
A Szentkirályi Motoros Klub április utolsó napján 
megtartotta a hagyománnyá vált motoros felvonulását, 
amit – idén először, de reményeink szerint nem utoljára 
– járműszentelés előzött meg. Zsolt Atya megáldotta a 
motorjainkat. A szentelés után falunk utcáinak lakói lát-
ványos felvonulást láthattak. Ezután egy kis kirándulás 
következett a környező településekre.
Az idei évben ez nem az első programja volt a Klubnak, 
hiszen már, túl vagyunk a szezonnyitó megbeszélésün-
kön és a szintén hagyományos statikus bemutatónkon, 
amit a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Re-
pülőbázis parancsnokának meghívására a reptéren „tel-
jesítettünk”, ezzel öregbítve falunk hírnevét!  

Durgó Tamás
SZMC elnök

Folytatás a 10 oldalon.
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Motoros találkozó

Dsida Jenő
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Május első vasárnapján az 
édesanyákat köszöntöttük
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A képviselő-testület áprilisi ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület 

2016. április 28-án tartotta ülését. 
Az ülésen minden képviselő jelen 
volt.

Az első napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette az önkormány-
zat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 
rendelet tervezetét (zárszámadás). 
Ismerteti a táblázatban szereplő ösz-
szegek miértjét, adatait.

Összességében sikeres esztendőt 
tudhatunk magunk mögött, amit a 
számadatok is igazolnak. 

A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság támogató véleményének 
ismeretében elfogadta a rendelet-
tervezetet.

A zárszámadáshoz kapcsolódóan 
került sor Molnár István belsőellenőri 
jelentésének értékelésére is. A tavalyi 
évben a civil szervezeteknek nyúj-
tott támogatások felhasználásának 

szabályszerűsége, a Polgármesteri 
Hivatal Közfoglalkoztatási felada-
tainak ellátása, a Napközi Otthonos 
Óvoda, az étkeztetés, az Általános 
Iskola, a Házi segítségnyújtás és a 
Tanyagondnoki szolgálat Központi 
támogatásigényléseinek szabálysze-
rűsége volt ellenőrizve.

A belső ellenőr megállapítása-
inak lényege, hogy az intézményi 
munkatársak nagy szakértelemmel 
végezték munkájukat, az állami tá-
mogatások leigénylése kevés elté-
réssel megalapozott, a belső kont-
rollrendszer működtetése megfelelő 
volt.

A harmadik napirendi pontban 
Szabó Gellért ismertette a helyi if-
júsági egyesület részére névhaszná-
latról, székhely biztosításáról szó-
ló előterjesztését. Elmondta, hogy 
Gyurján Rajmund egyesületi elnök 

azzal fordult hozzá, hogy a Szentki-
rályi Ifjúsági Közhasznú egyesület 
alapító okiratának módosításához 
segítséget kérjen.

A „SZIKE” alapszabályának mó-
dosítása során még az is gond, hogy 
nevükben szerepel a közhasznú kife-
jezés, bár közhasznúsági fokozattal 
nem rendelkeztek. Változtatni kel-
lett tehát az Egyesület nevét, amit a 
legutóbbi közgyűlés meg is tett, az 
új név: Szentkirályi Ifjúsági Közös-
ségépítő Egyesület.

Mivel az Egyesület nevében te-
lepülésünk neve szerepel, ún. név-
használati hozzájárulást kell adnunk, 
valamint az új névre szólóan határo-
zatot hozni arról, hogy székhelyként 
a Művelődési Házat biztosítjuk.

A képviselő-testület mindkét ja-
vaslatot egyhangú szavazással hagy-
ta jóvá.

A boldog párok titkos fegyvere
A boldog párok nem abban külön-

böznek a boldogtalanoktól, hogy soha 
nem veszekednek. Nagyon is sokszor 
vitáznak, olykor egész heves küzdelmet 
folytatnak egymással, csakhogy mielőtt 
végleg megharagudnának egymásra, 
előhúzzák az oldalzsebükből a titkos 
fegyvert, ami aztán megmenti a helyze-
tet és gyakran az egész kapcsolatot.

Nevezzünk meg egy házaspárt: Pé-
ter és Viki. Ők ismerik ezt a fegyvert. 
Szükségük is van rá, mert gyakorta ösz-
szekapnak, mindketten heves vérmér-
sékletűek és határozottan képviselik az 
álláspontjukat. Ezért, ha a szomszédjai-
kat kérdeznénk, mennyire lehetnek bol-
dogok, nem biztos, hogy túl magasra 
tennék a lécet. Mostanában többnyire 
azon veszekednek, hogy a férj bevállal-
jon-e egy plusz munkát, ami jó pénzzel 
kecsegtet, cserébe viszont kevesebb időt 
tölt majd otthon. Ha ez szóba kerül, a 
feleség ordibálni kezd, hogy miért akar 
távol lenni tőle és a gyerekektől, s hogy 
elege van az egyedül töltött estékből. 
A férj visszaordít neki, hogy döntse el, 
mit akar, mert ha nagyobb lakásba sze-
retne költözni, akkor nagyon is szükség 
lesz arra a pénzre.

Ha valaki kívülről szemlélné őket, 
könnyen gondolhatná, ez a két, hadban 
álló fél már nem sokáig húzza együtt.

De ezen a ponton megváltozik a 
forgatókönyv, a feleség nem vág újabb 
sértéseket a férje fejéhez, hanem csípő-
re teszi a kezét, kiölti a nyelvét, éppúgy 
ahogy három éves szöszi kislányuk, és 
azt selypegi: bibiii, úgyis nekem van a 
legszebb babakocsim az egész világon. 
De ezt a mondatot már férjével közösen 
fejezik be, és a végére hangosan nevet-
nek, úgy oszlik el köztük a feszültség, 
mint a hirtelen felszálló köd.

Ez a házaspár talán nem is tudja, mi-
csoda nagyszerű dolog történik ilyenkor 
köztük. Ösztönösen teszik, amit tesz-
nek, és közben valószínűleg fogalmuk 
sincs, hogy ezt hívják a párterapeuták 
nagyon prózaian „javítási kísérletnek”, 
ami nem más, mint a boldog párok tit-
kos fegyvere. Minden olyasmit így ne-
veznek, ami megszakítja azt a negatív 
kört, melybe egy pár a vita hevében 
belekerül. Ilyenkor gyakran már nem is 
tényszerűen hozzák fel az érveket, ha-
nem egyre durvább sértéseket vágnak 
egymás fejéhez, aminek következtében 
egyre jobban utálják egymást.

Egy ilyen humoros beszólás, vagy 
bármi, ami kizökkent a negatív ciklus-
ból, megmenti a helyzetet. Arra ad lehe-
tőséget, hogy újra megtalálják kettejük 
között a közös pontot.

A boldog kapcsolatokat vizsgáló 

kutatók azt 
találták, hogy 
a legtöbb pár-
k a p c s o l a t i 
konfliktus va-
lójában meg-
oldhatat lan. 
Sokan abban 
reményked-
nek, hogy a 
másik előbb-
utóbb majd 
megváltozik, 
figyelmesebb lesz, háziasabb, vagy 
törekvőbb és ennek érdekében harcot 
indítanak. Ez azonban egyszerűen lehe-
tetlen. Két felnőtt ember törvényszerű-
en különbözik egymástól, nehezen vál-
tozik, és ha ez így van, akkor nagyjából 
teljesen feleslegesen próbálkozunk a 
másik átformálásával.

A boldogságunk attól függ, hogy 
ezek az ösztönös javítási kísérletek 
eredményre vezetnek-e, hogy nem. Ak-
kor történhet így, ha nemcsak a szenve-
dély köt össze bennünket, hanem a ba-
rátság is, ami azt jelenti, hogy pontosan 
értjük, miben különbözünk egymástól, 
és ezt a különbséget a szívünkben béké-
vel elfogadjuk és tiszteletben tartjuk.

Pásztor tanító néni
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Pályázat 
családi házak energiatakarékossági korszerűsítésére

Megjelent az Otthon Melege 
Program néven a családi házak ener-
gia-megtakarítást eredményező kor-
szerűsítésének, felújításának pályázati 
felhívása. Ennek keretén belül – a be-
ruházás összetettségétől függően – 55-
40 %-os vissza nem térítendő támoga-
tás nyerhető a számlával igazolt és a 
pályázat kiírója által elismert költsé-
gek utólagos megtérítésére.

A pályázatot kizárólag magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező, cselek-
vőképes nagykorú természetes szemé-
lyek nyújthatják be, a tulajdonukban 

lévő és lakott, hagyományos techno-
lógiával 1996. előtt épült családi há-
zakra. A beruházás csak a pályázat be-
nyújtása után kezdhető meg.
Támogatható tevékenységek:
• homlokzati nyílászárók energia-

megtakarítást eredményező cseréje, 
felújítása,

• homlokzatok és födémek hőszigete-
lése,

• fűtési és/vagy használati 
melegvízellátó rendszerek korsze-
rűsítése, energia-megtakarítást ered-
ményező felújítása,

• a megújuló energiafelhasználás ki-
alakítása vagy növelése.

A pályázat kizárólag elektronikus 
úton, a pályázatbenyújtó rendszeren 
keresztül, ügyfélkapus azonosítást 
követően az adatlapok kitöltésével és 
a szkennelt mellékletek csatolásával 
nyújtható be 2016. július 01. napjától 
a forrás kimerüléséig. További infor-
máció és a pályázat benyújtása a www.
csaladihaz2016.nfsi.hu oldalon lehet-
séges. 

 kut -

Anyám köszöntője
(Lenke néni verse)

Mikor kicsi voltam, babusgattál engem, 
Etettél, itattál, fürdettél, játszottál,
Beszélni, nevetni, járni tanítottál.
Ha fájt valami, gyógyítottál engem,
Könnyeimet mindig szépen letörölted.
Sokszor megsütötted az ünnepi kalácsot, 
Sokszor meggyújtottad az ünnepi gyertyalángot.
Sokszor megvásároltad a várt ajándékot, Macit, babát, 
Mindazt, amire a gyermek vágyott.
Sokszor rám adtad már a jó meleg kabátot,
Sokszor betakartál, megvédtél, ha valaki bántott.
Velem örültél, ha könnyen ment a lecke,
Velem szomorodtál, ha nehéz volt a lecke.
 Te mindig, mindenütt, velem voltál-velem,
S így lett boldog, és szép az életem.
 A mai napon most elébed állok,
Drága jó anyukám, minden jót kívánok.
S a szeretet virágát meghatottan nyújtom,
Legyen az életed, hosszú, és nagyon boldog.
--------------------------------------------------------------------------

Gratuláció
Örömmel, szívből gratulálok a Szentkirályi Hírmon-

dó sok szép kiemelkedő eredményéhez: Köszönet a szép 
anyák-köszöntő sorokért - Kovács Pistának, Ádám Kris-
tófnak az értékes helyezésért, a Szentkirályi tánccsoport 
sikeres táncbemutatóiért, Pásztorné Margónak kifogyha-
tatlan tanításaiért. Elismerésem a templomkert napközis 
táboráért. Nagyra becsülésem fejezem ki Prikkel Antal-
nak a Japán-beli szereplésért és úti beszámolóért. Dicsé-
ret a könyvtári vetélkedőn részvételért. Csillagos 5-ös a 
Határtalanul a határon túl részletes szép beszámolójáért 
Steklács Ádám 7.o. tanulónak és az őket körültekintően 
vezető pedagógusoknak. Végül elismerés a mezei futás 
II. korcsoportos lányok szép eredményeiért. Az újság áp-
rilisi számára büszkék lehetünk. Elismerés illeti a cikk-
írókat, és nem utolsó sorban Vecsei Ferenc főszerkesz-
tőt a nagyszerű szerkesztésért. Ennyi szépet és jót régen 
olvastam. Csak így tovább! Baráti üdvözlettel: Pásztiné 
Székely Lenke, egy olvasó.  

Tanyafejlesztési Program 2016.
A Herman Ottó Intézet honlapján 

(hoi.hu) elérhető már a 2016-os tanyafej-
lesztési programot szabályozó 30/2016. 
(IV.29.) FM rendelet. A pályázat az ed-
digiekhez képest jelentősen átalakul. 

Az alábbi fejlesztési lehetőségekre 
lehet vissza nem térítendő támogatást 
nyerni: 
• tanyagazdaság indítására és fejleszté-

sére (40 év alatti pályázó esetében a 
támogatás mértéke 90 %, 40 év feletti 
esetében 75 %),

• tanyai lakóépület felújítása villamos 
energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-
kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó 

fejlesztések kivételével (a támogatás 
mértéke 75 %),

• tanyai lakó- és vagyonbiztonsági 
eszközök, rendszerek, valamint a 
biztonságot fokozó kommunikációs 
eszközök beszerzése, telepítése (a tá-
mogatás mértéke 75 %).

Pályázat benyújtására az a magán-
személy, őstermelő vagy egyéni vállal-
kozó jogosult, aki 2016. január 1. előt-
ti időponttól kezdve életvitelszerűen 
– az ingatlannyilvántartás szerint – a 
saját, a házastársa, testvére, valamely 
egyeneságbeli rokona, vagy a családi 
gazdaság valamely tagjának tulajdoná-

ban lévő tanyán:
• mint lakóhelyén, 
• vagy a lakóhelyével azonos település-

hez tartozó tanyán, mint tartózkodási 
helyén él.

A megítélt támogatás legfeljebb 
75%-os mértékéig támogatási előleg 
nyújtható.

A rendelet alapján június elejére 
külön pályázati felhívások készülnek, 
melyek rögzítik a benyújtás további fel-
tételeit. Ezek megjelenésétől számítva 
várhatóan még harminc nap áll rendel-
kezésre a pályázatok benyújtására.

kut - 
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Nemcsak szóbeszédben, hanem 
közösségi oldalakon is szerepel az 
egykoron megváltást jelentő, a két 
települést összekötő szilárd burko-
latú út. A 60-as években az ún. fe-
hér istállóig, a 70-es évek közepén 
a Györfi majorig készült el az út so-
vány beton alappal. Hogy az akkor 
mit jelentett? Autóbuszközlekedés, 
bolt rendszeres árufeltöltéssel, orvo-
si rendelő, és a környékbeli lakosság 
közelebb került a Tanácsházához, 
a TSZ irodához, illetve jó úton ha-
marabb odaért. Talán ma már nem 
is tudjuk, vagy nem is értékeljük az 
akkori vívmányt. Külön útőr volt 
Vörös Laci bácsi személyében, aki 
naponta ügyelt még az útpadkára is. 

Régi vágya teljesült a lakosság-
nak a rendszerváltás után, Kocsér és 
Szentkirály közös erővel, állami tá-
mogatással 1998-ban megépítette az 
összekötő utat, mely községi út, azaz 
nem állami út. A gyér forgalom foko-
zatosan növekedett, kezdték igénybe 
venni a nagy járművek, leszorítva a 
személygépkocsikat. Megnőttek az 
erőgépek súlyai. Időközben vágás-
érettek lettek a 80-as években telepí-
tett erdők: óriás kamionok többszö-
rös terheléssel szállították, szállítják 
a kitermelt fát, összetörve használ-
hatatlanságig, szinte kijavíthatatlan-
ná téve az utat. 

Az irodalom szerint egy kami-
on annyi kárt tesz az útburkolatban, 
mint 50.000 személykocsi, nem be-
szélve arról, hogy elsősorban szemé-
lyi forgalomra épült az út. Kocséron 
a falun keresztül akadály a mestersé-
gesen kialakított három bukkanó, no 
meg rendőr-hatóságilag is gyakrab-
ban ellenőrzik az úton a nagy súlyú 
járművek közlekedését. 

A Szentkirályi Önkormányzat 
nyakába szakadt sok millió forint 
költséggel az út toldozgatása, fol-
tozgatása, mely csak néhány hétre 
oldotta meg ideiglenesen a problé-
mát. Mivel az Önkormányzatnak 
erre nincs pénze, a Szentkirályért 
Közalapítvány is jelentős pénzbeli 
támogatást adott. Vajon az óriás jár-

művek vezetői, tulajdonosai, az er-
dők-földek tulajdonosai mennyivel 
járulnak hozzá közkiadásainkhoz? 
Persze valahol közlekedni kell. A 
két falu polgármestere levélben for-
dult az illetékes Államtitkárhoz.

„Mindkét önkormányzat évek 
óta folyamatosan erején felül telje-
sít a fenntartási munkák elvégzését 
illetően. Szentkirály a területére eső 
legrégebbi 5,4 km hosszú 3,5 méter 
széles szakaszon az utóbbi 3 évben 
nemesített padkát építtetett az út 
mindkét oldalán, teljes pályaszer-
kezet csere és javítás történt több 
száz négyzetméter felületen összesen 
30.582 ezer forint összegért. Tettük 
ezt egyéb feladataink terhére, hiszen 
a központi költségvetésből a feladat-
finanszírozás keretében helyi köz-
utak fenntartásának támogatására a 
település évente 1.970 ezer forintot 
kap. Az anyagi áldozat és elvégzett 
munkák nem volna hiábavalóság, ha 
annak a helyi lakosok használatával 
arányos útminőség-romlást kellene 
ellensúlyoznia. Ezen azonban már 
régen túl vagyunk.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ezúton 
kérjük segítségét az út országos for-
galom számára alkalmassá tételé-
hez, a tulajdonosi/kezelői feladatok, 
vagy költségek Állam általi átvál-
lalásához. Ezt a kérésünket még a 
Kecskemét-Szolnok kiemelt gazda-
sági övezet kialakítása kapcsán a két 
megyei jogú város közötti közúti köz-
lekedés infrastrukturális fejlesztési 
terveinek ismeretében is fenntartjuk. 
Hiszen annak ellenére, hogy a tárgyi 
úténál jelenleg is lényegesen jobb 
minőségű országos közúton érhető 
el a két megyei jogú város, a köz-
lekedők mégis ezt az útvonalat vá-
lasztják, mivel 9,2 km-rel rövidebb 
és 5 helyett csak 2 települést érint. 
Ráadásul az átmenő forgalom közel 
sem ezen két város viszonylatában 
jelentkezik: a Kecskemét városa és 
Debrecen, Nyíregyháza, az Észak-
Keleti országrész közötti célfuvarok 

jelentős része bonyolódik ezen a két 
falu által fenntartott úton.

Államtitkár Úr megkeresésében 
még az alábbi tanácstalanság is mo-
tivált bennünket. 

A kötelező önkormányzati felada-
tok között nevesítetten tartalmazza a 
törvény a helyi közutak és tartozé-
kainak kialakítását és fenntartását. 
A hivatkozott előírásnak eleget aka-
runk tenni a jövőben is, ez a köte-
lezettség azonban semmiképp nem 
terjeszthető ki a nem helyi, hanem 
országos közúti forgalom feltételei-
nek biztosítására. Az ugyanis nem a 
helyi önkormányzatok feladata.

A törvény kötelező feladat- és 
hatáskör megállapításánál diffe-
renciálni köteles, figyelembe véve a 
feladat- és hatáskör jellegét, a helyi 
önkormányzatok eltérő adottságait, 
különösen a gazdasági teljesítőké-
pességet, a lakosságszámot, a köz-
igazgatási terület nagyságát.

Hogyan érvényesül a fenti dif-
ferenciálás, amikor megyei jogú 
város(ok) esetében a valóban helyi 
közutak (lakóutcák) lakossági és 
önkormányzati forrásból évek óta 
szervezett fejlesztésének az önkor-
mányzatra jutó költséghányadát a 
központi költségvetés/uniós forrás 
fedezi – átvállalva ezzel a kétségte-
lenül kötelezőnek tekintendő önkor-
mányzati feladat finanszírozását – a 
miénkhez hasonló eset(ek)ben pedig 
az Állam képtelen(?) országos fel-
adatainak ellátására forrást bizto-
sítani?” Idézet a levélből, mely még 
februárban elment!

A jövő? Maradna egy közútke-
zelői tulajdon sokmilliárdos beru-
házással. Szerintem megvalósulása 
nagyon távoli. Tanulság van bőven. 
Okuljunk hát, hogy belterületi utcá-
ink ne kerüljenek a fenti út sorsára.

 Vecsei  

AZ A KOCSÉRI ÚT!
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Bizony, néhány lapszámmal ezelőtt 
már írtunk volt arról, hogy a nagy vasút-
építési láz idején, az 1800-as 1900-as évek 
fordulóján születtek olyan vasútvonali ter-
vek, amelyek érintették volna Szentkirályt. 
Ha megvalósultak volna. A tervezgetés jó 
dolog, különösen, amíg csak papíron tör-
ténik az egész, így aztán később is tervez-
gettek olyan vasútvonalat, amely áthaladt 
volna községünkön. A kommunista párt 
által 1949-re kiépített egyeduralom odáig 
vezetett, hogy a tervutasításos rendszert 
az őrületig kívánták (és tudták is) fokozni. 
1949-ben a Rákosi-féle Magyar Dolgozók 
Pártja meghirdette az 1950-ben kezdődő 
ötéves népgazdasági tervet. A terv meg-
hirdetését területi részlettervek alakítga-
tása követte. A Délpestmegyei Népújság 
(a Magyar Dolgozók Pártjának politikai 
hetilapja) az 1949. április 10-ei számá-
ban - a kecskeméti részlettervről írva 
- közölte, hogy „a Gazdasági Vasút vona-
lait 260 kilométerrel hosszabbítja meg az 
ötéves terv. Keleti irányban Borbáson és 
Szentkirályon át Kécskével a Tiszát éri 
el az új szárnyvonal. Ennek Borbásnál 
elágazása lesz és Kocséron át Tetétlenre 
lehet utazni rajta, ahol a Ceglédkörnyéki 
Gazdasági Vasút vonalához csatlakozik.”

Érdekes, hogy ez a vonal egyáltalán 
nem valósult meg, pedig, hejh, nagyon 
köpték a markukat a kommunisták az 
ötéves terv meghirdetésénél! A már emlí-
tett lapszámban írták, hogy az ötéves 
tervnek azért kell sikerülnie, „mert eddig 
is minden sikerült, amit a kommunisták 
elhatároztak.” 

[Az előbbi idézethez egy kis kiegé-
szítés. A Délpestmegyei Népújságot nem 
véletlenül adták ki Kecskeméten 1949-
ben, hiszen ekkor még nem létezett 
Bács-Kiskun megye, az csak az 1950-es 
megyerendezés során, 1950. február 1. 
napjával jött létre, Bács-Bodrog és Pest-
Pilis-Solt-Kiskun megyék részeiből. A 
Kecskeméti Gazdasági Vasút megnevezés 
a várostól nyugatra haladó keskeny nyom-
távú vasutakat (Kecskemét-Kiskőrösi és a 
Kecskemét-Kiskunmajsai) jelentette itt.]

Szentkirály nem létező vasútjával kap-
csolatban különös kis újságírói jegyzet 
(glossza) jelent meg a Bácskiskunmegyei 
Népújság 1954. augusztus 20-ai számá-
ban K.É. monogrammal. Az elejét muszáj 
idéznünk: „Néhány nappal ezelőtt elha-
tároztam, hogy vonattal közelítek meg 
egy Kecskeméttől nem messze eső új 
községet: Lászlófalvát. Beismerem, tájé-

kozatlanságra vall, hogy még azt sem 
tudtam: van-e Lászlófalvának vasút-
állomása, vagy nincs, dehát ítéljen el 
valaki ezért, hisz vannak olyanok, akik-
nek kellene tudni, de mégsem tudják.  
A bizonytalanság láptalaján inga-
dozva álltam az állomás pénztára elé:  
— Egy jegyet kérek Lászlófalvára!  
Rövid szünet után a pénz-
tárosnő elutasító választ ad:  
— Kérem, ilyen állomás nincs!  
— Lenni kell, mert a tudakozóban azt 
mondták, hogy 10.45-kor indul a vonat. 
Ez, úgy láttam, döntő érv volt, mert jegyet 
ugyan nem kaptam, de elküldtek egy másik 
pénztárhoz, ahol már minden különö-
sebb akadály nélkül megkaptam a jegyet.  
— 15.60-at kérek - szólt újra 
egy női hang az ablak mögül. 
Előveszem a pénztárcámat. Kicsit sokal-
lom az összeget, hisz tudomásom szerint 
Lászlófalva alig 10 kilométerre van. De kifi-
zettem. Eközben valami sanda gyanú ébredt 
bennem, és vagy kétszer megkérdeztem:  
— Van Lászlófalvának vasútállomása?  
Mindkétszer türelmetlen, de megnyugvá-
somra igenlő választ kaptam. Még azt is 
megmondta a kedves pénztárosnő, hogy 
Lakiteleken kell átszállni. Nem akarom 
részletesen leírni, de azt mondanom sem 
kell ugye, hogy Lakiteleken nem volt 
mire átszállni, mert ott már véglegesen 
eldőlt, hogy Lászlófalvának még nincs 
vasútállomása.”

Hát igen, vasútvonal nélkül nehezen 
lehetett volna vasútállomása községünk-
nek. Nem tudhatjuk, hogy mennyire volt 
jellemző akkoriban az ilyen mérvű bárgyú-
ság, de felvethető a kérdés, hogy ha egy 
újságíró azt nem tudta előzetesen kideríte-
ni, hogy a várossal szomszédos községbe 
megy-e vonat, akkor vajon komolyabb 
témával hogyan boldogult volna. A válasz 
részben könnyű, nem költői kérdés, hiszen 
az ötvenes években nem létezett oknyo-
mozó, tényfeltáró újságírás, hanem a kom-
munista pártot dicsőítő és a termelési 
adatokat ontó újságírás létezhetett csak. 
Avagy lehetséges, hogy a sajtómunkatárs 
is elhitte, hogy amit a kommunisták elha-
tároztak az mindig megvalósult. 

A mai fiatalok és középkorúak ked-
véért lebbentsük csak fel a fátylat az ún. 
népgazdaság ötéves tervéről (Az ötve-
nes években még cigarettát is elnevez-
tek róla. Volt 3 éves terv nevű cigaretta 
is; sőt, ’56 után egyszerűen csak Terv 
cigaretta is, feltehetően erős kapadohány 

szintet hozva). Ez a népgazdasági terv 
az élet minden területére kiterjedő, író-
asztal mellett, szovjet mintára kiötlött, 
titokban szinte hadigazdaságot megcélzó 
tervutasítás volt, amelybe aztán bele is 
gebedt az ország, máig hatóan. A már 
említett Délpestmegyei Népújság 1949. 
április 10-ei száma így összegezte a célt: 
„Az ötéves terv célja, hogy Magyarország 
olyan országgá legyen, melynek gazdasá-
gában az ipar súlya a döntő, és amelynek 
ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazda-
sága van.” „Az ötéves terv valóra váltja 
azt az elvet, hogy a nép államának legfőbb 
értéke: az ember.”

Mindez, persze csak szöveg maradt. 
A fejlett és korszerű mezőgazdaság nem 
jött létre az ötvenes években.  A nevezett 
lapszám szerint a kommunisták ilyenekkel 
is fenyegetőztek: „Meghonosítjuk a gya-
pottermelést textiliparunk számára. … Új 
öntözőművekkel 200 ezer hold új öntözött 
területet nyerünk, ebből 40 ezer holdat a 
Duna-Tisza közén. Erdősítünk 240 ezer 
kat. holdat…”

Az persze nem volt érdekes, hogy a 
gyapot termesztéséhez nincsenek megfele-
lő éghajlati körülmények Magyarországon, 
mégis, pár év sikertelenség után látták 
ezt be. Hasonlóképpen, próbálkoztak még 
indigónád termesztésével is. A természet 
gátlástalan átalakításának következményei 
pedig már a kertjeink, földjeink szélénél 
állnak, az ún. belvízelvezetés címén sok 
helyütt a talajvizeket is elvezették, tönk-
retéve az alföldi talajok vízháztartását. 
A Duna-Tisza köze elsivatagosodása is 
egyik következménye az íróasztal mellett 
kiötlött, de a valósággal köszönő viszony-
ban sem lévő tervutasításos rendszernek. 

Amelynek eredményét a közismert 
kis történet jól megvilágítja. Az egyszeri 
gazda számára 14 malacot írtak elő a terv-
ben. Az anyakoca azonban csak tízet fialt. 
Sebaj, a községi tanácsnál beírtak a jelen-
tésbe tizenegyet. A járási tanácsnál beírtak 
a jelentésbe tizenkettőt. A megyei tanács-
nál beírtak tizenhárom malacot, az már 
mégiscsak közelíti a tervet. A minisztéri-
umban beírták a jelentésbe a tizennégyet, 
hiszen az már alig tér el a tizenháromtól. 
Aztán Rákosi beszédet mondott, miszerint 
a tizennégy malacból tízet exportálunk 
külföldre, a többi négyet pedig megesszük 
mi. Hát, erről is szóltak a népgazdasági 
tervek. 

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--  

GArAboNcIás dIáK
A tervutasításos gazdasági rendszer agyrémei



Kedves Testvéreim!

Május hónapban Pünkösdöt 
ünneplünk, a Szentlelket várjuk 
és köszöntjük és előkerülnek va-
lahogy azok a dolgok, amelyek 
megújulásra várnak bennünk, 
vagy megérettek, hogy javítsunk 
rajtuk. Figyelünk az Isten hangjá-
ra. Ha nem megy, hát próbálunk. 

A Szentléleknek minden nap 
van üzenete és nem állunk di-
rekte ellent neki. Megvizsgáljuk 
azt is magunkban, hogy milyen a 
Szentlélekkel való kapcsolatunk? 
Mert bűn nem csak ellenállásból 
fakadhat, hanem közömbösség-
ből is, amikor semmibe vesszük 
e Szentlélek indításait, vezetését, 
buzdítását, amikor hanyagok va-
gyunk, vagy szétszórtak. 

Sajnos az élet keresztjére hit 
nélkül kielégítő választ nem le-
het adni. Aki lázadozik a teremtés 
rendje ellen, és ugyan ki ne tette 
volna életének egy pontján, annak 
meg kell kérdeznie magától, hogy 
cserélne-e azzal az emberrel, aki 
lop, csal, hazudik és így éli min-
dennapjait és vajon jól érezné-e 
magát az ő bőrében?

Jézus tőlünk szeretné hallani, 
hogy mire van szükségünk. Hogy 
mit akarunk? És ezt meg kell fo-
galmazni neki! Nem biztos, hogy 
a nyüglődést akarja hallani, ám az 
igazán mély vágyaink mindig ta-
lálkoznak az Istenével, ami nem 
rossz dolog. Nem baj, ha perle-
kedünk az Úrral - azt mondják, 
hogy amíg a házasok is tudnak 
veszekedni, addig jó, mert addig 

megvan bizalom abban, hogy a 
másik megváltozik. 

Amikor valakit megkérdeznek, 
hogy „miért vagy keresztény?”, 
általában az a válasz, hogy azért, 
mert megkereszteltek. Ez tényleg 
remek, de ez egy olyan válasz, 
mintha azt mondaná egy 25 év 
körüli fiatalember, hogy a legjobb 
kocsi a Trabant, mert apukám azt 
mondta…(bocsánat a Trabanto-
soktól, csak egy példa volt).

Szóval, ha nincs Isten, akkor 
én az ember, az értelmes ember 
teljesen ki vagyok szolgáltatva 
az értelmetlen anyagvilágnak és 
az emberi méltóságom csorbul. 
Istent azért szeretem, mert meg-
tapasztaltam szeretetét…mert 
találkoztam Vele…megérintett, 
megfogott, vagy megütött, a lé-
nyeg, hogy megtapasztaltam. 
Tehát hiába mesélem, hogy mi-
lyen finom a csoki egy olyan 
felebarátomnak, aki még nem 
evett olyat. Istenhez el lehet jutni 
észérvekkel. De ez még nem hit. 
Azért nem, mert szabad emberek 
vagyunk és az érvek nem mindig 
jelentenek döntést is mellettük. 
Mondok egy példát. Összeadok 
egy csomó számot és az helyes 
lesz, elismerheti a másik is, ha 
kiszámolja, de ha azt mondom, 
hogy nézd barátom ennyivel taro-
zol, akkor bár beláthatja, de nem 
biztos, hogy meg is adja. 

Amikor éhes vagyok, eszem, 
aztán jóllakom valamivel, és kész, 
köszönöm, nem kérek többet. Is-
ten megteremthette volna úgy 
is ezt a világot, hogy a bennünk 

levő vágy a boldogság iránt betel-
jesüljön ezen a földön is. De nem 
fog…és ezt előbb – utóbb belátja 
mindenki. Tehát lennie kell vala-
minek, egy olyan mennyország-
nak, ahol ezek a vágyak megélés-
re lelnek. Egyébként így fedezték 
fel a Plútót is, hogy sejtették egy 
ideje, hogy valaminek ott lennie 
kell…

Jézustól tudunk arról, hogy 
van mennyország és Atyánk ha-
zavár minket. Vagy mégis azt 
mondanánk, hogy nincs is? Akkor 
az olyan lenne, mintha az apuka 
megígérné a bukdácsoló kisfiá-
nak, hogy „nézd öregem, ha eb-
ben a tanévben ötös leszel, kapsz 
egy bicajt évvégén”. Aztán a fiú 
hajt, mint az ökör, tanul, lemond 
mindenről, kitűnő lesz végül 
és nagy örömmel hazamegy, az 
apja pedig így szól: „Csak azért 
mondtam az egészet, hogy jól ta-
nulj! Menj be és pihenj, karikás a 
szemed, dög fáradt vagy!”

A szeretet mindent elvisel, de 
nem mindent enged meg. Ezért 
ebben a hónapban nem böjtölünk, 
külön efféle erénygyakorlatokkal 
nem erősítjük testünk, vagy lel-
künk, hanem megtanuljuk előbb 
türelemmel elviselni testvérün-
ket, felebarátunkat és majd ak-
kor, ha már több keresztet nem 
teszünk a másikra feleslegesen, 
akkor fogunk böjtölni. 

Sok bölcsességet kívánok és 
boldog találkozást a Szentlélek-
kel!...mert létezik ám!!!

Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUS ÉLET



Rick Joyner
Az igazi tanítványság oda vezet, hogy 

olyanokká leszünk, mint Krisztus, és ugyan-
azokat a cselekedeteket fogjuk végrehajta-
ni, mint amiket Ő cselekedett. Ugyanakkor 
üldöztetéshez is fog vezetni, ahogy Őt is 
üldözték. Ennek ellenére, Krisztus csele-
kedeteit végrehajtani a lehető legnagysze-
rűbb élmény. Úgy szeretni, ahogy Ő szere-
tett minket, és az életünkkel bemutatni ezt 
a szeretetet, az életünk legmagasabb rendű 
elhívása. Ez a tanítványságunk célja - hogy 
a Mester tovább élhesse az életét az Ő kö-
vetői által, akik ugyanazokat a cselekede-
teket hajtják végre.

A 70-es és 80-as években volt egy 
nagy tanítványság-mozgalom, ami a bib-
liai tanítványság eredeti állapotának a 
helyreállítására törekedett. Majd az egész 
fonákul ütött ki, és sorozatosan produkál-
ta a sérült, pszichikusan zavart embereket. 
Az ilyesmi gyakran megtörténik, ha az Úr 
arra készül, hogy valami fontosat indítson 
útnak, vagy állítson helyre. Szinte mindig 
van egy "Saul" a "Dávid" előtt, vagy úgy 
is mondhatnánk, hogy egy emberi próbál-
kozás arra, hogy megvalósítsa Isten célja-
it, mielőtt hagynánk, hogy Isten valósítsa 
meg azokat a maga idejében.

Sault Isten kente fel. Sok harcot vívott 
az Úr ellenségei ellen. Ennek ellenére ő úgy 
lett az, ami lett, hogy Isten népe a körülötte 
élő nemzetekhez akart hasonlítani, és sa-
ját földi királyt akart. Isten már az 1 Mó-
zes 49-ben megígérte nekik, hogy királyt 
fognak kapni, és hogy Júda törzséből fog 
származni. Sámuel prófétai elhívásának az 
egyik oka az volt, hogy "az Úrtól való ki-
rálynak hatalmat adjon", úgyhogy nyilván-
való volt, hogy közel az idő ahhoz, hogy 
királyt kapjanak. A nép viszont nem tudta 
kivárni, hogy az, akit Isten választott, be-
érjen, úgyhogy azonnal királyt követeltek. 
Isten megadta nekik azt, aki akkor a lehető 
legjobb volt, és fel is kente, hogy a lehető 
legjobbat hozza ki belőle, viszont arra is fi-
gyelmeztette őket Isten, hogy ez az ember 
sok fölösleges problémát fog okozni. 

Saul után jó ideig nem akart királyt Iz-

rael, noha Dávidot a saját törzse, Júda már 
elismerte. Az 1970-es évek tanítványság-
mozgalma után még a "tanítványság" szót 
is alig lehetett használni a keresztények 
között, a miatt a fájdalom és zűrzavar mi-
att, amit sokaknak okozott. De még ez sem 
írja felül azt, hogy a Nagy Küldetés alap-
vető rendeltetése a tanítványság, és hogy 
ezt az egyetlen bibliai módszert kaptuk 
arra, hogy éretté váljunk keresztényként. 
Ezért ennek vissza kell kerülnie az eredeti 
állapotába.

Talán az volt a legalapvetőbb szempont, 
ami miatt az 1970-es évek tanítványság 
mozgalma fonákul ütött ki, hogy a vezetők 
arra kötelezték el magukat, hogy a saját ta-
nítványaikká teszik az embereket, és nem 
arra, hogy Krisztus tanítványaivá tegyék 
őket. Nekünk az egész célkitűzésünk nem 
más, mint hogy Istenhez kapcsoljuk az Ő 
népét, és nem magunkhoz. Akik arra szán-
ták el magukat, hogy a saját tanítványaikká 
teszik az embereket, azt a komoly kérdést 
kell, hogy feltegyék maguknak, hogy va-
jon ők maguk igazi tanítványok-e. Vajon 
van olyan ember, aki igazán meglátta és 
szemlélte már Krisztust, és mégis ilyen 
dolog tud eszébe jutni az Ő népével kap-
csolatban?

Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne he-
lye a mentori kapcsolatnak, és hogy az Úr 
juhai ne hallanák az Ő hangját, viszont a 
bárányoknak egy ideig a juhokat kell kö-
vetniük, míg elég érettek lesznek arra, 
hogy megismerjék az Ő hangját. Az Új 
Szövetségbe átvezető átmeneti szolgálatot 
Keresztelő János képviselte, és ő a legalap-
vetőbb példája annak, hogy milyenné kel-
lett válnia az újszövetségi szolgálatnak. Já-
nosnak az egész célkitűzése nem más volt, 
mint hogy utat készítsen az Úrnak, hogy rá 
mutasson, és amint az emberek elkezdik 
követni az Urat, ő maga kész legyen alább 
szállni, miközben az Úr emelkedik.

A bibliai tanítványság célja az, hogy 
Jézushoz vezessük az embereket, és nem 
magunkhoz. Az egyháznak túl régóta ígér-
getik az Urat, de mindig csak minket kap-
nak meg helyette! Azok, akik igazi tanítvá-

nyokat képeznek, azok magának Krisztus 
Jézusnak a tanítványaivá teszik őket, és 
Hozzá kapcsolják őket. Ha jól végezték a 
munkájukat, akkor ők maguk fölöslegessé 
válnak, mert a tanítványoknak megvan a 
saját kapcsolatuk Ővele. Kapcsolatban ma-
radhatunk az ilyen érettségre eljutott em-
berekkel, de csak mint testvérek és mun-
katársak az Ő evangéliumáért. Azoknak, 
akik igazi tanítványokat képeznek, a végső 
célkitűzésük az, hogy nélkülük is menjen 
a munka (vagyis már nem "bedolgozzák 
magukat", hanem hogy úgymond "kidol-
gozzák magukat belőle" - a ford.) -- tehát 
hogy azokat, akik tanítanak, eljuttassuk 
oda, amikor már nincs szükség rájuk, mert 
a tanítványok mindenben felnövekednek 
Őbenne.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The 

Basic Mandate of Discipleship - The Great 
Commission, Part 10

Kereste: Halasi Ernő
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REFORMÁTUS ÉLET

Májusi alkalmaink
Május 5. Áldozócsütörtöki Istentisz-
telet 18.30
Május 8. Keresztelő az Istentisztele-
ten (Horváth Anna Hajnalka) 
Május 10. Presbiteri gyűlés 18.30
Május 15. Pünkösd, konfirmáció, úr-
vacsora, 10 óra
Május 16. Pünkösd, keresztelő, úrva-
csora, 10 óra
Május 17. Bibliaiskola – az Ószövet-
ség összefoglalása 18.30
Május 24. Bibliaóra – 18.30
Május 28. Látogatás a kecskeméti 
Ráday Múzeumba 

Évzáró Istentisztelet és Családi 
nap (gyülekezeti juniális) – június 
19. vasárnap, 10 órától, melyre min-
den érdeklődőt is szeretettel várunk!
Napközis Tábor – augusztus 8-12. 
(napközis jellegű hittantábor a temp-
lomkertben, 6-16 éves korig, naponta 
9-16 óráig) Maximális létszám 35fő, 
jelentkezési sorrendben.

A tanítványság alapvető rendeltetése 
A Nagy Küldetés, 10. rész



A Földünkhöz kapcsolódó nevezetes napokból megemléke-
zünk a Víz Világnapjára és a Föld Világnapjára. Így került sor, 
ezen világnapok megünneplésére márciusban és áprilisban. 

Elsőként a Víz Világnapjával foglakoztunk. Ebben az élet-
korban ez nem is történhet másképp csak sok-sok játékkal és 
tapasztalatszerzéssel. Célunk: a gyerekek környezettudatos 
magatartásának kialakítása, környezetvédő magatartás megala-
pozása, fejlesztése, ismeretszerzés, a víz hasznosításának lehe-
tőségeiről, a takarékos vízfelhasználás szokásainak kialakítása, 
a gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, 
ismeretek szerzése a víz fontosságáról, védelméről. A gyerme-
kek gyűjtsenek tapasztalatot a természetes vizeinkről és élővi-
lágáról. Nagy hangsúlyt fektetünk természetünk, környezetünk 
óvására, védésére, tisztántartására.

A Föld Világnapját az ÖKO hét keretein belül ünnepeltük, 
ahol megismertettük gyermekeinkkel a Földünket és annak 
élővilágát.

A víz és Föld témakört komplexen, több szempontból dol-
goztuk fel, amibe a szülőket is bevontuk. Vizet gyűjtöttünk, 

szelektív hulladékból lehetett bármilyen tárgyat készíteni. Az 
ötletes ÖKO tárgyakból kiállítást is készítettünk, amit a szülők 
és gyermekek közösen meg is nézhettek. Az ügyes részvevők 
arany emléklapot vihettek haza.

Durgóné Benkő Babett

Virágültetés
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Víz- és Föld Világnapja az óvodában

Április 25-én iskolánk 3 csapata vett részt a Tiszaalpáron 
megrendezett XVI. Régiós Természetismereti Versenyen. A 
csapatok az esős idő ellenére hatalmas jókedvvel, játékos fel-
adatokban mérték össze tudásukat az év madara és az év fája, 
a hüvelyesek éve, a Kiskunsági Nemzeti Park, Tiszaalpár ne-
vezetességei, illetve az Öko témakörében. Minden csapat re-
mekül helyt állt a versenyen. A 3.-4. osztályos korcsoportban 
Kókai-Szabó Gréta, Bimbó Ferenc és Pusztai Márton 2. helye-
zést ért el.  Első helyezésben részesült az 5.-6. korcsoportban 
Pusztai László, Polyák Nóra és Szabó Adrienn, a 7.-8.-osok 
között pedig Bódog Patrícia, Hajagos Veronika és Pataki Tí-
mea. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Dávid Gréta

Természetismereti verseny

A Tiszánál jártunk



A körülöttünk lévő világ színes, változatos és érdekes. S ebbe a 
színességbe beletartozik az is, hogy nem vagyunk egyformák. Fia-
talabbak, idősebbek, betegek, mozgássérültek és eltérő bőrszínűek 
élnek közöttünk – vagyis mi élünk közöttük. Együtt.

De mennyire vagyunk elfogadóak, toleránsak és türelmesek? So-
rolhatnánk az élethelyzeteket: idős vagy tolószékes ember szeretne 
felszállni a buszra, és már mindenki türelmetlen. Gondol valaki a fül-
hallgatós fiatalok közül arra, hogy a szerepek változnak? Hiszen min-
den csak az idő, vagy az élet forgatókönyvének alakulásán múlik. Azt 
sem választhatja meg senki, hogy milyen családba születik, milyen a 
bőrszíne és hogy kik a felmenői. Ezzel elméletben tisztában vagyunk, 
mégis milyen gyakran hagyja el embertársaink száját másokat becs-
mérlő, előítéletekkel teli mondat, mondatok!

A Szentkirályi Általános Iskolában április 7-én a Bács- Kiskun 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai vendé-
geskedtek, EsélyÓrát tartottak a felsős diákoknak. A vendégek saját 
életük példáján keresztül beszélgettek a gyerekekkel, tettek fel kérdé-
seket, és keresték a válaszokat.

A 7. osztályban roma szokásokról, roma emberek esélyeiről és az 
előítéletekről beszélgettek, a 8. osztályosok egy idős hölgy minden-
napjain, életén keresztül az elvárásokat és kéréseket is megismerték, 
melyeket a fiatalok felé közvetített a vendég. Az 5. és 6. osztályosok 
óráját Boronkay Péter, mozgássérült triatlonista tartotta, aki már má-
sodszor látogatott Szentkirályra.

A gyerekek visszajelzései alapján nagyon tanulságos és elgondol-
kodtató volt a program, az osztályfőnökök és a szülők nevelő, ember-
formáló munkáját is mindenképpen segítette, hiszen mindenkinek van 
tennivalója ezen a területen.                                                      KAZS.
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Sportversenyeink áprilisban
Számos sportversenyen vettünk részt az elmúlt hónapban.
Április 13-án IV. korcsoportos lányaink a labdarúgás Diák-

olimpia megyei döntőjén III. helyezést értek el.

Adj esélyt, tiszteld embertársadat!

A csapat

Április 23-án részt 
vettünk Kecskeméten 
a Vivicitta Városvédő 
futáson. Megnyertük a 
legtöbb sportolót moz-
gósító iskola díját (368 
fővel), amely 30.000 
Ft-ot jelentett szá-
munkra. Még a legtöbb 
fővel nevező városi 
iskolákat is megelőz-
tük. Ráadásként még 
a szerencse is mellénk 
állt, mert a résztvevő 
iskolák között kisorsol-
tak egy 100.000 Ft-os 
sportszerutalványt, ami 
szintén a miénk lett.

A büszke szervező. 

A hónap végén Ágasegyházára utazott futócsapatunk, 
ahonnan szintén a dicsőséges aranyérmet hoztuk el. Köszönet 
ezért a futóinknak, testnevelő tanárainknak és a szállítást segí-
tő szülőknek!

Az aranyérmes csapat

A szerencse is velünk volt
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A héten zárult le annak a 60 ta-
nya kútjának vízminőség-vizsgálata, 
melyre támogatást a Földművelésügyi 
Minisztérium pályázatán keresztül 

nyert a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A 4.660.900 Ft támoga-
tást nyújtó programról, az eredményekről és a jövőbeni feladatokról 
tartott sajtótájékoztatót Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke a Megyeházán.

A mezőgazdasági és ipari szennyezés miatt a talajvizeink mára 
már igen rossz állapotba kerültek. A tanyai lakosság gyakran ezt a 
talaj felsőbb rétegeiből származó vizet fogyasztatja az ásott vagy fúrt 
kutakból. Tisztításhoz a kútvíz kockázatmentesen használható, de 
főzésre, gyümölcsök és zöldségek öntözésére, állataink itatására az 
ivóvíz-minőségű víz alkalmazása szükséges. A minőségromlást első-
sorban emberi vagy állati eredetű szennyvíz, állati hulladék (pöce-
gödrök, árnyékszékek, dögkutak, trágyázás), mezőgazdasági terüle-
ten különböző növényvédőszer és műtrágya maradványok okozzák.

Jó hír jelent azonban, hogy az ásott és fúrt kutak minősége javít-
ható. Az megyei önkormányzat komplett tájékoztató anyaggal igyek-
szik a tanyai lakosságot ellátni, melyből megtudhatják, mit tehetnek 
a megelőzés, tisztítás és egészségük megőrzése érdekében. „Fontos 
célunk továbbá, hogy olyan pályázati lehetőségeket találjunk, me-
lyekkel megoldhatóvá válik a tanyán élők egyedi víztisztító berende-
zéseinek jövőbeni beszerzése.” – vetítette előre az elnök.  

A tájékoztatón részt vett Somogyi Lajos, Ballószög polgármes-
tere is, aki elmondta: nagy segítség volt számukra ez a lehetőség, s ő 
településvezetőként is mindent megtesz annak érdekében, hogy jobb 
minőségű vizet ihassanak a ballószögi lakosok.

„Az egyik szemem sír, a másik nevet” - fogalmazott a sajtó kép-
viselőinek Polyák Tibor, fülöpjakabi tanyatulajdonos, aki 20 évig 
falugondokként is tevékenykedett. „A vizsgálatoknak köszönhetően 
szembesültünk a nem túl pozitív eredménnyel, de most már legalább 
tudjuk, hol és min kell javítani.”

Várkonyi Éva    

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Górcső alatt a megyei kutak vize

EbOLTÁS
Szentkirály területén az alábbi időpontokban tartom az ebek 
évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltását és féregtele-
nítését:

Ifjúsági lakótelep
2016. május 14. (szombat) 8.00  -  9.00 

Kossuth-major
2016. május 14. (szombat) 9.00  -  10.00

belterület - Tornacsarnok melletti területen
2016. május 14. (szombat) 10.00  -  12.00

Győrfy-major 
2016. május 14. (szombat) 12.00  -  13.00

Oltást végzi: dr. Tóth Dezső (telefonszám: 06-20/321-1959)

Minden 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése 
kötelező.
Oltást csak egészséges és mikrochippel jelölt állat kaphat.

Amennyiben az eb rendelkezik oltási könyvvel, azt az eb 
tulajdonosa hozza magával.
Az oltási könyv pótlása: 300 Ft.

Oltás és féregtelenítés díja: 3000 Ft, mely a helyszínen fize-
tendő.

Motoros találkozó
Folytatás az első oldalról.



A kis őrgébics
Az Alföld jellegzetes madara volt egykoron 
a szarkagábor, hivatalos nevén kis őrgébics. 
Erdőszélek, fasorok, ligetek, tanyák fái-
nak, bokrainak lakója. Ez a verébnél kissé 
nagyobb madár erősen hasonlít a szarkához mind színben, mind 
alakban, csak kissé kifakult színekkel. A határt járva lehet néhány 
példányával találkozni, amint kiemelkedő helyen, pl. fák csúcsán, 
elektromos vezetéken, vagy éppen szitálva keresi rendkívül jól látó 
szemével a táplálékát, amely elsősorban tücskökből, bogarakból, 
kisebb békákból, gyíkokból, kisebb egerekből, cickányokból ál.  A 
zöldséges kerteket képes megtisztítani a lótetűktől. Két éve Szent 
István parkunk jegenyefáján ütött tanyát. A tanyavilágban sokra 
tartották, hiszen bátran nekimegy a nálánál jóval nagyobb ragado-
zó madaraknak, és elüldözi, így védve a tanyasi aprójószágot. Az 
őrgébics május elején érkezik Afrikából, és augusztus elején már 
el is vonul. Nagyon jó hangutánzó, tucatnyi élőlény hangját megté-
vesztésig képes utánozni. Védett madár, értéke 50.000 Ft.
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Hartyáni krémes
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 10 dkg cukor, 2 evőkanál 
méz, 8dkg margarin, 1 teáskanál szódabikarbóna, 2 
evőkanál cukrozatlan kakaópor, 2 db tojás, 2 evőkanál 
tej.
A krémhez: 750 ml tej, 3 csomag vaníliás ízű főzős pudingpor, 1 
csomag babapiskóta (kb. 18 db) kb. 1,5 dl kávé, ízlés szerint 1-2 
evőkanál rumaroma
A tetejére: porcukor
1 Vízgőz felett összemelegítjük a mézet, a margarint, a cukrot és a 
felvert tojásokat. A kakaóval és szódabikarbónával kevert liszthez 
öntjük, hozzáadjuk a 2 evőkanál tejet és az egészet jól összegyúrjuk. 
(vigyázzunk, mert meleg!).
2 Az összegyúrt tésztát elfelezzük. Egy kb. 20-36 cm-es tepsi hátul-
jára sütőpapírt helyezünk, 
Az egyik adat tésztát tepsi méretűre nyújtjuk, majd a nyers tésztát 
egy villával megszurkáljuk. 180 fokra előmelegített sütőben a tepsi 
hátulján kb. 6-7 perc alatt megsütjük (tűpróba).
3 Miután kivesszük a sütőből azonnal megkeményedik, tehát nagyon 
gyorsan kell átcsúsztatni egy nyújtólapra vagy deszkára és ott kihű-
teni. Ezután megsütjük a másik tésztalapot is.
4 A pudingot a hagyományos módon elkészítjük, gyakran kevergetve 
kihűtjük. A teljesen kihűlt pudinghoz keverjük a margarint. A baba-
piskótákat rummal kevert kávéba mártogatjuk.
5 A tésztára simítjuk a krém felét, rárakosgatjuk a kávéba áztatott 
babapiskótákat (a tészta rövidebb oldalával párhuzamosan), majd 
rákenjük a maradék krémet. Végül rátesszük a másik tésztalapot.
6 Az összeállított süteményt egy éjszakára hűtőbe tesszük, hogy 
megdermedjen, másnap felszeleteljük és a tetejét porcukorral meg-
hintve kínáljuk.
 Jó étvágyat kíván                                      Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Április időjárása
A hónap hozta a népi megfigyelés szerinti formáját, 

azaz igen szeszélyes volt mind hőmérséklet, mind csapadék 
viszonylatában. Egészen 23-ig a hőmérséklet az átlagostól 
jó pár fokkal magasabban alakult. Kivétel ez alól 9-10-e, 
amikor is alig volt 10 C, valamint a hónap vége felé 24-étől, 
amikor is kifejezetten hűvös volt, szinte már fáztunk. Ekkor 
a hőmérséklet szintén 10 C körül mozgott, pedig ekkor már 
az átlagos hőmérséklet 17, 19 C körül van. A gyakori ciklon-
váltakozások, az időjárási frontok kevés csapadékot hoztak. 
Az anticiklonok hatására főleg 21-e, és 25-e táján talajmenti 
fagyok alakultak ki. A kikelt korai tök és babnövényeket meg 
csípte a dér, a belterületen is. A külterületi burgonyán is nyo-
mot hagyott a dér. Sajnos csapadékban igen szegény volt a 
hónap, alig esett, ami volt, az is naponta több alkalommal jött 
össze. Így aztán nem is csoda, hogy a kalászos gabonák rövid 
szárral kalászoltak ki. A kevés csapadék ellenére a rekettyés 
víz alatt van, valószínű, a szennyvíztisztító telep közelségének 
köszönhetően. Az elmocsarasodott élőhelyen tanyát vertek a 
tőkés récék, a szárcsák. A tocsogók eltűntek a rétekről, ennek 
ellenére néhány bíbicpárt azért lehet látni, főleg a csatornák 
környékén. Gólyáink rendben megérkeztek, rövidesen meg-
láthatjuk a nyakukat nyújtogató gólyafikat. A fészkelő fecskék 
is egyre kevesebben vannak. A verebek előszeretettel fészkel-
nek kolóniákban, amelyből már alig találni belterületünkön. 
Helyüket elfoglalták a kerti rozsdafarkúak, a szürke légyka-
pók. Csapadék viszonyok: 7-én 4,9 mm, 8-án 0,4 mm, 18-án 
0,4 mm, 23-án 1,5 mm, 24-én 3,8 mm, 25-én 1,3 mm, 27-én 
3,6 mm, 28-án 3,2 mm, 29-én 1,6 mm. Összesen: 19,7 mm. A 
sokévi átlag: 44 mm.  Vecsei.

Képek fotóalbumomból

ANYAKÖNYvI HÍREK
Született: Kovács Vivien 2016.04.19-én, anyja 
neve: Nagy Ildikó Márta

Elhalálozott: Lipták Jánosné életének 80. évében

Kedves olvasó! Bizony sok-
szor csak az olvasók ismerik 
fel a képeken látható szemé-
lyeket. Az áprilisi fotón, a 
két szélen Bajáki Mária, és 
P. Kiss György (Pici Gyuri 
bácsi) látható. Középen T. 
Nagy Sanyi bácsi édesanyja. 
Vajon a Mostani képen kik 
vannak? Bizonyára felisme-
rik őket! A képek ugyanazon 
a napon készültek.

Egy kis ornitológia



HIrdETÉsEK
* Eladó családi ház Lakitelken 

a Május 1. utca 27. szám alatt. 
Irányár 4,5 millió Ft. Érdeklődni: 
06 20 921 2630.

* Háromszobás családi ház el-
adó, nagy melléképülettel Szent-
királyon a Petőfi Sándor utca 
29. szám alatt. Érdeklődni a 06 
20 250 9432 mobil számon, vagy 
a 06 76 445 031 vezetékes tele-
fonszámon lehet.

* Szentkirályon, és a vele 
szomszédos településeken szán-
tót, legelőt, kaszálót vásárolnék 
vagy bérelnék. Bencsik Jenő tele-
fon: 06-20/9424-219

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

LAJSZIGET KFT.
AKCIÓ!

Mogul HM 46, illetve
Mogul HM 68

(HLP) minősítésű hidraulika kenőanyagokra

60 L-es nettó: 26 770.- +Áfa
208 L-es nettó: 85 040.- + Áfa

Személy- és tehergépjárművekhez olaj, szűrő,
akkumulátor, alkatrész és ápolási termékek

kedvező áron rendelhetőek!
Darányi Endre 70/338-40-76

Kmét, Kőrösi hegy 31. olajszigetkft@gmail.com
Ingyenes kiszállítás Szentkirályra!

TE IS SZEDD SZENTKIRÁLYON
Hogy tud ennyi szemét összegyűl-

ni? Egyáltalán kik dobálják szét, és 
miért? Csomagoló anyagtól kezdve, az 
elnyűtt ruhák, műszaki cikkek, üveg és 
műanyag palackok, gumiköpenyek…. 
mind-mind fellelhetők úton, útfélen, 
erdőkben, parkokban, meg mindenütt. 
A felelőtlenség magas iskolája az ilyen 
magatartás. Csak úgy rááll a kezünk? 
Megszoktuk? Nem beszélve arról, hogy 
ma már szinte minden műanyagból ké-
szül, melyeknek lebomlási ideje több 
évtized. Mindezeken túl a hulladékot el 
lehet helyezni az arra kijelölt gyűjtőhe-
lyeken, a házi kukákban, vagy akár a 

közösségi konténerekben. Csak azzal is 
baj van, oda kerülnek nem odavaló dol-
gok, például elhullott állatok. (Micsoda 
kulturálatlan magatartás!) Persze a fenti 
kérdések megválaszolatlanok maradnak, 
hiszen a lehetséges válaszadók ismeret-
lenek. Lehet, hogy az kultúránk része? 
Településünkön április 28-ára általános 
szemét gyűjtési akció lett hirdetve „TE 
IS SZEDD SZENTKIRÁLYON” . Fa-
lunk apraja nagyja kivette részét a kul-
turálatlan emberek által szétdobált, nem 
odaillő anyagok összegyűjtésében. Ösz-
szesen 82 db szemetes zsák telt meg az 
51 felnőtt, és 138 ifjonc keze nyomán, 

annak ellenére, hogy rendszeres gyűjtés 
folyik az utak mentén. Tanuljunk meg 
környezettudatosan élni! És végül: min-
dig más szemetel! Valóban mindig más 
szemetel??? Vecsei F.


