
Kicsit késve, 
de megérkeztek 
gólyáink. Csak 
remélni lehet, 
hogy az elmúlt 
év tragikus ese-
ményei nem is-
métlődnek meg. 
A tojásrakás 
megtörtént.

Valami azért 
nincs rendben a 
fészek körül, is-
mét fellángoltak 
a csatározások. Az elmúlt évben 
is egy idegen hímgólya verte szét 
a fészket, persze ez a mi gólyánk 
gyávaságának róható fel. Az el-
lenség az idén is visszatért.

Követve az eseményeket, 
tavaly a „Kossuthban” fiatal 
gólyapár igyekezett tanyát verni a 
trafóállomáson. Az arra illetékes 
szakemberek ezt megakadályoz-
ták a fészek többszöri leverésé-
vel, annak ellenére, hogy ez az 
„intézmény” el van látva műfész-
kek kihelyezésére alkalmas gépi 

berendezéssel. (Egyszerűbb volt 
leverni). Végül is a tojó csak ál-
dozatul esett a nagyfeszültségnek. 
Az árván maradt hím pedig sze-
met vetett a falunk kikelt fiókáit 
gondozó tojóra.

A csatározásnak a gólyamama 
esett áldozatul, szintén áramütést 
szenvedett. Sikeres keresés után 
újra párra lelt gólyapapánk. Így 
indult ez az év. Sajnos hímgólyánk 
tehetetlenségével, gyávaságával 
nem tudja megvédeni a fészket, 
melynek következményei az idén 
is beláthatatlanok lehetnek.  

Édesanyám
Reggel óta tanakodtam,

Mit mondhatnék tenéked,
Olyan szépet gondoltam ki,
Hogy elmondani nem lehet.
Nem találtam rá szavakat,
Még verset sem találtam,

Minden, amit elmondhatnék
Itt van egy szál virágban.
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A képviselő-testület április 18-án tar-
totta soron következő ülését. A napirendek 
között szerepelt a 2011. évi zárszámadás 
jóváhagyása, az intézményi alapító okirat-
ok módosítása, a Napközi Otthonos óvoda 
vezetői állásra pályázat kiírása, tájékoztató 
a Polgármesteri Hivatal és a tanyagondno-
ki szolgálatok működéséről, a Szentkirályi 
Ifjúsági Közhasznú Egyesület tevékenysé-
géről, előterjesztés az önkormányzat 2012. 
évi közbeszerzési tervéről. Az ülésen 6 
képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után  a 2011. évi 
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotá-
sára került sor, melyet a képviselőtagok 
egyhangúlag jóváhagytak az alábbi főbb 
számokkal: a költségvetési bevételek fő 
összege 317.925 e Ft,  összes kiadás 
312.472 e Ft, pénzmaradvány 5.453 e 
Ft. Fejlesztésre fordított összeg 8.163 e 
forint. Elkészült a Templom utca egy sza-
kaszának útalapja, megtörtént az óvoda 
konyháján a sütő felújítása, egy építési 
telket visszavásárolt az önkormányzat, az 
iskolában digitális táblák segítik az okta-
tást.  Támogattuk a településen állandó 
lakosként élő fiatalok első lakáshoz jutá-
sát, támogatást kaptak a faluban született 
állandó lakosú újszülöttek. Az önkor-
mányzat pályázati forrásból támogatta 
az iskolai tanulók étkeztetését (nyári idő-
szakban is), és a tankönyv-vásárlás terhe-
it, valamint a szilárd hulladék gyűjtését. 
Ezen túlmenően a rászoruló családok 
lakásfenntartási támogatásban, rendszeres 
átmeneti segélyben részesültek, valamint 
a lakáshitel tőketörlesztéséhez is nyújtott 
támogatást az önkormányzat. Az idősek 
karácsonyra ebben az évben is kaptak 
ajándékot. A tehetséges diákok és okta-
tóik számára állami forrásból „Útravaló” 
támogatást fizettünk. Ösztöndíjjal segí-
tette az önkormányzat a felsőoktatásban 
résztvevő helyi fiatalok továbbtanulását 
(Bursa Hungarica).

A második napirendi pont keretében 
az alapító okiratok módosítására került 
sor. Ezt az indokolta, hogy 2012. janu-
ár 1-től alapvetően megváltoztak a helyi 
önkormányzatok gazdálkodási szabályai, 
nevezetesen az összes intézményt külön 
kell könyvelni, külön van a pénztáruk is. 
Továbbá a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratából ki kellett venni minden olyan 
szakfeladatot, amely az önkormányzathoz 
tartozik, és ezeket is külön kell könyvelni. 

Ehhez kapcsolódóan módosult az 
önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata, mivel az önkormányzati 
szakfeladatok az SzMSz 8. számú mel-
lékletében kerülnek felsorolásra. A módo-

sításokat a képviselőtagok egyhangúlag 
jóváhagyták. 

Ezt követően a jegyző arról tájékoz-
tatott, hogy az óvoda vezetőjének meg-
bízatása 2012. július 31-én lejár, ezért az 
önkormányzatnak az óvodavezetői állásra 
pályázatot kell kiírni. A képviselő-testület 
egyetértett a pályázat kiírásával az előter-
jesztésben foglalt feltételek szerint.

Ezután jegyző beszámolt a 
Polgármesteri Hivatal működéséről. 
Elmondta, hogy a Hivatal köztisztviselői 
létszámában ugyan nem történt változás 
az elmúlt évben, azonban nyugdíjazás 
miatt 2011. márciustól új pénzügyi ügy-
intéző végzi a költségvetéssel kapcso-
latos feladatokat. A 2011. október 1-
je és október 31-e közötti népszámlálás 
viszonylag zökkenőmentesen zajlott le. 
Az előzetes adatok szerint Szentkirály 
községben 783 lakás, 3 db intézet és 
1733 személy került összeírásra. Az adat-
szolgáltatáshoz a lakosság hozzáállása 
megfelelő volt. A köztisztviselők tovább-
képzése elsősorban az ingyenes képzé-
sekre korlátozódott. Költségtérítéses 
képzésen azok a kollégák vettek részt, 
amely területeken lényeges jogszabályi 
változás történt. A jegyzői értekezlete-
ken minden alkalommal részt vett. A 
tavalyi évben külső szervek viszony-
lag sok területen ellenőrizték a Hivatal 
munkáját. A Magyar Államkincstár az 
előző évi állami normatív támogatások 
elszámolását, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal a személyzeti ügyeket, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eljárá-
si illetékek befizetésének jogszerűségét, 
míg a Földhivatal a TAKARNET rend-
szerben való lekérdezések jogszerűségét 
vizsgálta. Tájékoztatójában részletesen 
beszámolt a Hivatal egyes területeinek 
munkájáról, a helyi adóbevételek alaku-
lásáról 2007-től kezdődően, valamint az 
elmúlt év végén fennálló adótartozás-
okról. A hatósági munka mellett részt 
vettünk a lakosság részére igényelhető 
természetbeni juttatások pályázásában és 
kiosztásában (nyári gyermekétkeztetés, 
és Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi 
csomagjai). Összességében elmondható, 
hogy a Hivatal minden dolgozója igye-
kezett színvonalasan, a határidők betar-
tásával dolgozni. Az egyes területeken 
megnövekedett adminisztrációs terhek, 
illetve az év végén hatályba lépő jog-
szabályok sokasága azonban sokszor 
nagyon nehéz helyzeteket eredményezett, 
amit csak maximális összefogással lehe-
tett megoldani. A többi intézménnyel az 
elmúlt évekhez hasonlóan jó a kapcso-

latunk. A képviselőtagok egyhangúlag 
elfogadták a tájékoztatást.

A következőkben a tanyagondnokok 
tájékoztatták a jelenlévőket a 2011. évi 
tevékenységükről. Varga Béláné elmondta, 
hogy munkája az előző évekhez hasonlóan 
alakult az elmúlt évben is. Feladatai közé 
tartozott az ebédszállítás, belvíz idején 
több alkalommal terület-bejárás, újságki-
hordás, háziorvoshoz, kórházba, SZTK-
ba betegek szállítása, gyógyszeríratás, 
Hivatalban ügyintézés igény szerint, bevá-
sárlás, gázpalack csere, tüzelővásárlás és 
kiszállítás, takarmányvásárlás és kiszállí-
tás, nyári gyermekétkeztetési csomagok 
kiszállítása, karácsonyi ajándékcsomagok 
kiszállítása, 62 éven felüli lakosoknak 
ajándékutalványok kiszállítása, Óvoda 
konyhához tejszállítás, óvónők, hivatali 
dolgozók, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat munkatársainak szállítása kül-
területen lakó családokhoz, védőnő mun-
kájának segítése, irodaszer vásárlás, egy 
családnak segítség a faluba költözéshez, 
ortopédiai szűrésen felírt eszközök kihor-
dása a betegeknek. A Szociális Bizottság 
tagjaként annak munkájában havi rendsze-
rességgel részvétel, tanyagondnoki ren-
dezvényeken részvétel.

Benkovics Tibor tanyagondnok fel-
adatai közé tartozott az ebédszállítás, 
bevásárlás, takarmány és tűzifaszállítás, 
üzemanyag beszerzés, gépekhez alkatrész 
biztosítás, Hírmondó kiszállítása a terü-
letén lévő előfizetőknek, tanyagondnoki 
képzéseken részvétel, igény szerint gyer-
mekek, nyugdíjasok, tánccsoport szállítá-
sa különféle rendezvényekre, elektroni-
kus hulladék begyűjtése tanyákról, szo-
ciális ügyintézővel, szociális gondozóval,  
védőnővel családlátogatás, falu virágo-
sításában részvétel, falunapi rendezvény 
előkészítésében és lebonyolításában 
segédkezés, szüreti felvonulás előkészü-
leteiben, és  lebonyolításában részvétel, 
polgárvédelmi kiértesítési akcióban rész-
vétel, karácsonyi ajándékcsomagok és 
a 62 éven felüliek ajándékutalványának 
kiszállítása,  betegszállítás háziorvoshoz, 
gyermekorvoshoz. A képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatókat.

A hatodik napirendi pont keretében 
Csorba Zoltán részletesen beszámolt az 
Ifjúsági Közhasznú Egyesület 2009-2011. 
közötti időszakban végzett tevékenységé-
ről. Elmondta, hogy az Egyesület olyan 
szervezetként jött létre és létezik, amely 
akár kisebb, akár nagyobb közösségi 
programokat, rendezvényeket, szórako-
zási lehetőségeket nyújt kulturált környe-
zetben a szentkirályi fiatalok számára. 

A képviselő-testület április 19-ei ülésén történt
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További alternatíva jelenik meg a falu 
életében, mint a fiatalokat tömörítő és egy 
közösséggé tevő, a fiatalok által vezetett 
és képviselt szervezet, ahol élményeket, 
barátságokat, generációk közötti hidat 
lehet felépíteni. Nem kint a hidegben 
vagy a sötétben kell a szentkirályi fiata-
loknak egymással beszélgetni, élménye-
ket, tapasztalatokat megosztani.

Van egy kontrolált helyszín és abban 
egy közösség, amit a vezetőség a leg-
jobb tudásának megfelelően próbál kép-
viselni a közösség felhatalmazásával. 
Az Egyesület fontosabb programjai, ren-
dezvényei: diavetítések, filmvetítések, 
rock koncert, Videodisco, Retro Disco 
megrendezése, húsvéti tojásfestés, tár-
sasjáték-estek rendezése, gyermeknap 
lebonyolításában segítség, augusztus 20-i 
falunapi ünnepségen részvétel, társadal-
mi ünnepekről megemlékezések, közös 
adventezés, születésnapi és névnapi ren-
dezvények, búcsú-, vagy „újra itthon” 
buli, adhoc jellegű beszélgetések, privát 
társasjáték estek és közös együttlétek. Az 
Egyesület számára nagy nehézség annak 
az általános passzivitásnak és érdektelen-
ségnek a leküzdése, amit azoknál tapasz-
talnak, akik nem tagjai szervezetüknek. 
Nehezen lehet megszólítani fiatalokat 
olyan programokkal, amelyek nem a 
tényleges szórakozásról szólnak, hanem 
valamilyen művelődési és ismeretszerzési 
céllal jönnek létre. 

A polgármester hozzászólásában 
elmondta, hogy szívesen venné, ha talál-
kozhatna az Egyesület tagjaival egy film 
megnézésére, utána beszélgetésre. Kutasi 
Ferenc alpolgármester javasolta virtuális 
kapcsolat fenntartását a más településen 
munkát vállaló szentkirályi fiatalokkal 
pusztán azért, hogy ne felejtsék el a szü-
lőfalujukat. Kovácsné Lázár Ilona képvi-
selőtag felvetette, hogy az egyik fiatalok 

által szervezett program után nagyon sok 
szemét maradt a környéken. Kérte, hogy 
erre a jövőben jobban figyeljenek. Ezen 
túlmenően javaslatok hangzottak el arra 
vonatkozóan, hogy hogyan lehetne újabb 
fiatalokat bevonni az Egyesület munká-
jába.

Csorba Zoltán válaszában elmondta, 
hogy a polgármester és az alpolgármester 
részéről elhangzott javaslatokat jó ötlet-
nek tartja. A szemeteléssel kapcsolatban 
kijelentette, hogy az általuk szervezett 
programok után minden esetben rendet 
tesznek maguk után, de más fiatalok 
által szervezett programok esetében az ott 
történtekért nem vállalják a felelősséget. 
A képviselőtagok a tájékoztatást egy-
hangúlag elfogadták. A képviselő-testület 
jóváhagyta az önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzési tervét az előterjesztésben 
foglaltak szerint.

Az „Egyebek” napirendi pont kere-
tében a polgármester az alábbiakról tájé-
koztatott:

A Tiszakécskei Tűzoltó Egyesület 
500 ezer forint összegű támogatásáról 
a képviselő-testület a legutóbbi ülésén 
döntött. A tiszakécskei polgármester és 
a tűzoltóparancsnok kérésére javasolta 
annak megfontolását, hogy a működte-
téshez hiányzó egyébként településünkre 
lakosságarányosan eső összeg felére, azaz 
636.265.- forintra egészítse ki a testület a 
támogatást. Hangsúlyozta, hogy a Tűzoltó 
Egyesület fenntartásának eddigi állami 
támogatása jelentősen csökkent, ám saját 
érdekünk, hogy ne csak Kecskemétről 
remélhessünk segítséget baj esetén. A 
biztonság árát azonban az önkormányzat 
az egész település valamennyi ingatlanára 
kiterjedően nem képes megfizetni, ezért 
az ingatlantulajdonos magánszemélyek 
és vállalkozások közvetlen hozzájárulása 
nem mellőzhető. A javaslatot a képviselő-

tagok egyhangúlag elfogadták.
A Saubermacher Kft. felé eljuttatott 

válaszlevélben elfogadta a szemétgyűjtés 
új rendszerét, melynek lényege, hogy 
a külterületi konténereket bevontuk a 
Községháza udvarára, és a külterületi 
lakosságtól származó szemét csak ezekbe 
a konténerekbe gyűlik, amit külön meg-
rendelésünkre ürít hetente a Szolgáltató 
12.500.- forint + áfa áron. Ezen felül vál-
tozás, hogy a belterület és az Ifjúság útja, 
valamint az útba eső tanyák kukaedényeit 
kizárólag 80 liter erejéig ürítik, az ezen 
felüli szemétmennyiség külön vásárolt 
zsákokban helyezhető el. A költségcsök-
kenés először az április hónap után kiállí-
tott számla összegében jelentkezik.

Az egykori Jónás-bolt lakójával olyan 
egyezséget kötöttünk, hogy a környékbe-
liek a tanya elkerített területén helyezhe-
tik el a szelektíven gyűjtött szemetes zsá-
kokat, amit alkalmanként hozunk majd 
be. Hasonló tanyákat keresünk még, hogy 
a tanyasiak számára a szemét gyűjtését és 
elszállítását biztosítani lehessen. Az ilyen 
gyűjtőhelyi feladatra vállalkozókat még 
dotálni is tudjuk.

A képviselő-testület jóváhagyta a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
társulási megállapodás módosítását, amit 
a változó jogszabályokhoz igazodás, a 
lakosságszám aktualizálása, a megyei 
önkormányzatok feladatkörének átrende-
zése, a Kormányhivatalok törvényességi 
felügyeletének beépítése, és Magyarország 
nevének az Alaptörvényben való rögzíté-
se indokolt.

Kutasi Ferenc településfejlesztő tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt 
év őszén nyolc pályázatot nyújtottak be, 
melyből hét pályázatot kedvezően elbí-
ráltak el, így 24 millió forintot nyert az 
önkormányzat. Majd részletesen ismer-
tette az idei pályázati lehetőségeket.

Kiegészült útjavító gépparkunk 
három munkagéppel. Megvásá-
roltunk egy aprítógépet /a képen 
munkaközben/ 3.158 e forintért, 
egy darab speciális szárzúzót 
1.652 e forintért, és egy nehéz-
tárcsát 834 e forintért. Össze-
sen 5.644 e forintot költöttünk a 
szükséges munkagépekre. Elér-
hető közelségbe került egy rako-
dókanállal felszerelt erőgép vá-
sárlása is, melyhez egy pótkocsi 
is tartozik. 

Ismét bővült gépparkunk
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PIAc SZENTKIRÁLYON?

Ha ezt Méhes néni megérhette vol-
na! Ő volt az, aki hosszú időn keresztül 
hadakozott, hogy legyen településün-
kön kijelölt árusító hely, ahol a helyi 
lakosok a ház körül megtermelt zöld-
séget, gyümölcsöt értékesíthetik piaci 
körülmények között. Mára az óhaj el-
érhető közelségbe került, befejezéshez 
közeledik piacterünk építése, a Sallai 
utcában, a művelődési ház szomszéd-
ságában.

Kedves Olvasó! Ma már sokszor 
csak úgy tudunk reggelizni, ha előt-

te elmegyünk a boltba bevásárolni. 
Pedig 30-50 éve pusztánk a környék 
éléskamrája volt óriási zöldség, gyü-
mölcs, baromfi és egyéb terménykész-
letek előállításával. A napi étkezéshez 
szinte minden kitellett a tanya, a ház 
körül. A környékbeli városok, falvak 
piacain nagyon sok szentkirályi kínál-
ta portékáját. Hosszú lovaskocsi sorok 
kígyóztak a központi átvevő helyen, és 
a Jónás bolti telepen, hogy az itt fel-
vásárolt zöldséget, gyümölcsöt a Kecs-
keméti konzervgyár feldolgozza. Nem 

volt gond a néhány csokornyi zöldség-
gel, a pár fej salátával, néhány tojás-
sal, vagy egy öreg kakassal, garabó 
zöldbabbal (a sort lehetne folytatni). 
Ott volt az ÁFÉSZ felvásárlója Halasi 
Józsi bácsi. Gyakorlatilag mindent fel-
vásárolt, igaz, hogy egy kicsit „meg-
fitymálta” az árut, de elkelt, mindenki 
jól járt. Néhány perc, és az áru már a 
szomszédságban levő bolt pultján vár-
ta a vevőket. Helyi áru helyi fogyasz-
tókhoz került. A többlet áruért viszont 
Kecskemétről érkezett jármű, hogy a 
városi boltokban leljen vevőkre. Az 
ÁFÉSZ szerepét aztán felvállalta a tsz. 
kereskedelmi osztálya, amely persze 
maréknyi zöldséggel már nem foglal-
kozott. Maradt árusító helynek a bolt 
lépcsője, vagy az útszéli hűvös. Vajon 
fel lehetne-e támasztani azt a szokást, 
hogy a felesleget ne dobjuk ki, hátha 
másnak szüksége van rá. Mint ahogy 
megszoktuk az utcákat járó „boltokat” 
– ki tudja a világ mely részéről szár-
mazó áruval – talán rászokunk, hogy 
kinézzünk a SAJÁT piacunkra is. A 
fotón: készül a hely piacunknak.

Vecsei

Aki a virágot szereti…..  az rossz ember is lehet!
Persze, megvan az átfogalmazott 

szólás magyarázata. Községünk teme-
tőjében egyre gyakoribb a viráglopás, 
a sírokra kihelyezett dísztárgyak eltu-
lajdonítása, sőt a rongálás sem idegen 
már a sírkertben. Ugye elképesztő, 
hogy ilyesmi megtörténhet?! Az em-
beriség történetében a halottak tiszte-
lete, emlékük ápolása mindig nagyon 
fontos volt.

Egyes indián törzseknél a halottak 
békéjét, szellemét megzavaró idege-
neket kivégezték. A mai napig vannak 
olyan (általunk primitívnek? tartott) 
népek, ahol a kegyeletsértőket halálra, 
esetleg életreszóló száműzetésre íté-
lik. 

Nálunk ennél jóval elnézőbbek a 
törvények! A kegyeletsértést a Btk. „A 
szabadság és az emberi méltóság el-
leni bűncselekmények” közé sorolja. 
A Btk. 181. §-a szerint: Aki halottat 
vagy emlékét a 179. vagy a 180. §-ban 
meghatározott módon meggyalázza, 
vétséget követ el, és az ott meghatá-

rozott büntetéssel büntetendő. (Meg-
jegyzés: a 179. § a rágalmazás, a 180. 
§ becsületsértés vétségét és büntetését 
határozza meg.)

Ha a vádlott a temetőben levő sír-
emlékeket megrongálja, magatartása a 
rongáláson túlmenően a kegyeletsér-
tés vétségét is megvalósítja. (BK BH 
82/8/321)

Az elhalt sírjára helyezett virágok 
széttépésével és szemétbe dobásával 
az elkövető a kegyeletsértés vétségét 
valósítja meg. (BK BH 88/7/217)

Aki képes bemocskolni az elhuny-
tak emlékét, az vélhetően nem tiszteli 
az élő embert sem, és nem tisztel sem-
milyen értéket. Márpedig az ilyeneket 
szigorúan meg kell büntetni, függet-
lenül attól, hogy mi volt az indítékuk. 
Mert milyen indíték is vezethet bárkit 
erre a gyalázatos tettre? Anyagi ha-
szonszerzés? A pusztítás vágya? Bete-
ges rögeszme kielégítése? Pedig ez a 
tett nem más, mint megmagyarázhatat-
lan, kegyeletsértő vandalizmus!

Nem kevés olyan család van tele-
pülésünkön, akiknek már okoztak gon-
dot a temetői tolvajok. Mégis tabuként 
kezeljük ezt a témát. Valahogy félünk 
világgá kürtölni, hogy hozzátartozóink 
szépen feldíszített sírjáról ellopták a 
virágot, a koszorút, a virágpalántákat, 
a halottak napi mécseseket, gyertyákat. 
De lefeszegetik a közkútról a vízcsa-
pot, elemelik a virágöntöző edényeket 
is. Szinte szégyenkezve ültetjük újra a 
virágokat, díszítjük újra a sírt. A tette-
sek pedig örvendenek az újabb árunak, 
az újabb prédának, az újabb „lehető-
ségnek”.

Kérek mindenkit: Járjunk nyitott 
szemmel! Hívjuk fel egymás figyel-
mét! Ha észrevesszük, ha tudomá-
sunkra jut, hogy a temetőben valamely 
sírról virág vagy bármilyen más lopás 
történt, azonnal jelezzük egymásnak, 
de akár az önkormányzat felé is. 

A nyilvánosság ereje visszatartó 
erő lehet!

Kovácsné Lázár Ilona



Gazdák ideje
Bizony, elérkezett az aranyfényű 

május, s ha még eső is társul hozzá, az ez 
évi termésben reménykedhetünk. A mai 
gazdálkodók gondjai, bajai jól ismertek. 
A földtulajdonlás szerkezete nyugtalaní-
tó, különösen annak az uniós álláspont-
nak az ismeretében, miszerint a föld is 
adható-vehető áru, mint valami termék. 
Holott nem, mert a termőföldkészlet 
véges. Ismert a többi megoldatlan kérdés, 
a szövetkezés akadályai, az értékesítés 
esetlegessége, és a költségek (gázolaj, 
növényvédőszerek, vetőmagok) egekig 
való emelkedése. 

A múltra, különösen a régebbi múltra, 
mint valami kedélyes, családias korra 
tekintünk vissza, amelyben híre sem volt 
a bennünket szorongató gondoknak. Ám 
nem így van. Az általunk csak költőként 
ismert Berzsenyi Dániel (1776-1836) 
majd kétszáz esztendővel ezelőtt, 1833-
ban kis tanulmányt vetett papírra „A 
magyarországi mezei szorgalom némely 
akadályairul” címmel. A „mezei szorga-
lom” a jó mezőgazdaság jelentésében áll. 
Berzsenyi a költészetében az egész nem-
zetért emelt szót, legismertebbek a közös-
ség jobbítását célzó versei. Hiányolta az 
erős erkölcsöt, amely talpköve a jó tár-
sadalmi életnek. Emellett dél-dunántúli 
földbirtokosként gazdálkodott is, tehát 
testközelből ismerte a gondokat. 

Érdekes különbség az ő kora és a mai 
kor között, hogy ma már csak részek-
ben gondolkodunk. Ma a mezőgazdaság 
problémáit tisztán csak technikai, gaz-
dasági kérdéseit taglaljuk, nem fordítva 
figyelmet az emberi tényezőre, a gazda, a 
munkás, a megrendelő tudati és lelkiálla-
potára. Berzsenyi e tanulmányában gyak-
ran erkölcsi megközelítésben tárgyalja 
a gondokat, melyek legtöbbje az emberi 
tényezőből ered. Éppen ezért a fölvetései, 
bírálatai, javaslatai ma is elgondolkodta-
tók, megszívlelendők. 

Az előszóban írja: „…mennyire függ 
nemzetünk egész jóléte mezei gazdasá-
gunk virágzásátul, s mennyire emelhet-
nénk nemzeti erőnket, ha valami föntebb 
[=fejlettebb] mezei szorgalom terjeszte-
né gazdag földünkre áldásait.” És azt is: 
„… nemzetünknek, valamint eddig, úgy 
ezután is csak a mezei szolgalom lévén 
legfőbb táplálója, örökre csak annyiban 
leend [=lesz] egész nemzeti boldogságunk 
alapítva és biztosítva, amennyiben mezei 
filozófiánkat fejteni [=kifejteni, kibonta-
ni], emelni és gyakorlatba hozni tudjuk.”

A jó mezőgazdaság akadályai között 
számba veszi azt, hogy van-e a föld ter-

jedelméhez és termékenységéhez képest 
elegendő földmívelő nép. Megfigyeli, 
hogy a nagy alföldi pusztákon bizony 
hiányzik az elegendő munkáskéz, amely-
nek hiányát betelepítéssel is enyhíthe-
tőnek látja. Ám szerinte ez nemcsak 
mennyiségi és időbeli kérdés. „…ámbár 
fődolog az ugyan, hogy legyen a népnek 
elegendő élelme; de szintoly múlhatat-
lan föltétele a népszaporodásnak az is, 
hogy legyen a népnek tiszta erkölcse; 
s csak úgy szólunk jól, ha azt mond-
juk, hogy a legbizonyosb [=legbiztosabb] 
népszaporítók a jólét és a jó erkölcs, 
mely egyszersmind természetes föltétele 
a jólétnek. Ezért tapasztalhatni, hogy az 
együgyű és szegény, de jó erkölcsű népek 
többnyire szaporábbak, mint a könnyen 
élők, de erkölcstelenek… Így kétségte-
lenül nálunk is nagyon előmozdítanák a 
népszaporodást az oly törvények, melyek 
a nép erkölcsét megtisztítanák, a házas 
embereknek holmi elsőséget adnának, 
s a többgyermekűeket közsegdelemmel 
[=közösségi segítséggel] gyámolnák, leg-
inkább pedig a sokgyermekű asszonyokat 
megjutalmaznák. 

Ma a csonkaországunkban nem jelent 
problémát, de Berzsenyi kifejti, hogy 
helyesebb lenne, ha az ország alföldi 
részein többen laknának, ahol több a 
termőföld, mint a hegyekben, s kifogá-
solja a közbirtokosságok elterjedtségét 
és rendetlenségét. Viszont ma is alkal-
mas meglátása következő: „…a mezei 
szorgalom virágzatához még közel sem 
elég, hogy a földművelésre elegendő nép 
helyes föld- és néposzlat [=népeloszlás] 
legyen; hanem még az is múlhatatlanul 
megkívántatik, hogy a földművelő nép 
mind erkölcsére, mind értelmére nézve 
nagy céljaihoz képzett legyen; mert egye-
dül az ily nép lehet alkalmas eszköze 
minden józanabb irányzatoknak, a nem 
ilyen nép ellenben örökre csak annak lesz 
eszközlője, aminek eddig volt, tudniillik: 
az ínségnek.”

Sajátságos, mondhatni romanti-
kus olvasatát adja Berzsenyi a korabe-
li magyar népléleknek, amelyben azért 
túlzásokat érzünk: „A magyar nép igen 
idomos, becsületérző, sok erővel és ter-
mészetes okossággal bíró faj ugyan, de 
annak szép hajlományai [hajlamai] gyak-
ran nagyon rosszra vagynak [vannak] for-
dítva; úgyhogy annál többnyire a csinos-
ság és büszkeség betyársággá, az okosság 
ravaszsággá, az erő és hamis becsületér-
zés pedig zsiványsággá fajul, elannyira, 
hogy vagynak [vannak] némely erdősebb 
és magyarabb tájaink, hol a magyar ifjú-

ság a zsiványságot, azaz a tolvajságnak, 
rablásnak és szilajságnak minden nemeit 
nem rútnak és rossznak, hanem férfidísz-
nek és erénynek nézi; a tömlöcöt és derest 
nem hogy szégyenlené, sőt mentül többet 
próbálta azokat, annál derekabb legénynek 
tartja magát, s legfölebb [=legfeljebb] az 
aprólékos lopást érzi gyalázatnak, mert 
úgymond: Jóravaló ember lop ökröt, lovat, 
disznót, nem pedig aprólékot.”

Hasznos meglátása az is, hogy önma-
gában a mezőgazdasági termelés kevés 
lehet: „Valamint a mi svábaink [=sváb-
jaink] leginkább csak azért jobb gazdák, 
mint a magyarok, mivel a mezei gazdasá-
got holmi mesterséggel és kereskedéssel 
kötik össze; úgy az egész ország mezei 
gazdasága is csak úgy emelkedik illendő 
tökélyre, ha azt tudományok, mestersé-
gek, kereskedés egymással kezet fogva 
gyámolítják. […] s ha az ember- és 
pénzszűke miatt gyárokat nem állíthat, 
legalább alakítana magábul holmi keres-
kedőtársaságokat, amihez minden bizony-
nyal meg van érve, csak kezdő legyen 
[=kezdje el]. Való ugyan, hogy kereske-
désünk körülményei nem igen kedvezők; 
de nem is azt akarom én mondani, hogy 
angolok legyünk, elég volna nekünk, ha 
egyszer csak azt tehetnénk is, hogy ne 
lennénk egészen a zsidók zsebjében; amit 
pedig megtehetnénk mihelyt egyesületek-
be lépnénk, mert minden testben rejtezik 
gyógyerő, csak azt fölfedezni és munkál-
tatni kell; különben pedig ha oly szabad 
lesz is kereskedésünk, mint az angolé, 
ha magunk nem kereskedünk, csak azok 
maradunk, amik voltunk, mert nem elég a 
szabad kereskedés, hanem szükség, hogy 
a nemzet maga kereskedjék, különben 
mások használják azt.”

Több érdekes fejtegetés közül az 
összefogás és a szövetkezés kétszáz évvel 
ezelőtti hiánya is szorító volt. Berzsenyi 
szerint: „Végtelen lenne a nép ereje, 
ha az egyítve [=egyesítve] s minden-
kor cél szerint használtatnék, és végtelen 
annak következménye mind gazdasági, 
mind erkölcsi tekintetben. Az emberek 
különválva s magokra hagyatva majd 
leggyámoltalanabb állatjai a természet-
nek; egyesülve pedig urai a földnek. 
Vadság szaggatta és reggette [=rekesz-
tette] külön az embereket, s a kultúrá-
nak legfőbb célja: azokat egyesíteni.” 
Az egész tanulmány megtalálható az 
Országos Széchényi Könyvtár internetes 
gyűjteményében: www.mek.oszk.hu

Békesség veletek! A kő marad. 
Lehetünk még urai a földünknek??

--bor--
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ÉvA vAGY MÁRIA?
Egy nő, aki a házaséletre hivatott, 

már nem uralja önmaga az életét, és nem 
zárkózhat önmagába. Ha bezárkózik saját 
páncéljába, és élete csak saját magára 
korlátozódik, akkor nem tudja teljesíteni 
azt a feladatot, hogy nem csupán csa-
ládját, hanem akár az egész emberiséget 
magához ölelje. Gyengédséggel, szelíd-
séggel, szeretettel és nagylelkűséggel kell 
minden ember fölé hajolnia. Ez a tulaj-
donság az édesanyák ékessége. Életet 
ad, ha kell, a saját élete árán is. Ez akkor 
tud megvalósulni, ha meg tud szabadulni 
saját korlátaitól, félelmeitől, önzésétől, 
zárkózottságától. A nő életet hoz a világ-
ra, hogy teljeséggel megélhesse azt, amire 
teremtetett. Az Úr a szívébe, az értelmébe 
és a testébe helyezte az emberiség életét, 
és ez lesz az ő hivatása. 

Tudnia kell minden nőnek, milyen 
értékesek és szükségesek édesanyaként és 
feleségként is. Ezen értékek nélkül a nő 
nem érzi át felelősségének mélyét, és az 
a veszély fenyegeti, hogy a ma Évájává 
váljon, aki alkalmatlankodó, ambiciózus, 
önző, érzékies és kíváncsi. Az az Éva, aki 
mindig a középpontban akar lenni mint 
nő, aki megadja magát az eredeti bűnnek, 
amelyet aztán átad a férfinak is. 

De létezik Mária gyengédsége, szol-
gálatra való készsége, belső szépsége. 
Ez a nő épp ezekkel a tulajdonságaival 
vonzza a férfit, hogy elhatározzák: életük 
végéig együtt maradnak. 

Mikor virágokkal átfont keresztet 
látok, azt gondolom: íme a nő életének 
jelzőképe: a rózsákkal fedett kereszt. A 
nő élete, hivatása: nem rózsa egészen, 
de nem is kereszt csupán: együtt mind a 
kettő. Idővel, úgy vélem, lehull a rózsa, s 
megmarad a puszta kereszt, s a rózsának 
az emléke. De a keresztben és ebben az 
emlékben, ha úgy akarja, megmarad szá-
mára ama titokzatos erő, mely segíti az ő 
lelkére bízottak boldogságát is.

És íme, e szóval, szinte észrevétlenül, 
meghatároztam a nő hivatását: élni máso-
kért, a mások boldogságában keresni a 
magáét.

Az édesanyai hivatás különleges és 
fontos erény, nem azért, hogy másoknak 
megmutassuk, hanem azért, hogy meg-
éljük. Az anyaságban teljes bizalommal 

kell fogadni a gyermeket: Isten ajándé-
kaként. 

S ha az orvos a test egészségére, a pap 
a lélek üdvére ügyel, a nő gondoskodása 
mind a kettőre és még sok egyéb apróság-
ra kiterjed, ami e kettővel összefügg.

Hogy ebben a szeretet-munkájában 
mennyi lélekerőre, kitartó munkásságra 
van szüksége, csak Isten tudja, aki a 
szíveket vizsgálja, s aki az élet könyvébe 
nem feledi el beírni a legkisebb jóakaratot 
sem, amely a más boldogságának biztosí-
tásával foglalkozik.

S a nő, aki mindezt az értelmet, szívet, 
lelket, munkásságot egyesíti, kétségkívül 
megérdemli, hogy felőle így beszél a 
Biblia: Mint az Isten magas egén fölkelő 
nap a világnak, olyan a jó asszony szépsé-
ge az ő házának ékességére (Sir 26,21).

Ez a szépség, melyről a Szentírás 
szava emlékezik, bizonyára nem az arc 
mulandó szépsége, hanem a lélek fölsé-
ges, örökké értékes napragyogása, amely 
a boldogság aranysugaraival díszesíti a 
családot, a házat, melynek ő áldásul ada-
tott.

EGY fIATAL Nő EZT A RövID 
LevÉLkÉT íRTA ÉdesAnyjánAk:

„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttalak, amint első rajzocs-
kámat felragasztottad a hűtőszekrényre. Így 
adtál kedvet nekem ahhoz, hogy kipróbál-
jam magam a művészetekben.

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, láttalak, amint enni 
adtál egy kóbor macskának. Így értettem 
meg, hogy szép dolog az állatokról gon-
doskodni.

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, láttalak, amint 
sütötted nekem a szülinapi tortát. Így 
értettem meg, hogy kicsiny dolgok meny-
nyire különlegesek lehetnek.

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, hallottalak, amint imád-
koztál. Így kezdtem hinni annak az Istennek 
a létezésében, aki mindig megszólítható.

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, éreztem, amikor 
adtál nekem egy jóéjt-puszit. Így értettem 
meg, mennyire szeretsz engem. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, láttam könnyeidet 

végigfolyni arcodon. Így tanultam meg, 
hogy amikor a dolgok rosszul mennek, 
néha a sírás jót tesz.

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, láttalak mosolyog-
ni. Így adtál példát ahhoz, hogy hozzád 
hasonlóan kedves legyek én is.

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, láttam, amint értem 
aggódsz. Így segítettél abban, hogy önma-
gammá válhassak. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán 
nem is veszlek észre, én csak néztelek, 
és meg akartam neked köszönni mindazt, 
amit értem tettél. 

Akkor, amikor azt gondoltad, hogy 
talán már nem is veszlek észre…”

(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, 
amid van)

HÍREK A PLÉBÁNIA ÉLETÉBőL:
• Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya 
hónapjában minden este 19 órakor májusi 
litániára, 19:30-kor szentmisére várjuk a 
kedves híveket.
• Bérmálkozás: a sikeres vizsgát tett 
szentkirályi fiataloknak Dr. Bábel Balázs 
érsek atya május 20. 16 órakor szolgáltat-
ja ki a bérmálás szentségét.
• Elsőáldozás: Május 27-én, a pünkösd 
vasárnapi 8 órai szentmisén Puskás atya 
kezéből 17 elsőáldozó veszi magához 
először az Oltáriszentséget. Kérjük együtt 
mindannyiukra Isten áldását!
• Keresztény gyermeknap: Idén június 
3-án, vasárnap délután, 15 órától ren-
dezzük meg a hagyományos gyermek-
napot, ezúttal is ökumenikus jelleggel. 
Várjuk szeretettel településünk mindkét 
felekezetének apróságait kedves szüleik-
kel együtt.

kALendáRiuM:
2012. május 15. – június 15.

• Május 20. Urunk mennybemenetele, 16 
órakor Bérmálás
• Május 22. Szent Rita ünnepe, rózsa-
szentelés
• Május 27. PÜNKÖSDVASÁRNAP, 8 
órakor Elsőáldozás, tavaszi szentségimá-
dási nap
• Május 28. Pünkösdhétfő
• Június 3. Szent háromság vasárnap. 
• Június 10. ÚRNAPJA
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kATOLikus ÉLeT
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ReFORMáTus ÉLeT

Pünkösdnek az egész egyházi évre, és 
egész emberi életünkre nézve következ-
ménye van, hiszen „a reménység pedig 
nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt 
az Isten szeretete a nekünk adott Szent-
lélek által” (Róm 5,5). Az Istenbe vetett 
hit, a rá tekintő reménység nem szégyenít 
meg – oly sokszor tapasztalhatjuk ezt éle-
tünk folyamán!

A hit értékes kincse és mérője a re-
ménység, amelynek forrása az Istenbe 
vetett szívbéli bizalom, nem szégyenít 
meg. Az Újszövetség eredeti nyelvében, 
a görög szövegben a „megszégyenít” szó,  
olyan jelentésárnyalattal is bír, mely azt 
jelenti, hogy „cserben hagy”, „szégyen-
ben hagy”. Egyedül az Isten az, aki soha 
nem hagyja cserben a benne bízó embert.

Ez az a felismerés, melyet Ady Endre 
is kimond élettapasztalatai nyomán: „Mi-
kor elhagytak, mikor a lelkem roskadoz-
va vittem, csöndesen és váratlanul átölelt 
az Isten”. Az apostolokra kiáradó Szent-
lélek hangos zúgással jelent meg, de az 
ember életében csöndesen és váratlanul is 
megjelenhet. Isten jelenlétének közvetlen 
közelsége mindennapjainkban: ez a pün-
kösdi üzenet. Pünkösd Isten jelenlétének 
megtapasztalása, hallhatóvá és láthatóvá 
válása a mi életünkben is.

Az emberekbe vetett remény és hit el-
vész, zátonyra fut, eltorzul, de az Istenben 
gyökerező hit és reménység nem szégye-
nít meg, mert nem hagy cserben. Ez a re-
ménység pedig azért nem szégyenít meg, 
mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a 
nekünk adott Szentlélek által.

Ez a pünkösdi üzenet lényege, mely 
azért szól, azért hangzik ma is, hogy 
mindannyian merjük ezt a reménységet 
munkálkodni hagyni életünkben! A re-
ményvesztésből, a hitetlenségből és csüg-
gedésből jussunk el annak felfedezéséig, 
hogy gyakran rideg, közönyös és lelket-
len világunkban nem kell Lélek nélkül 
élnünk! Hagyjuk, hogy Isten építsen min-
ket, hogy ő gyógyítsa sebeinket! Hagy-
juk, hogy Lelkének erejével serkentsen, 
ébresszen, mert örök életre vezet! Isten 
szeretete megmentő szeretet: életünk min-
den krízise és baja, de egyházunk minden 

küzdelme is azért van, mert Isten így is 
érlelni akarja azt a tapasztalást, mely esz-
méléssé, boldog bizonysággá válik, hogy 
csak ő nem hagy cserben, ő nem szégye-
nít meg minket!

Emberi szövetségek – megannyi ér-
dek nyomán – létrejöhetnek és szakad-
hatnak, áradhat a világ közönye vagy 
gúnya, de az Isten szemében az ember 
sohasem közöny vagy nevetség tárgya, 
hanem üdvözítő akaratának tárgya és 
szerelmének alanya! Az Istenbe vetett, 
Jézusra tekintő reménység nem szé-
gyenít meg, erre emlékeztet a szívünk-
be áradt isteni szeretet a nekünk adott 
Szentlélek által. Ez a hit, amely a remélt 
dolgok kézzelfogható valósága, Istenbe 
vetett bizalomként (Zsid 11,1) képessé 
tesz minket arra, hogy észleljük: Isten-
nel tovább tudunk menni életünk útján, 
mert meginoghatatlan támaszként van 
velünk. Így kerülünk a Krisztusi ember-
szeretet útjára, a test önmagába zártsága, 
ösztönös önzése helyett a Lélek útjára. 
Így lehet minden terheket és nyomorú-
ságokat hordozó élet terheket vállaló és 
hordozó életté – a szívünkbe áradt iste-
ni szeretet átalakítja életünket, formálja 
gondolatainkat, cselekedeteinket!

A Szentírás bizonysága szerint a 
Szentlélek által szívünkbe áradt az Isten 
szeretete: a kiáradás visszafordíthatatlan 
folyamat, nem lehet érvénytelenné ten-
ni. Ahol az Isten szeretetét érezzük, ahol 
Jézus jelen van, ott bizonyosak lehetünk 
Lelkének jelenlétéről is. Ahol vigaszta-
lást, bátorságot, emberséget és jóságot 
tapasztalhatunk, adjunk hálát, mert Isten 
Lelkének munkáját szemlélhetjük. De ott, 
ahol növekszik a félelem, a felebarát ki-
közösítése, a bizalmatlanság, az egymás 
el nem fogadása, ahol ember embernek 
farkasává válik, és Tóth Árpád költő sza-
vaival „Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! 
Ó, jaj, az út lélektől lélekig”, ott a Szentlé-
lek hiánya mutatkozik. Ilyen helyeken is, 
ahelyett hogy a „jeges űr” és magányos-
ság csüggedt reménytelenségébe süpped-
nénk, még mielőtt megfagynánk a szere-
tetlenség légkörében, kérjük Istent, hogy 
Lelke által árassza szeretetét szívünkbe. 

Ez a szeretet nem engedi megkeményed-
ni szívünket, ez őrzi annak épségét, Is-
tenre való nyitottságát és az egymás felé 
fordulás és együttérzés készségét. Ebben 
a szeretetben érthetjük meg, hogy a Lélek 
útmutatását követő emberi élet Krisztus-
ban lakozva a kárhozattól megszabadított 
élet. Az önbálványozás és az önmegvetés 
szélsőséges bilincsei lehullnak az ember-
ről.

Sokan vannak, akik önmagukat eme-
lik istenné, s lesznek bálvánnyá. De so-
kan vannak olyanok is, akik önmagukat 
megvetve, önpusztító módon élnek, és 
nem veszik észre, hogy Isten jobb sorsra 
rendelte őket. Az önpusztítás, az aggodal-
maskodás elsodorja az embert Istentől, 
így kárt szenved az élete, az örök élete 
is: kárhozati állapotba kerül. A kárhozat 
Isten nélküli állapot. Mi azonban lássuk 
a Lélek vezetése alatt, hogy Jézusban 
az Isten velünk van, és ezért érvényes a 
keresztyén gyülekezetre: „Nincs azért 
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, 
akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem 
test szerint járnak, hanem Lélek szerint” 
(Róm 8,1) – tehát Isten Lelkének enge-
delmeskedve.

A vigasztalásnak, bátorításnak Lelke 
vezessen és őrizzen minket, reánk áradva 
ezen a pünkösdön is, közösségbe vonva 
a feltámadott Krisztussal és egymással. 
Hordozzuk pünkösd örömhírét szívünk-
ben az esztendő minden napján! (Kun 
András Nándor – Budapest-Kálvin téri 
lelkipásztor).

Alkalmaink
– Május 20. - Interakítv Istentisztelet 10 
óra – Jubiláló konfirmandusok találkozó-
ja
– Május 24. - csütörtök 15 óra – Házi Is-
tentisztelet, Kincsesné Julianna otthoná-
ban
– Május 27. – Pünksöd vasárnap 10 óra 
– konfirmáció, úrvacsora
– Május 28. – Pünkösdhétfő -  Istentiszte-
let, úrvacsora, 10 óra
– Bibliaóra – minden péntek 19 óra

Szívünkbe áradó szeretet
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Kézműves kiállítás Szentkirályon május 1-jén

A Nemzeti Kulturális Alap tájolta-
tási programjának jóvoltából egész na-
pos kézműves kiállítás volt az iskolai 
játszóterünkön. Az ország egyik leg-
nagyobb múltú kézműves szervezeté-
nek öt tagja mutatkozott be. A kiváló 
eredményeket produkáló, tárgyalkotó 
kézműves szervezet tagjai, legjobb 
alkotásaik közül hoztak magukkal 
különböző tárgyakat bemutatás cél-
jából. Az érdeklődők ki is próbálhat-

ták kézügyességüket, természetesen 
a mesterek segítségével. A bemutató 
foglalkozásokat, a bemutatott tár-
gyakat szinte falunk lakosainak nagy 
része megnézte. A becsült látogatók 
legalább másfél ezren voltak. A részt-
vevő  kézművesek akiknek köszöne-
tet mondunk: Apró Tamás fafaragó, 
Csizócky József bőrműves, Dugár 
János fazekas, Kanalas János kosár-
fonó, és Szelesné Kása Ilona gyöngy-

fűző és gyöngyszövő mesterek. Ked-
ves Olvasó! Ma már alig akad olyan 
ember, aki a régi kihalt mesterségeket 
művészi szintre emelve gyakorolja. A 
kézművesek nem a négy falnak dol-
goznak, hanem az ámuldozó közön-
ségnek. Szabad idejüket áldozzák fel, 
hogy régi, kihalóban lévő mestersé-
geket mutassanak be, sokszor modern 
változatban. Köszönjük.

V. F.
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Költészet napja 2012. 
Már hagyomány iskolánkban, hogy pedagógusok beszélnek írókról, költőkről, 

versekről és olvasmányélményekről a Költészet Napján. Az idei megemlékezésnek 
Szutor Sándorné vetítéssel egybekötött prezentációja adott keretet.

Ádámné Péli Andrea örkény Istvánról, Baukó ferenc Karinthy frigyesről beszélt, 
illetve az ő műveiket olvasták fel

Április 27-én a Tiszaalpári Árpád Feje-
delem Általános Iskola által meghirde-
tett XII. Kistérségi Természetismereti 
Versenyen vettünk rész, három korcso-
portban – 3 fős csapatokkal.
7-8. o. Nagy Nikolett, Oláh Szabina, 
Kiss Emília – Kukabúvárok
Hák Adrienn, Rohács Anna, Bimbó 
Andrea – Bio- Manók
5-6. o. Festő-Hegedűs Karmen, Pocsai 
Eszter, Pataki Máté – Bio-trió
3-4. o. Bódog Patrícia, Pataki Tímea, 
Rada Dániel - Biopalánták
A verseny témái között szerepelt a tuda-
tos fogyasztói magatartás, a Kiskunsági 
Nemzeti Park, az év madara és fája, va-
lamint Tiszaalpár természeti és „más” 
értékei.

Laczkó Anna

A „Kukabúvárok” csapata az I. helyen fejezte be a versenyt.

Kistérségi Természetismereti Verseny

Átlátszatlanná vált a jég elolva-
dása után kis tavunk vize. A négy 
év alatt belesodródott levelek, a ví-
zinövények lebomlott maradványai, 
a halak „végtermékei” erősen hoz-
zájárultak, hogy algák, moszatok, és 
egyéb mikroorganizmusok elszapo-
rodjanak, és károsan befolyásolják a 
tó életének élővilágát.

Egy március végi szép napon 
kézerővel a zavaros vizet és a felhal-
mozódott közel félméteres iszapot 
kimertük. A növények elhalt részei-
nek eltávolítása, a medence kiöblíté-
se után következett a friss víz, majd 
a 157 db aranyhal visszahelyezése. 
A vízminőséggel pár évig ismét nem 
lesz gond. Figyelemre méltó, hogy 
eddig béka nem volt a kis vízben. 
Az idén azonban szaporodó helynek 
zöldvarangyok szállták meg a termé-
szet e kis foltját.

Jelenleg ebihalak sokasága szű-
ri a vizet, hiszen a békaporontyok 
algával és moszattal táplálkoznak. 
Hogy eddig miért nem voltak? Csak 
következtetni lehet. A tóba a korábbi 
években valahogy belekerült néhány 
törpeharcsa, és napkárász. Ezek a 
jövevény halak, ikra és ivadékfalók. 
Valószínű, hogy a bölcs természet 
tudatta a békákkal, hogy keresse-
nek biztonságosabb helyet ivadékaik 
számára.

A napkárászról még tudni kell, 
mindennek neki megy, és harap-
dálja, például a békának a lábát. 
Egyszerűen kiüldözték a békákat. 
Bőséges aranyhal szaporodással is 
kell számolni, hiszen minden felté-
tel adott az ivadékok életben mara-
dásához.

Tiszta víz került 
parkunk tavába
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A szilvafa
Nyári rekkenő hőség, dél van. A 

szomszéd Jani bácsi, botikájával a ke-
zében igyekszik hozzánk. Bodri már 
ismerte és egy vakkantásra sem méltat-
ta. Jani bácsinak megy a hasa, jegyezte 
meg édesanyám. Sógorkám! Baj van. 
– szólt köszönés helyett a szomszéd 
édesapánknak. Persze mi gyerekek 
csak kuncogtunk, közben megkaptuk 
a figyelmeztetést, hogy ne merjünk a 

közelükbe menni. Édesapánk a szom-
széddal kivonult a kert végében lévő 
szilvafa alá, és lehasaltak, beszélgettek. 
Fél, egy óra múlva a szomszéd vidá-
mabban távozott. Hogy miről beszél-
gettek, mit csináltak? Csak jó pár évvel 
később tudtuk meg. A szilvafa alá volt 
elásva a pálinkás butykos, benne egy 
nádszállal, gondosan álcázva. Ezért 
kellett hát lehasalni, és időnként meg-

húzni néhány korty erejéig az elásott 
üvegballont gyógyszernek minősített 
tartalmáért. A pálinka abban az időben 
a fináncok által igen keresett itóka volt. 
Fel is voltak fegyverkezve méteres fém 
„szurkapiszkával” és bizony akár több 
soron is átszurkálták a szálastakarmány 
kazlakat, a gyanúsnak tűnő kerti földet. 
Végül is a furfangos paraszti ész így járt 
túl a városi ficsórok eszén.  

Beszámoló a 2009-2011. közötti időszakról
Tevékenységeinkről: 2009.

Az Egyesület 2009-ben körülbelül 35 
fővel rendelkezett. Ekkor szinte a teljes 
szentkirályi fiatal korosztály képvisel-
tette magát valamilyen módon. Az elnök 
ekkor már Csorba Zoltán, alelnök Bőti 
József, a főtitkár pedig Csorba György 
volt.

Ebben az évben voltak diavetítések, 
amelyeknek célja alapvetően a gyermek-
kori mesék és történetek kissé érettebb 
fejjel és társasággal együtt történő nosz-
talgiázás volt.

Film klubok, amelyeken elsősorban 
komolyabb, elgondolkodtató mondani-
valóval bíró filmeket néztünk meg. Ezek 
lebonyolításában főként H. Szabó Pál 
és Bőszén Imre volt segítségünkre. A 
NAVA keretein belül.

Április 11-én második alkalommal 
Pekár Renáta és Ádám Dorina húsvéti 
tojásfestést szervezett. Ennek a rendez-
vénynek a célközönsége az óvodás és 
alsó tagozatos gyerekek voltak. 

Április 18-án szerveztünk egy nagy-
szabású rock koncertet, amelyen körül-
belül 80 fizetővendég volt és három ze-
nekar lépett fel. Köztük két szentkirályi 
vonatkozású is.

Májusban sikeresen megindult 20 fő-
vel az egyesület saját telefonos flottája, 
aminek segítségével a tagok, és akik ben-
ne vannak ingyen hívhatják egymást.

Július 17-én Kovács Szabolcs és Ko-
vács Dániel szervezésében sor került egy 
Videodisco elnevezésű rendezvényre. 
Ahol elsősorban a mai és természetesen 
a régebbi évtizedek emblematikus disco 
slágerei szólaltak meg. Ezen is részt vett 
körülbelül 40 fizetővendég, aki az egye-
sületi tagokon kívül jelent meg a rendez-
vényen.

Augusztus elején már harmadik alka-
lommal vidám hangulatú nótaestet szer-
veztünk, melynek keretében a zenélni 
tudó tagok felkészültek kb. 30-40 nép-
dalból, magyar nótából és azt előadta a 

megjelent közönségnek. Annak érdeké-
ben, hogy egy közösségi élmény tudjon 
kialakulni az együtt éneklésből, projekt-
orral vetítették ki a szövegeket. Nagy si-
kerrel záródott ez a rendezvény is.  

Októberben újabb film klubokat 
szerveztünk, együttműködve a könyv-
tárral. Olyan filmeket néztünk meg, mint 
a „Szemüvegesek” Bujtor István halála 
kapcsán vagy a „Szabadság Szerelem”, 
aktuálisan emlékezve az 1956-os esemé-
nyekre.

November 13-án szintén megrende-
zésre került egy Retro Videodisco elne-
vezésű rendezvény, ami a fent említett 
paramétereknek megfelelően zajlott le. 

December 23-án este egy adventi 
közös süteményezést iktattunk be, ahol 
egymást megajándékozva adtuk át ma-
gunkat a karácsony hangulatának.

2010. A létszám az év elején sajnos 
visszaesett 27 főre. Sajnálatos módon 
néhány tagunk nem tudott tovább részt 
venni az egyesület tevékenységeiben. De 
a későbbiekben is próbáltuk különböző 
programokkal minél színesebbé tenni a 
falu fiataljainak mindennapjait. 

Februárban ún. Társasjáték estet szer-
veztünk, ahol az egyesület által vásárolt 
illetve a tagság által a közösség számára 
kölcsön adott játékokkal szórakoztattuk 
egymást. (Activity, magyar kártya, sakk, 
dáma, uno, solo, stb.) 

E hónap 19-én közös filmnézés kere-
tében, újabb filmeket akartunk megnéz-
ni, amiket az egyesület tagsága szavazott 
meg az egyik akkori internetes oldalun-
kon www.acsapat.hu/szike. 

Sajnálatos módon ez a demokratikus 
módszer nem hozott túl sok eredményt, 
de valahogy mindig közös nevezőre tud-
tunk jutni.

Április 3-án ismét megrendezésre 
került a korábbiakhoz hasonlóan a Pekár 
Renáta és Ádám Dorina által koordinált 
tojásfestés. Körülbelül 20 fő vett részt a 
húsvéthoz köthető kézműves foglalkozá-

son. Főként az óvodás és általános isko-
lás generáció képviseltette magát.

Május 7. ismét sor került egy újabb 
zenés táncos mulatságra, amely a már jól 
ismert Retro Disco-ként nyilvánult meg. 
Más környékbeli településekről is voltak 
vendégeink. Ez is nagy sikerrel zárult. 

Június 4. kapcsán, a trianoni béke-
diktátumra emlékezve, egy tablót készí-
tettünk. Csorba Zoltán és Csorba György 
versekkel, és egy rövid előadással mutat-
ta be mi történt Magyarországgal 1920-
ban az I. világháború után.

Június 9-én a Szentkirályi Általános 
Iskolának segítettünk a gyermeknap le-
bonyolításában.

Az augusztus 20.-i falunap rendezvé-
nyei között szerepeltette magát az Egye-
sületünk. Mind a fenti helyiségünkben 
gyermekeknek szóló foglalkozásokkal, 
mind pedig a Szikében próbáló zsönglőr 
csapat (Jugglers of the Village) képvise-
letében.

A nyári időszakban programjainkat 
rövid időre felfüggesztettük. Nyaralások, 
munka miatt nem tudtunk olyan gyakran 
összejönni.

Szeptembertől Csorba Zoltán helyett 
Csorba Györgyöt választotta meg a tag-
ság, alelnöknek Csanádi Ágnest, főtit-
kárnak pedig Pekár Renátát.

1956. október 23-ra emlékezve meg-
emlékezést tartottunk Egyesületünkben. 
Pekár Renáta Kenyeres Zsolt, és Gyurján 
Rajmund hasonlóan a korábbihoz egy 
rövid előadással készült. 

Novemberben a már sokak által várt 
VideoDisco lett ismét megszervezve, bár 
ekkor nem volt olyan sikeres, mint pár 
hónappal korábban.

Dec 23. A már hagyományossá vált 
adventezés került megrendezésre Szent-
este előtti napon. Az egyesület elnöksége 
a hölgy tagoknak Szikés bögrét, az urak-
nak pedig szintén Szike logós fémből 
készült poharat ajándékozott. 

Folytatás a következő számban.
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sokmagvas, reformos zsömlék
Hozzávalók: 1,5 dl (9 dkg) tisztított napra-
forgóbél, 1 dl (5 dkg) tisztított tökmag, 5 dkg 
élesztő, 5 dl langyos víz, 0,5 dl olaj, 2 evőkanál 
méz, 2 kiskanál só, 2 dl (14 dkg) teljes őrlésű 
rozsliszt, 3 dl (21 dkg) teljes őrlésű tönkölybúzaliszt, 6 dl (42 
dkg) teljes őrlésű búzaliszt (Graham-liszt). A formáláshoz: 
Graham-liszt. A tetejére: 1-1 dl (6-7 dkg) tisztított naprafor-
gómag, tökmag és lenmag.
A tésztához való magvakat egy serpenyőben szárazon, azaz 
mindenféle zsiradék nélkül, kevergetve kissé megpirítjuk. 
Hűlni hagyjuk. Az élesztőt egy nagy tálba morzsoljuk, és a 
kézmelegre langyosított vizet ráöntjük. Addig keverjük, míg 
az élesztő föloldódik benne, majd hozzáadjuk az olajat, a 
mézet és a sót. Jól összekeverjük, majd apránként hozzáad-
juk a háromféle lisztet. Intenzíven dagasztjuk, míg szép sima 
tészta nem lesz belőle, amelyik elválik az edény falától. A 
végén beledolgozzuk a kihűlt pirított magvakat is. Egy tiszta 
konyharuhával letakarjuk, és meleg helyen 40-45 percen át 
kelesztjük. A tésztát ezután meglisztezett gyúrólapra borít-
juk, finoman átgyúrjuk, majd 20 egyforma zsömlécskét for-
málunk belőle. Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk úgy, hogy 
kellő távolságot hagyunk köztük. Konyharuhával letakarjuk, 
és meleg helyen kb. 30 percen át kelesztjük. Tetejüket vizes 
ecsettel lekenjük, majd nagyon gazdagon megszórjuk a 
magvakkal, amiket egy kicsit a tésztába is nyomkodunk. 
Előmelegített sütőben, nagy lánggal (220 C, légkeveréses 
sütőben 200 C) 15-16 perc alatt szép pirosasra, ropogós 
héjúra sütjük. Ha nem fogyna el iziben, akkor jó ha tudjuk, 
hogy lefagyasztható.

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Április időjárása
Az elmúlt áprilist nevezhetnénk gyümölcsdrágító hónapnak, 
hiszen a húsvétkor berobbant hideghullám a maga -8 -10 
C fokos fagyos léghullámával reményvesztetté tette a gyü-
mölcstermesztéssel foglalkozó gazdákat, kiskert tulajdono-
sokat. Gyakorlatilag csak a későn virágzó meggyfajtákból 
várható termés. A fagy hatását jól lehet követni az akácok 
virágzásán. Az alacsonyabb fákon egyáltalán nincs virág, 
míg a magasabbakon csak egy bizonyos, jól látható szint 
felett öltöztek fehérbe, viszont akácillatot alig lehetett érezni 
a levegőben. Sajnos az ilyen alacsony hőmérsékletű szállított 
fagyos levegő ellen füstöléssel nem tudunk védekezni. Ezt 
megerősíthetik azok a helybeli gazdák, akik próbálkoztak a 
lehetetlennel. A talajon levő növényeket esetleg takarhatjuk, 
ha győzzük. Némi reményt adhatna a fák fölé helyezett finom 
porlasztású öntözőberendezés elhelyezése és működtetése. 
Ebben az esetben a lefagyott víz ad némi védelmet. Ez a 
módszer sem terjedt el, hiszen igen költséges, a lefagyott víz 
viszont a fák koronájában okozhat károkat. Marad a kiszol-
gáltatottság az időjárásnak. Az induló tavaszi munkálatokhoz 
a csapadék még az elégséges mennyiséget sem érte el. Az 
időnkénti 1-2 mm szinte semmire sem volt elég. Hőmérséklet 
szempontjából inkább hideg volt a hónap, mint hűvös. A 
hónap végén aztán a hőmérséklet igyekezett a lemaradást 
behozni, rekordhoz közeli 30 C fok fölötti értékeket is mér-
hettünk. Csapadékviszonyok: 6-án 2,5 mm, 7-én 3,6 mm, 
12-én 0,9 mm, 14-én 1,4 mm, 15-én 0,5 mm, 17-én 2,3 mm, 
21-én 1,5 mm, 22-én 1,7 mm, 23-án 0,2 mm, 24-én 7,6 mm, 
25-én 1,2 mm,. Összesen: 23,4 mm. A sokévi átlag: 44 mm.

Vecsei F.

Ha élnél, 77 éves lennél.
Emlékezés id. csősz Imre születésnapjára.

A fájdalmat nem enyhítik a múló évek,
Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velem vagy, bármerre is járok,
Tudom, hogy nem jössz, és én mégis várlak.

Szerető családja

Májusi csillagos égbolt
Az 5-i telihold nemcsak látványnak volt szép, hanem csillagá-
szatilag is jelentős eseménynek számított, hiszen rekord kö-
zelségbe került a Hold és Földünk, ráadásul éppen holdtölte 
idején. Ezt az eseményt szuperholdnak nevezi a tudomány. 
Semmi rendkívüli nincs az eseményben, a tudósok tudnak, 
igyekeznek mérések tömkelegét elvégezni. A figyelmes olvasó 
azonban észrevehette, hogy nagyobbnak (14%), és fényesebb-
nek (30%) látszott éjszakai lámpásunk. Egyébként holdunk 
éves átlagban közel 3 cm-rel távolodik földünktől. Ez az érték 
csak évmilliók, vagy milliárdok távlatában hoz érezhető vál-
tozást. Még mindig látványosan ragyog a nyugati égbolton a 
Vénusz. Egyre közelebb kerül a horizonthoz. Az éles szemű 
emberek felfedezhetik keskeny sarló alakját. Kedves Olvasó! 
Ha mindezekről többet szeretne tudni, látogassa csillagászklu-
bunk foglalkozásait.

V. F.

Régi gyógymódok
Nagyszüleink, dédszüleink 
csak végső esetben men-
tek orvoshoz. Minden csa-
ládnak megvolt a maga 
házi patikája elsősorban 
teafüvek formájában. A 
leggyakrabban előforduló 
nyavalya a gyomorrontás, 
és a hasmenés volt. Ezen 
nem is lehet csodálkozni, 
hiszen nagyrész ásott ku-
takból nyerték az ivóvizet 
melyek nagy esők esetén 
gyakran akár trágyalével 
is megbuggyantak. A ku-
takba sok helyen beleke-
rült galamb ürülék, egyéb 
szervesanyag. Nyári hó-
napokban ez a szennyezett 
víz gyakran bepállott, ma-
gába hordozva a fertőzés 
minden csíráját. Ha az is-

kolákban ütötte fel a fejét 
a hasmenés, akkor jöttek a 
kútfertőtlenítők, és néhány 
napig nem kellett iskolába 
menni. „Gyógyszerekben” 
nem volt nagy a válasz-
ték, felnőtteknek a jó erős 
házi pálinka, gyerekeknek 
ugyanez vizezett és mézzel 
édesített változatban. Ez 
járt gyomorrontásra, fog-
fájásra, sebfertőtlenítésre 
is. Mindezek mellett nem 
hiányzott a tölgyfagubacs 
(zsírosguba), és a lósóska 
mag. Mindkettő még ma is 
megállná a helyét tea for-
májában, ha nem lenne iha-
tatlanul keserű. Inkább már 
orvos, és egy levél tablet-
ta. Persze ahány ház annyi 
szokás volt a bajokra.



* Eladó 7,5 ha földterület, szántó 
és legelő, kocséri kövesút mellett. 
Érdeklődni: 70/505-9139
 * Villannyal ellátott tanyát keresek, 
albérletbe. Telefon: 70/403-1920
* Ház eladó Szentkirályon, a Béke 
utca 33. szám alatt. Érdeklődni: a 06 
30/505 2251 telefonszámon.
* Előnevelt, vágnivaló, és konyha-
kész felpucolt csirkék megrendelé-
sét várom. Továbbá megrendelhetők 
előnevelt kacsák, libák pulykák. A 
választékból: kettőshasznosítású 
parasztcsirke 315 Ft/db, fehér moszter 
315 Ft/db. Előnevelt kacs 500 Ft/db, 
liba 1200 Ft/db, pulyka (6-7 hetes) 
2250 Ft/db, gyöngycsirke 250-400 Ft/
db. Vágnivaló fehér csirke 480 Ft/kg, 
felpucolva 750 Ft/kg. Gyöngy felpu-
colva 1500 Ft/kg. A fentiekről érdek-
lődni Sáfárné Horváth Gyöngyinél a 
takarmányboltban, vagy a 06 70/337 
6650 telefonszámon.

HIrdETÉsEK

KÖNYVELÉST ÉS 
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, őstermelők,

magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok 
részére, teljes körű APEH- és

TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta
tájékoztatást kap vállalkozása

eredményéről, áfájáról, a könyvelést
így pontosan tudja követni.
Igény szerint a könyvelési

anyagért elmegyek.
Az iroda nyitva tartása:

hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 

fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias

környezetet és nem
"tömeg-könyvelőirodát" keres.

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

vargáné farkasházi Orsolya, 
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.,

06-30/266-85-36

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 - szer-
kesztőség 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

Siklóernyős sétarepülés
Szentkirályon, továbbá egy
Babetta jó állapotban eladó.

Érd.: Balázs Róbert 0670/335-2365 

FELHívás
Gyalogos zarándoklat indul 2012. május 28-án 
Pünkösd hétfőn a Magyar Szentcsalád ereklyé-
ihez (Szent Imre, Boldog Gizella, és Szent Ist-
ván).  Útvonal: Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, 
Lakitelek.  Indulás reggel 7 órakor a lakiteleki 
templomtól. Érdeklődni: Bimbó Ferencnél.

csillagász szakkör Szentkirályon 
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Művelődési házban. Szemléletes előadá-
sokkal, csillagászati témájú filmekkel és távcsöves bemutatóval szeretném a 
csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel.

Májusi időpontok: 18-án pénteken, este 6 órától.
Júniusi időpontok: 01-én és 15-én, pénteken, este 6 órától.

Minden érdeklődőt várok a Művelődési Házban.
Szakáll Norbert

Anyakönyvi hírek
Született: Palatinus Lara 2012. április 27., anyja neve: Németh Éva.
Elhunyt: Kökény Istvánné élt 85 évet.


