
ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL SOK SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT,

NAGYMAMÁKAT, KERESZTMAMÁKAT!

Folytatás az 5. oldalon.

XXX. ÉVFOLYAM 5. szám                            ÁRA: 100,-Ft                                2019. május

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület áprilisi ülésén történt • Szükséges az utcák 
aszfaltozása • Amiről beszélnek, a klímaváltozás • Nyugdíjasok 2019. • Ünnepélyes zászlófelvonás 
• Majálisoztunk • Katolikus élet • Református élet • Gyógyító bocsok • Lájkolj, hogy utazhassunk! 
• Nyuszi buli • Költészet napja 2019. • Bárkinek szüksége lehet a segítségre • Az év kétéltű hüllője 
• Eboltás • Hirdetések • Ortopéd lábszűrés • Meghívó • Április időjárása • Anyakönyvi hírek •

HA MÁJUS 1. AKKOR MAJÁLIS



2. oldal                                  SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                 2019. május

A képviselő-testület áprilisi ülésén történt
A képviselő-testület április 15. 

napján tartott ülést, melyen 7 képvi-
selő volt jelen. 

Az első napirendi pontban a képvi-
selő-testület elfogadta a bölcsődeépí-
tési pályázatról a határozat módosí-
tást. Kutasi Ferenc településfejlesztő, 
alpolgármester elmondta, hogy az 
önrész az eszközlista változása mi-
att emelkedett az előző határozathoz 
képest, mivel a szakmai felülvizsgá-
lat néhány eszközt még szükségesnek 
ítélt. Ennek megfelelően a beruházás 
költségvetése is nőtt kissé.

A második napirendi pontban a 
testület a közművelődési munka-
társ állásra Horváth Mária által be-
nyújtott pályázatot bírálta el. Szabó 
Gellért polgármester emlékeztetett, 
hogy az előző képviselő-testületi 
ülésen volt 3 jelentkező, de a testü-
let eredménytelennek nyilvánította a 
pályázati eljárást. Horváth Mária el-
mondta, hogy az állás meghirdetése-
kor bízott nála fiatalabb és megfelelő 
végzettséggel rendelkező helybeliek 
jelentkezésében. Amikor megtudta, 
hogy eredménytelen lett a pályáz-

tatás, az késztette elképzeléseinek 
megfogalmazására és pályázatának 
benyújtására. Elmondta, hogy 6 éve 
van még a 40 éves munkaviszo-
nyig, addig a testület számíthat rá, 
mint közművelődési munkatársra. 
Ha most elültet valamit az ember, 
annak gyümölcse már látszik ennyi 
idő alatt. Szabó Gellért a testület fi-
gyelmébe ajánlotta, hogy a pályázó 
rendelkezik középfokú népművelő 
szakképzettséggel, de mivel ezt kö-
zel 25 éve szerezte, jó lenne felfris-
síteni a tudását. Kecskeméten indul 
egy OKJ-s képzés, aminek elvégzése 
előnyös lenne. Két hónap próbaidőt 
ajánlott. A képviselő-testület tagjai 
egyhangúan elfogadták ezen felté-
telek mellett, hogy Horváth Máriát 
közművelődési munkatárssá nevez-
zék ki.  

Egyéb napirendi ponton belül el-
sőnek a 2019. évi Falunapról volt szó. 
Falunapunkat idén a szokásokhoz 
híven augusztus 25-én tervezzük. A 
Falunap rendezvényei idén pályázati 
támogatásnak köszönhetően színe-
sebbek lehetnek. A Bács-Kiskun Me-

gyei Önkormányzat szervezésében 
bonyolított „Összetartozunk” című 
programon belül előzetes egyezte-
tések szerint 2 kézműves bemutató, 
2 helyi termék kóstoló, egy fő fog-
lalkoztató animátor, egy kulturális 
fellépő csoport, és további egy egyé-
ni kulturális fellépő kapcsolódhat a 
rendezvényhez. Ennek szervezésébe 
kapcsolódhat be az új közművelődési 
munkatárs.

Ezen a napirendi ponton belül 
esett még szó arról, hogy emléket ál-
lítsunk Dr. Beszterczey Gyula tiszte-
letére. Dr. Beszterczey Gyula házior-
vos 1966 májusától 36 éven át látta el 
településünkön a gyógyító hivatással 
járó feladatokat. 1995-ben kitüntető 
oklevélben részesült. Áldozatos mun-
kásságának elismeréseként és szemé-
lyének megbecsüléseként merült fel, 
hogy a Községháza előtti parkot Róla 
nevezzük el. A képviselő-testület vé-
gül abban foglalt állást, hogy a park-
nak egy frekventált pontján méltó 
emlékjelet állít Dr. Beszterczey Gyu-
la tiszteletére, melynek avatása ez év 
júniusában történne. 

Szükséges az utcák aszfaltozása 
Amint arról hírt adtunk, pályázati 

támogatást nyertünk az Ifjúsági la-
kótelep utcájának felújítására, ami új 
aszfaltburkolat terítésével és padka-
rendezéssel jár. A támogatás mértéke 
50 %, így közel 11 millió forint ön-
erőt kell biztosítanunk a mintegy 270 
méteres útszakasz felújításához. Fur-
csasága lesz ennek a beruházásnak, 
hogy az új burkolat nem csatlakozik 
a Kecskemét-Tiszakécske közötti út-
hoz, hanem csak az egykori Hétvezér 
Fogadótól indul, mivel a Fogadó és az 
Élelmiszer bolt előtt húzódó közterü-
let az állami közút része.

Felmerült, hogy a kivitelező fel-
vonulásával egy menetben a legtöbb 
ingatlant érintő belterületi utca, a 
Templom utca burkolására is kerül-
jön sor önkormányzati-alapítványi és 
lakossági hozzájárulásból fedezve a 
költségeket. A Kuratórium április 9-
én hívta tájékoztatóra az érintett telek-
tulajdonosokat. Itt elhangzott, hogy 

az előzetes kalkulációk szerint az egy 
telekhossznyi utcafrontú ingatlanok 
esetében 137 ezer forintos hozzájáru-
lással számolva is csak egyharmada 
gyűlne össze a szükséges költségek-
nek, a nagyobb részt a Szentkirályért 
Közalapítványnak, vagy az önkor-
mányzatnak kellene állnia, ezen fe-
lül még a padka kialakítása is helyi 
kivitelezésben készülne. Kevés érin-
tett maradt távol. A jelenlévők kivé-
tel nélkül megerősítették a burkolás 
szükségességét, és azt, hogy erre mi-
előbb volna jó sort keríteni. Az anyagi 
hozzájárulás vállalását is többen kife-
jezték, hozzátéve, hogy jó volna azért 
folytatni az eddigi gyakorlatot, mely 
szerint pályázati támogatással felújí-
tott utcák lakóinak eddig nem kellett 
hozzájárulást fizetniük.

Szabó Gellért kuratóriumi tag el-
mondta, hogy a Magyar Falu Prog-
ram keretében hamarosan várható 
belterületi utcák felújítására pályázat 

kiírása, ennek feltételei azonban nem 
ismertek, annak ellenére, hogy 100 
%-os állami támogatásról szólnak a 
hírek. Aszfaltozásra váró utcaszaka-
szok egyébként vannak ezen kívül 
is (Arany János utca, Katona József 
utca), sőt az Árpád fejedelem utca 
is felújításra szorul, ráadásul ilyen 
beruházások lebonyolításánál egyéb 
szempontok is közrejátszanak (közbe-
szerzési szabályok, vagyongazdálko-
dási előírások).

A tájékoztató végül azzal zárult, 
hogy a Magyar Falu Program pályá-
zati feltételei ismeretében készül egy 
koncepció az abban való részvétel-
ről, melyről újabb tájékoztató lesz. A 
Templom utca és a Sallai utca között 
járda készül még a tavasz folyamán, 
elképzelhető még aszfaltozás is kisebb 
szakaszon, ám fő irány a költségtaka-
rékos szemlélet és a saját anyagi erőt 
kímélő pályázati források elnyerése.

Szabó Gellért
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Saját bőrünkön érezzük, hogy va-
lami nincs rendben a természetben, a 
földünkön. Így van ez környezetünk-
ben, országunkban is. Egyik helyen 
őserdők, vizes élőhelyek tűnnek el, 
míg másutt a tenger veszi el a száraz-
földet. Cserjés, bokros helyek válnak 
pusztává, biztosítva a szél nyargalá-
sát. Az időjárás változását és annak 
következményeit naponta érezzük. 
Globálisan 1-2 C fok emelkedés nem 
tűnik soknak, pedig nincs is szó en-
nyiről. Már 0,2 C fok is óriási válto-
zásokat okoz. Mínusz 0,1 fokon a víz 
megfagy, ugyanakkor + 0,1 fokon már 
olvad. Ilyen hőmérsékletnél már fel-
jebb húzódik a hóhatár a hegyekben, 
olvadnak a gleccserek, vékonyodnak 
a sarkok körül a jégtakarók, minek 
következtében emelkedik a tengerek 
szintje. A példákat tovább lehetne 
folytatni. Persze a természet folyton 
változik, de az utóbbi 100 év válto-
zása katasztrofális mértéket öltött. 
Már-már az emberiség alkonyáról is 
beszélnek. A globális mértékű éghaj-
latváltozásokat mindig népvándorlás 
követte. A vikingek időszámításunk 
után 7-800 évvel indultak hajókon 
Izlandot, és a Brit szigeteket meg-
hódítani. Ekkor kezdett a jégtakaró 
visszahúzódni erről a részről. Ez idő-
tájt indultak őseink Ázsiából nyugat 
felé új hazát keresni. Nyugtuk persze 
nem volt, hiszen nyomukban ott vol-
tak a besenyők, a kunok, a jászok. A 
mi korosztályunk is belefutott egy 
nagy változásba: egy népvándorlás-
ba és az egész földre kiterjedő éghaj-

latváltozásba. Sajnos a természet kö-
nyörtelen, minden kis beavatkozást 
megbosszul. A számítások szerint a 
föld 11-12 milliárd embert el tudna 
tartani. Ez hozzátartozik a föld „koz-
mikus életéhez”. Van egy általános 
vélemény, mely szerint az ember a 
legveszélyesebb élőlény bolygónk-
ra, illetve a tevékenységével velejár 
a környezetszennyezés. Általánosan 
elfogadott, hogy a legnagyobb kör-
nyezetszennyezést a mezőgazdaság 
okozza az indokolt, vagy ok nélkül 
felhasznált kémiai szerekkel. A má-
sodik helyen a járműforgalom áll. 
Elsősorban a levegőbe bocsájtott 
égéstermékekkel, korommal, olaj-
gőzökkel, szén és nitrogén vegyüle-
tekkel. Sajnos közeli nagyvárosunk 
Kecskemét is felkerült az erősen 
szennyezett levegőjű városok listájá-
ra. Semmi csodálni való nincs ben-
ne, most már körbe van véve óriási 
járműforgalmat lebonyolító utakkal, 
ipari üzemekkel. Ennek a szennye-
zésnek csak kis 
része származik 
az üzemanyagok-
ból. Nagy része 
gumipor, fékpor 
aszfaltpor. Ezek a 
mikrorészecskék 
beépülnek táplá-
lékunkba, belé-
legezzük, beteg-
ségek sokaságát 
okozzák. Gátolják 
a hőkisugárzást az 
űrbe, elősegítik a 

légkör felmelegedését. Nem szabad 
kihagyni a betonrengetegek óriási 
ütemű növekedését, ami szintén hőt 
nyel el. Ilyen mértékű szennyezéssel 
már nem bír el a természet, főleg úgy, 
hogy a föld tüdeje egyre fogy. Csak 
az elmúlt évben 12 millió hektár 
trópusi őserdőt vágtak ki fáért, utak 
építése, iparterületek növelése, lakó-
területek építése érdekében.  Mi egy-
szerű emberek alig teszünk valamit a 
környezetszennyezés visszaszorítása 
érdekében. Szemetelünk úton-útfé-
len, autózunk akár kell, akár nem.

Kedves Olvasó! Ez az írás csak 
kicsi részére mutat azoknak a kár-
okozásoknak, amivel ártunk környe-
zetünknek. Folytatása következik.

Néhány fotó a környezetszennye-
zésről, igaz, konkrétan nem kapcso-
lódik a cikkhez. Csak rosszallásun-
kat tudjuk kifejezni a felelőtlenség 
miatt.

v. f.

AMIRŐL BESZÉLNEK, A KLÍMAVÁLTOZÁS
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Boldogan vagyunk 
tagjai a Szentkirályi 
Nyugdíjas Klubnak, 
gyakran beszélgetünk 
megélhetésről, egész-
ségről, mindennapi 
teendőkről, az ÉLET-
RŐL!

Hosszú évek óta 
halljuk, hogy öregszik 
a társadalom, ami-

nek egyik elkerülhetetlen következménye, 
hogy előbb-utóbb fenntarthatatlanná válik 
a jelenlegi nyugdíjrendszer, mert nem lesz, 
aki – borzalmas szóval élve – „kitermelje” 
a nyugdíjakat. Ne menjünk most bele, hogy 
a szépkorúak nemzedékei mi mindent „ter-
meltek már ki” küzdelmes életük folyamán, 
maradjunk annál a szikár ténynél, hogy a 
mai aktív korúaknak bizony, egyre komo-
lyabban kell venniük a sokat emlegetett ön-
gondoskodást. És ezen nemcsak a bizonyos 
anyagi háttér megteremtését értjük, hanem 
egy sokkal átfogóbb fogalomkört, melynek 
lényege a felelős felkészülés az idő korra.

Azért járjuk körbe ezt a sokrétű témakört, 
mert lenyűgöző példákat és cáfolhatatlan ér-
veket tudunk felsorakoztatni amellett, hogy 
igenis érdemes megmozgatni fantáziánkat 
– s vele együtt az izomzatunkat is – annak 
érdekében, hogy ne rettegéssel, vagy melan-
kóliával gondoljunk az idő múlására, hanem 
sokkal inkább lehetőséget lássunk benne. 
Mozdulni kell, mozgatni az agyunkat, az 
izmainkat, mert valahogy úgy vagyunk ki-
találva, hogy a tespedés csak bajt és önsaj-
nálatot hoz, míg az aktivitás a kedvünkre 
való cselekvést, derűt és boldogságot teremt. 
Ez független a nyugdíjkorhatártól, sőt, még 
annak rendszeres emelésétől is, ami esetleg 
azt a csalóka látszatot keltheti a fiatalokban, 
hogy az a kor úgyis beláthatatlan messzeség-
be van. Tévedés. Az idő gyorsabban repül 
mint amivel bármiféle sávos emelés lépést 
tud tartani, majd meglátják!

Aktív időskor – Magyarországon sajnos 
kevesen tudják mit jelent ez. Pedig az idő-
sekben még sok minden rejlik, egy csomó 
olyan dolgot tudnak, amellyel hasznossá 
tehetnék magukat a társadalom számára, 
ennek köszönhetően ők is jobban érezhet-
nék magukat a bőrükben. Nyugat-Európá-
ban már a 90-es években rájöttek erre, de 
talán itthon sem késő behozni a lemaradást. 
A jóléti társadalmakban az idős emberekről 
a 60-as évek elejétől kezdtek el másként 
gondolkodni, amikor a számuk emelked-
ni kezdett. Felmerült a társadalomban az 
„egészséges időskor” gondolata: éljék meg 
az idősek egészségesebben a nyugdíjba vo-
nulásuk után elkövetkező 10-15 évet. A 80-
as évekre Nyugaton felváltotta ezt a „pozi-
tív és sikeres idősödés” gondolata. Rájöttek 
ugyanis, hogy az idős emberekben óriási 
potenciál rejlik, azaz rengeteg felhalmozott 
tudás, tapasztalat, bölcsesség, amivel kár 
lenne nem élni. Kiderült, hogy érdemes az 
idős embereket, akik nyugdíjba vonulásuk 
után még legalább 20 éven át köztünk él-
nek, egyenrangúan és egyenjogúan kezelni 
az aktív embertársaikkal. Ugyanúgy illesse 
meg őket a tanuláshoz való jog, az egész-
ségügyi szolgáltatások és lehetőleg álljon 
rendelkezésükre szabadidős tevékenysé-
gek széles palettája. Aktívan, tevékenyen, 
hasznosan tudják eltölteni a megérdemelt 
pihenés éveit. Ezt a szemléletet Magyar-
országon béklyózza a társadalom, pedig 
semmiféle kutatás nem támasztja alá, hogy 
egy 60 esztendős nehezebben tanulna, mint 
egy 30 éves. Hiába vágyik rá az idős, hogy 
végre megtanuljon idegen nyelvet, soha 
nem fog nekivágni ebből fakadóan, még 
ha pénze lenne is rá, akkor sem fog határo-
kon túl merészkedni. Ebben a könyörtelen 
világban egy nyugdíjba vonuló ember csak 
vesztettnek érezheti magát. Feleslegesnek, 
haszontalannak. Lehetne másként is, de 
ehhez előbb a kormányoknak kellene filo-
zófiát változtatni, szolidárisabbnak lenni az 

állampolgárok igen széles rétegével. Nagy 
a tét, hiszen hazánkban jelenleg 3,7 millió 
50 év feletti ember él, és ez a 9,7 milliós 
összlakosság 40 %-a. 

Lehetne boldogabban megélni ezt az 
életszakaszt? A boldogság elsősorban a 
szeretett teli emberi kapcsolataink függvé-
nye. Minél több van belőlük annál jobb. A 
nyugdíjasok közül azoknak a legnehezebb, 
akik görcsösen ragaszkodnak az irányítás-
hoz, amit aktív éveikben a munkahelyen és 
a családban megéltek. A bölcsek és szelídek 
azonban, akik képesek rugalmasan alkal-
mazkodni a megváltozott viszonyokhoz és 
a modernizálódó világ kihívásaihoz, szá-
míthatnak rá, hogy mosolygós esztendők-
nek néznek elébe. Senkinek sem könnyű 
a nyugdíjba vonulás! Egyszerre esik ki a 
kezünkből az irányítás, a fontosság érzése, 
ráadásul sok családban ilyenkor repülnek 
ki végleg a gyerekek. Hirtelen légüres tér 
veszi őket körül, pár passzívan eltöltött év 
után a tudás is megfakulhat. Nem szabad 
hagyni, azonnal neki kell állni, hogy újra 
tervezhessék az életüket. Falun még csak 
akad értelmes tennivaló, meg kell művelni 
a háztájit, etetni az állatokat, de városban, a 
lakótelepen nem tudnak mit tenni magukkal 
az idős emberek.

Legyünk agilisak! Hiányoznak a kész 
minták. Nincsenek már nagy családok, 
amelyekben megvolt az idősek helye, sze-
repe, valljuk be, időközben a nyugdíjasok-
nak is mások lettek az igényei. Ma egy friss 
nyugdíjas még szeretne fodrászhoz, koz-
metikushoz járni, nehezen tűri, ha néninek 
szólítják. Nincs más hátra, magunknak kell 
kitalálnunk a nyugdíjas évek receptjét. De 
baj ez? Ha még van kedvünk és erőnk dol-
gozni, nyugodtan tegyük meg. Aki fiatalkori 
álmait szeretné megvalósítani: kerámiázhat, 
rajzolhat, festhet, …Vegyük a kezünkbe a 
sorsunkat! De a legfontosabb: minél tovább 
maradjunk tevékenyek!

Margó néni

NYUGDÍJASOK 2019.

Történelmet csinál-
tunk április 30-án 7.30-
kor. Nemzeti zászlónk 
mellé ünnepélyes ke-
retek között kitűztük 
az UNIÓ arancsilla-
gos kékszínű zászlóját. 
Szabó Gellért polgár-
mester bevezetője után 
Rohács Kitti 4. osztá-

lyos tanuló és Polyák 
Norbert középső cso-
portos óvodás húzta fel 
a zászlót az Örömóda 
hangjaira.

(A Szentkirályi 
Hírmondó 2004. má-
jusi számában jelent 
meg.)

Ünnepélyes zászlófelvonás
Tizenöt évvel ezelőtt történt
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A bátrak majálisát tartottuk idén május 1-jén. Az 
időjárás elég bátortalanító volt. Sokan otthon maradtak, 
vagy inkább zárt téri programot szerveztek maguknak. 
Motorosok gyülekezésével nyitott a nap. Indulás előtt 
Zsolt atya megszentelte a motorokat, majd Ő is motorra 
pattant, csatlakozott a falunk utcáin végigdübörgő két-
, és négykerekűekhez. A mazsorett lányok fáradhatat-
lanul végig járták az utcákat. A 
játékokra alig akadt jelentkező, 
pedig jutalom palacsintából nem 
volt hiány. Nyugdíjasaink babgu-
lyás ebédhez kívántak jó étvágyat 
egymásnak. A délután a fiatalok 
táncbemutatójával ért véget. Kö-
szönet minden résztvevőnek.

-szerk-

MAjÁLisOztunk
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Az idei évben május 19-én lesz 
templomunkban az elsőáldozás, 
mely ünnepre szeretettel várunk 
mindenkit.

Amikor a tavaszi fáradtság né-
miképp úrrá lesz rajtunk, átérez-
zük Isten előtt is a gyengesége-
inket és a nyomorúságunkat. Ha 
ilyenkor meghalljuk az Úr hívó 
szavát, azért mégsem mondhat-
juk rá, hogy nem megy. Olyan a 
mi Istenünk, hogy mindig mutat-
ni fogja a következő lépést. Meg 
kell engednünk ezért, hogy ez az 
Isten hatással legyen ránk és ta-
pasztalni fogjuk, hogy olyan ti-
tokzatos kapcsolat ez, amiből na-
gyon sok öröm fakad.

Nem egyszer nem is nagyon 
érzünk örömet ebben az életben. 
Pedig, ha nem mindig a fájdalmat 
ragadjuk meg és próbálunk nem 
sok időt tölteni a fájdalomban, 
akkor kisebb lesz a félelem is és 
ahhoz, hogy ez működjön elég, 
ha a szándék ott van bennünk.

Isten minden embert személye-
sen szólít meg és személyesen hív 
meg valamire. Többször is kifeje-
zi ezt a Szentírás, például, hogy 
„Maradjatok bennem!”, vagy: 
„Kérjetek!”, „Jöjjetek hozzám!”. 
Ő a kezdeményező. A szentségre 
törekvő életünknek így az lesz a 
csúcsa, amikor ezt a meghívást 
elfogadjuk tőle. Amikor pedig 
elfogadjuk, egyben ki is szolgál-
tatjuk magunkat Neki, de emiatt 
senki ne érezzen rosszat, mert ez 
mindennel így van: amikor egy 
barátot elfogadunk, akkor ki va-
gyunk neki szolgáltatva.

Hogyan is kellene hát élnünk, 
vagy cselekednünk? Elsősorban 
meg kell próbálni szeretni, mert 
e nélkül nem lesz sem megtéré-
sünk, sem lemondásunk, talán 
még hiteles szolgálat sem. Ami-
kor megteszünk egy lépést, akkor 
látni kell, hogy mi a célunk és 
milyen erőfeszítésre van szükség 
az eléréshez. Ezt minden egyes 
lépésünknél végig lehet gondol-
ni. A célunk az üdvösség elérése 
a saját utunkon keresztül. Ezért, 
ha lehet, imádkozzunk minden 
nap valamennyit és olvasgassunk 
a Bibliát, hogy ne legyünk an-
nyira védtelenek és elesettek és 
hogy elhagyjanak a kísértések és 
ne váljunk üressé. Amikor szent-
misére jövünk, vagy betérünk a 
templomba, legyünk összesze-
dettek, szintén, amennyire csak 
telik tőlünk, mert nincsenek min-
dig jó napjaink, és legyünk élő 
hittel jelen. Azért kell Isten előtt 
magunkat összeszednünk, mert Ő 
a legjobbat akarja nekünk, és azt 
kihozni belőlünk. Szeretné, hogy 
az életünk kiteljesedjen, mi pedig 
ezért állítjuk le a lustaságot és a 
hajszoltságot…a tőlünk telhető 
legnagyobb mértékben. Ha ezek-
re a szempontokra nem figyelünk, 
előfordulhat, hogy kiborulunk és 
ilyenkor mindig vissza kell venni 
a munkából. Isten nem akar kibo-
rult embereket csinálni belőlünk. 
Amikor Jézus azt mondta, hogy 
maradjatok bennem, ahogy én is 
bennetek maradok, azzal azt sze-
rette volna átadni, hogy úgy kell 
szemlélni az Istent, hogy magam-

ba akarjam fogadni az Ő érzéseit, 
azt a látásmódot, ahogyan Ő cse-
lekedne hasonló helyzetben. Az-
tán beletekinteni az Ő türelmébe 
és így tovább. Az Isten érzése, 
szándéka, jósága, segítőkészsége 
legyen bennünk, illetve ez legyen 
az irány, amerre törekszünk, és Ő 
nagyon szívesen megmutatja eze-
ket nekünk.

Mindenki életében vannak 
válságok és nem mindig lehet el-
futni a helyzetek elől. Azért gya-
koroljuk az Isten elé vinni minde-
nünket, hogy a problémákkal is 
elé tudjunk állni és így ránk talál 
egyfajta harmónia, bizonyos bé-
kesség. Tehát beszélgetünk, sőt 
vitatkozunk az istenséggel, de 
feleslegesen ne vitatkozzunk Jé-
zussal, csak egyszerűen vigyük 
elé a dolgainkat. Amikor felvál-
laljuk a jövőt az azt is jelenti, 
hogy hiszünk Isten jóságában és 
már nem nyugtalankodunk an-
nyira nagyon. Amikor vissza tu-
dunk vonulni Isten szeretetébe, 
az óriási lendületet képes adni a 
holnaphoz.

Ez a világ lehet, hogy csak ros-
szabb lesz. De mi nem vagyunk a 
világé. Szembe nézünk a veszte-
ségekkel, a fájdalmakkal, a halál-
lal és mindezt a hűség alapján, 
vagyis felvesszük a keresztünket 
és nem ragaszkodunk feltétlen a 
dolgokhoz, mert mindent azért 
kapunk, hogy tovább is adjuk. 
Szép májust kívánok mindenki-
nek!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Az anyák megünneplésének tör-
ténete az ókori Görögországba nyú-
lik vissza.

Angliában az 1600-as években, a 
kereszténység elterjedésével, az ün-
nep vallási színezetet is kapott. Ak-
koriban a húsvétot követő negyedik 
vasárnapon, az anyák vasárnapján 
tartották az Édesanyák ünnepét. A 
családjuktól messze dolgozó szolgá-
lók szabadnapot kaptak, hogy haza-
mehessenek, és a napot Édesanyjuk-
kal tölthessék. A látogatás előtt külön 
erre a napra elkészítették az anyák 
sütijét, az édesanyák számára.

Magyarországon 1925-ben a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 
első ünnepet, a májusi Mária-tiszte-
let hagyományaival összekapcsolva. 
1928-ban már miniszteri rendelet so-
rolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az Anyák napját. Első műemlé-
kes megemlékezésünk a pesterzsébe-
ti iskolák vöröskeresztes csoportjai 
által felállított szobor az Édesanyák 
tiszteletére (1933).

Az Édesanya szó hallatán’, min-
denkinek más jut eszébe. Egy emlék, 
egy pillanat, egy hang,  egy mosoly, 
egy ölelés, egy szívmelengető érzés, 
egy gondolat. Mindenkinek mást je-
lent. Ettől misztikus.

Május első vasárnapja az Ő ün-
nepük, de ez a nap, nem csak az 
anyák napja, hanem az élet ünnepe 
is. Minden édesanya tanúság amel-
lett, hogy Isten szeret bennünket és 
új életekkel ajándékoz meg minket. 
Vagy ahogyan Böjte Csaba testvér is 
fogalmaz:

Minden gyermek üzenet az embe-
riség számára: Isten szeret bennün-
ket. Gyermeket nevelni – Istennel 
való találkozás. Jézus azt mondta: 

aki egyetlent is befogad a legkiseb-
bek közül, engem fogad be.

Sok áldásos és boldogító szerep 
van egy nő életében, de az anyaság 
valami egészen más. Egy életen át 
tartó nemes feladat, kihívásokkal, 
mely oly sok örömet ad, boldoggá 
tesz sok pillanatban, máskor viszont 
fájdalmakkal teli. Mert anyának len-
ni nem könnyű feladat. Örök helytál-
lás, aminek gyümölcse csak később 
mutatkozik meg. 

Az Édesanyák életre szóló nagy 
feladata, hogy összhangot teremtse-
nek a családban. Még akkor is , mikor 
a gyermekek kirepülnek. Olyanok 
ők, mint egy zenekarban a karmes-
ter. Ők ismerik legjobban a zenekar 
tagjait, minden rezdülésüket, az ar-
cukról látják érzéseiket, még félsza-
vak sem kellenek, hogy értésék mi 
lakozik a szív mélyén. Ha a család 
minden ’hangszere’ a legjobbat adja 
magából, akkor az Édesanya vezeté-
sével gyönyörű szimfónia születhet a 
családban. Persze az összhangzatban 
nem téveszthetjük szem elől az Édes-
apák szerepét sem.

Kerek, egész az Édesapákkal lesz 
ez az Isten által megalkotott és áldot-
tá tett családi szent közösség.

 
Ratkó József: Zsoltár

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot váltanak;
egyetlen halott sincs közülük;
fiatalok, mint az idő.
Újra születnek minden gyerekkel;
megöletnek minden halottal -
harmadnapra föltámadnak, mire vir-
radna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják

a világ összegyűjtött kínját.
 
Gyökössy Endre: Nagyanyának
Ezen a szép napon
Teli van a szívem dallal,
Kipirul az arcom,
Mint a rózsás, nyári hajnal.
Édes nagyanyácskám,
Hozzád repes boldog lelkem.
Ölellek, csókollak,
Ölelj, csókolj te is engem!
 

Isten éltessen minden Édes-
anyát, Nagymamát, Keresztanyát 
és Családját!

Dr. Szűcs Enikő

REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink
• Május 5. vasárnap 10 óra 
– Anyák napi ünnepi Isten-
tisztelet
• Május 9. csütörtök 17 óra 
– Ifi
• Május 21. kedd 18.30 – 
Presbiteri gyűlés
• Május 23. csütörtök 17 óra 
– Ifi
• Május 30. csütörtök 18 óra 
– Áldozócsütörtöki Isten-
tisztelet – Mennybemenetel 
ünnepe
• Június 4. kedd 18 óra – 
Konfirmációs vizsga
• Június 9. vasárnap 10 óra 
– Pünkösdi Istentisztelet 
konfirmációs fogadalomté-
tellel és úrvacsora
• Június 10. hétfő 10 óra – 
Pünkösdhétfői Istentisztelet 
úrvacsorával

Május első vasárnapján ünnepeljük az Édesanyákat
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GYÓGYÍTÓ BOCSOK

Komoly alhasi görcsökkel szál-
lítottak be egy macit április 26-án a 
Szentkirályi Általános Iskola 1. és 2. 
osztályába. A beteg ellátását azonnal 
megkezdték a zöld és fehér köpenyes 
apró doktorok. Néhány perc alatt el-
távolították a plüssállatka vakbelét. A 
műtét a Gyógyító Bocsok program ke-
retében zajlott.

„A Gyógyító Bocsok program (Ted-
dy Bear Hospitals, TBH) egy nemzet-
közi projekt része, amely 2009-ben 
indult útjára Angliából. Lényege, hogy 
az óvodások, kisiskolások játékos for-
mában ismerkedjenek meg az orvosok, 
egészségügyi dolgozók munkájával. 
A kecskeméti kórház orvosai, ápolói, 
illetve a mentőszolgálat munkatársai 
2013 júniusában csatlakoztak a civil 
kezdeményezéshez, s látogatnak el 
azóta is rendszeresen a megye óvodái-
ba, iskoláiba.

A „Gyógyító Bocsok” egy olyan 

program, amely 
játékos keretek 
között igyekszik 
megismertetni a 
gyógyító tevékeny-
séget a gyermekek-
kel. Az ismeretlen 
az, ami félelmet 
ébreszt a gyerme-
kekben. Ezért olyan 
információkat pró-
bálunk adni, tapasz-
talatokat nyújtani 
számukra, melyek eloszlatják bennük 
az orvostól, a kórháztól való félelmet 
– mondta el érdeklődésünkre Csobot 
Zsolt mentő-szakápoló.

A foglalkozásokon a kisiskolások 
műtősruhát, fehér köpenyt, szájmasz-
kot öltöttek magukra, megvizsgálták, 
ellátták a sérült plüssmackót. Kezükbe 
foghatták és megismerhették az orvosi 
rendelőkben leggyakrabban használt 

eszközöket, egyebek mellett a szív és 
a tüdő hangjainak felerősítésére szol-
gáló fonendoszkópot, a torok vizsgá-
latánál elengedhetetlen spatulát, a vér-
nyomásmérőt, az injekciós fecskendőt, 
illetve láthattak röntgenfelvételeket is. 
A gyermekek játszva tapasztalhatták 
meg azt is, hogyan zajlik egy orvosi 
vizsgálat.”

Takácsné Kis Márta
tanító
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Lájkolj, hogy utazhassunk!
A Szentkirályi Általános Iskola ismét első helye-

zést ért el az „Univer 24” úszógálán, elnyerve ezzel 
a 150 ezer forintos fődíjat. De a versengés ezzel nem 
ért véget! Négynapos kolozsvári kirándulásra pá-
lyázott most az iskola, ugyanis „Úszik Szentkirály” 
címmel az iskola elindult a Kolozsvári „Univer 24” 
video-pályázatán is.

A szentkirályi iskola úszást népszerűsítő video-
filmje várja a lájkokat!  Érvényesen szavazni az Uni-
ver Product oldalán lehet a Like = Tetszik és Szív = 
Imádom jelek használatával 2019. május 31-ig. 

Kérünk minden ismerőst, barátot és jóakarót: láj-
koljon, hogy utazhassunk! Köszönjük!

Katzné Almási Zsuzsanna

NYUSZI BULI

Az idén is Nyuszi bulival ünnepelték a húsvét közeledtét az alsó tagozatosok. Jó hangulatban telt a délután április 
16-án, aztán jöhetett a tavaszi szünet, melyet már nagyon vártak a gyerekek és a pedagógusok is.  

Költészet Napja 2019.

Április 11-én az idén is méltó módon – közös versmon-
dással – emlékeztünk meg a jeles napról.

Bárkinek szüksége lehet segítségre
Elsősegély- oktatás az iskolában

Április 12-én a Szentkirályi Általános Iskola felsős 
diákjai elsősegély előadáson vettek részt, amit Lipó-
thné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-
Kiskun Megyei Szervezetének Igazgatója tartott az 
5., 6., 7. és 8. osztályosoknak. A gyerekek nagyon 
élvezték a bemutatót, lelkesen alkalmazták a tanul-
takat. Megtanulták, mi a teendő, ha eszméletlen em-
berrel találkoznak, hogyan kell stabil oldalfekvésbe 
helyezni az áldozatot, hogyan kell mellkas komp-
ressziót alkalmazni, hogyan kell mesterségesen lé-
legeztetni, stb. Hasznos ismereteket szerezhettek, 
amit reméljük, éles helyzetben sem felejtenek majd 
el, és tudják alkalmazni. A jövőben szeretettel hív-

nak és várnak bennünket versenyekre is. Az előadó 
felajánlotta, hogy a későbbiekben is szívesen tarta-
nak hasonló előadásokat, bevonva a kisebbeket is.
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Az év kétéltű hüllője
Erre az évre a foltos szalamandrát 

választották az év kétéltű hüllőjének. 
Ezelőtt 40-50 évvel környezetünk-
ben mindenütt előfordult ez a barna-
sárga foltos 6-10 cm-es kis kétéltű.

A vizes élőhelyek eltűnésével tér-
ségünkből teljesen eltűnt. Szárazföl-
di állat, elevenszülő. Teljesen moz-
gásképes lárvái hasonlóak a kifejlett 
példányokhoz, vízben fejlődnek, 
bolyhos külső kopoltyúval lélegze-
nek. Hegyeinkben még elég gyakori, 
főleg csapadékos időben jönnek elő, 
vagy éjjel. Csigát, gilisztát, rovaro-

kat esznek. Régen mérgezőnek tar-
tották, ami téves. Igaz, hogy bőrének 
váladéka kellemetlenül irritáló, ezért 
aztán gyakorlatilag nincs ellensége. 

Állománya világszerte csökken, egy 
gombás betegség tizedeli egyedszá-
mukat. Védett, eszmei értéke 50.000 
Ft.  

Szentkirály területén az alábbi időpontokban tartom az ebek évenkénti köte-
lező veszettség elleni védőoltását és féregtelenítését:

Eboltás

Oltást végzi: dr. Tóth Dezső (tele-
fonszám: 06 20 321 1959) Minden 4 
hónapos kort betöltött eb oltása és fé-
regtelenítése kötelező.

Oltást csak egészséges és mikro-
chippel jelölt állat kaphat. Amennyi-

ben az eb rendelkezik oltási könyvvel, 
azt az eb tulajdonosa hozza magával. 
Az oltási könyv pótlása: 300 Ft. Oltás 
és féregtelenítés díja: 3500 Ft, mely a 
helyszínen fizetendő.

Dr. Tóth Dezső

Vélemény az óra
állítgatásokról

Ortopéd lábszűrés 2019. 05. 14.-én
(kedd) 14.00-tól az orvosi rendelőben.

A szakrendelés 3 éves kortól lehetséges. Szükség esetén a gyógy-
cipő receptre iratható. Közgyógyigazolvány esetén 1 pár ingyenes! 
(Gyógycipő igénylés esetén egy pár használt cipőt kell cserébe 
hozni.) Érd.: Durgóné Benkő Babett 06/70-86-60-517

HIrdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, ka-

szálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklőd-

ni a 70/442-7008-as telefonszámon.

szántó eladó!
Szentkirályon

négy tábla
összesen
43,2 ha.

Érdeklődni:
06-30/622-7055



Mobil Kormányablak-busz 
május 21-én 9-12 óráig a Kö-
zségháza előtt! Személyazonosí-
tó igazolvány ügyintézés, vezetői 
engedély ügyintézés, lakcím iga-
zolvány lakcím változás intézése, 

útlevél ügyintézés, diákigazolvány 
regisztráció, parkolási igazolvány 
ügyintézés, családtámogatási 
ügyek lebonyolítása, egészség-
biztosítási ügyek, nyugdíj, és szo-
ciális ügyek intézése.

2019. május                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                  11. oldal

TUDNIVALÓK

Töltött csirkecomb

Hozzávalók: 4 nagy csirkecomb, só, 
őrölt fekete bors, 1 kisebb vöröshagy-
ma, 30 dkg csiperkegomba, 30 dkg 
csirkemáj, 6 evőkanál olaj, fél csokor 
petrezselyem, 2 zsemle, víz (eredetileg 
vörösbor) a zsemle áztatásához, 2 
tojás.

1. A csirkecombok bőrét fellazít-
juk, hogy majd tölteni lehessen, sóval, 
borssal körös-körül bedörzsöljük. A 
hagymát és a gombát finomra vágjuk. 
A májat ledaráljuk.

2. Az olaj felét széles serpenyőben 
kissé megforrósítjuk, majd a hagymát 
megfonnyasztjuk rajta. A gombát és 
a májat hozzáadjuk, kevergetve meg-
pirítjuk, kissé megsózzuk, megbor-
sozzuk. A fölaprított petrezselyemmel 

fűszerezzük. Hűlni hagy-
juk.

3. A zsemléket vízbe 
(eredetileg vörösborba) 
áztatjuk, majd kifacsarjuk, 
a gombás májjal és a tojásokkal össze-
dolgozzuk. A csirkecombok bőre alá 
töltjük, amiket azután kiolajozott tep-
sibe rakunk, a maradék olajjal meg-
kenegetjük. Előmelegített, közepesen 
forró sütőben (1800C, légkeveréses 
sütőben 1650C) kb. 1 óra alatt megsüt-
jük. Közben levével gyakorta locsol-
gatjuk, a húsokat megforgatjuk, illetve 
egy kevés vizet is önthetünk alá, ha 
szükséges. Ha túlságosan pirulna, alu-
fóliával takarjuk le. Párolt rizs illik 
köretnek hozzá.   

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FOrTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született: Varga Simon 2019. 04. 05. anyja neve: Gál Éva, 
Gyurján Gréta 2019. 04 .25. anyja neve: Szabó Andrea.

Házasságot kötött: Gavallér-Molnár Imola és Gavallér Ádám 
2019. 04. 27.

Elhalálozott: Kökény Józsefné.

Hőmérséklet szempontjából 
panaszunk nem lehet a hónapra. 
A nappali maximumok 10.-éig 
20 C körül alakult. Ezt követően 
18.-áig csökkent, átlagában 10-
18 C fok közé. Ez után a hónap 
végéig 20-24 C körüli értékeket 
mértünk. Kiugró volt 26-án ami-
kor is 31 C-ra emelkedett, majd 
visszaesett 15-18 C fokra. Csapa-
dékos napokra nem panaszkod-
hatunk, hiszen 13 ilyen napunk 
volt. Sajnos az esetenként leesett 
néhány milliméter eső alig-alig 
enyhítette a csapadékhiányt, 
ami már katasztrofális. Mindegy 
volt, hogy merről jöttek a cik-
lonok, esőt alig hoztak. Legjob-
ban a kalászosok sínylődnek. Az 
őszi árpa, ha még ki is kalászolt, 
gondot okozhat a betakarítása a 
rövid szár miatt. A rétek, legelők 
is igen gyéren fejlődnek. Érde-
kes, hogy a rekettyésben van víz, 
ivó helyet biztosítva az őzeknek, 
madaraknak. Vadkacsák soka-
sága tartózkodik még mindig 
községünk egyetlen vizes élőhe-
lyén. Szintén ezt a szerepet tölti 
be a Peitsik csatorna egy része, 
köszönhetően a belefolyó tisztí-
tott szennyvíznek. Csapadék vi-
szonyok: 5-én 4,2 mm, 6-án 5,6 
mm, 8-án 0,8 mm, 11-én 3,6 mm, 
12-én 0,6 mm, 13-án 1,3 mm, 
14-én 1,1 mm, 23-án 1,2 mm, 
24-én 1,3 mm, 26-án 3,7 mm, 
27-én 1,1 mm, 28-án 1,8 mm, 
30-án 11,6 mm. Összesen 38,9 
mm. A sokévi átlag 44 mm. Az 
év első négy hónapjának hiánya 
58,2 mm. Ez meteorológiailag 
nem behozhatatlan, azonban az 
ez ideig okozott termésvesztesé-
gek már nem.

Vecsei

ÁPRILIS
IDőJÁRÁSA

MEGHÍVÓ

Közmeghallgatással egybekötött Falugyű-
lés lesz május 31-én pénteken 17 órakor a 
Faluházban. Várjuk falunk lakosságát. 



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 Polgármes-
teri 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, 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: sztkhir-
mondo@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.

Nyuszi ül a fűben…
Április 10. táján Központi par-

kunkban, hagyományteremtő szán-
dékkal hímestojásokat akasztottunk 
egy juharfára.  A Húsvét és a kikelet 
ünneplésének ezt a különleges mód-
ját választva, kezdeményezésünkhöz 
sokan csatlakoztak és színes díszbe 
öltözött a fa, rajta 176 db tojás gyűlt 
össze.

Köszönjük minden díszítőnek a 
lelkesedését! A tojásokat megőrizzük, 
hogy jövőre újra felhasználhassuk. 
Külön köszönet Kutasi Istvánnak, Vö-
rös Boglárkának és Bimbó Andreának 
a „fűben ülő” nyuszi dekorációkért is!

Kovácsné Lázár Ilona

Motoros felvonulás a majálison


