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Donászy Magda:

Anyák napja van ma
Üres a kis csóka fészek
Egy májusi reggel.
Az öt vidám csókagyerek
Tán világgá ment el.

Csóka mama szívdobogva
Keresgette őket,
De nem látták sem a nyuszik,
Sem a fürge őzek.

Jönnek! Szólt a kakukk,
Ki a legmesszebbre látott,
Kis csőrében mindegyik hoz
Egy-egy szál virágot

Hol voltatok? Szólt az anyjuk,
S megcsuklik a hangja.
Neked hoztunk virágot,
Mert ma van anyák napja.

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT, 
NAGYMAMÁKAT, KERESZTMAMÁKAT

A Magyar Falu Program nyertes pályázatai
Az óvoda udvar fejlesztésén (támogatás 4.993.640,-) belül a következő be-
ruházások történnek: új mászóvár telepítése (a napokban történt meg), meg-
lévő kerti tároló épület felújítása, fedett kerékpártároló létesítése, 3 db ivókút 
telepítése az udvarban. (Folytatás a 9. oldalon)

Az új „kisvakond” mászóvár a régi helyére került. - kut -
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Egy hét van még az Egységes kérelem
szankciómentes beadására

Április 6-án kezdődött meg 
az idei egységes kérelmek beadá-
sa, a szankciómentes benyújtási 
határidő május 15-e.  A korábbi 
években a támogatási kérelmek 
évi mintegy 70 százalékát a gaz-
dálkodók a kamarai falugazdá-
szok közreműködésével adták 
be.

Az idei időszakban 43 támoga-
tási jogcímre, intézkedésre lehet 
igényelni támogatást, illetve adat-
szolgáltatási kötelezettséget teljesí-
teni. Az egységes kérelmet tovább-
ra is kizárólag elektronikus úton, 
a Magyar Államkincstár online 
felületén lehet benyújtani a https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-
ugyintezes oldalon.

Minden olyan egységes kérel-
met, amelyet május 15-ig benyúj-
tottak, azt szankciómentesen lehet 
2020. június 2-ig adatváltozás 
keretében módosítani. Egyetlen 
kivétel ez alól a közvetlen állatala-
pú kérelmek, ahol a már benyújtott 
támogatási kérelem 2020. május 
15-e után csak szankció mellett 
módosítható.

A koronavírus-járvány hazai ki-
törése miatt elrendelt kormányzati 
intézkedések nyomán a kamara a 
kérelem beadási időszakra is fel-
készülve számos új biztonsági és 
ügyfélfogadási szabályt vezetett 
be, illetve a falugazdász-irodákat a 
szigorúbb személyes ügyfélfogadá-
si előírások szerint alakította át. 

Bács-Kiskun megyében 50 falu-
gazdász-irodában fogadják az ügy-
feleket, előzetes időpont-egyezte-
tés után, ahol plexi-falakkal védik 
mind a munkavállalókat, mind az 
ügyfeleket. A személyes ügyfélfo-
gadásra csak abban az esetben van 
szükség, ha az ügyintézés telefonos 
kommunikációval nem megoldha-
tó, a kérelem túl bonyolult.

A falugazdászok 3000 db egy-
szer használatos tollat biztosítanak 
az ügyfeleknek. A megyében sze-
mélyes ügyintézést végző falugaz-
dászok gumikesztyűket és FFP2-es 
maszkokat kaptak. Az ügyfelek szá-
mára egyszer használatos szájmasz-
kok kerültek kihelyezésre, melyet 
az ügyfél ügyintézés alatt köteles 
viselni. Mindemellett az ügyfelek 

számára biztosított elegendő men-
nyiségű kézfertőtlenítő is rendelke-
zésre áll minden irodában.

Aki még nem nyújtotta be egy-
séges kérelmét, mielőbb keresse 
fel falugazdászát! 

Amennyiben korábban nem vet-
te igénybe a falugazdász hálózat 
szolgáltatásait és nem ismeri a te-
rületileg illetékes falugazdászt, úgy 
keresse bizalommal az illetékes 
körzetvezetőt az alábbi elérhetősé-
geken.
P	Bajai körzet Németh Tamás 

0670/5025440
P	Kecskeméti körzet Kovácsné 

Kővágó Ágnes 0670/4906171
P	Kiskőrösi körzet Ba Andor 

0670/4361378
P	Kiskunfélegyházi körzet Gyuris 

Ferenc 0670/4361373
P	Kiskunhalasi körzet Soltész 

Gergely 0630/2883815
P	Szabadszállási körzet Gonda 

Viktória 0670/5285806
P	Kalocsai Körzet Nagy Attila 

0670/4361377

MITŐL FAGYOS A MÁJUS?
Évszázados megfigyelések és 

tapasztalat mutatja, hogy ebben az 
időszakban a melegedő időjárás 
hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor 
még fagyot is hoz. Ez a sarjadó 
rügyeket, vetéseket tönkreteheti. 
A gazdák nagyon féltek ezektől a 
napoktól és a termés elvesztésé-
től való szorongás olyan erős volt, 
hogy Pongrác, Szervác, Bonifác 
kultuszának semmi nyoma sincs 
néphagyományaink között. Még 
szoborállítással sem remélték, hogy 
jóindulatuk megnyerhető.

Bár lehűlés más időszakban is 
előfordul, a zsenge növényzet a fa-

gyosszentek ünnepe alatt sínyli meg 
legjobban a fagyot. Védekezéskép-
pen a gyümölcsösökben ilyenkor 
füstölnek. Elővigyázatosságból az 
olyan kényes egynyári zöldségeket, 
mint például az uborka, bab, para-
dicsom, paprika, csak a fagyosszen-
tek után ültették el.

Egy népi magyarázat szerint 
Pongrác kánikulában, subában meg-
fagyott, Szervác a Tisza közepén víz 
nélkül megfulladt, Bonifácot pedig 
agyoncsipkedték a szúnyogok ezért 
mérgesek ránk és évről évre vis-
szajönnek, hogy bosszantsanak 
bennünket. A Mindszentiek szerint 

a szentek halálra fagytak a névnap-
jukon bekövetkezett fagyban, mert 
ruháikat a betegeknek adták.

A fagyosszentek napjaihoz idő-
jóslatok is kapcsolódtak. Úgy tar-
tották, ha fagyosszentekkor nagy a 
hideg, akkor rossz termés várható. 
A regulák szerint pedig, ha ilyenkor 
nagy a hideg, az ősz is hosszú lesz.

A szentek legendája és az idő-
járással kapcsolatos megfigyelések 
ugyan nem függnek össze, a ma-
gyar néphagyomány viszont megte-
remtette a kapcsolatot. Úgy tartják, 
hogy a vértanú szentek haragszanak, 
ennek eredménye a májusi fagy.
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Mi van, tán félsz?
A címben szereplő kérdést tették 

fel nekem falunk főutcáján egy cso-
port tagjai, munkába menet, vagy 
onnét jövet, kerti szerszámokkal fel-
fegyverkezve. Álarcban, kesztyűvel a 
kezemen gyógyszertárból jövet egy rö-
vid köszöntéssel illettem őket, mint az 
faluhelyen illik. Annak ellenére, hogy 
településünkön nagyon érezhető (volt) 
a koronavírus terjedésének megakadá-
lyozására tett egészségügyi intézke-
dések, voltak, vannak, akik úgy gon-
dolták, rájuk nem vonatkozik. Persze 
el lehet mondani, hogy településünk 
lakossága többségben jól vizsgázott, 
sokszor úgy nézett ki, hogy megszűnt 
az élet: üresek az utcák, a játszóterek, 
csend az iskolában, óvodában. Minde-
zek ellenére a tanyagondnokoknak ki-
jutott a munka dandárjából. Ők azok, 
akik naponta járják a pusztát, segítenek 
a gondok megoldásában, enyhítésében. 
Az áprilisi újságunkban Kovácsné Lá-
zár Ilona ez irányú tevékenységét mu-
tattuk be. Májusi számunkban Deák 
Béla tanyagondnok napi teendőiről 
mond el részleteket. Szinte egész nap 

a pusztát járja terepjáró autóval. Fő 
feladat a 48 ebédet eljuttatni az igény-
lőknek. A háztartáshoz szükséges be-
vásárlások, gyógyszer íratások, kivál-
tások, kiszállítások is hozzátartoznak a 
napi munkához. Mindezekhez elkerül-
hetetlen, hogy sokan igénylik a beszél-
getést, gondjuk, bajuk, panaszuk meg-
hallgatását. Persze mindezt maszkban 
és kesztyűben. Az némileg könnyít a 
helyzeten, hogy pillanatnyilag nincs 
betegszállítás Kecskemétre. A nap az 
ételhordó edények szállításával kezdő-
dik a fertőtlenítőből a konyhára. Kö-

vetkeznek az igényelt bevásárlások, 
gyógyszerrendelések telefonon, majd 
kiváltásuk, és már lehet is menni az 
ebédért, majd irány a puszta. A közel 
70 km-es útvonalon naponta akár 100-
szor kell kiszállni, beszállni a gépko-
csiba. A napi munkafolyamatot a cse-
re ételhordó edények szállítása zárja 
a fertőtlenítőbe. Deák Béla általános 
véleménye, hogy néhány kivételtől 
eltekintve Szentkirályon betartották a 
fertőzés megállítására hozott intézke-
déseket. 

V. F.

Új munkahely
A svájci székhelyű Flisom cég Kecs-

kemétet választotta első magyarországi 
beruházása helyszíneként, a városban 
12,5 milliárd forint értékű beruházás 
keretében napelem-paneleket előállító 
gyárat létesít – jelentette be a külgaz-
dasági és külügyminiszter a napokban 
Budapesten. A gyár 160 munkahelyet 
biztosít. Milyen érdekes, ha a magyar 
munkavállalók kimennének oda, az 
itthoni fizetés sokszorosát kapnák. Ez 
nyugaton nem így működik, arrafele 
nincsenek hiányában az észszerű gon-

dolkodásnak, még ha beleszámolják az 
alapanyagok ide-, a késztermék vissza-
szállítását is óriási a haszon, és ez érvé-
nyes a gépkocsik előállítására is, és még 
Kína sincs messze. És nem lényeges, 
hogy mi magyarok nyeljük le a gyár-
tással, szállítással keletkező port, káros 
anyagokat. A fenti okok miatt célország 
hazánk – sok egyébbel együtt. A koro-
navírus terjedésének megállítására tett 
fontos intézkedések következtében or-
szágunk levegője kitisztult, még Putnok 
környékén is, ahol a legszennyezettebb, 

az egészségügyi határérték többszörö-
se szokott lenni. (Az elmúlt év végén 
Kecskemét már az 5. helyen volt). Csak 
az egyik fontos keleti határátkelőnél 
volt egy kicsit magasabb, azonban ez 
sem érte el a határértéket. Nincs kizár-
va, hogy a vírus terjedése összefüggés-
ben áll a levegő szennyezettségével. Ha 
visszaáll az élet, lehet, hogy a raktárak-
ban tárolt maszkokat a légszennyeződés 
ellen kell használnunk. 

Az új munkalehetőség persze min-
denképpen üdvözlendő. Vecsei.
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Az élet a legjobb iskola? Sok szülő 
aggódik, amiért a gyereke nem fektet 
elég energiát a tanulásba, éppen csak 
annyit csinál meg, amennyit nagyon 
muszáj. De vannak olyan diákok is, 
akik minden különórára beiratkoznak, 
állandóan a könyveket bújják, igye-
keznek mindent megtanulni és inkább 
nem találkoznak a barátaikkal, mert 
azt időpazarlásnak tartják. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy azok az emberek, 
akik gyerekként lazábban fogták fel az 
életet, a dolgozatra való felkészülés 
helyett inkább zenét hallgattak, a ha-
verokkal lógtak a parkban, vagy csak 
hevertek az ágyban és álmodoztak, 
megélték az első kamaszkori szerel-
meket, csalódtak, örültek, rajongtak 
és veszekedtek, sokkal több tapaszta-
latot gyűjtöttek, mint azok, akik csak 
a könyveket bújták. A lustának gondolt 
gyerekek gyakorlatig élték az életüket, 
kiforrott a személyiségük, felnőtt ko-
rukra pontosan tudták, hogy mi az, ami 
érdekli őket és mi az, ami egy cseppet 
sem. Míg az eminensek kifogástala-
nul elvégezték a rájuk bízott feladatot, 
addig azok, akik lusták voltak tanulni 
inkább magasabb szintű célokat tűztek 
maguk elé – például, hogy ők legyenek 
azok, akik a feladatokat osztják –, in-
kább saját céget alapítottak. Az viszont 
vitathatatlan, hogy a stréberek sokkal 
megbízhatóbbak, pontosabban tartják 
a határidőket, dátumokat.

Megtalálni az egyensúlyt – ez a 
legnehezebb! Szülőként mindenki arra 
törekszik, hogy gyereke a lehető leg-
többre vigye az életben, és ehhez bi-

zony sokat kell tanulnia, magas iskolai 
végzettséget kell szereznie. Csak így 
tud megcsípni egy jó állást és biztosí-
tani a jólétet. Így hát nincs kifogás, ta-
nulni kell. Ez eddig rendben is van, de 
hogy lehet megtalálni az egyensúlyt, 
hogy tanuljon is a gyerek, de mellet-
te maradjon ideje élni, tapasztalatot 
gyűjteni, hogy kifejlődjön a személyi-
sége. Ha állandóan korrepetálásra, ma-
gántanárhoz, nyelviskolába jár, akkor 
kizárt dolog, hogy maradjon ideje és 
energiája gyereknek lenni, megélni az 
adott életszakasz örömét, bánatát, kín-
ját, amiből később építkezhet. Azért is 
óvatosan kell rávenni a tanulásra, mert 
ha a szülő túlzásba esik, állandóan no-
szogatja, akkor épp ellenkező hatást 
fog elérni. Egy életre elmegy a gyerek 
kedve a tanulástól. A legcélravezetőbb 
a motiváció. A diákokról azt feltételezi 
a felnőtt, hogy alapvetően utálnak ta-
nulni. Pedig ez nem igaz, csak akkor, 
ha kényszernek, szükséges rossznak 
élik meg. Ha viszont a kíváncsiságuk-
ra, a tudásvágyukra alapozva, akkor az 
nyert ügy. Ha ezt még jó adag dicsé-
ret, pozitív visszajelzés is kíséri, akkor 
szinte biztos, hogy a gyerek megtesz 
minden tőle telhetőt. Érdemes úgy 
kezelni a tanulás kérdését, hogy azt 
érezze: ez az ő feladata, az Ő ügye, 
az Ő felelőssége. Mellesleg az elmu-
lasztott tanulást utólag is lehet pótolni, 
de felnőttként újra élni a kamaszkort, 
már sokkal nehezebb, mondhatni lehe-
tetlen. 

Több kutatás is kimutatta, hogy a 
kitűnő tanulók mindent megtanulnak, 

de igazán kiemel-
kedően semmit sem 
tudnak. Az átlagos 
tanulók viszont 
csak azt tanulják, 
ami érdekli őket, 
abban viszont té-
vedhetetlenek, rá-
adásul több időt 
töltenek egyéb dolgokkal, így jóval 
szélesebb látókörűek, bátrabbak, kez-
deményezőbbek.

Egy kitűnő tanuló hosszasan gon-
dolkodik egy feladat megoldásán, a 
közepesek viszont hamar megcsinál-
ják, hiszen vagy tudják, vagy nem, és 
nem görcsölnek rajta. Az sem elhanya-
golható tény, hogy az átlagos tanulók 
sokkal inkább társasági emberek, így 
népszerűbbek a társaik körében, míg 
az eminenseket unalmasnak találják a 
többiek. Alapvetően minden szülő bol-
dognak szeretné látni a gyerekét, nem 
pedig magányosnak. És mi is kell a 
boldogsághoz? Barátok, kapcsolatok, 
szerelmek, a kitűzött célok elérése. A 
boldog ember tud kissé pimasz lenni, 
bátrabban teszi próbára saját magát, 
bevállalósabb. A stréber diákok szülei 
általában elégedetlenek saját gyerme-
kük teljesítményével. Ennek hátteré-
ben sokszor az áll, hogy a szülő a saját, 
be nem teljesült vágyait vetíti ki a gye-
rekére. Tehát ha neki nem volt lehető-
sége egyetemre járni, akkor utódjának 
szinte kötelező, akkor is, ha nincs hoz-
zá kedve, esetleg teljesen mást szeret-
ne csinálni.

Margó néni
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Stréber kontra lusta

Ki ne ismerné kertünk kedves éne-
kesmadarát, amint a talajon bogarászik. 
A hímek feketék, sárga csőrrel. A tojók 
inkább sötétbarnák. Tavasz eljövetelé-
vel a hímek megkezdik területük elfog-
lalását, és ezt hangos, fülünknek kelle-
mes énekkel adják tudtul. Akár pirkadat 
előtt is megkezdi énekét. Ahogy meg-
virrad, magas fák csúcsán énekel. Áp-
rilis közepén kezdi a költést, 4-6 tojást 
rak. A fészket a tojó építi sűrű bokrok-
ban vagy fák sűrűjében, vagy akár er-
kélyládában is otthonra talál. A fiókák 
két hét alatt kelnek ki. Az élelmet első-
sorban a hím szállítja, és feladata fészek 

védelme, amit hősiesen lát el. A tojó 
csak később kapcsolódik a család élel-
mezéséhez. Apró, talajon tartózkodó 
rovarok, giliszták képezik a táplálékot. 
A fiókák röpképességük előtt elhagyják 
a fészket. Sok közülük a talajon köt ki, 
ahol macskák, kutyák, szarkák zsák-
mányai lesznek. Alig 1-2 fióka marad 
meg fészekaljanként. Évente általában 
kétszer költ. Hazánkban gyakorlatilag 
mindenütt előfordul. Városokban, par-
kokban, falvakban, erdőkben. Vándor-
madár, azonban nagyrészt az erdőkben 
élők költöznek el télire a Földközi ten-
ger környékére. Téli tápláléka bogyók, 

gyümölcsök. Ősszel megdézsmálják a 
szőlőt, fügét, őszibarackot. Nagy kárt 
nem tesznek, hiszen nincs nagy állo-
mányuk. A nálunk telelőket etethetjük, 
befőtt maradékkal, rakhatunk ki nekik 
szeletelt almát. Védett madár, eszmei 
értéke 10.000 Ft. Védjük ezt a kedves 
madarat.  V.F.

A feketerigó
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Szilánkok a régi szentkirályi 
tölgyerdőből

Régi térképeket nézegetve, a Kecske-
métről keletre induló Kécskei út mentén 
haladva, az Aligcsepegő csárda után egy 
nagy folton akad meg a szemünk. A folt fel-
irata a térképeken „szentkirályi erdő”. Az 
1700-as, 1800-as évszázadok térképein a 
folt igen terjedelmes, nagyjából a mai Hori 
dűlő és Jász dűlő között, nagyobb részében 
az alsószentkirályi oldalra esik, elnyúlva 
szinte a szent-lőrincpusztai (mai nyárlőrin-
ci) határig. A térképek szerint az erdő szinte 
akkora, mint Kecskemét városának beépí-
tett része.  

Ma a valóságban utazva, ezen a részen 
dűlőutak, tanyák, szántóföldek, gyepek, fa-
csoportok láthatók. Hová tűnt, mi lett ezzel 
a nagy szentkirályi erdővel? Az élő emberi 
emlékezetnél régebbi história ez, lapozzunk 
hát utána!

Az erdő történetéről szólva szögezzük 
le, hogy ebben az időben ez Kecskemét 
város területe, amelyet a török hódoltság 
megszűnése után előbb bérelt, majd meg-
vásárolt.

Többek szerint ez volt a nagy határú 
Kecskemét legszebb és legterjedelmesebb 
tölgyese. 

Az éppen 180 éve született Hanusz Ist-
ván, katolikus pap, földrajz- és természet-
rajz tanár, földrajztudós [Vác, 1840 - Kecs-
kemét, 1909]: egy 1880. évi kirándulásról írt 
terjedelmes cikket a Kecskemét című heti-
lapban, valamint a Földrajzi Közlemények-
ben is „A szőke Tiszánál” címmel. Lássuk, 
mit is írt az erdőről: „… a kécskei nagy út 
Urrét és Borbás között Szentkirálynak visz. 
Föltűnik a távolban a szent-királyi erdő, e 
gyönyörű kis oáz [ma oázisnak mondjuk, -
bor-] a Tisza- Duna egyhangú közén, mely-
nek ma már csak romjai vannak, mert vágás 
alá került, és ha az ujültetés fölkap, ismét a 
régi lesz. Nem azt akarja e kifejezés jelen-
teni, mintha a nagyobbik Magyaralföldnek 
e tájéka szűkében volna az élőfának; zöldel 
itt a puszták városa környékén elég erdő, 
kiterjedésüket 10,756 holdra számítja a leg-
utóbbi (1882) kataszteri fölmérés. A talfái 
tölgyes erdő közelsége miatt nyári kirándu-
lások, üdítő szórakozások szintere; a nyíri 
erdő pedig nevével igazolja, hogy Kecske-
mét talaja nevelő dajkája még a nyírfának 
is … A város erdei közt egy sem volt oly 
szép, egy sem oly buja növényzetű, mint 
a 7 négyszögöl  híján 916 holdra terjedő 
szentkirályi tölgyerdö, melynek nyomába 
szépség dolgában a szikrai Tős lépett. Nem 
csoda, hogy szép volt a szentkirályi erdő; 
talaja már a Tisza árterületének egyik távo-
labb eső provinciája, melyre egykor vasta-

gabban rakodott le a humusz réteg.”
A kecskeméti vadásztársaság szívesen 

szervezett vadászatokat eme rengetegbe, 
egy hírlapi hír szerint „a szentkirályi erdő-
ben 1872. december l-jén kopók előtt löve-
tett 53 nyúl és 1 róka.”

Az erdő, akkor főként nem kirándulók 
terepe, inkább fatermelésre, makkoltatás-
ra, vadászatra, betyár-lappangásra szolgált. 
Utóbbi idejében két nagy tűzeset is sújtotta. 
A Kecskemét című hetilap így írt ezekről:  

1874 július: „A szentkirályi erdő alsó 
részén, a csőszház közelében, f. hó 21-dik 
napján délután fél egy órakor tűz ütött ki, s a 
roppant forró napon esti 6 óráig égett. Ezen 
idő alatt a lángok mintegy 50 hold szép, 
négy éves, vágott erdőnket tették tönkre. A 
tűz kiütésének oka, mint a tűz keletkezése 
helyén talált seprűvesszőkből következtet-
hető, seprűszedők gondatlanságából eredt, 
kik hihetőleg pipázás vagy gyújtószer elve-
tése által okozák városi közönségünknek az 
érzékeny veszteséget.”

1882 június: „… a kérdéses tűz a szent-
királyi erdő déli oldalán, az erdő árkától 
mintegy 100 lépésnyire vette kezdetét és 
innen nyomult be délnyugati széltől hajtva 
az erdőbe s rohant egész a réti útig; itt, ezen 
akáccal beültetett úton állották útját. Mint-
hogy roppadt nagy szél volt, a tűz keresztül-
rohant mintegy 50 holdon. A nagy szél mi-
att a láng fel nem emelkedhetvén, mintegy 
kiseperte a fák alját, úgy, hogy egy és fél 
lábnál magasabbra sehol sem emelkedett. 
Ahol az erdő ritkább volt, mondhatni sem-
mi kárt sem tett, csak a laposabb helyeken, 
a 7-8 éves vágásokban történt némi kár. A 
tűz épen ott vonult keresztül, ahol ezelőtt 7 
évvel égett meg az erdő. Hogy a tűz mikép 
keletkezett, s ki lehetett annak okozója, azt 
eddig megtudni nem sikerült.”

A hivatalos adatok szerint a nem meg-
felelő erdőgazdálkodás miatt az erdő le-
romlott, ezért vettetett fejsze és fűrész alá. 
E döntés akkor nagy közéleti vitákat ger-
jesztett a városban, az 1870-es évtizedben, 
s utána is. A szakember, Szabó Adolf ki-
rályi erdőbecslési felügyelő a Kecskeméti 
Lapok-ban 1879-ben emígyen tájékozta-
tott: „Kecskemét város tölgyerdei sarjer-
dő-üzemben,30 éves fordával kezeltetnek, 
s ezek a következő kiterjedéssel bírnak: 1) 
Szentkirályi erdő 653,5 kataszteri hold 2) 
nagytalfáji 147,8 k. hold, 3) kistalfáji 46 k. 
hold, 4) szikrai 24 k. hold, 5) nagynyíri 210 
k. hold, 6) kisnyíri 1109,25 k. hold. Ezen 
erdők talaja - csekély kivétellel - eléggé 
mély és üde televényes homok. … a jelen-
leg a közönséges, de okszerű gazdálkodás 
mellett elérhető fatermésnek, legfeljebb 30-
40%-át szolgáltatják. 

Az erdők ezen sajnálatra méltó állapo-

tát, nézetem szerint, következő körülmé-
nyek idézték elő: 1) Az anyatuskók kime-
rültsége. Ezen erdők ugyanis, a sarjerdőnél 
annyira szükséges előkíméletben nem ré-
szesülnek, s ennélfogva a meghagyott mag-
fák nagyszáma daczára sem lehet magról 
kelt csemetét találni. 2) A vágásterületek 
nem eléggé védvék a legeltetés ellen. 3) A 
10-15 éves tölgy területek gyérítésénél a 
talaj beárnyalására semmi gond sem fordít-
tatik, hanem egyszerűen eltávolítják mind-
azt, ami nem tölgy. Ezen bajok bármelyike 
- megfelelő orvoslás nélkül - elég ok magá-
ban is, hogy az abban szenvedő erdő tönkre 
jusson. A szentkirályi erdőnek többféle korú 
részeiben… kerestünk magról kelt csemetét 
vagy ilyenből lett fát, de fáradságunk ered-
ményre nem vezetett. (Nem ám, mert az 
erdőben folyton turkáló sertések nemcsak 
a földön heverő makkot mind feleszik, ha-
nem a magról kelt gyönge csemetét is kitúr-
ják a tövén levő makkért.)” 

A Kecskeméti Lapok 1879-ben címol-
dalon írta meg, hogy „…az 1878. évi de-
cember 28-án tartott közgyűlés elhatározta, 
hogy a közönség területén levő, mintegy 
1264 hold tölgyes erdők azon része, mely a 
fatermelésben kimerült talajának szegény-
sége miatt már nemcsak semmi hasznot 
nem ad, hanem nagy adója és a reá fordított 
költség miatt tetemes évi veszteséget okoz, 
részletenkint tövestül kiirtassék és talaja 
egy bizonyos ideig haszonbérbe adatván, 
másnemű gazdászati czélokra használtas-
sék. … a közgyűlés … ugyanezen határo-
zatával egyidejűleg kimondá azt is, hogy az 
erdő kihányásából nyert terület haszonbéré-
ből évenkint legalább két- vagy háromszor 
akkora területet kell a használatlanul heve-
rő homokbuczkákból erdővé átalakítani, il-
letőleg a talaj minőségének megfelelő fával 
beültetni, mint a mekkora a kiirtott erdő 
területe; az épségben hagyott keményfa er-
dők ligeteit pedig, évről évre, a vágás alkal-
mával, ákáczfával be kell foltozni.”

Az erdő kitermelésének további oka 
volt az 1880-as években kezdődő nagy épít-
kezés, a Rudolf-laktanya, amelynek költsé-
geibe befektették a kivágott erdőterület bér-
beadásából befolyt nagyobb bevételt is. 

Búcsúzzunk Hanusz István gondolata-
ival, melyeket a Kecskeméti Lapok 1879. 
április 26-ai számában olvashattak eleink, 
s most mi is: „… enföldünk bájait a kül-
föld ragyogványai miatt kicsinyelni nincs 
okunk. … kellemesen változatos égalj kere-
sése végett nem kell messze mennünk, mert 
gyermekei vagyunk annak az édes és szép 
hazának, ahol legjobb lakni.”

Békesség veletek. A kő marad. Az erdő 
emléke is. 

--bor--



Kalocsa-Kecskeméti Főegyházme-
gye – Rendelkezések a járványügyi 
korlátozások részleges feloldásáról
a Magyar Kurír cikke alapján – 2020. 
május 2., szombat

Az MKPK 2020. május 1-jei köz-
leménye alapján a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegyében 2020. május 
4. hétfőtől a következő rendelkezések 
lépnek érvénybe, amelyek hatályukat 
vesztik, ha a járványhelyzet megvál-
tozása miatt egy újabb rendelkezés 
felülírja:

Templomainkat a helyi szokások-
nak megfelelően tartsuk nyitva. Ké-
rem továbbra is a szenteltvíztartók 
használatának mellőzését. A szentmi-
sék után a templom padjait, székeit, 
ajtókilincseket, korlátokat töröljék át 
fertőtlenítővel.

Mindenben kövessük a hatóságok 
járványügyi előírásait. Főleg idősebb, 
veszélyeztetett, illetve beteg testvére-
inktől azt kérjük, hogy továbbra is ma-
radjanak otthon.

2020. május 4-étől újra a hívő nép 
személyes részvételével ünnepelhet-
jük a szentmisét.

A gondjainkra bízottakért érzett 
felelősségtől vezérelve a szentmisék 
és szertartások egész idején minden 
résztvevő számára:

– kötelező a templomban a szájat 
és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, 
sál, kendő) viselni (a miséző papot és 
a kántort kivéve);

– kötelező a templomba érkezéskor 
a kézfertőtlenítés, vagy a magával ho-
zott, vagy a templom bejáratánál kihe-
lyezett fertőtlenítőszer használatával;

– kötelező egymástól 1,5-2 méter 
távolságban úgy elhelyezkedni, hogy 
csak minden második padban vagy 
széksorban foglalhatnak helyet; az 
egy háztartásban élő családtagok ül-
hetnek egymás mellett. A személyek 
közötti távolság és a templom méretei 
meghatározzák a résztvevők maximá-
lis létszámát!

– A szentmiséken továbbra is el kell 
hagyni a békeköszöntést kézfogással.

– A nyelvre és a két szín alatti ál-
doztatás továbbra sem engedélyezett.

– A kézbe áldoztatás rendje: A mi-
séző pap áldozása után és az áldoztatás 
megkezdése előtt végezzen kézfertőt-
lenítést, ugyanígy tegyen az áldozta-
tásban segítő akolitus is, áldoztatás 
után pedig ismét fertőtlenítsenek.

– A perselyadományokat távozás-
kor helyezzék a kosarakba a kijárat-
nál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk 
fel híveink figyelmét arra, hogy banki 
átutalással is eljuttathatják perselya-
dományukat vagy más célú támogatá-
sukat.

Az Egyházi Törvénykönyv előírá-
sai szerint az egyházmegyénk terüle-
tére korábban megadott felmentést a 
vasárnapi szentmisén való részvétel 
kötelezettsége alól továbbra is érvény-
ben hagyom, főleg a magas járvány-
kockázati korosztályba tartozó hívek 
védelmében, és mindazoknak, akik 
félnek a fertőzéstől.

Tekintettel a fennálló járványügyi 
helyzetre továbbra is érvényben ha-
gyom az általános feloldozás megadá-
sának lehetőségét. A fülgyónásra vo-
natkozóan pedig kérem, hogy a hívek 
gyóntatása még ne történjen gyóntató-
székben. A gyóntatószék helyett egy 
erre alkalmas, sok légköbméterű he-
lyiséget használjunk a gyóntatáshoz, 
maszkban és kellő távolságot tartva.

Gyermekkeresztelés tartható a 
megkövetelt egészségügyi távolság 
és a szükséges higiénés előírások leg-
gondosabb követésével.

Elsőáldozás csak ott legyen, ahol 
az egészségügyi előírásoknak meg 
tudnak felelni. A bérmálások időpont-
járól a későbbiekben intézkedem. Az 
esketésre is érvényesek a szentmisék-
re vonatkozó előírások.

A betegellátás és a rendkívüli ál-
doztatás tekintetében mindenben kö-
vessük az állami járványügyi előírá-
sokat.

A temetést a járványügyi szabályok 
megtartásával végezzük.

Pappal vagy pap nélkül vezetett 
minden templomi közösségi imádsá-
gon (rózsafüzér, litánia és szentség-
imádás) részt vehetnek híveink a meg-
követelt egészségügyi távolság és a 
szükséges higiénés előírások leggon-
dosabb követésével.

Nagy létszámú zarándoklatokat, 
tömeges imatalálkozókat, körmenete-
ket további rendelkezésig ne tartsunk.

Napi imádságban kérjük Istentől, 
hogy a járvány mihamarabb szűnjék 
meg! Az Úr oltalmazza a paptestvére-
ket és a híveket!

Ahol a hívek száma magasabb, ott 
érdemes a járvány idejére egy újabb 
szentmisét bevezetni.

A hatóságokkal továbbra is mű-
ködjünk együtt mindenben, és tartsuk 
be az általuk adott általános irányelve-
ket.

Kalocsa, 2020. május 2.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti 

érsek

Rónay György: Mire küldött?

Mire küldött az Isten? Arra, hogy
gyűlöld azt, aki éppúgy, mint te, mása,
s pusztán azért, mert károdat kívánja?
Miért küldött? Azért, hogy marakodj
s visszaharapd a beléd marót:
vagy, hogy utána menj, és hogyha fájna
szegénynek a rajtad ejtett marása,
te adj sebére egy kis balzsamot?

Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz, 
hisz magadat ítélned épp elég lesz,  
– és irgalmat, ha rád kerül a sor,
hol lelsz, ha magad sem irgalmazol?
Gyűlöl? Szeresd! S tán megválthatod akkor
magadat is, őt is a kárhozattól.

Fodor Ákos: Axióma

ki nem vígasztal
meg, mikor megbántottad, 
az nem is szeret.
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KATOLIKUS ÉLET
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1MÓZES 3,1-6

Hubáék a tengerparti nyaralásuk 
alatt ellátogattak egy közeli világító-
toronyhoz.

- Mire való a világítótorony? - kér-
dezte a kis Johanna

- Messzire, és széles körben világít, 
hogy a tengeren kinn lévő hajókat biz-
tonságban partra vezesse - válaszolta 
édesapa.

- De azt tudjátok-e, hogy mit csi-
náltak régen a gonosz emberek? - kér-
dezte édesanya. A tenger irányába mu-
tatott. - Látjátok azokat a szilákat ott a 
távolban? Megtörtént, hogy a gonosz 
emberek lámpást gyújtottak, és a szik-
lák közelében lóbálták azt. A hajóska-
pitányok azt hitték, az egy biztonságos 
hely, és végül a sziklákon kötöttek ki.

- Ez rémes - mondta Annamari lé-
legzetvisszafojtva. - Miért tesz valaki 
ilyet?

- Hát, miután a hajó a sziklának üt-
között, a zátonyra futtatók ellopták a 
rakományt - felelte anya. - Abban az 
időben a hajók gyakran szállítottak 
aranyat.

- Örülök, hogy ma nincsenek ilyen 
zátonyra futtatók - mondta Johanna 
hevesen.

- Én is örülök - helyeselt Jakab.
Annamari bólintott. Megborzon-

gott, ahogy az éles, kegyetlennek lát-
szó sziklatömböket nézte. 

- Tudjátok, gyerekek, ma is van-
nak zátonyra futtatók - mondta apa -, 
de ők nem hajókat süllyesztenek el. - 
Összevonta a szemöldökét. - A Sátán 
egy zátonyra futtató, mégpedig meste-
ri módon - folytatta apa. - Ő a gonosz 
dolgokat vonzónak és tetszetősnek 
tünteti fel, hogy kísértésbe essünk ál-
taluk. 

- Például? - kérdezte kíváncsian 
Jakab.

- Például azok az ismert zeneszá-
mok, amelyeknek fülbemászó a dal-
lama, de ártalmas szavakat, és gon-
dolatokat tartalmaznak - mondta apa. 
- A Sátán azt akarja, hogy hallgassuk 
ezeket.

Annamari bólintott.
- Vagy mi van a dohányzással és 

az alkohollal? Vannak olyanok, akik 
kipróbálják ezeket az iskolában, hogy 
jóban legyenek a népszerű gyerekek-
kel.

- Úgy van - helyeselt apa. - A 
Sátán néha meg tud győzni minket, 
hogy csak nyugodtan éljünk ezekkel.

- A sziklákon megfeneklett ha-
jókhoz hasonlóan a mi életünket is 
zátonyra futtatja a bűn, ha a Sátán 
hamis fénye megtéveszt bennünket 
- tette hozzá édesanya.

TE MIT GONDOLSZ? Van va-
lami, amit a Sátán jónak tüntet fel 
előtted, amiről pedig tudod, hogy 
valójában rossz? Ne felejtsd el, hogy 
az ő valódi célja zátonya futtatni em-
beri életeket! Előfordul, hogy gonosz 
dolgokat jónak, és vonzónak tüntet 
fel előtted - mint ahogy a tiltott fa 
gyümölcse is jónak, és vonzónak tűnt 
Éva számára. El akarja hitetni veled, 
hogy nem baj, ha olyan dolgokat te-
szel, amelyeket tilt Isten. Ne engedd, 
hogy csalárd módon bevonjon ezek-
be!

Az is a Sátán műve, hogy egyes 
embereket felhasználva megpróbál 
egy gyülekezetet tönkretenni. Kis 
lépésekben, eléggé amatőr módon, s 
úgy látszik, már-már sikerül is (fogy 
a gyülekezet).

TANULD MEG! „Maga a Sátán 
is a világosság angyalának adja ki 
magát” (2Korintus 11,14)

Szabó Mária gyűjtése

• A Magyarországi Református Egy-
ház Zsinati Elnökségének ajánlása 
szerint határozatlan időre zárva kell 
tartanunk templomainkat, míg ha-
tósági garanciát nem kapunk arra, 
hogy a fertőzés és járványveszély 
elmúlt. 

• Szeretettel ajánljuk továbbra is az 
online alkalmakon való részvételt. 
(Vasárnap 10 órakor Igehirdetés a 
Gyülekezet Youtube csatornáján, 
hétköznap „Lelkifröccs”, kéthe-
tente írásban mindez - Csillagszó). 
Kérem a Testvérek imádságait és 
megértésüket is ebben aa helyzet-
ben, amely reméljük, nem tart már 
sokáig.

• Kérjük, hogy továbbra is imádság-
ban hordozza a gyülekezetet, lelké-
szüket! Köszönjük az adományo-
kat, perselyeket! 

• Adakozásunk a járvány alatt: 
arra kérjük a gyülekezeti tagokat, 
hogy az istentiszteleti perselyado-
mányaikat átutalással juttassák el 
az egyházközségekhez. Akinek ez 
nem áll módjában, kérjük, hogy 
az erre szánt összeget tegye félre 
és később adományozza közössé-
gének. Számlaszámunk: Szentki-
rályi Református Egyházközség 
11732208-21059690. Kérem, hogy 
a közlemény rovatba tüntessék fel, 
hogy mire szánják az utalt össze-
get: adomány (Isten dicsőségére) 
vagy egyházfenntartói járulék vagy 
persely.

REFORMÁTUS ÉLET

A ZÁTONYRA FUTTATÓK
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Poloska invázió
Április, május hónapokban 

gyakran találkozunk sokszor a la-
kásokban is egy bűzös márványo-
zott mintájú rovarral, nagy valószí-
nűséggel ez a márványpoloska. 

Az ázsiai márványospoloska a 
Távol-Kelet trópusi, szubtrópusi terü-
letein honos rovar, nemzetközi szál-
lítmányokkal, turisták bőröndjeibe 
bújva potyautasként érkezett Észak-
Amerikába és Európába. Hazánkban 
Budapesten észlelték először 2013-
ban, az azóta eltelt néhány évben vi-
szont rettegett hírnévre tett szert főleg 
a városi lakosság körében. A faj „ott-
hon hagyta” az egyedszámot termé-
szetes módon szabályozó ragadozóit, 
parazitáit és kórokozóit, ezért az új 
környezetben hihetetlen mértékben 
képes szaporodni. Mivel pedig röpké-
pes és minden látszólagos esetlensége 
dacára igen fürge rovarról van szó, 
gyorsan tud új területeket meghódí-
tani. Nem egyedi eset, több inváziós 
állat- és növényfaj terjed hazánkban, 
ám ez a poloska tömegek életét érinti 
közvetlenül. A tél elől fagytól védett 
zugokat keres, ráadásul úgy tűnik, fő-
leg emberi településeken, ezért az első 
hűvösebb őszi napok beköszöntével 
akár naponta több tucatnyi rovar pró-
bál bejutni a lakásokba. Ezért nevezi 
őket a népnyelv büdösbogaraknak, 

ami viszont tudományosan cseppet 
sem helytálló, mert rendszertanilag a 
félfedélszárnyúak, és nem a bogarak 
rendjébe tartoznak. A másik szintén 
az elmúlt években bevándorolt rovar, 
a zöld vándorpoloska. Igen szapo-
ra. Gyakorlatilag mindkét faj szinte 
minden növényt szívásával károsít. 
Szívogatásuk nyomán a nővények 
elsatnyulnak, kifoltosodnak, gusztus-
talanná válnak. Ez utóbbiak előszere-
tettel tartózkodnak a szőlőfürtökben. 
Akár ihatatlanná is tehetik a bort. Mit 
lehet ellene tenni? Egyelőre gyakorla-
tilag semmit, nem lehet rovarirtóval 
teleszórni az országot. Folynak kuta-
tások a márványospoloskára szako-
sodott parazitoid élőlények esetleges 
bevetésére, ilyen lehet az úgyneve-
zett szamurájdarázs, de nagyon óva-
tosan kell bánni velük. Ha nem va-
gyunk elég körültekintőek, a poloska 
őshazájából újabb veszélyes, inváziós 
fajt szabadíthatunk a saját fejünkre, 
a példáért nem kell messzire menni. 
Meg lehet próbálni irtásukat a szabad-
kereskedelemben kapható taglózó ha-
tású rovarírtó szerekkel. Fontos, hogy 
tartsuk be a növényvédelmi előíráso-
kat, mind a dózist, mind a növényre 
való engedélyezést, és a várakozási 
időket. 

Forrás: internet.

Hány ember élt valaha a Földön?
Tehát mennyien haltak meg eddig?

Halottak napján mindenki a halot-
taira gondol, emlékezik. Ki a teme-
tőben, ki egy otthon gyújtott mécses-
nél. Esetleg csak csendben, halkan, 
mindentől mentesen magába fordul 
pár percig, és lepereg szeme előtt a 
múlt. De vajon mennyien vannak ők, 
akik már csak a múlt? Néhány éve 
készült erről egy becslés, ami a nagy 
számok miatt az elmúlt 3 évben nem 
sokat változhatott, tehát mérvadó le-
het. 2016-ban több külföldi és magyar 
sajtó is lehozta az érdekes gondolat-
kísérletet, majd végül a számokat. 
Mindannyian a Population Reference 
Bureau nevű szervezetre hivatkoztak, 
amely 1929 óta foglalkozik népesedé-

si kérdésekkel. Naná, hogy a címben 
szereplő kérdéseket kapják meg leg-
többször. Ezért a lehetetlennek tűnő 
feladatot elvégezték, és kalkuláltak. 
Pontosabban becsültek. Persze nem a 
hasukra ütöttek, hanem a tudományon 
alapuló kutatásokat vették figyelem-
be. A modern Homo sapiensig mentek 
vissza, vagyis az elmúlt 50 ezer év né-
pességi adataival kalkuláltak. Nézzük 
tehát. Időszámításunk előtt 8000 év-
vel nagyjából 5 millió ember élhetett. 
Időszámításunkkor már mintegy 300 
millió ember élhetett a Földön. Innen 
egészen 1650-ig borzasztóan lassan 
gyarapodott az emberiség. De ez nem 
csoda. Rengeteg volt a háború, a jár-

vány és nagy volt a szegénység, vagy-
is az átlagos életkor kicsi volt. Ekkor 
500 millió ember létezhetett. Az egy-
milliárdos határt 1800-ban értük el, és 
innentől már nem becslések alapján, 
hanem követhető kimutatásokból tud-
juk, hogy ma több, mint 7,5 milliárdan 
élünk a Földön. Vagyis bő kétszáz év 
alatt nőttünk 1 milliárdról 7,5 milliárd-
ra. Mindezek alapján a kutatók arra ju-
tottak, hogy eddig 108 milliárd ember 
élt a Földön. Amiből jelenleg pontosan 
7,7 milliárd ember él. Ennyit az első 
kérdésről. A címben szereplő második 
kérdésre a válasz pedig az elsőből kö-
vetkezik: mintegy 100 milliárd ember 
halt meg eddig. Forrás: Internet

Állás
A Szentkirályi Általános Is-

kola fenntartója, a Kecskeméti 
Tankerületi Központ állást hir-
det a szentkirályi iskola fűtő-
karbantartói munkakörének 
betöltésére. Fizetés a közalkal-
mazotti bértábla alapján, az állás 
határozatlan idejű szerződéssel 
augusztustól tölthető be. Érdek-
lődni és egyéb információt kérni 
Katzné Almási Zsuzsanna intéz-
ményvezetőnél lehet a 70/953-
7173-as telefonszámon.

Egy kis
csillagászat

Az áprilisi Hírmondóban egy lát-
ványos égi jelenségről olvashattak. 
Az Atlasz névre keresztelt üstökös 
került látótérbe, amely látványos-
nak ígérkezett április végén, május 
elején. Sajnos égi vándorunk április 
elején sok darabra szétesett, így el-
maradt a látvány. 

Ez az üstökös a pályaszámítások 
szerint már látható volt, úgy 4500 
évvel ezelőtt is.  -szerk-
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A Magyar Falu Program nyertes pályázatai
Az elmúlt évben lett meghirdetve 

a Magyar Falu Program, mellyel kap-
csolatban nagy reményekkel és sok pá-
lyázattal készültünk. A tavaly megje-
lent 13 önkormányzati pályázati kiírás 
közül 7-re nyújtottunk be pályázatot 
összesen mintegy 92 millió Ft támo-
gatási igénnyel. Ebből három pályázat 
nyert támogatást 9.915 e Ft értékben, 
de sajnos fontos egyéb beruházási ter-
veink forráshiány miatt nem részesül-
hettek támogatásban (Templom utca 
aszfaltozása, közterületi karbantartó 
gépek beszerzése, polgármesteri hiva-
tal felújítása, szolgálati lakás felújítá-
sa). Ezekkel idén újra szeretnénk pró-
bálkozni.

Sikeres pályázataink már részben 
meg is valósultak: 

Orvosi eszközök beszerzése (tá-
mogatás 2.962.013,-) keretén belül 
a háziorvos és a védőnői szolgálat 
fejlesztésére beszerzésre kerültek az 
alábbi eszközök: hordozható EKG ké-
szülék, holter EKG készülék, boka-kar 

index meghatározását biztosító auto-
matizált készülék, személyi mérleg, 
nőgyógyászati vizsgáló asztal, körzeti 
ápolói táska, paraván, 6 db ügyfélváró 
pad, 2 db iratszekrény és egy kis hűtő-
szekrény.

A hordozható EKG készülék

FAGYOSSZENTEK 
 A HAZAI NÉPHAGYOMÁNY „FAGYOSNAPOK” NÉVEN TARTJA SZÁMON MÁJUS 12., 13. ÉS 14.-ÉT.

SZENT PONGRÁC VÉRTANÚ 
(MÁJUS 12.)

Az ázsiai Frígiában született. A VI. 
században keletkezett szenvedéstörténe-
te szerint szüleit korán elvesztette. A ti-
zennégy éves fiú nagybátyjával, Dénes-
sel frígiai hazájából Rómába költözött. 
Az ő negyedükben bujkált híveivel Mar-
cellinusz pápa, s tőle vette fel a kereszt-
séget Dénes és Pongrác. Pongrác részt 
vett a közösség imáin és áldozati ünne-
pein. Hamarosan azonban a rejtőzködő 
pápára rábukkant a hatóság, ezzel együtt 
Pongrácot és nagybátyját is feljelentet-
ték a császárnál. Pongrác a császár előtt 
kiállva is hősiesen védelmezte hitét és 
a keresztényeket, ennek következtében 
pedig 304. május 12-én a Via Aurelián 
lefejezték.

SZENT SZERVÁC PÜSPÖK
(MÁJUS 13.)

Tongeren püspöke volt, majd Maast-
richt városába települt át és az ottani egy-
házmegye püspöke lett. Jelentős szerepe 
volt a kereszténység terjesztésében Né-
metalföld területén. Maastrichtban a ko-
rábbi római templom helyére felépíttette a 
Miasszonyunk-templomot, amely ma is a 
város egyik vallási központja. Kora egyik 
jelentős egyházi személyisége volt, renge-
teget utazott és részt vett számos zsinaton, 
egyházi gyűlésen. Az eretnekek, különö-
sen az arianizmus elkötelezett üldözője 
volt. Szervác 384 pünkösdhétfőjén, má-
jus 13-án halt meg. Szabadban lévő sírját 
soha nem lepte be a hó. Később templo-
mot emeltek fölé és búcsújáró hellyé vált. 
Úgy tartják, hogy sírjánál, ereklyéinél sok 
beteg, ördöngös meggyógyult.

SZENT BONIFÁC VÉRTANÚ
(MÁJUS 14.)

Egy Aglaida nevű nemes hölgy sze-
retője és vagyonának őrzője volt. Később 
isteni intésre mindketten töredelmesen 
megbánták bűneiket, és elhatározták, hogy 
Bonifác a vértanúk holttesteinek megke-
resésére indul, hátha ily módon, imáik ré-
vén üdvöt nyerhetnek. Néhány nap múlva 
Bonifác Tarsus városába érkezett. Leült 
a még élő, szenvedő vértanúk lábaihoz, 
bilincseiket csókolgatta, és így szólt: „Ta-
podjátok meg az ördögöt, Krisztus küzdő 
vértanúi! Csak még egy kicsit tartsatok ki! 
Rövid a szenvedés, amit örök nyugalom és 
kimondhatatlan megelégülés követ majd. 
E kínzások, amiket Isten iránti szeretetből 
elszenvedtek, csak ideig-óráig tartanak.” 
Bonifácot ezután elfogták, megkínozták, 
majd lefejezték. - internet-

Titkolt tények Trianonról V. befejező rész
(forrás: internet. A cikket terjedelme miatt, csak több részletben tudjuk közreadni.)

Itt kell említeni Ionel Bratianu ro-
mán miniszterelnök 1920. július hó 
1. napján Bukarestben elhangzott 
nyilatkozatát: „nem nyughatunk addig, 
amíg a magyar népet gazdaságilag és 
katonailag teljesen tönkre nem tesszük, 
mert mindaddig, amíg Magyarország-
ban az életképességnek szikrája is van, 
mi magunkat biztonságban nem érezhet-
jük.”

A Trianoni Békeszerződés tárgyalá-
sa során több esetben felvetődött, hogy 
Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek 
szövetséges államnak. A Franciaorszá-
got képviselő Tardieu és Berthelot voltak 
azok, akik nem kis nehézségek árán ér-
ték el azt, hogy az antant nagyhatalmak 
Romániát hadviselő államnak ismerjék 
el. Maga Clemenceau miniszterelnök 
nyilatkozta, hogy „a szövetségesek meg-

egyeztek abban, hogy Romániát ismét 
szövetséges hatalomnak tekintik, és a 
Konferencián e szerint kezelik”, tehát a 
szövetségesek Romániának ugyanolyan 
számú küldöttséget engedélyeztek, mint 
Belgiumnak vagy Szerbiának, vagyis 
azoknak az államoknak, amelyek a há-
ború kezdetétől annak befejezéséig har-
coltak Németország – Ausztria-Magyar-
ország ellen.



Történelmi tény, hogy a magyar dele-
gáció a Béketárgyalásokon nem vehetett 
részt. Csupán akkor volt jelen, amikor a 
meghozott ítéletet, határozatot a részére 
kézbesítették. Ekkor közölték a magyar 
delegációval, hogy csak akkor lehet tag-
ja a Népszövetségnek, ha a határozatot 
tudomásul veszi.

A magyar delegáció a kényszerítő 
körülmények hatása alatt írta alá a Béke-
szerződést. Ez az aláírás, mivel a kény-
szerítő körülmények hatására történt, 
mind a nemzetközi jog, mind pedig a 
bírói joggyakorlat értelmében érvényte-
len.

Figyelembe kell venni azt is, hogy 
a Szerződést aláíró államok közül több 
országnak a helyzetében változás állott 
be:

– A Szovjetunió, mint egységes ál-
lam megszűnt.

– Jugoszlávia, mint a Szerződést alá-
író egyik állam a korábbi formájában 
megszűnt létezni.

– Csehszlovákia, mint egységes ál-
lam ugyancsak megszűnt.

A változások miatt a Szerződés jogi 
formájában sem lehetne fenntartható.

A 1920. június 4-i Trianoni és az azt 
kiegészítő 1947. szeptember 15-i Párizsi 
Békeszerződések érdemi jogi felülvizs-
gálatával meg lehetne állapítani, hogy a 
fenti szerződések érvénytelenek. Utóla-
gosan, ha csak részben is, de mentesíteni 
lehetne a Magyar Népet az I. világhá-
borúban való részvétele miatt kiszabott 
kollektív büntetés és annak következmé-
nyei alól.

Erre vonatkozó passzusok:
ENSZ Alapokmánya
2. cikk 1. A Szervezet valamennyi tag 

szuverén egyenlőségének elvén alapszik. 
2. A Szervezet összes tagjai abból a 
célból, hogy a tagságból eredő jo-
gokat és előnyöket mindannyiuk 
számára biztosítsák, kötelesek a je-
len Alapokmányban vállalt kötele-
zettségeiket jóhiszeműen teljesíteni. 
3. A Szervezet összes tagjai kötelesek 
nemzetközi viszályaikat békés eszkö-
zökkel és oly módon rendezni, hogy a 
nemzetközi béke és biztonság, valamint 
az igazságosság ne kerüljön veszélybe. 
4. A Szervezet összes tagjainak nem-
zetközi érintkezéseik során más Állam 
területi épsége, vagy politikai függet-
lensége ellen irányuló vagy az Egye-
sült Nemzetek céljaival össze nem férő 
bármely más módon nyilvánuló erő-
szakkal való fenyegetéstől vagy erő-
szak alkalmazásától tartózkodniuk kell. 
5. A Szervezet összes tagjai az Egyesült 

Nemzetek részére a jelen Alapokmány-
nak megfelelően folytatott bármely 
tevékenységéhez minden segítséget 
megadnak és tartózkodnak attól, hogy 
segítséget nyújtsanak olyan Államnak, 
amely ellen az Egyesült Nemzetek meg-
előző vagy kényszerítő intézkedéseket 
foganatosít.

Bécsi egyezmény a szerződések jo-
gáról

48. Cikk
Tévedés
1. Valamely állam a szerződés-

sel kapcsolatos tévedésre, mint olyan 
okra, amely érvényteleníti a szerződés 
reá nézve kötelező hatályának elisme-
rését, akkor hivatkozhat, ha a tévedés 
olyan tényre vagy helyzetre vonatko-
zik, amelyet az adott állam a szerződés 
megkötésekor létezőnek feltételezett, 
s amely lényeges alapul szolgált ah-
hoz, hogy a szerződést magára néz-
ve kötelező hatályúnak ismerje el. 
2. Az 1. bekezdés nem alkalmazha-
tó, ha az érintett állam saját maga-
tartásával hozzájárult a tévedéshez, 
vagy ha a körülmények olyanok vol-
tak, hogy a lehetséges tévedést az 
adott államnak észlelnie kellett volna. 
3. Egy tévedés, amely csupán a szerződés 
szövegének szóhasználatára vonatkozik, 
nem érinti az érvényességet; ilyenkor a 
79. Cikk alkalmazandó.

49. Cikk
Megtévesztés
Ha valamely államot egy másik tár-

gyaló állam megtévesztő magatartásával 
vesz rá a szerződéskötésre, az érintett ál-
lam hivatkozhat a megtévesztésre, mint 
olyanra, amely érvényteleníti a szerző-
dés reá nézve kötelező hatályának elis-
merését.

50. Cikk
Valamely állam képviselőjének meg-

vesztegetése
Ha annak kifejezését, hogy az állam 

a szerződést kötelező hatályúnak ismeri 
el, képviselőjének egy másik tárgyaló 
állam általi közvetlen vagy közvetett 
megvesztegetésével érték el, akkor az 
érintett állam hivatkozhat a megveszte-
getésre, mint olyanra, amely érvénytele-
níti a szerződés reá vonatkozó kötelező 
hatályának elismerését.

51. Cikk
Valamely állam képviselőjének kény-

szerítése
Ha annak kifejezését, hogy egy állam 

egy szerződést kötelező hatályúnak is-
mer el, képviselője ellen irányuló kény-
szerítő cselekményekkel vagy fenyege-

tésekkel érik el, az elismerés kifejezése 
semmiféle jogi hatással nem jár.

52. Cikk
Valamely állam kényszerítése fenye-

getés vagy erőszak alkalmazásával
Semmis az a szerződés, amelyet az 

Egyesült Nemzetek Alapokmányában 
foglalt nemzetközi jogi alapelvek meg-
sértésével fenyegetés vagy erőszak hatá-
sára kötöttek.

53. Cikk
Az általános nemzetközi jog feltétlen 

alkalmazást igénylő szabályaiba ütköző 
szerződések (ius cogens)

A szerződés semmis, ha megkötésé-
nek időpontjában az általános nemzet-
közi jog valamely feltétlen alkalmazást 
igénylő szabályába ütközik. Ezen egyez-
mény alkalmazási körében az általános 
nemzetközi jog feltétlen alkalmazást 
igénylő szabálya olyan normát jelent, 
amelyet az államok nemzetközi közössé-
ge, mint egész, olyanként fogadott el és 
ismert el, mint amelytől nem lehet eltérni 
és amelyet csak a nemzetközi jognak az 
ugyanilyen jellegű későbbi szabályával 
lehet megváltoztatni.

62. Cikk
A körülmények alapvető megválto-

zása
1. A szerződés megkötésének idejé-

ben fennállott körülményeknek a részes 
felek által előre nem látott alapvető meg-
változására, mint a szerződés megszűné-
sének vagy az abból való kilépésnek az 
okára nem lehet hivatkozni, kivéve, ha:

a) ezeknek a körülményeknek a fenn-
állása lényeges alapul szolgált ahhoz, 
hogy a részes felek a szerződést magukra 
nézve kötelező hatályúnak ismerjék el;

b) a változás hatására gyökeresen 
átalakul a szerződés alapján még teljesí-
tendő kötelezettségek mértéke.

2. A körülmények alapvető megválto-
zására, mint a szerződés megszűnésének 
vagy az abból való kilépésnek az okára 
nem lehet hivatkozni:

a) ha a szerződés határt állapít meg; 
vagy

b) ha az alapvető változás annak 
eredménye, hogy az erre hivatkozó ré-
szes fél akár a szerződésből folyó köte-
lezettségét, akár a szerződésben részes 
bármelyik féllel szemben fennálló más 
nemzetközi kötelezettségét megszegte.

3. Ha a részes fél az előző bekezdések 
alapján a körülmények alapvető megvál-
tozására, mint a szerződés megszűnésé-
nek vagy az abból való kilépésnek az 
okára hivatkozhat, a megváltozásra, mint 
a szerződés alkalmazása felfüggesztésé-
nek okára is hivatkozhat.
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Villámgyors eperhab

előkészület: 15 perc

Hozzávalók: 60 dkg eper, 5 
dl habtejszín, 15 dkg gyümölcscukor, 
6 db babapiskóta

1 A gyümölcsöket megmossuk, majd 
kicsumázzuk.
2 A megtisztított epret botmixerrel 
pépesítjük, majd az így kapott püré-
hez hozzákeverjük a gyümölcscuk-
rot.
3 A tejszínből kemény habot verünk. 
Ehhez jó tanács, hogy lehetőség sze-
rint ne csak a tejszín, de a használt 
eszközök (tál, habverő) is hidegek 
legyenek.
4 A kemény tejszínhabhoz óvatosan 
hozzáforgatjuk az eperpürét, ügyelve 
arra, hogy ne    törjük össze a habot.
5 Az elkészült eperhabot kis tálakba 
szedjük, majd fél órára hűtőbe tes-
szük.
Az eperhabot egy-egy egész eperrel 
és babapiskótával tálaljuk.

Született: Szabó Luca    2020.04.13.   anyja neve: Szente-Varga 
Orsolya

Házasságot kötött: Csorba Johanna és Gyulay Dávid      
2020.04.18.

Elhalálozott: Bózsik Lászlóné  sz.név: Kóczó Terézia   élt 79 évet, 
Kis-Prumik Ambrusné  sz.név: Radics Mária Anna élt 83 évet, Farkas 
Mihály   élt 86 évet
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ÉTKEK, TIPPEK, 
FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek

Ha nincs tél, nincs nyár – tartotta 
a régi bölcselet. Az idén bebizonyo-
sodott, hogy tavasz sem. Megszűn-
tek az óceán felől alacsony légnyo-
mású ciklonok érkezései mérsékelt 
léghőmérséklettel, és csapadékkal. 
Helyükbe anticiklonok léptek, hű-
vös, sokszor hideg, sarkvidék kör-
nyékéről származó száraz levegővel. 
Többször voltak fagyos napok, meg-
pecsételve az idei sárgabarack, őszi-
barack, cseresznye és szilva sorsát. 
Nagyrészt odalett a teljes termés. A 
hónap első négy napján nemhogy ta-
lajmenti fagyok lettek volna, hanem 
2 méteres magasságban is 2-án -5 C 
fok volt. További fagyos nap volt 7-
én, és 14-én, ami nyomot hagyott az 

éppen fakadó szőlőkben. Ebben az 
időben hűvösek voltak a nappalok is. 
Voltak szokatlan meleg napok is, 17-
én, 16-án és 24, 25-én, amikor is 25 
fok körül volt a nappali legmagasabb 
hőmérséklet. Szomorúan kellett tu-
domásul vennem, hogy pacsirtaszót 
falunk fölött nem hallottam. Kevés 
van a barázdabillegetőkből. Fecskét 
is csak ott lehet látni, ahol háziállatok 
vannak. A csapadékhiányt szenvedik 
a növényi kultúrák. Csapadékviszo-
nyok: 13-án 4,2 mm, 14-én 1,5 mm, 
27-én 6,5 mm. Összesen 12,2 mm. A 
sokévi átlag: 44 mm. 2019 áprilisá-
ban 38,9 mm esett, 2018 áprilisában 
13 mm. 

V. F.

Április időjárása

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszé-

dos településeken szántót, legelőt, ka-
szálót vásárolnék vagy bérelnék. Ben-
csik Jenő telefon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 
10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklőd-
ni a 70/442-7008-as telefonszámon.

* Szentkirályon 2,3 ha Kövidinka és 
3,4 ha Cserszegi szőlőültetvény eladó. 
Érdeklődni: 30/443-8344.  

* Szentkirály vonzáskörzetében, 
szántót bérelnék, vagy vásárolnék! Sza-
bó Sándor 06-30-258-4495.

* Napelem szerelés. Villanybojlerek 
javítása, vízkőmentesítése. Villanyhá-
lózat felújítása, áramfogyasztás ellen-
őrzése. Világítás kiépítése, javítása. 06 
20 297-2321.

* Eladó 3 db zöld-fehér mintás folt-
varrott takaró. Érdeklődni: 70/3371337 
telefonszámon.

* Kerti fűnyírást, gyepszellőz-
tetést, egyéb gyeppel kapcsolatos 
ápolási munkákat vállalok.Telefon: 
+3630/30878622

Fontos
Az újságcikkek leadási határideje: minden hónap 3. napjával bezárólag. 
Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehe-
tőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség címére: sztkhirmon-
do@gmail.com

A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiak-
ban 10.- Ft szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes 
hirdetés az alábbi táblázat szerint. Előfizetők részére 50 % kedvezmény. 
A hirdetést minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árát a Polgár-
mesteri hivatal pénztárában lehet befizetni, vagy utalni.

Hirdetési tarifák:
1/1 oldal 230x180 mm 10.000 Ft
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6.000 Ft
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5.000 Ft
1/8 oldal 90x60 mm 3.000 Ft 
1/16 oldal 60x45 mm 1.000 Ft.

A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák.
Számlaszám a befizetésekhez: 11732208-15338246



Szépkorúak köszöntése

Hiányoztok: pedagógusoknak
a gyerekek, gyerekeknek

a pedagógusok

Terményfelvásárlás és
raktározás!

A Tiszaalpári telephelyén
6066 Tiszaalpár, 108/20 HRSZ.

Jó árak, gyors fizetés
Önhöz igazodva

Kovács Imre: 30/32-88-911
Barna Zoltánné: 70/492-89-57
fabergabonakft@gmail.com

búza, kukorica, árpa, rozs, tritikálé,
olajos és apró magvak

Az idei szezonban is várjuk
régi és új ügyfeleinket!

Úgy hozta a sors, hogy áprilisban 
három szépkorú falustársunkat kö-
szönthettük. Kőszegi Jenőné és Má-
tyus Antal a 90., Dankó Ferencné a 
95. életévébe lépett.

Ritkaság számba megy ilyen szép 
kort megélni, bár velük együtt össze-

sen 12 szentkirályi szépkorút tartunk 
nyilván jelenleg (köztük kettő a fér-
fi), ha viszont a Teremtő engedi, év 
végéig 16-ra emelkedhet ez a szám.

Érdekesség, hogy Kőszeginé 
Etelka néni csak 1997 óta él Szent-
királyon, Anti bácsi viszont 5 éves 

kora óta lakik az általa most is lakott 
tanyában. Dankóné Piroska nénit 
pedig 5 gyermeke, 10 unokája és 10 
dédunokája mellett 7 ükunokája is 
köszönthette (a 8. „úton van” a meg-
születés felé).
Isten Éltesse Őket!

Közérdekű telefonszámok
Általános segélyhívó: 112
Rendőrség: 107
Kecskeméti Rendőrkapitányság: 0676 484-684
Tiszakécskei rendőrőrs: 0676 441-155
Körzeti mb. Urbán Ferenc: 0670 624- 8060
Hatósági állatorvos Dr. Molnár Gyula: 0670 776-5920
Szabó Gellért polgármester: 0670 3371-341
Dr. Szűcs Zsolt háziorvos: 0630 9832- 966
Kovácsné Lázár Ilona tanyagondnok: 0670 997-8287
Deák Béla tanyagondnok: 0670 380 2196
Polgárőrség: 0670 3371-340


