabb merényletet próbált elkö-
vetni a pápa ellen, de a testőrség megállította. 
A merénylő nem értett egyet a második vatiká
ni zsinat határozataival, a pápát pedig Moszkva 
ügynökének tartotta. Hét év börtönbüntetésre 
ítélték, majd száműzték Portugáliából.

Jóllehet IX. Piusz 1846os megválasztása 
óta ő volt a legfiatalabb pápa, huszonöt év és 
két merénylet után egészsége már nem volt 
a régi. 1991ben állapította meg egy orvos, 
hogy a pápa Parkinsonkórban szenved. Utolsó 
éveiben gyakran vetették fel, hogy mondjon le 
pápaságáról gyöngülése miatt, ő azonban tar
totta magát a gyakorlathoz, ami szerint a pápa 
nem mond le betegség miatt, hanem haláláig ül 
a trónon, Istenre bízva a döntést, hogy meddig 
kell betöltenie hivatalát.

2005. február 1jén a pápát kórházba szál

lították, mert influenzától és torokgyulladástól 
szenvedett. Bár ebből még felépült, pápasága 
óta először nem tudott részt venni a hamva
zószerdai szertartásokon. 2005. február 24én 
belázasodott és nehezen kapott levegőt, emiatt 
újra kórházba szállították. Március 13án visz
szatért rezidenciájába. A húsvéti misét nem 
tudta pontifikálni, csak integetni tudott a hívek 
ezreinek.

Március 31én egy fertőzés következtében 
belázasodott, de kérésére nem vitték kórházba, 
mert a Vatikánban szeretett volna meghalni. 
Április elsején állapota egyre rosszabbodott. 
Ugyanezen a napon szívrohamot is kapott. 
Délután öt óra körül elveszítette az eszméletét, 
és április 2án 21 óra 37 perckor elhunyt. Teme
tésére április 8án került sor a vatikáni Szent 
Péterbazilikában. A szertartást a bíborosi testü
let dékánja, Joseph Ratzinger vezette.

Hívek egy csoportja kezdeményezte a pápa 
szentté avatását. Ennek első lépcsőfokát, a 
boldoggá avatási ügyet 2005. június 28án 
megnyitották, és két évvel halála után az 
egyházmegyei szakasz le is zárult (az ügyirat 
ünnepélyes aláírására április 2án kerül sor). A 
boldoggá avatás egyik feltétele, hogy történjen 
legalább egy olyan csoda, amely bizonyítható-
an az ő közbenjárásának tudható be. II. János 
Pál esetében megvizsgálták egy francia apáca 
meggyógyulásának körülményeit, és azt hiva
talosan is megtörtént csodának ismerték el, de 
két újabb gyógyulást is az ő közbenjárásának 
tulajdonítanak. 

2009. decemberében XVI. Benedek "tiszte
letreméltó" címmel ruházta fel, ami az utolsó 
lépés a boldoggá avatás előtt. A boldoggá ava
tására 2011. május 1jén került sor.

Hírek a Plébánia életéből:
• Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya 

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

• Elsőáldozás: Május 29án, a 8 órai szentmi
sén Puskás atya kezéből 12 elsőáldozó veszi 
magához először az Oltáriszentséget. Kérjük 
együtt mindannyiukra Isten áldását!

Kalendárium: 2011. május 15.  június 15.
• Május 22. Szent Rita ünnepe, rózsaszente

lés
• Május 27. tavaszi szentségimádási nap
• Május 29. Elsőáldozás
• Június 5. Urunk mennybemenetele 
• Június 12. PÜNKÖSDVASÁRNAP
• Június 13. Pünkösdhét fő
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KATOLIKUS ÉLET

Hat éve halt meg a most boldoggá avatott II. János Pál pápa
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A gazdasági világválság hazánkban, és 
így településünkön máskor is éreztette 
hatását, mégpedig az oktatás terén is. 
Az 19291933as nagy világválság ide
jén az iskolai oktatást lerövidítették. 
A KecskemétFelsőszentkirályi Gazda
sági és Olvasókör vezetősége levelet 
fogalmazott az iskolaszéknek.
"Tekintetes Községi Iskolaszék, Kecs-
kemét
A Felsőszentkirályi "Gazdasági Olva
sókör" folyó év január hó 10én tartott 
rendes évi közgyűlésén egyhangúlag 
elhatározta, hogy a Tekintetes Iskola-
szék elé azon kérelemmel járul, hogy 
a szorgalmi időt, az összes tanuló 
számára nyolc hónapban megállapí-
tani kegyeskedjék oly formán, hogy 
a tanítás kezdete szeptember hó 15., 
befejezése május hó 15. lenne. Tiszte
letteljes kérelmünk támogatására meg
említjük, hogy a tanulók szülei 100%
ban földműveléssel foglalkozó kisbir
tokosok, akik a mai súlyos gazdasági 
viszonyok mellett nem tudják eléggé 
intenzíven kezelni birtokukat, hogy 
létüket biztosíthassák. Így különösen 
állattenyésztéssel, baromfineveléssel 
foglalkoznak, mely foglalkozásnál 
kénytelenek gyermeküket is foglalkoz
tatni, hogy ezáltal is megtakaríthas-
sák a pásztor gyermek fogadásával 

járó költségeket. Sem a szülők, sem 
a kör vezetőségét jelen kérelem elő
terjesztésénél nem az a tudat vezérli, 
hogy talán nincs szükségük arra, hogy 
gyermekeik tanuljanak, és ezért azt a 
szerény indítványt terjeszti egyúttal 
a Tekintetes Iskolaszék elé, hogy a 
karácsonyi és húsvéti és esetleg más 
szüneteket a lehetőségig korlátozni 
kegyeskedjék. Kérelmünket a Tekin
tetes Iskolaszék kegyes jóindulatába 
ajánlva maradunk Felsőszentkirályon, 
1932. évi jan. hóban.

Koch Ferenc jegyző
Vágó János elnök

Ismeretes az iskolaszék vonatkozó 
hivatalos válaszlevele is: "Kecskemét 
th. város népiskoláinak felügyelő igaz
gatójától 325/1932

Tekintetes Iskolaszék!
A Kecskeméti közigazgatási bizott-
ság által 604/1925.sz.a. engedélyezett 
tanév megrövidebbítés hatálya a f. 
tanév végén lejár. Miután a gazdasá-
gi helyzet jelenleg még fokozottabb 
mértékben megkívánja, hogy a gazda-
sági munkákban a szülőknek legalább 
nagyobb gyermekeik segítségükre 
legyenek, tisztelettel javaslom, hogy 
a 130.700./1922.V.K.M.44. és 45. §i 

alapján méltóztassék a közigazgatási 
bizottságtól a lejárt tanév megrövidíté-
si engedély hatályának meghosszabbí-
tását újabb 6 tanévre kérelmezni, úgy 
hogy a IVVI. osztálybeli, és tovább
képzős tanulók részére szeptember, és 
június hó folyamán szüneteljen a taní
tás. A Felsőszentkirályi tanító jelenti, 
hogy az ottani gazdakör szept. 15től 
május 15ig tartó tanítási idő mellett 
külön is kérte a tanév megrövidítését. 
A tanítási rend egysége miatt egyen-
lő kedvezmény biztosítása kívánatos, 
éppen ezért tisztelettel javaslom, hogy 
egységes tanévmegrövidítést méltóz-
tassék a közigazgatási bizottságnál 
indítványozni az eddigi érvényben volt 
tanévmegrövidítési engedély intenci-
ói alapján. A kérelem benyújtásához 
szükséges iratokat idecsatoltan tiszte
lettel beterjesztem. Kecskemét 1932. 
március hó 7-én. Kiváló tisztelettel 
Joszt Ferenc felügyelő igazgató.
A fent leírtak alapján egyértelmű, 
hogy a felügyelő igazgató ajánlása 
alapján az 1932/33as tanévtől kezdve 
újabb hat évre szólóan csökkentették 
a tanítási évet nyolc hónapra a IVVI. 
osztályba járók és a továbbképzős 
tanulók részére. Forrás: Kecskeméti 
levéltár vonatkozó iratai.
Közre adta: Kenyeres Dénes

ISKOLAI IDŐ MÓDOSÍTÁSA SZENTKIRÁLYON

Megjelent az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a mikrovál-
lalkozások létrehozására és fejleszté-
sére 2011től nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló a 33/2011. 
(IV. 28.) VM rendelet.

Ki nyújthat be támogatási kérel-
met?
• működő mikrovállalkozás, 

(mikrovállalkozás: 10 főnél keve
sebb foglalkoztatott és az éves nettó 
árbevétel kevesebb, mint 2 millió 
euró) 

• induló mikrovállalkozás, 
• természetes személy, aki vállalja, 

hogy a támogatás megítélését követő
en az első kifizetési kérelem benyúj
tásának időpontjáig egyéni vállalko

zóként nyilvántartásba véteti magát 
és tevékenységét. 

Mire vehető  igénybe támogatás?
• Eszközbeszerezés 
• Épület építése, fejlesztése 
• Kiegészítő infrastruktúra kiépítése 
• Minőségbiztosítási és környezetirá

nyítási rendszer, szabvány bevezeté-
se

• Egyéb tevékenységek (tervezés, 
tanácsadás, műszaki ellenőrzés stb.) 

Nem támogatható a már működő 
mikrovállalkozás fejlesztése, amely 
vállalkozás árbevételének legalább 
50%a mezőgazdasági tevékenyég
ből származik. A rendelet tételesen 
felsorolja a nem támogatható tevé-

kenységeket, ezek közül a növényter
mesztést, állattenyésztést, vadgazdál-
kodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat 
emeljük ki.

Milyen mértékű  a támogatás?
Az összes elszámolható kiadás 60%-
a, de legfeljebb 35 millió Ft  
Mikor, hová  kell benyújtani a támo-
gatási kérelmet?
2011től  évente június 15. és július 
15. között lehet benyújtani a Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

További információkért keresse 
az Önhöz legközelebb lévő ÚMVP 
tanácsadót.
Mák Sándorné  ÚMVP tanácsadó 

TÁMOGATÁS
MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE
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Nyuszi buli

Már évek óta hagyomány, hogy az 
alsósoknak a tavaszi szünet kezdetét 
egy játékos délután, a "Nyuszi buli" 
jelenti. A nagycsoportos ovisokat is 
meghívtuk, akik szinte már otthon érez-
ték magukat az iskola falai között.

A "Nyuszi ül a fűben" nyitódal után 
a gyerekek megkapták a menetlevelet 
és már indultak is az izgalmasabbnál 
izgalmasabb játékhelyszínekre, ahol 
a jókedvű játék után még aláírást is 
kaptak. A játékvezetők tanító nénik, 
szülők és felsős diákok voltak, akik 
együtt játszottak a kicsikkel. A leadott 
menetlevelekért húsvéti tojás volt a 

jutalom, majd következett a délután 
legizgalmasabb része: az ajándéksor-
solás. 

A buliban senki sem éhezett, szom-
jazott, hisz a terített asztalok finomabb-
nál, finomabb süteményektől roska
doztak. Köszönjük a szülőknek!

Ajándékokkal a kezükben, 
mosollyal az arcukon indultak haza 
a gyerekek és megkezdődött a tavaszi 
szünet!

Takácsné Kis Márta

Belvízi védekezés

Drasztikus változás állt be az idő
járásban 2010 májusától, kis eltérések
kel hűvös, és csapadékos lett az idő. A 
havonta lehullott eső feleslegbe ment 
át. A vízelvezető árkok hiánya, a csator
nák elhanyagolt állapota hozzájárult, 
hogy belvizes területek alakuljanak 
ki. Különösen községünk Tiszakécske 
felöli részén. A paradicsomot még sike-
rült elültetni, azonban további agrár
munkákat már nem lehetett végezni. 
Búzatáblák maradtak aratatlanul. Az 

év vége meg-
hozta az iga-
zi belvízve-
szélyt. A sok 
víz elvezetése 
sok esetben 
meghaladta a 
földtulajdono-
sok teherbíró 
képességét , 
önkormányza-
ti segítséggel 
is be kellett 

avatkozni a vízelvezetésbe, illetve az 
elázott, járhatatlan földutak javításába. 
Most már egyértelműen meg lehet ítél
ni a pénzben kifejezett károkat. Elsősor
ban őszi vetések pusztultak ki, a tava
szi szántóföldi tennivalók maradtak 
el. Néhány melléképület is összedőlt, 
tanyák rokkantak meg. Önkormányza-
tunk markoló-kotrógépet bérelt, mely-
nek segítségével 5000 fm új vízelveze
tő árok lett nyitva, illetve a meglévők 

lettek kitisztítva, ezen felül a Peitsik 
csatorna 2700 fm részének kotrása 
valamint 14 csatorna 300 méteres sza
kasza. Összességében a vízelvezetés 4 
millió Ftba került. Önkormányzatunk 
dolgozóinak bére, illetve erőgépének 
költsége ebben az összegben nincs 
benne. Az idei belvízzel kapcsolatban 
a földutak is jelentősen tönkrementek, 
javításra szorultak. Több száz pótkocsi 
föld került felhasználásra a közel 4300 
méter útjavításhoz. Persze ez még nem 
minden, összesen kilenc helyre került 
különböző átmérőjű áteresz beépítve 
a földutakba. Jelenleg is folyamatban 
van egy hosszabb zárt vízelvezető 
kiépítése. A következő vizes időszakot 
most már felkészültebben várhatjuk, 
aminek valószínűsége az időjárás vál
tozásával egyre valószínűbb. Óvjuk, 
védjük a kiharcolt, elkészített mentesí
tő árkokat, átereszeket.

szerk.
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REFORMÁTUS ÉLET

Május 68.a közötti napokat a 
móri református gyülekezetben töl
tötte el gyülekezetünk 5,5 házaspár
ja, "házas hétvégeként", lelki felüdü
lést remélve. Feleségem gyerekeink-
re vigyázva, ápolva itthonról imád-
ságával támogatta alkalmunkat.
Teljesen biztos vagyok abban, hogy 
mind annyian közelebb kerültünk 
megváltónkhoz, az ÚR JÉZUS 
KRISZTUSHOZ, és eszünkbe 
fog jutni, hogy a szívünkbe hul
lott magot ápolnunk kell. A bibli-
ai példázatot (Máté 13:39) tovább 
gondolva: fel kell vennünk az út 
széléről, ki kell emelnünk a kövek 
közül, és ki kell gyomlálnunk mel
lőle a töviseket és gyomokat, hogy 
szívünkben jó termőtalajt találva 
harminc, hatvan, vagy száz annyit 
teremhessen. Méltóknak kell len-
nünk, a kapott ajándékainkhoz, mint 
ahogy az emberek becsben tartják a 
legkedvesebb ajándékokat, ápolják, 

óvják, a legjobb helyre teszik. A mi 
szívünkben, vane helye az Úr aján
dékainak? 

Az Úr kegyelme által lehetőségünk 
volt gondolkodnunk arról, hogy 
készek vagyunk-e dönteni az ÚR 
JÉZUS mellet, és átadni Neki életün
ket. Ez igen fontos és nem könnyen 
eldönthető kérdés, így megközelíté
sét, az alapokkal kezdtük: Mit jelent 
kereszténynek lenni? Krisztus útján 
járni. Döntések, döntéseink.
Mind ez egy szépen felújított gyü
lekezeti házban és annak szép kert-
jében történt, melynek megindító 
neve kötelezte a betérőt: SZOLGÁ
LÓ SZERETET HÁZA. A betérő 
érezhette, hogy nem csak a ház a 
szolgáló szeretet háza, hanem a ben-
ne szolgáló testvér, szíve is.
Vajon a szívem a szolgáló sze
retet házae? Vane benne helye 
KRISZTUSNAK?..... Kelle nekem 

Krisztus? Vane bennem világosság? 
" A világosság gyümölcse ugyan is 
csupa jóság, igazság és egyenes-
ség." (Efezus 5:9)
Az életünk felett való döntés nem a 
mienk, de az, hogy életük alapmér
céje Krisztus-e az már igen. 
Kell-e felújítani a házat, kell-e lom-
talanítást végezni, ha eljönnek a 
barátok? Ha eljönnek a rokonok? 
Ha eljön a miniszterelnök? Ha eljön 
maga JÉZUS KRISZTUS? 
"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: 
ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, 
és vele vacsorálok, ő, pedig énve
lem." (Jelenések 3:20) 

Legyen a szívem SZOLGÁLÓ SZE
RETET HÁZA.

 (Halasi Ernő)

Hívogató

Istentisztelet  vasárnap 10 órá
tól

Házi Istentisztelet  Május 19. 
csütörtök 15 óra

Családi Nap  Május 29. vasár
nap 10 órától

Szabadtéri Istentiszteleten gyer-
mekek, családok, együtt lehe
tünk, utána pedig egész napi sza
badtéri programok, közös ebéd, 
játékok, kávézó, bizonyságtéte-
lek, közös áldás és még sok meg-
lepetés!
Szeretettel várunk mindenkit fele-
kezeti hovatartozás nélkül!

Szolgáló szeretet háza
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Beköszöntött a tavasz a könyvtárba is
Az elmúlt hónapban több prog-

ramra is vártam a gyerekeket, melyek 
nagy része a Húsvéthoz kapcsoló-
dott. A szokásos kézműves napot, 
most egy kicsit meghosszabbítot-
tam, így a hét közben betérő ügyes 
kezű gyerekek is elkészíthették a 
nyuszikát, és a tyúkocskát. Húsvéti 
tojásgyűjtő játék is volt az ünnepet 
megelőző napokban. A gyerekek itt 
maguk dönthették el, hogy mely 
feladatokat és milyen sorrendben 
készítik el. A 6 különböző feladvány 

megoldásához lexikont, verses köte-
tet, újságot vagy épp internetet kel-
lett használniuk. Összesen 23 tanuló 
vette a fáradságot és kezdett hozzá a 
játékhoz, ebből 9en mindegyik fel
adatot megoldották. A végén minden-
ki kapott ajándékot teljesítményének 
megfelelően.

Az óvodában egy pályázat kereté-
ben a tehetséges gyerekekkel külön 
foglakoznak, most ők látogattak el 
a könyvtárba, ahol a Húsvéti szoká-
sokat tartalmazó dokumentumokat 

vehettek a kezükbe. Beszélgettünk 
a húsvéti jelképekről, ételekről, a 
locsolkodási szokásokról. Mesét is 
hallgattak, és a végén mindenki egy 
saját készítésű nyuszival mehetett 
haza.

Ünnepek után szintén az óvodá-
sok látogatták meg a könyvtárat. 
Most a könyvtár használatának szo-
kásaival, a kölcsönzés szabályaival 
ismerkedhettek meg korosztályuk-
nak megfelelően, játékos formában.

Szutorné Mariann

Kecskeméti Show Táncverseny
("Amikor az álmok valóra válnak!")

2011. április 16án a Grapevine Show Dance Club ismét 
megrendezte a hagyományos Kecskeméti Show Táncver
senyt, immáron 5. alkalommal! A versenyre 136 produkció 
jelentkezett, köztük a Szentkirályi Tánccsoport 4 csapata 
is.

Már korábban is születtek szép eredményeink, de az 
idei évben sikerült elérnünk azt, amiről eddig csak álmod
tunk. ( Igaz, Petya és Gabi már a próbákon is mondogatták: 
"Úgyis megnyerjük!") Az Ifjúsági Tánccsoportunk két tánc
cal indult és mindkét produkció első díjas lett: a Szépség 
és Szörnyeteg c. keringő a társastánc, a Piroska és a farkas 

c. koreográfia a showtánc kategóriában. Dobogós, második 
helyen végzett a Pinokkió, a Madagaszkár 4. helyezett lett. 
Az Alvin és a mókusok c. koreográfia, nagyon erős mezőny
ben 9. helyezést ért el. Izgatottan várjuk a szakmai zsűri 
értékelését, melyből mindig sokat tanulunk.

Gratulálunk a táncosoknak és felkészítőiknek: Huszár 
Ildikónak, Cseh-Szakál Alexandrának és Takácsné Kis 
Mártának.

Nagyon vidám hangulatban jöttünk haza, és bízunk ben
ne, hogy jövőre is ott lehetünk a versenyen.

Szentkirályi Tánccsoport
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„Színes tinták“
Ez volt a címe annak a megkésett 

költészet napi előadásnak, melyen a 
Szentkirályi Általános Iskola felső 
tagozata vett részt április 28án a 
művelődési házban. Iskolánk volt taná
ra, Járvás Katalin művésznő magyar 
költők verseit adta elő kedves, értő 
átéléssel, zongorajátékkal színesítve, 
és ezzel sikerült közel hozni a költé
szetet minden teremben ülő fiatal szá
mára. S talán nemcsak egy órára.

"Szentkirály, általános iskola
informatikai

 infrastruktúra fejlesztése"
TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0331

Európai Uniós projekt keretében 
7.460.800. Ftos beruházás

valósult meg a
Szentkirályi Általános Iskolában.

Az intézményben 5 interaktív táb-
la, 13 iskolai PC, illetve a hozzájuk 
tartozó szerver, szoftver és WIFI cso-
mag került beszerelésre.

Az ünnepélyes átadásra március 
25én, a nyílt nap megtartására márci
us 31én került sor.

A pályázat főkedvezményezettje: 
Szentkirály Község Önkormányzata

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Állatsimogató

Tanulmányi versenyekről

Tavaszi kollekció - hulladékból
Április 13án természetismereti vetélkedőn jártak 

7. osztályos diákjaink Szunyi Ivett tanárnő vezetésével. 
A versenyen előzetesen is kaptak feladatot a gyerekek, 
így már a verseny előtt napokkal elkészült a "tavaszi 
kollekció" nylontáskákból, chipses zacskókból és egyéb, 
ránézésre kukába való  anyagból. Különösen jól sikerült 
a széles karimájú kalap csíkos nylontáskákból. A fiúk asz-
tali lámpát készítettek konzervesdobozokból és műanyag 
kupakokból, az új design elnyerte a zsűri tetszését is. 

Rohács Anna be is 
mutatta az új divatot Szűcs István, Kasza Tibor és Nagy Máté az asztali lámpával

Az általános iskola 5. osztályos tanu-
lói éppen a tavaszi szünet előtt fejezték 
be természetismeretből a házi állatok 
tanulmányozását. S mivel Gyimesi Réka 
tanárnő szerint nem lehet mindent a köny
vekből megtanulni, s a legjobb tanítómes
ter az élet, egészen életközelbe hozták a 
gyerekek a háziállatokat (s minden egyéb 

ház körül fellelhető állatot) április 19én 
az iskola melletti parkban.  Érdeklő
déssel jöttek kisebbek-nagyobbak, hogy 
megsimogassák a cicákat, kutyusokat, 
nyulakat. Amit meg nem lehetett megsi-
mogatni, abban lehetett gyönyörködni, 
lehetett nézegetni.

Több tanulmányi versenyen is résztvet-
tek tanulóink áprilisban. Szép eredmé-
nyek születtek, álljon itt azoknak a neve, 
akikre a legbüszkébbek vagyunk.
 Steklács János 5.o. matematika 1. 

helyezés Tiszajenő
 Molnár Benedek 7.o. matematika 1. 

helyezés Nyárlőrinc
 Szabó Ágnes 5. o. matematika 3. helye

zés Nyárlőrinc

 Kokovai Mónika 8.o. matematika 3. 
helyezés Nyárlőrinc

 K. Szabó Anna 5.o. rajz  3. helyezés   
Nyárlőrinc

 Takács István 6.o. népdaléneklés 3. 
helyezés Lakitelek Népfőiskola

 5. osztály csapata (Steklács Máté, K. 
Szabó Anna, Kokovai Nikolett, Sza
bó Ágnes) történelem 4. helyezés 
Tiszajenő
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Baromfi mintafalu program
Szentkirályon jelentős érdeklő

dés kísérte a hagyományos magyar 
baromfifajták megtelepítését segítő 
programot (közel 40 jelentkező, több 
mint 1000 naposcsibét igényelt). Ez 
a tendencia úgy tűnik országos szin
ten is jellemző, mivel a programot 
szervező és finanszírozó Magyar 
Kisállatnemesítők Génmegőrző Egye
sületéhez akkora megrendelések érkez
tek, melyekkel már nem tud maradék-
talanul megbirkózni, vagyis ezen a 
tavaszon Szentkirályra már nem jut 
baromfiállomány. Az egyesület veze
tői azonban szeretnék, ha az itt elin
dult kezdeményezés is sikeres lenne, 
ezért két megoldási javaslattal éltek:

 a beérkezett igényeket jövő évben 
(2012ben) elégítik majd ki, vagy

- várják olyan helyi gazdálkodók, vál-
lalkozók jelentkezését, akik nem 
naposcsibéket, hanem - szaporítási 
céllal  tenyészállományt (nagyság
rendileg kb. 100 dbról van szó) 
szeretnének vásárolni, s így helyben 
megoldható lenne az igények kielé-
gítése.

Kérjük tehát, hogy amennyiben 
van olyan baromfitenyésztő, akit ez 
utóbbi megoldás is érdekel, mielőbb 
jelentkezzék Kutasi Ferenc település
fejlesztőnél (tel.: 20/9734922).

- kut -

FIATALOK ÁLLÁSBÖRZÉJE ÉS
ÚJABB UNIÓS PROGRAM INDÍTÁSA

"Közösen nagyobb eséllyel"
címmel a

Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Tiszakécskei 
Kirendeltsége május hónap közepén 
állásbörzét szervez 25 év alatti (diplomá-
sok esetében 30 év alatti) fiatalok elhe-
lyezése céljából, egyúttal elindítja a 
TÁMOP 1.1.2. program III. szakaszát.

A szakképzettséggel rendelkező 
pályakezdők foglalkoztatásának 
elősegítésére a Start kártyán kívül a 
kirendeltség figyelmébe ajánlja a 
Tisztelt Munkáltatóknak a munkatapasz-
talat-szerzés támogatását. A vissza nem 
térítendő legfeljebb 365 napra megál-
lapítható bér+járulék 70 %ának átvál-
lalását olyan munkáltató igényelheti, 
aki biztosítja a pályakezdő álláskereső 
képzettségi szintjének megfelelő 
munkakörben történő alkalmazását és 
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal 
rendelkezik, köztartozásmentes.   

Néhány szakma, melyben a jelenleg 
regisztrált fiatalok bizonyítani szeret-
nének: 

Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
Dísznövénykertész 
K ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s i 
agrármérnök
Geográfus
Faipari technikus, Épületburkoló

Informatikai hálózattelepítő és 
üzemeltető
Szellőző és klíma berendezés 
szerelő
Magasépítő technikus
Logisztikai menedzser
Motorkerékpár szerelő és javító 
Mérnök informatikus
Meliorációs mérnök
Kisgyermekgondozó
Pénzügyi számviteli ügyintéző
Szállítmányozási ügyintéző 
Kozmetikus, Fodrász
Grafikus

Hírül adjuk továbbá azt is, hogy 2011. 
május elsejétől III. szakaszát indítjuk az 
eddig is komoly foglalkoztatási ered-
ményeket hozó TÁMOP 1.1.2. pro-
gramnak  "Hátrányos helyzetűek fogla-
lkoztathatóságának javítása" alcímmel.

A program keretében lehetőség nyí-
lik ügyfeleink egy részének szakmai 
végzettségek megszerzésére, másoknak 
pedig azonnal munkába állni, szintén 
kedvező foglalkoztatási támogatá-
sokkal. 

A programba vonható ügyfelek az 
alábbi célcsoportokba tartozók lehet-
nek:  

1. alacsony iskolai végzettségűek, 
2. Fiatalok és pályakezdők, 
3. 50 év felettiek, 
4. munkaerőpiacra visszatérő nők, 

5. Bérpótló juttatásban (önko-
rmányzati ellátás) részesülők. 

6. legalább 6 hónapja nyilvántartott 
álláskeresők

Kapcsolattartóink személyes-
en is felkeresik a munkáltatókat, de 
megköszönjük a börzén való rész-
vételi igényeikkel, foglalkoztatási 
szándékukkal kapcsolatos visszajelzé-
seiket. 

Kérjük a Tisztelt Munkavállalókat 
az intenzív álláskeresésre, annak 
érdekében, hogy a kirendeltséggel 
közösen keresve a lehetőséget, nagy-
obb eséllyel találjanak vissza a munka 
világába. 

Az állásbörze pontos időpontjáról 
és helyszínéről a helyi újságokban, 
munkáltatók számára pedig kör e-mail-
ben mielőbb hírt adunk. 

 
BÉMKH Munkaügyi Központ 

Tiszakécskei Kirendeltsége
Tiszakécske, Béke u. 116. 

Tel: 76/540079,
Mobil:30/6951371.

Pályakezdők ügyintézője: Szalkainé 
Tarcsai Melinda tarcsaim@lab.hu 

Uniós program koordinátora:
Horpácsi Bálintné

horpacsibne@lab.hu 
www.darmk.afsz.hu 

Csillagász szakkör 
Szentkirályon

a művelődési házban
Szemléletes előadásokkal és táv
csöves bemutatóval szeretném a 
csillagászat alapjait megismertet-
ni minden érdeklődővel.

Májusi időpontok:
13án pénteken, este 7 órától (Ket
tősök) 
27én pénteken, este 7 órától. 
(Változók)

Várok minden érdeklődőt ! 
Szakáll Norbert
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SZOPTATÓS LEVES

Hozzávalók: 40 dkg húsos karajcsont 
(csirkecsont is lehet), 3 egész csirke
comb, 1 kiskanál só, 1 burgonya, 33 
közepes sárga, és fehérrépa, 1 cikk zeller, 
kis paradicsom, kicsumázott zöldpaprika, 1 közepes 
vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál sáfrány, 
34 szem fekete bors. Levesbetétnek 25 dkg eperlevél 
tészta. A tetejére 1 csokor friss petrezselyem. Ellentét
ben a közismert szoptatós levessel, ez nem köményma-
gos.
A karaj vagy csirkecsontokat és a csirkecombokat 22,5 
liter vízben felteszem főni takaréklángon. Lassú tűzön 
fölforralom, és lehabozom. Ezután együtt teszem bele 
a megtisztított összes zöldséget, amiből a répákat csak 
hosszába vágom ketté. A hús és a csont, lassabban fő 
mint a zöldségek, ezért teszem később a levesbe. A hoz
závalókat különben sem főzöm teljesen omlós puhára, 
csak félpuhára. Fűszerezem a sáfránnyal, amitől csodás 
színe lesz, és az egész borssal. Sózom ízlés szerint. 
Karalábét, karfiolt, kellevelet sosem teszek ebbe a táplá-
ló levesbe, mert nemcsak felfújja a kismama gyomrát, 
hanem a csecsemőét is. A paradicsomot és a paprikát 
kiemelem az elkészült levesből, csupán az ízesítésre 
szolgál.
Közben egy másik fazék sós vízben eperlevél tésztát 
főzök ki. 23 percig forr, majd elzárom a lángot, az 
edényt lefedem, a főző levében még puhul 5 percig, 
ezután leszűröm, leöblítem, és tálaláskor teszem a 
levesbe. A tetejét meghintem frissen aprított petrezse-
lyemzölddel.
A recept 4 főre szól, elkészítési ideje 2,5 óra.  

Kenyeresné.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született:  Kovács Maja, anyja neve Gyenes Zsu-
zsa

Elhunyt:
Major Erzsébet, élt 81 évet

Április idõjárása
Községünk területén az időjárás nem egyformán érez

tette jótékony, illetve kedvezőtlen hatását. Míg a belvizes 
területekre jól jött az áprilisi csapadékmentes idő, addig 
más területeken el kellett indítani az öntöző berende
zéseket. Persze ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen 
községünk keleti része közel 8 mrel "lejt" a Tisza felé 
a nyugati részéhez viszonyítva. Időjárásunk téli menete 
nagyon hasonlított eddig, a 2000. év tavaszához. Akkor 
is áprilisban már szárazság volt. Akkor, és az idei tava-
szon is gyakoriak voltak az anticiklonok, melyek leszál-
ló légmozgása hűvös és száraz levegőt sodort tartósan 
térségünkbe. Itt meg kell jegyezni, hogy az északi sark 
környékén óriási mennyiségű igen hideg levegő van még 
jelenleg is felhalmozódva. Ami még májusban is okoz-
hat meglepetést időjárásunkban. A gyakori anticiklonok 
kevés csapadékra utalnak több hónapra előre vetítve. 
Persze az elmúlt évben is májusban változott meg az 
időjárás, hűvös csapadékosra. A vándormadarak közül 
elsősorban a fecskék késtek majdnem három hetet. Öröm 
viszont, hogy nemcsak a tanyavilágban, hanem a belterü
leten is gyakran lehet búbos banka hangját hallani. Hiába 
volt sok csapadék, a vizes élőhelyek madarait nem lehe
tett hallani, látni. Eltűnt a nagygoda, a piroslábú cankó. 
Bíbic, sárga billegető is alig kerül szemünk elé. Viszont 
sikerült egészen sok sárszalonkával "találkozni" a tocso
gókban. Sajnos pacsirtát is alig lehet hallani énekelni. Az 
erdei vadak közül feltűntek pusztánkban a gímszarvas
ok, és a dámszarvasok. Az erdőterületek növekedésével 
újabb állatfajok tűnnek fel. Csapadék viszonyok: 4én 0,2 
mm, 5én 1,2 mm, 14én 3,6 mm, 29én 1,8 mm, 30án 
0,4 mm. Összesen: 7,2 mm. A sokévi átlag: 44 mm. 

A talajvízszint a csapadék hiány miatt, az öntözések 
beindulásával, a növények vízigényének növekedésével 
erősen csökken. Ezt elsősorban a felszíni gödrökben, pin
cékben csőkutakban lehet érzékelni. Jelenleg 156 cmre 
van a talajszinttől.

V.F.

E m l é  k e z é s 
„Az élet addig boldog és vidám,
Míg mondhatjuk: édesapám.
De a kegyetlen sors ezt összetépte,
És a halált követelte.“

Csősz Imre 76-odik születésnapjára 

Szerető családja

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
„ Fájdalmunkat nem enyhítik,
   a múló évek.
   Mosoly mögött is ott vannak 
   a fájó könnyek.
   Gondolatban velünk vagytok,
   bármerre is járunk.
   Tudjuk, hogy nem jöttök és mi
    mégis várunk.

Fájó szívvel emlékezünk Szél József 
és felesége Bózsik Ilona

halálának 12. és 3. éves évfordulójára.

Szerető lányuk, és unokáik. 



* Szentkirályon háromszobás kertes családi ház sok 
melléképülettel, garázzsal, gáz és szilárd tüzelésű közpon
ti fűtési rendszerrel eladó. Érdeklődni a 06 70 418 1876 
telefonszámon lehet.

* Szentkirályon, és a szomszédos településeken, szán
tót, kaszálót, legelőt bérelnék, illetve vásárolnék. Ajánlato
kat a 06 20 9424 219 telefonra lehet tenni.

HIRDETÉSEK

Megnyitottuk
a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
  Kovács Péter 30/349-2944

* Nyugdíj * Életbiztosítás * Egészség- és
balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás * Vagyonbiztosítás 

* Felelősségbiztosítás * Technikai biztosítás
* Mezőgazdasági biztosítás

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 
350 példányban Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

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

tanácsadás, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Őstermelők, magánszemélyek

adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

CSALÁDI NAP a református templomkertben 
2011. május 29én vasárnap 10 órától. Szabadté
ri, zenés Istentisztelet, játékos vetélkedők, baba
mama szoba, közös "batyus" ebéd.
Szeretettel várunk mindenkit!

MEGHÍVÓ

Állás- és képzési börzére 
hívja a Munkaügyi Központ 
Tiszakécskei Kirendeltsége 
az érdeklődőket 2011. május 
19. (csütörtök) 9. 00 - 14.00 
óra között a Tiszakécske, 
Béke u. 116. szám alá.

- Személyes találkozás a mun-
káltatókkal

Tanácsadások, személyes 
találkozás a felnőttképzési 
intézményekkel, internetes 
álláskeresés


