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Ó régi szép est... tündöklő siker, 
Mikor jön egyszer hozzád fogható, 
Dicsőséged az egekig ivel, 
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék 
És lelkes nézők tapsoltak neked, 
Színházi est, melyen - ó büszkeség! - 
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petőfi, Jókai, 
Vasvári, Táncsics és a korai 
Tavaszi mámor sok nagy ifja még, 

Színésznőd Laborfalvy Róza volt, 
Ki Jókainak szívére hajolt... 
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola szeretettel vár minden érdeklődőt  március 15-i ünnepségére 
2010. március 12-én 11 órakor a művelődési házba A FORRADALOM EGY  HANGOS

KIÁLTÁS. Az ünnepi műsort előadják a 6.osztály tanulói. Felkészítő tanár:
Katzné Almási Zsuzsanna. A műsor előtt fél órával a hősi emlékműnél koszorúzunk. 

Ünnepeljünk együtt!
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A képviselő-testület február 11-én 
tartotta soron következő ülését. A napi-
rendek között szerepelt az önkormány-
zat előző évi költségvetési rendeletének 
módosítása, a 2009. évi gazdálkodásról, 
és a 2010. évi költségvetésről szóló ren-
deletek megalkotása, a képviselő-testület 
2010. évi munkatervének összeállítása, 
településőri támogatási szerződés, Megyei 
Kárenyhítési alap, és a Tiszakécskei 
Tűzoltó-egyesület támogatása. Az ülésen 
7 képviselőtag volt jelen. 

Az ülés megnyitása után a képvise-
lő-testület módosította az önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletét, mely 
a különféle támogatások, telekértékesí-
tés, iparűzési adó többletbevétel, par-
lagfű pályázat bevételének és kiadásá-
nak beépítése miatt vált indokolttá. 

Ezt követően az önkormányzat 
2009. évi gazdálkodásáról szóló rende-
let megalkotására került sor, melyet a 
képviselőtagok egyhangúlag jóváhagy-
tak az alábbi főbb számokkal: a költség-
vetési bevételek fő összege 490.830 e 
Ft,  pénzmaradvány 46.136 e Ft, összes 
kiadás 436.487 e Ft. Ebből fejlesztésre, 
beruházásra fordított összeg 19.488 e 
Ft. Ennél jóval több lett kifizetve, de 
az új szabályok szerint az utólagosan 
finanszírozott  fejlesztéseket  kötelezett-
séggel terhelt pénzmaradványba kellett 
átvezetni. Megtörtént a Szent István 
szoborpark felújítása, a Millenniumi 
Emlékparkba kerti tó létesítése, az 
önkormányzat földterületet vásárolt, 
elkészült a tornacsarnok fűtéskorszerű-
sítése, az Óvodánál új játszótér épült, az 
önkormányzat új tanyagondnoki autót 
vásárolt, az egészségügy részére hal-
lásvizsgálót, az iskolához projektort, 
taninform szoftvert, videokamerát, a 
művelődési házhoz csillagvizsgálót, a 
konyha részére konyhai szoftvert, a 
hivatalhoz iratkezelő szoftvert vásárol-
tunk. Támogattuk a településen állandó 
lakosként élő fiatalok első lakáshoz 
jutását, támogatást kaptak a faluba szü-
letett újszülöttek, kifizettük a ceglédi 
regionális hulladékgazdálkodásra az 
önkormányzati saját erőt. Az önkor-
mányzat támogatta az iskolai tanulók 
étkeztetését (nyári időszakban is), és 
a tankönyv-vásárlás terheit, a szilárd 
hulladék gyűjtését, és besegített a folyé-
kony hulladék-kezelésbe is, átvállalván 
az ártalmatlanítás költségét. Ezen túl-
menően a rászoruló családok lakás-

fenntartási támogatásban, rendszeres 
átmeneti segélyben részesültek, továbbá 
a lakáshitel tőketörlesztéséhez is nyúj-
tott támogatást az önkormányzat. Az 
idősek karácsonyra ebben az évben is 
kaptak  ajándékot.  A  tehetséges  diákok 
és oktatóik számára állami forrásból 
„Útravaló” támogatást fizettünk. Bursa 
ösztöndíjjal segítette az önkormányzat a 
felsőoktatásban résztvevő helyi fiatalok 
továbbtanulását. 

A következőkben a 2010. évi költ-
ségvetési rendelet megalkotására került 
sor. A polgármester előterjesztésében 
elmondta, hogy a kibővített pénzügyi 
bizottsági ülésen elhangzott javaslatok 
eredményeképpen a tervezetben sze-
replő forráshiány összege 6.264 ezer 
forinttal csökkent, így a forráshiány 
32.494 ezer forintra módosult. A 2010. 
évi költségvetés összeállítása a költ-
ségvetési törvény és az önkormányzat 
intézményeinek biztonságos üzemel-
tetése figyelembevételével történt. A 
központi támogatások összege 100.210 
ezer forint, mely a normatív támoga-
tásokat, a feladattal terhelt normatív 
támogatásokat, és az SZJA kifizetést 
tartalmazza, és 14 millióval kevesebb 
az előző évinél. Az önkormányzat sajá-
tos bevétele 107.387 ezer forint, amely 
a helyi adókat, a bérleti díjakat, és a 
lakbéreket tartalmazza. Az intézmények 
részére ebben az évben is pályázati 
önerőként elkülönítettünk az óvodának, 
iskolának, egészségügynek 500-500 
ezer forintot. Személyi jellegű kifizeté-
sekre 123.951 ezer forintot terveztünk. 
A tervezésnél csak a soros előrelépé-
sekkel és a minimálbér emelkedésé-
vel számoltunk. Jubileumi jutalomban 
részesül az óvodánál 3 fő, az iskolá-
nál 1 fő. Melegétkezési utalvánnyal 
számoltunk az állandó munkakörben 
lévők részére hatezer forinttal havon-
ta. Dologi kiadásra 50.802 ezer forint 
lett tervezve. A tervezésnél a közüze-
mi díjak emelésével, de még inkább a 
takarékos gazdálkodással számoltunk. 
Fejlesztésre 23.605 ezer forintot ter-
veztünk, a megkezdett szennyvízcsa-
tornázásra, továbbá olyan felújításokra, 
amit már nem lehet tovább halogatni. 
Ilyen az Idősek Otthonháza tetőszerke-
zetének felújítása, és a gyermekorvosi 
szobában ablakcsere. Ebben az évben 
is támogatjuk a községben letelepedni 
szándékozó fiatalokat, és az újszülötte-

ket is. Speciális kiadásokra 37.725 ezer 
forintot terveztünk. Az önkormányzat 
továbbra is térítésmentesen szállítja a 
lakossági kommunális hulladékot, és 
ösztöndíjjal segíti a felsőoktatásban 
résztvevő szentkirályi fiatalok továbbta-
nulását, a polgárőrséget is támogatjuk.  

Ezután a képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal és intézményei 
2010. évi költségvetésének bevételi és 
kiadási főösszegét 358.987 e forinttal, 
és 32.494 e forint forráshiánnyal egy-
hangúlag jóváhagyta.

Ezt követően a képviselő-testület 
összeállította és jóváhagyta a 2010. évi 
munkatervét. 

A képviselő-testület előző ülésén 
a településőri pályázatok elbírálása 
során a pályázat eredménytelenségé-
ről döntött. Nem mondta azonban ki, 
hogy az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumhoz benyújtott és általuk 
elfogadott pályázatunk nyomán szüle-
tett Támogatási megállapodást fenn-
tartjuk-e, vagy felmondjuk. A képvise-
lő-testület a megállapodás fenntartása 
mellett döntött és felhatalmazta a pol-
gármestert a településőr személyének 
kiválasztására. 

Ezt követően anyagi támogatás iránti 
kérelmek elbírálása került napirendre. A 
képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei 
Kárenyhítési Alap részére 10.000.- Ft, a 
Tiszakécskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület  
részére 100.000.- Ft összegű támogatás 
odaítéléséről döntött.  

A polgármester tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy az önkormányzatnak a Sallai 
utca telekhatár rendezésével kapcsolatos 
kérelmét a Körzeti Földhivatal elutasí-
totta azzal az indokolással, hogy az erre 
vonatkozó eljárási szabályok nem kerül-
tek betartásra. A változással érintett terü-
let ugyanis a helyi önkormányzatokról 
szóló törvény szerint forgalomképtelen, 
így ennek elidegenítése semmis. A fentiek 
alapján a Sallai utca 8249 m2-es területé-
ből, mint forgalomképtelen törzsvagyon-
ból 64 m2 területet vissza kell helyezni 
a forgalomképes ingatlanvagyon körébe, 
ezt követően köthető meg a telekhatár-
rendezési szerződés az érintett ingatlan-
tulajdonosokkal, és kérhető a Körzeti 
Földhivatalnál az ingatlanok tulajdoni 
lapján a térmértékek átvezetése. 

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az eljárás fentiek szerinti 
lebonyolítására.

2010. február 11-ei testületi ülésen történt
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Február 19-én 16 órától szennyvíz-
beruházási fórummal, és közmeghall-
gatással egybekötött falugyűlés volt a 
Művelődési Házban. A jelenlévők száma 
kb. 90 fő. A falugyűlés megnyitása után 
Kotroczó Zsolt hadnagy, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőrkapitányság baleset-meg-
előzési előadója tájékoztatta a résztve-
vőket a 2010. január 1-én életbelépett 
KRESZ módosításokról, a polgárőrök 
szerepéről a rendőrség munkájában. Elő-
adásának további részében felhívta a fi-
gyelmet az ittas vezetés veszélyeire, és 
beszélt a mezőgazdasági gépek, illetve az 
egy nyomon haladó járművek használatá-
ról, majd válaszolt a feltett kérdésekre. 

A következőkben a polgármester 
megtartotta szokásos évértékelő beszá-
molóját. Elöljárójában tájékoztatta a je-
lenlévőket a községünket érintő alábbi 
adatokról: az elmúlt év utolsó napján a 
lakosság száma 1957 fő volt: 15 újszü-
lött gyarapította a falu lakosságát és 24 
haláleset történt. Lakóhelyet létesített 34 
fő, elköltözött 30 fő. Ennek következté-
ben falunk lakossága egy év alatt 5 fővel 
csökkent. A képviselő-testület az elmúlt 
évben 13 ülést tartott, melyen 12 rendelet 
és 100 határozat született 81 %-os átlagos 
képviselői részvétel mellett. Megköszön-
te a képviselő-testület és a bizottságok 
elmúlt évi munkáját.

Beszámolójának további részé-
ben részletesen ismertette az elmúlt év 
gazdálkodásának adatait, a „Szentki-
rályért” Közalapítvány működésével 
kapcsolatos fontosabb adatokat, az idei 
terveket, elképzeléseket, majd ismertet-
te az alapítványi ösztöndíj-pályázat 2. 

ütemének nyerteseit, akik Kasza Nelli, 
Kecskés Bettina, Madari Zoltán, Takács 
Renáta, Turkevi-Nagy Rita, és Szabó An-
namária középiskolai tanulók, valamint 
Hajagos Annamária főiskolai hallgató. 
Az előbbiek 10-10, a főiskolás hallgató 
20 ezer forint egyszeri támogatásban ré-
szesül. 

Ezután hozzászólások következtek: 
Kovács Ferenc az őstermelők által 

befizetett iparűzési adó összegéről, a 
mentesség lehetősége felől érdeklődött és 
elmondta, nem ért egyet az iparűzési adó 
előre történő fizetésével, mivel még ak-
kor senki sem tudja, hogy hogyan alakul 
az adott évben a bevétele.  

dr. Lipka Klaudia jegyző  válaszában 
elmondta, hogy 2008. évben az ősterme-
lőknek előírt iparűzési adó összege kb. 
1.900 ezer forint, ebből 384 ezer forint 
hátralék van még. 

A Hivatal nyilvántartása szerint 116 
őstermelő nyújtott be adóbevallást. Az 
adózás rendjéről szóló törvény írja elő az 
adófizetésre vonatkozó szabályokat, helyi 
szabályozással csak az őstermelők vonat-
kozásában ezen nem változtathatunk.  

Ezt követően került sor a szenny-
víz-beruházási fórumra. A polgármes-
ter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
szennyvízhálózat gerincvezetékének fek-
tetése befejeződött, és a szennyvíztelep 
építési-szerelési munkálatai is megfelelő 
ütemben haladnak. Február 26-án be-
fejeződik a mű annak ellenére, hogy az 
állami támogatás lehívása még várat ma-
gára, egyelőre azt sem lehet tudni, hogy 
a kivitelezők mikor juthatnak a pénzük-
höz. Köszönetét és elismerését fejezte ki 

a projekt résztvevőinek a helytállásukért, 
és a nagyszerű munkáért. Tájékoztatott 
arról is, hogy január közepére az önkor-
mányzat rendelkezett valamennyi ingat-
lanra vonatkozóan azzal a nyilatkozattal, 
miszerint az ingatlan tulajdonosa a háló-
zatra rá kíván kötni. Talán nem mondható 
szokványosnak ez az állapot, azonban ez 
azt bizonyítja, hogy eljutott mindenkinek 
a felismeréséig, hogy jó ügyről van szó. 
A csatornahálózatra február 26-tól lehet 
rákötni, így március 1-étől indulhat a hat-
hónapos próbaüzem. A próbaüzem ideje 
alatt szennyvízdíjat nem kell fizetni. 

Ezután Sütő Vilmos a Bácsvíz Rt. 
csatornaágazat vezetője részletesen tájé-
koztatott a házi csatornák kiépítésének le-
hetőségeiről, és felhívta a figyelmet, hogy 
a rákötések megfelelő körültekintéssel, 
szakmai irányítással történjenek. A derí-
tők további sorsát illetően javasolta, hogy 
a jó állapotban lévő derítők megfelelő 
tisztítás után a csapadékvíz összegyűjté-
sére, ezáltal öntözésre is használhatók. A 
rossz állapotban lévő derítőket célszerű 
megszüntetni. Aki locsolásra is használja 
a vizet, annak célszerű locsolómérőt fel-
szereltetnie, mert az erre a célra használt 
víz után nem kell szennyvízdíjat fizetnie. 
Erre vonatkozó igényét ki-ki a Bácsvíz 
felé jelezze. A csatornarendszerbe csak 
szennyvizet szabad beleengedni, csapa-
dékvizet vagy ipari szennyvizet, konyhai 
hulladékot, festéket, vegyi anyagokat 
nem, mivel ezek tönkreteszik a telepen 
lévő gépeket. 

Ezt követően a polgármester megkö-
szönte a részvételt, és a falugyűlést befe-
jezettnek nyilvánította. 

A Falugyűlésről jelentjük

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentkirály község Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező Szentkirály, 
Sallai u.10. szám alatti Fecskeház tetőtéri 6. számú bérlakás lakás céljára történő bérbeadására legfeljebb 5 év időtar-
tamra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 2010. március 19-én pénteken 13 óráig lehet benyújtani, ahol részletes 
pályázati felhívás és további tájékoztatás kapható.
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1906-ban a Magyar Királyság összes közigazgatási egységé-
ben, településein választások zajlottak. Ezért az illetékes hatóságok 
elkészítették a választópolgárok névjegyzékét. Településünk akkori 
névjegyzékét közölte a Kecskeméti Nagy Képesnaptár is. A jegyzék 
tartalmazza a lakosok neveit ABC sorrendben, a foglalkozását és a 
tanyaszámát, amelyben laktak.

Almási Gáspár gazda 331, Antal Dániel gazda 62/a, Bakos János 
S. gazda 375, Balogh Gergely bérlő 46/a, Banó Gergely gazdálkodó 
304, Beke János gazdálkodó 499, Béni Mihály gazdálkodó 292, Bimbó 
László gazdálkodó 427, Bodor Boldizsár gazda 486, Bódog Imre Cs. 
Gazda 65, Búzás József tanító 257/a, Brusznyiczky Pál tanító 279/a, 
Csertő Lajos ifj. gazda 492, Csille János ifj. gazda 480, Dezső Ferenc 
gazda 61, Dékány László gazda 385, Dékány Sándor gazda 165, 
Dömötör János tanító 136, Drégeli István gazda 360, Dudás János 
gazda 444, Dudás Pál gazda 376, Dudás Sándor ifj. gazda 359, Dugár 
János gazda 118, Elefánti János gazda 497, Fabók Mihály gazda 76, 
Faragó Mihály gazda 482, Farkas Antal bérlő 400, Farkas István gazda 
103, Fazekas Imre gazda 411, Golovics Ferenc gazda 274, Gömöri 
József gazda 284, Gömöri Lajos gazda 412, Gyenes Imre gazda 352, 
Gyenes József gazda 353, Gyenes László gazda 265, Gyenes Mihály 
gazda 267, Gyenes Pál gazda 333, Gyurkó József ifj. gazda 286, 
Hajagos Dömötör gazda 350, Hajagos János B. gazda 294, Hajagos 
László gazda 338/9, Hajagos Mihály B. gazda 221, Hajagos Mihály 
B. gazda 193, Hamar János H. gazda 356, Halasi Mihály gazda 342, 
Hegedűs Gergely F. gazda 213, Hegedűs Menyhért F. gazda 117, 
Horváth József gazda 247, Igács János bérlő 39, Igács József gazda 
437/a, Jenei Gáspár gazda 67, Józan Pál gazda 195-6, Kakulya Mihály 
gazda 191, Kanizsai János gazda 145, Kanizsai László gazda 439, 
Kanizsai László gazda 389, Karsai Pál gazda 402, Katona Elek gazda 
298, Kárpáti Ferenc tanító 518, Kincses Sándor gazda 365, Kiss Antal 
gazda 279, Kiss Antal H. gazda 508, Kiss Boldizsár K. gazda 215, Kiss 
Ferenc református lelkész 411/a, Kiss Ferenc gazda 164, Kiss György 
gazda 113, Kiss István H. gazda 101, Kiss János P. gazda 189, Kiss 
László gazda 351, Kiss Mihály P. gazda 311, Kiss Pál P. gazda 324, 
Kokovai Mátyás gazda 342, Koncz Lajos felesszántó 388, Kovács 
Ferenc gazda 370, Kovács István Cs. gazda 340. Kovács János gazda 

223, Kovács István B. ifj. 316, Kovács István Sz. gazda 318, Kovács 
János Cs. gazda 301, Kovács László Ö. Gazda 303, Kovács László 
gazda 56, Kovács Mihály Ö. gazda 155, Kovács Pál Sz. gazda 63, 
Kovács Péter Z. gazda 262, Kócsó Ferenc gazda 160, Kőrös Ferenc 
id. gazda 203, Kőrös János gazda 379, Kőrös József gazda 249, Kőrös 
József ifj. gazda 312, Laczi István gazda 17, Laczi Pál gazda 454, 
Lakos Balázs gazda 30, Lázár Imre gazda 185, Maczonkai László 
gazda 498, Marozsi Ferenc gazda 395, Marton Imre G. 226, Marton 
István G. gazda 436, Marton Pál G. gazda 225, Máté István gazda 
418, Molnár Imre gazda 337, Nagy János S. gazda 492, Nagy János 
S. gazda 299, Nagy László T. gazda 254, Nagy Pál bérlő 276, Olajos 
Ferenc bérlő 496, Oláh József gazda 435, Orbán Sándor gazda 43, 
Ország József gazda 220, Pataki Gábor gazda 58, Pataky József gazda 
57, Pataki Sándor bérlő 513, Pesti István bérlő 161, Sándor István 
gazda 334, Sándor László gazda 330, Sándor László T. gazda 422, 
Szabó Dömötör gazda 165/a, Szabó Ferenc Sz. bérlő 183/a, Szabó 
Imre gazda 506, Szabó Imre I. bérlő 321, Szabó János I. bérlő190, 
Szabó József bérlő 153, Szabó József bélrő 309, Szabó László K. 
bérlő 22, Szabó Mihály I. bérlő 457, Szabó Mihály bérlő 310, Szalkai 
Gergely B. 246, Szántó István gazda 97, Szentpéteri Gergely bérlő 102, 
Szél Mihály gazda 111, Széles Imre ifj. gazda 205, Széles László gazda 
197, Tóth Antal gazda 282, Tóth Gábor S. gazda 110, Tóth Gábor ifj. 
gazda 413, Tóth János H. bérlő 45, Tóth József bérlő 81, Tóth László 
I. gazda 393, Tóth László S. gazda 361, Tóth László gazda 235, Tóth 
Mihály Ny. gazda 198, Tóth Pál I. gazda 391, Tóth Pál Sz. gazda 503, 
Tóth Péter Ny. gazda 131, Tóth Sándor bérlő 91, Török Mihály bérlő 
384, Ujvári Ádám gazda 456, Urbán Ferenc gazda 319, Varga János 
Sz. gazda 260, Varga József Sz. gazda 395, Varga József bérlő 512, 
Varga Lajos Sz. gazda 397, Varga Mihály gazda 364, Vass Pál gazda 
109, Vass Péter ifj. gazda 174, Vecsei Sándor gazda 180, Verdon István 
gazda 296, Verdon János bérlő 417, Verdon József bérlő 329, Verdon 
Pál gazda 423, Veress István gazda 322, Veress János gazda 320, 
Vincze Boldizsár gazda 222/a, Vörös József bérlő 240, Vörös László 
gazda 135, Zana Ferenc gazda 409, Zana Imre bérlő 408, Zubek József 
gazda 275, Zsigmond Sándor tanító 387.

Közreadja: Kenyeres Dénes

Szentkirályi választópolgárok névsora 1906-ban

A VILÁGBAJNOK
A múlt év szeptemberében Szentpéterváron /Oroszor-

szág/ rendezték meg az ifjú tetőfedők világbajnokságát. A 
rendezvényen részt vett csapatával községünk lakója Kozma 
Gyula, aki egy Budapesti székhelyű Kft résztulajdonosa. A 
csapat „az év világbajnoki aranyéremmel, és egy különdíj-
jal tért haza. Gratulálunk Kozma Gyulának és csapatának. 
Egyébként Kozma Gyula több nívódíj tulajdonosa.

A győztes csapat, középen Kozma Gyula, és az építészeti 
remekmű. Elérhetőség: mrkozma@vipmail.hu

„Itt a farsang áll a bál, …”
Hagyománya-

inkhoz híven, idén 
is megtartottuk 
hidegűző farsangi 
mulatságunkat. A 
nagycsoportosok 
meghívására tízó-
rai után beöltöz-
tünk maskarába, 
nem ijedve meg 
az előző éjjel esett 
hótól és hangos ki-
abálással elégettük 
a télbanyát. A mű-
velődési házban, a 
szülők már terített 
asztallal vártak minket. Minden csoport készült, egy kis 
rövid zenés műsorral. Azután mindenki kedvére táncolha-
tott, ehetett, ihatott, mulathatott. A délelőttöt Miklós bácsi 
táncházával zártuk, mindannyiunk nagy örömére!

Óvónénik
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Az politikai dolgokról, meg ’48-ról
Bizony, a tavaszi szelek elhozták az 

országgyűlési választásokat, s az azt meg-
előző kampányokat. Sokaknak ebben az 
időszakban kedélye megromlik, azt mond-
ják, látni sem bírják a politikusokat, meg, 
hogy nem kell foglalkozni a politikával. A 
politikával, mondják, a maga egészében. 

Csak hát, jön elő a kérdés, hányféle 
politika is van? Jó magyari nyelvünk, 
amely más tevékenységekre több kife-
jezést használ, ezúttal szűkebben mér. 
Politika szóval jelöli az ún. pártpoliti-
kát is, amelynek során politikai pártok 
versengenek egymással, választási nyerés 
érdekében. Nos, ez az, ami csömört kelthet 
emberekben, s amellyel a Garabonciások 
nem is foglakoznak. De a politikának van 
más, tágabb jelentése is. Ez pedig a közpo-
litikának nevezhető terület, amely valahol 
az ókori görög „polisz” kifejezésből ered, 
amely annyit jelent: város. Város, azaz 
közösség, kisebb-nagyobb közösség, akár 
faluközösség is. Igen, a közpolitika a helyi 
közösség, illetve a nemzetközösség ügyei-
nek megtárgyalása, intézése; a közjó és az 
egyéni érdek összeegyeztetése. Olvassuk 
csak, mit is írt erről Szabó Dezső, közíró, 
volt tanár, 1941-ben? 

„Ne politizáljatok, dolgozzatok! Ha 
volt valaha ostoba és bűnös szólam: ez 
igazán az. Igaz, belefúlhat a vízbe az is, aki 
tud úszni. De egy hajószerencsétlenség, egy 
váratlan árvíz esetén mégis csak az úszni 
tudók megmenekülése a valószínű. Melyik 

nép ül fel könnyebben minden lelkiisme-
retlen izgatásnak, minden pusztító hazug-
ságnak? Az a nép, melyet az intézmények, 
az iskola, az állami és nemzeti élet minden 
tényével ránevelnek a politikai élet min-
den problémájára, eshetőségeire, az állam, 
a nemzet szükségeire, céljaira, védelme 
követelményeire, az egyén és a köz termé-
keny viszonyára, jogaira és kötelességeire 
stb? Vagy amelyet a ne politizáljatok! – jel-
szóval évtizedeken vagy évszázadokon át 
kizárnak minden politikai nevelésből, az 
állami és nemzeti élet problémáinak min-
den ismeretéből, az egyén közéleti jelen-
tőségének helyes felismeréséből? Lehet-é 
habozni a felelet megadásában? …A ne 
politizáljatok!–nép a közhatalom legcseké-
lyebb megingása esetén könnyű zsákmánya 
minden ellenséges célú vagy lelkiismeret-
len izgatásnak.”

Mondom, 1941-ben íródtak e sorok, 
de akár ma is papírra kerülhettek volna. 
Régebben, persze, nem volt kérdés az, 
hogy a közpolitikában ott-e a helye min-
den öntudatos polgárnak. Nem volt kér-
dés, mert ez természetes volt. Igen, arra 
az időre gondolok, amikor így beszéltek: 
„jelszavaink valának: haza és haladás”. 
Igen, az 1848-at előkészítő korra emlé-
kezzünk. Mert ’48 nem csak úgy véletle-
nül keletkezett, nem pillanatnyi érdekből, 
nem is valami potya pályázatírásból. 48-at 
komoly előkészület előzte meg. A magyar 
irodalom fölmagasodott, máig szóló kivá-
lóságokkal (Kisfaludy Károly, Vörösmarty, 

Bajza, Petőfi, Arany). No, persze kellettek 
lapkészítők, újságszerkesztők, akik lehe-
tőséget, lapokat teremtettek az irodalmi 
művek megjelenéséhez; illetve létrejöt-
tek a kifejezetten közpolitikai lapok is, 
gondoljunk csak Kossuth lapjaira. Széles 
igény volt a külföldi politikai események 
megismerésére. Komolyan vették a vár-
megyei gyűléseket, ott szerzett tapaszta-
latot nem egy későbbi országos politikus 
(Nyáry Pál, Kossuth). Fontosnak tartották 
a hazai gazdaság fejlesztését, létrehozták a 
Védegyletet, tagjai igyekeztek magyar ter-
méket vásárolni, szóval és tettel támogatni 
a magyar ipart. A szakmáját, hivatását 
mindenki igyekezett a legjobban betöl-
teni. Akkoriban, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja lehetett több katonatiszt 
is, - azóta sem nagyon, sajnos, - például 
Mészáros Lázár. Igen, akiből majd ’48-
ban honvédelmi miniszter lett. De akko-
riban általában is jellemző volt a ’tudós 
katona’ alakja, egy erdélyi fiatal katoná-
ból, Czetz Jánosból – a szabadságharcban 
Bem József segédtisztje volt – az emigrá-
cióban az argentín térképészet megterem-
tője lett. S akkoriban igyekeztek komolyan 
venni az egyéni, személyes felelősséget 
is, Mészáros Lázár így fogadta miniszteri 
kinevezését: „A foglalkozás, amit képvi-
selek, ész és emberiségellenes, de a haza 
meghívott és én vezetek.” Van még mit 
tanulnunk a ’48-asoktól, felebarátaim.

Békesség veletek! A kő marad.
–bor-- 

GARABONCIÁS DIÁK

Táncosok Farsangi Bálja 2010.
Ismét nagy érdeklődés követte a Szent-

királyi Tánccsoport Farsangi Bálját. Február 
6-án a Sportcsarnok gyönyörű „jelmezbe” 
öltözött, majd kigyúltak a színes fények és 
megkezdődött a fergeteges karnevál. A ma-
gyaros ruhába öltözött mazsorettek felvo-
nulása után a bálban váratlanul megjelent 
egy „UFÓ”, aki nagyon kíváncsi volt, hogy 
hova is pottyant. Szerencsére idegenvezetője 
is akadt, aki a táncosok segítségével bemu-
tatta Magyarországot.  Erdélyből érkezett 
kalotaszentkirályi vendégeink gyönyörű 
kalotaszegi tánccal kápráztatták el a közön-
séget. Az „idegen bolygóról” zsonglőrök 
érkeztek. akik hatalmas sikert arattak fényjá-
tékukkal. Mi úgy ismerjük őket, hogy JOV. A 
jelmezfelvonuláson ötletesebbnél ötletesebb 
maskarák léptek színpadra: itt voltak példá-
ul az Üvegtigris és a 101 kiskutya szereplői. 
Voltak ólomkatonák, marionett bábu, tek-
nős, Hókirálynő, ápolónők, telefonfülke… 
és még sorolhatnám. A fergeteges produk-

ciók után a vendégek is táncra perdültek és 
folyt a mulatozás kivilágos-virradatig. MC 
Hawer és Tekknő Miki még továbbfokoz-
ták a buli hangulatát. A tombolasorsoláson 
rengeteg ajándék talált gazdára. Nagyon há-
lásak vagyunk a vállalkozóknak, magánsze-
mélyeknek, szülőknek, hogy minden évben 

számíthatunk segítségükre! A bál bevételét 
elsősorban táncruhák készíttetésére, tánchoz 
szükséges kellékek vásárlására, illetve a cso-
port utaztatására és kirándulásra fordítjuk. 
Együtt mulatott a falu apraja-nagyja, Hisz 
minden évben nagy buli a farsang farka!

Szentkirályi Tánccsoport
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Frissen, korán ébredt a plébános ezen 
a napon. Az éjszakai zivatar zengése még 
ott motoszkált a fülében, de a hétágra sütő 
nap valami hallatlan derűre hangolta a lel-
két. Felöltözött hamar és kiment a kertbe, 
hogy megnézze a rózsáit. "Gyöngyharmat" 
- villant az agyába, mikor a nappal szem-
ben kilépett a fűre, mely százezer csillogó 
gyöngyként tükrözte vissza a nap áldó 
meleg sugarát. "Mily szépek a te műveid, 
Uram" - jutott eszébe a zsoltáros szava, - 
"mindet megannyi gonddal alkottad!"

Boldog lélekkel lépett a sekrestyébe, 
vette magára a miséző ruhát. "Mára nincs 
miseszándék - gondolta – de annyi minden 
mondanivalóm van az Úrnak!" Órájára pil-
lant és rögtön a sekrestyeajtóhoz lép, mert 
itt a reggeli mise ideje.

Kinéz, keze már a csengettyű zsineg-
jén, s ekkor földbe gyökerezik lába. A 
templomban nem ült senki, a padok teljesen 
üresen néztek rá vissza. Hát ilyen még nem 
volt! Mi is ilyenkor a teendő? - töpreng el 
egy pillanatra. - Na de a buszt is elindítják a 
végállomáson, ha nincs is rajta utas; a bol-
tot is kinyitják, ha nincs egyetlen vevő sem 
a láthatáron! Hát meghúzza a csengettyűt, 
s a kihalt csendben elkezdi a szentmisét 
- kettesben az Úrral. 

Az Úr legyen Veletek! No, de kikkel? 
A választ is ő mondja: És a Te lelked-

del. Egy kicsit először furcsának érzi a 
helyzetet, de folytatja.

"Gyónom a mindenható Istennek, és 
nektek testvéreim…Imádkozzatok éret-
tem… De kinek is mondom ezt? És hogyan 
fog az Isten megbocsátani, ha nem imád-
koztok értem? Aztán mégis tovább mondja: 
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten!"

Kinyitja az olvasmányos könyvet és 
elkezdi olvasni Ezekiel könyvéből a napi 
olvasmányt: az Isten a prófétát egy száraz 
csontokkal teli mezőre küldi, hogy prófé-
táljon a csontoknak, s a csontok életre kel-
nek próféciája szavára. "De jó neki! - fűzi 
tovább a gondolatot a pap. – Ő legalább a 
csontoknak tudott beszélni, volt kit életre 
kelteni.

Majd következik az evangélium: rápil-
lant és látja: a Főparancs. Szeresd Uradat, 
Istenedet teljes szívedből... Szeresd fele-
barátodat, mint tenmagadat. Felolvassa 
ugyanolyan erőteli hanggal, mintha tele 
lenne a templom. Hátha valaki mégis meg-
hallja, talán épp a templom előtt elhaladva, 

hátha mégis sikerül ma hirdetni az evan-
géliumot. 

Aztán megcsókolja a könyvet, és kissé 
nehézkes léptekkel az oltárhoz vonul.

Viaskodó szívvel olvassa, mondja és 
teszi, amit kell. Amikor pedig a Szent 
Testté átlényegült kenyeret felmutatja, hir-
telen rádöbben: "Hát ezért nem volt a mai 
misére szándék íratva! Hogy értük ajánljam 
fel a Szent Testet  és a Szent Vért, értük, 
a híveimért, azokért, akik ma nem tudtak 
eljönni. 

Majd kitárja karjait, s fájó, de már bol-
dog lélekkel mondja - szinte egyedül: "Mi 
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel-
tessék meg a te neved híveim életében."

Ma nem kellett áldoztatnia, egyedül 
volt az Úr asztalánál. Pedig soha nem sze-
retett egyedül asztalhoz ülni. 

A mise végére azért a lelke megbékél, 
már nem pörlekedik, kérdez: hisz tudja, 
ez volt a mai feladata: a híveiért ajánlani 
fel a szentmisét. És kis mosollyal az ajka 
körül szólal meg, megnyomva a szó végét: 
"Menjetek békével!"

A szentmise ajándékai 
Miért járok templomba? Időnként 

fel kell tennünk önmagunknak a kérdést. 
Életünk fontos, megtartó erejű és gazdag 
tartalmú eseményei válhatnak üres formá-
vá, szürke rutinná, ha soha nem állunk meg 
előttük egy-egy tisztázó kérdéssel. Miért 
járok templomba? Miért vállalom, hogy 
e köré az óra köré igazítom a vasárnap 
minden egyéb programját? Miért vállalok 
esetleg hosszabb utazást? 

Bárhol és bármikor átélhetem Isten 
elfogadó, oltalmazó vagy utat mutató jelen-
létét. Életem eseményeiben, útjain, küz-
delmeiben, gyengeségeiben vagy döntés-
kényszerében. Bárhol és bármikor. De soha 
olyan tisztán, koncentráltan és meghitten, 
mint a szentmisén. 

Miért járok templomba? Mert itt meg-
torpan számomra egy órára az idő, nem 
szorít, nem sürget, nem kattog. Nyugalom 
van. Ünnep. Mert nem kergetik egymást 
fejemben a gondolatok: hova kellene fut-
nom, mihez kellene kapnom, mit mulasz-
tok el. Semmi nem hajszol. Itt énmiattam 
történik minden. Nekem készítenek vala-
mit. Felfüggesztődik egy órára az adok-
kapok, vetek-aratok, hibázok-bűnhődöm 
törvényszerűsége. Más szabályok lépnek 

életbe. Az irgalom, a szeretet, a kegyelem 
szabályai. Itt Isten szolgál nekem. Igével, 
békével, kiengesztelődéssel, az újrakezdés 
lehetőségével, meg nem érdemelt jósággal, 
szeretettel, útmutatással és erővel.

Aki tudja, miért jár templomba, annak a 
maga eszközeivel mindent meg kell tennie 
azért, hogy létrejöjjön az a csatorna, amely-
ben minden résztvevőt elér a Szó, a fény, a 
csend és az irgalom. Isten liturgiája.

Sokan azt mondják, hogy kiürülnek a 
templomok. Külföldről gyakran olyan híre-
ket is hallunk, hogy érdeklődés hiányában 
be is zárják őket. De legalább a tornyok 
megmaradnak. Csak hívogassák továbbra 
is az embereket, akik előbb-utóbb vissza 
fognak térni! 

Nem lehet megrendültség nélkül beszél-
ni arról, hogy mit is jelent a templom. Mint 
a gerinc a testet, úgy tartja az életünket.

A következő hónapban a szentmise 
ajándékairól lesz szó mintegy továbbfűzve 
a fenti gondolatokat.

Hírek a Plébánia életéből:
Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti 

készületben hagyományos lelkigyakorlatun-
kat március 25., 26. és 27-én este 18:00 
órakor tartjuk. A szentmisék szónoka páter 
Balla Barnabás petőfiszállás-szentkúti pálos 
perjel atya. Az utolsó lelkigyakorlatos estén, 
szombaton kerül kiszolgáltatásra az idős és 
beteg testvérek részére a betegek kenete.

Kalendárium:
2010. március 15. – április 15.

Március 15.: Nemzeti Ünnep
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25 – 27. Nagyböjti lelkigyakor-
lat
Március 28. Virágvasárnap: 10:30-kor 
ünnepi nagymise, körmenet, Szt. Lukács 
Passió
Április  1.  Nagycsütörtök: Oltárfosztás, 
-mosás, virrasztás
Április 2. Nagypénteki liturgia: 17:30-tól 
keresztút, Szt. János Passió
Április 3. Nagyszombat: Reggel 9 – től 13 
óráig szentségimádás, gyóntatás. A szer-
tartások este 19 órakor kezdődnek: tűz-
szentelés, feltámadási szertartás, gyertyás 
körmenet. 
Április 4.: HÚSVÉRVASÁRNAP
Április 5.: Húsvéthétfő
Április 10. 16 óra: Érseki szentmise és 
BÉRMÁLÁS

KATOLIKUS ÉLET
Reggel (a szarvasi plébános írása nyomán)
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Az elmúlt alkalommal a Református 
élet-ben Ha személyesen megismerhetnéd 
Istent, érdekelne-e? címmel megismerhet-
tünk négy tényt, ami felvilágosítást adott arról, 
hogyan ismerhetjük meg Istent személyesen. 
Megláthattuk, hogy Isten szeret bennünket, 
és terve van az életünkkel. Ráláthattunk arra 
is, hogy milyen nyomorult ez a világ és 
benne az ember, milyen tragédiák és bajok 
vesznek körül bennünket. Egyetlen megoldás 
az ember nyomorult voltára Jézus Krisztus, 
általa megtapasztalhatod Isten szeretetét és 
életedre vonatkozó tervét. 

• JÉZUS helyettünk halt meg
• FELTÁMADT a halálból  

Ő AZ EGYETLEN ÚT (híd), amely Istenhez 
vezet.

Akkor Ismerhetjük meg Isten szerete-
tét és életünkre vonatkozó tervét, ha befo-
gadjuk Krisztus a szívünkbe!

KRISZTUST MÁR MOST 
ELFOGADHATOD, HITTEL 
IMÁDKOZVA 

(Az imádság Istennel való beszélgetés.) 
Isten ismer téged, és nem a szavakat, hanem 
a szándékot értékeli. Itt egy javasolt imádság: 
„Úr Jézus, szükségem van Rád. Köszönöm, 
hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom 
az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint 
Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy 
megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál 
nekem. Foglald el az életem trónját, és for-
málj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek." 

Kifejezi ez az imádság azt, amit sze-
retnél? Ha igen, akkor mondd el most,  
és Krisztus be fog jönni az életedbe, ahogy 
megígérte.

HONNAN TUDHATOD, HOGY 
KRISZTUS AZ ÉLETEDBEN VAN? 

Befogadtad Krisztust az életedbe? A 
Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van 
most Krisztus tenálad? Krisztus azt mondta, 
hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy 
félrevezet? Minek alapján tudod, hogy Isten 
válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Ő 

Igéjének megbízhatósága alapján.) 
A BIBLIA ÖRÖK ÉLETET ÍGÉR 

MINDAZOKNAK, AKIK KRISZTUST 
ELFOGADJÁK 

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten 
örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő 
Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben 
nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia 
nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” 
(1János 5,11-13) 

Köszönd meg Istennek gyakran, hogy 
Krisztus az életedben van, és sohasem hagy 
el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, 
hogy Krisztus benned él, és örök életed van 
megtérésed pillanatától kezdve. De mi van az 
érzéseinkkel?... 

NE ÉPÍTS AZ ÉRZÉSEIDRE 
Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a 

Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által 
élünk: bízunk Istenben és az Ő Igéjében. Ez 
az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak 
egymáshoz a tény (Isten és az Ő Igéje), a 
hit (bizalmunk Isten és az Ő Igéje iránt), és 
az  érzéseink (hitünk és engedelmességünk 
következményei). (János 14,21)

A vonat a kocsival is és anélkül is futhat. 
Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsi-
val húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az 
érzéseinktől függünk, hanem hitünket (bizal-
munkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia 
ígéreteibe vetjük. 

MOST, HOGY KRISZTUST 
ELFOGADTAD 
Abban a pillanatban, amikor befogadtad 
Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok 
minden történt, mint például: 
– Krisztus bejött az életedbe (Jelenések 3,20; 
Kolossé 1,27). 
– Bűnbocsánatot nyertél (Kolossé 1,14). 
– Isten gyermeke lettél (János 1,12). 
– Örök életet kaptál (János 5,24). 
– Megkezdted azt a teljes életet, amelyre 
Isten teremtett (János 10,10; 2Korinthus 5,17; 
1Thesszalonika 5,18). 
Van-e annál nagyszerűbb dolog, mint Krisztust 
elfogadni? Szeretnéd most megköszönni 
Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy meg-
köszönöd, a hitedet tanúsítja. Hogy új életed a 
lehető legjobban kibontakozzék... 

JAVASLATOK A HITBELI 
NÖVEKEDÉSRE 

A lelki növekedés a Krisztusba vetett 
bizalom következménye. „Az igaz ember 
hitből fog élni” (Galata 3,11). A hitben való 
élet tesz képessé arra, hogy életed minden 
részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a 
következőket gyakorold: 
• Naponta imádkozz (János 15,7). 
• Naponta olvasd a Bibliát (Apostolok 
Cselekedetei 17,11). Kezdd János evangéli-
umával. 
• Mindig engedelmeskedj Istennek (János 
14,21). 
• Tegyél tanúságot Krisztusról életeddel és 
szavaiddal (Máté 4,19; János 15,8). 
• Életed minden részletét bízd Istenre (1Péter 
5,7). 
• Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse 
meg erővel mindennapi életedet és bizony-
ságtételedet (Galata 5,16-17; Apostolok 
Cselekedetei 1,8). 
• Legyél élő tagja Krisztus testének, egyházá-
nak (1Korinthus 12,27). 

KERESS MAGADNAK EGY JÓ 
GYÜLEKEZETET 

Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk 
egymással közösségben (Zsidók 10,25). 
Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de 
ha egyet félreteszel, az magában kialszik. 
Így van ez a többi kereszténnyel való kap-
csolatoddal is. Ha még nem tartozol egy gyü-
lekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. 
Legyél kezdeményező: keress fel egy olyan 
gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, 
és Őt követik. Kezdd ezen a héten, és járj 
rendszeresen!

 HÍVOGATÓ?!!!! Hívogató!!!!!
Március 5., 19., 26. pénteken Új Bibliaóra 
18 órakor
Március 21. vasárnap Interaktív Istentisztelet 
17 óra – Káté zenekar
Március 28. Virágvasárnap 10 óra 
Istentisztelet
Április 2. péntek Passiós Istentisztelet 18 óra
Április 4.-5. Húsvét ünnepnapjai de. 10 óra 
Úrvacsorás Istentisztelet
Húsvét után felnőtt konfirmációs tanfolyamot, 
és keresztelési oktatást indítunk, érdeklődni 
lehet az alkalmainkon, illetve a lelkipásztor-
nál: Balázs Hajnalka, tel: 06-70/9676-480

Honlapcímünk: http://szentkiraly.
bakirefem.com

Befizette már az ez évi egyházfenntartói 
járulékát? Ha nem, tegye mielőbb!

Ne késlekedjen, lehet, hogy holnap már 
késő lesz! 

B.H.

REFORMÁTUS ÉLET
Jézus Krisztus a szívünkben
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Véghajrában a szennyvízberuházásunk
A február 19-én tartott falugyűlésen tudhattuk meg, hogy 

a szennyvízhálózat gerincvezetékeinek fektetése befejeződött, 
és az ingatlantulajdonosok február 26-tól csatlakozhatnak a 
hálózatra. Ez után, március 1-től beindul a féléves próbaüzem, 
melynek költségei a kivitelezőt terhelik. A beruházás műszaki 
átvétele 18-án és 19-én volt. Ekkor került sor a tisztítótelep 
azon gépeinek „kipróbálására” melyek szárazon is üzemeltet-
hetőek, valamint a szennyvízgyűjtő és átemelő telep műszaki 

átvételére. PRÓBAÜZEM! A próbaüzem a tisztítómű rendel-
tetésszerű finomhangolásán túl azt a célt is szolgálja, hogy a 
lakosság által termelt szennyvíz tisztítási költségei kiderülje-
nek. Kérjük, sem a próbaüzem alatt, sem később csapadék-
vizet ne vezessen a rendszerbe, mert a tisztítótelep szenny-
vízként kezeli, és költségei emelik a lakossági szennyvízdíj 
leendő összegét!

–szerk-    

Műszaki szemle az egyik medencénél. Így néz ki a medencék szellőztető rendszere.

Szennyvíz hálózatunk legtávolabbi pontja. Csatlakozás 
a Peitsik csatornába szerelés közben. A Szent István téri átemelő telep szemléje.

Grűnéknek sok gyerekük volt, mindezek tetejére igen sze-
gényen is éltek. Szűkös volt a hely, hiszen egy kis szobában 
laktak. Tűrhetetlenné vált már a helyzet nem akartak férni egy-
mástól. Végül Grün elment a falu rabbijához, hogy tanácsot 
kérjen, mitévő legyen a szűkös hely jobb kihasználására. A 
rabbi csak bólogatott, majd megkérdezte Grün-től, hogy van-e 
kecskéjük, és ha van, vigye be a lakásba. A szegény Grün mél-
tatlankodott egy kicsit, de hát a falu legokosabb embere mégis 
csak a rabbi, tanácsát érdemes elfogadni.

Alig múlik el néhány nap és Grün ismét kopogtatott a rabbi 
ajtóján: Rabbi ez már mégis csak sok, most már tényleg nem 
férünk! Mondd, mit tegyek? A rabbi elgondolkodott, tudod 
mit? Te szegény ember! Vidd be a lakásba a kakasotokat. Grün 
nem szólt semmit, de hát okos emberre illik hallgatni. Még 

ezt az esélyt megteszem, gondolta.  Szinte kibírhatatlan napok 
köszöntöttek Grün családra. A sok gyerek, a kecske, most meg 
már a kakas is. Nappal csak támolygott a család, alvás semmi. 
Történt, hogy másik rabbit vezényeltek a faluba. Hírét vette 
ennek Grün, és fel is kereste az elöljárót. A rabbi hosszú bólo-
gatások közepette végighallgatta a panaszost, majd tanácsolta 
neki, hogy a kakast vigye vissza a többi baromfi közé.  Grün 
ettől sokkal több hasznos tanácsra számított, de szót fogadott. 
Alig telt el néhány nap, a panaszos Grün nagy hálálkodással 
jelent meg a rabbinál. Rabbi a te okosságod senki sem múlja 
felül, ahogy kivittem a kakast lett nagy öröm a családban, ak-
kora lett a helyünk a lakásba, hogy még vendégeket is tudunk 
fogadni. A tanulságot ki-ki maga vonja le.

VF.

A SZEGÉNY GRŰN ESETE



2010. március                                 SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                9. oldal

Olvasókör

Február 17-én újra indult az Olvasókör. Most két kortárs 
magyar író munkáival ismerkedhettek meg az érdeklődők 
Katzné Almási Zsuzsanna vezetésével. Az 1974-ben Szen-
tesen született Cserna-Szabó András novellista és gaszt-
ronómiai újságírónak, a 2003-ban megjelent  Félelem és 
reszketés Nagyhályogon című kötetét ismerhettük meg. A 
kötetben található 15 novellában közös a helyszín, Nagyhá-
lyog. A novellák szereplői innen indulnak, vagy ide térnek 
vissza, az időrend viszont nem fontos, az epizódok felcse-
rélhetők. A szereplők között találkozhatunk sellővel, ko-
bolddal, démonokkal, sőt még a Mikulással is, aki alaposan 
ráfázik az idelátogatásra.

Az 1962-ben, Törökszentmiklóson született Darvasi 
Lászlótól  A veinhageni rózsabokrok című kötetéből hallhat-
tunk részleteket. Elbeszélésein érződik a kísérletező kedv, az 
irodalmi hagyományok parodisztikus kifordítása, az egyéni 
hang keresése. Ajánlom, hogy vegyék kézbe köteteiket.  

Nyugdíjas Klubról 2010-ben
Nagyszerű rendezvénynek voltunk részesei február 

12-én. Vacsorára hívtuk nyugdíjasainkat, illetve a baráti 
nyugdíjas klubokat. Mi is sokszor vendégeskedtünk ná-
luk, így már régi közöttünk a kapcsolat.

Örömünkre szolgál, hogy az utánunk következő gene-
rációból is többen képviseltették magukat. Szeretettel vár-
juk őket máskor is. Tetszést aratott a vacsorára felszolgált 
tejfölös töltött káposzta, és a réteges sajtos kifli. Vendége-
ink különböző táncos műsorokkal szórakoztatták a jelen-
lévőket, előadásuk görög táncból, kacsatáncból, és cigány 
táncból állt. Látványos volt a falusi zsonglőrök produkció-
ja is, amit falusi fiataljaink adtak elő. Köszönjük a fellépé-
süket. Vágyam, hogy minél több ilyen baráti estét tölthes-
sünk együtt, ahol érezhető a szeretet, az összetartozás.

A klub nevében: T Nagyné Lencsi

CSILLAGOS ÉGBOLT  
 A jó idők beköszöntével a hónap már igen alkalmas 

távcsöves, vagy akár szabad szemmeli égi nézelődésre. 
Napnyugta után a nyugati égbolton ismét feltűnt a Vénusz. 
Ragyogásával hívja fel a figyelmet. Szinte a fejünk fölött 
„vöröslik” a Mars. Igen jó alkalmat nyújt távcsöves megfi-
gyelésre. Mint érdekességet, meg kell jegyezni, hogy igen 
közel van az Ikrek csillagkép ikreihez a Pollux-hoz és a 
Casztor-hoz. A Magyar nép mondáiban is szerepel e két csil-
lag, mint Hunor, és Magyar, akik az aranyszarvast üldözik. 
A rendelkezésünkre álló távcsővel igen tiszta időben akár 
a „hósapkát” is megfigyelhetjük a Mars pólusai közelében. 
A Szaturnusz az esti órákban kel, sajnos a „gyűrűjét” jel-
legzetes formában nem láthatjuk, mert élével van fordulva 
felénk. Természetesen többet is megtudhatnak a bolygók-
ról, csillagokról az érdeklődők, ha eljönnek a csillagászati 
klubunk előadásaira. V.F 

Wass Albert felolvasó  délelőtt 
Február 26-án és 27-én az országban több helyszínen is 

25 órás Wass Albert felolvasást tartottak. Az erdélyi magyar 
irodalom nagy alakját, csak halála, 1998 után fedeztek fel ha-
zánkban. Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben 
több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet saját 
ősi nemzetségének történetén szűrve. 

A szentkirályi könyvtár is csatlakozott egy délelőttre eh-
hez a rendezvényhez. Wass Albert műveit szerető emberek 
gyűltek össze, és felolvasták egymásnak kedvenc versüket, 
vagy egy-egy regény részletét, vagy épp már Amerikában írt 
publikációinak valamelyikét. Így többek között hallható volt 
A kék hegy című meséje, mely felnőttek számára is elgondol-
koztató dolgokról szólt, vagy az Elvásik a verscsillag regény 
kezdete, vagy az Adjátok vissza a hegyeimet című regény 
legszívszorítóbb fejezete. 

Ismerjék meg Önök is Wass Albert több műveit, több köny-
ve is megtalálható a könyvtárban.

Gratulálunk a legjobbaknak! 
A február 17-én Nagykőrösön megrendezett tantárgyi 

versenyen iskolánk két tanulója is első  helyezést ért el. 
Prikkel Petra angol nyelvből, Pekár Erika matematikából 
lett a legjobb. Gratulálunk.

Szeretettel várunk minden kedves irodalom kedve-
lőt március 17-én, szerdán 18 órától a könyvtárba. 
Az előadás címe: Márciusi gondolatok, avagy ver-
sek, írások márciusról márciusban. Házigazda: 
Csorba Jánosné.
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Télen a szabadban űzhető sportok /a téli sportokat kivé-
ve/ háttérbe szorulnak. Az óriási sportcsarnokok megépülté-
vel lényegesen javult a helyzet. Községünk Sportcsarnokát 
is rendszeresen igénybe veszik a nagy teret igénylő amatőr, 
vagy hivatalos sportolók. Látványos, egyben igen veszélyes 
gyakorlásra gyűlnek össze hetente az íjászok.

Közöttük van Csille Lajos országos negyedik helyezett 
sportoló. Az elképesztő veszélyen kívül a húsz méterről le-
adott „lövések” pontossága is csodálatra méltó. Nincs ez 
másként a 100, vagy 150 méteres távolságból sem. A képe-
ken: Megfeszülnek az íjjak, az eredmények önmagukról be-
szélnek.                         Vecsei 

TÉL A SPORTCSARNOKBAN

Kunbaracsra „érkezett” a Kistérségi Vándorkiállítás feb-
ruár 12-én.   A kiállítás ünnepélyes kulturális megnyitójára 
meghívást kapott

 tánccsoportunk, és nóta klubunk. A meghívásnak eleget 

tettünk. A táncosok néptánccal, a nótások katonadalokkal 
szórakoztatták a közönséget. Köszönjük a meghívást, és a 
vendéglátást.

-szerk-

KUNBARACSON JÁRTUNK

A  Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁ-
ZATOT HIRDET Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő 
álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatásának 
igénybevételére.

Támogatás célcsoportja: szakképzettséggel rendelkező pálya-
kezdő álláskereső, az aki a 25. életévét - felsőfokú végzettségű 
személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony léte-
sítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoz-
tatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanél-
küli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett 
jogosultságot és legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szak-
képesítést nyújtóközépfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. A 
támogatás csak azon munkáltató részére állapítható meg, amely 
biztosítja a megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahelyet. 

A támogatás vonatkozásában a megfelelő munkatapasztalatot 

nyújtó munkahely az, amely munkakör a pályakezdő álláskere-
ső képzettségi szintjének megfelel, és a pályakezdő álláskereső 
egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas, és a 
munkahely és a lakóhely között naponta - tömegközlekedési esz-
közzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz 
éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egye-
dül nevelő férfi esetében a két órát nem haladja meg;

A kérelem benyújtásának helye, határideje: A jelen felhívás 
alapján benyújtásra kerülő kérelmet 1 db eredeti példányban, kö-
telező mellékletekkel felszerelve, 2010. február 1-től 2010. de-
cember 31-ig a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes 
munkaügyi kirendeltségére kell benyújtani. 

A támogatással kapcsolatban további információ kérhető, il-
letve letölthető a http://darmk.afsz.hu/ honlapról, kérelem nyom-
tatvány elérhető a kirendeltségeken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Konyakmeggyes szelet

Hozzávalók: Tésztához: 30 dkg finom-
liszt, fél csomag sütőpor, 1 evőkanál kese-
rű kakaópor, 5 dkg kristálycukor, 5 dkg 
Rama sütőmargarin, 2 tojássárgája, 1 dl 
tej. Piskótához: 6 tojás, 6 evőkanál kristály-
cukor, 6 evőkanál finomliszt. A krémhez: 4 
evőkanál finomliszt, 5 dl tej, 25 dkg Rama sütőmargarin, 20 
dkg porcukor, 2-3 kiskanál konyakmeggy aroma, 1 üveg (7,2 
dl-es) magozott meggybefőtt. A csokoládémázhoz: 2 tojásfe-
hérje, 12 dkg porcukor, 1-2 evőkanál keserű kakaópor, 5 dkg 
Rama sütőmargarin.

A tésztához a lisztet a sütőporral, a kakaóval és a 
cukorral összeforgatjuk. Ezután a puha (szobahőmérsékletű) 
margarinnal, a tojássárgájával és a tejjel rugalmas tésztát 
gyúrunk belőle. Két részre osztjuk. Egy közepes nagyságú – 
30x30cm-es – tepsit margarinnal kikenünk, liszttel behintjük. 
Az egyik tésztát pont akkorára nyújtjuk, hogy a tepsibe férjen 
– ha csak nagy tepsink van, akkor se nyújtsuk nagyobbra 
a tésztát! – és előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 
C; légkeveréses sütőben 165 C) 8-10 perc alatt megsütünk. 
Ugyanígy sütjük meg a másik tésztalapot is.

A piskótához a tojássárgáját a cukorral, elektromos 
habverővel 3-4 perc alatt krémesre, sűrűn folyósra fölverjük. 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, egyharmadát a cukros 
tojássárgájára tesszük. A liszt egyharmadát rászitáljuk, köny-
nyed mozdulatokkal összeforgatjuk. A maradék tojáshabot 
és lisztet ugyanígy, 2 részletben hozzáadjuk. Egy nagy tepsit 
margarinnal kikenünk, belisztezünk, de az is jó, ha sütő-
papírral kibéleljük. A masszát egyenletesen belesimítjuk. 
Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C; légkeveréses 
sütőben 165 C) körülbelül 15 perc alatt megsütünk.

A krémhez a lisztet a tejben simára keverjük, majd 
továbbra is szüntelenül keverve sűrű krémet főzünk belőle. 
Hűlni hagyjuk, majd jól kikeverjük. A puha (szobahőmér-
sékletű) margarint először magában, majd a porcukorral 
keverjük habosra. Apránként a kihűlt tejes krémhez keverjük. 
A konyakmeggy aromával ízesítjük.

A kihűlt piskótát kb. 2 cm-es kockákra vágjuk, a krém-
mel összekeverjük, majd hozzáadjuk a lecsöpögtetett meggy-
befőttet is. Egyenletesen az egyik tésztalapra halmozzuk, a 
másik tésztalappal befedjük.

A csokoládémázhoz a tojásfehérjét a cukorral gőz fölött 
fölverjük, majd a kakaót és a puha (szobahőmérsékletű) 
margarint is belekeverjük. Egyenletesen a tésztára simítjuk, 
dermedni hagyjuk. 

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Február időjárása
„Nem eszi meg a kutya a telet” tartja a népi mondás. Ezen a 

februárban ez tényleg bebizonyosodott, kaptunk ízelítőt a télből.
A hónap első napján 0 C fok volt a maximum, másnap reg-

gel -12 C volt a belterületünkön. Ez az időjárási helyzet a hónap 
közepéig tartotta magát, természetesen 20 cm körüli hóval. Ez 
után egyszer hó, egyszer eső esett, persze mindig jobban olvadt, 
mint amennyi esett. Gyakorlatilag az utolsó hétre eltűnt a hó, és 
gyakran 10 C fok körüli nappali csúcsokat mérhettünk. Tényleg 
Zsuzsanna napon megszólalt  kedves madarunk a pacsirta. Le-
hetett látni bíbiceket is. Ezeknek a madaraknak a megjelenése 
már a közelgő tavasz jele.  Annak ellenére, hogy sok csapadék 
esett, a nyugvó talajvízszint még mindig alatta van az ilyenkor 
szokásosnak: 250 cm. Ebben az időszakban 220 cm szokott lenni. 
Csapadék viszonyok: 6-án 6,8 mm, 9-én 4,3 mm, 11-én 2,2 mm, 
19-én 11 mm, 20-án 10,2 mm, 23-án 7,3 mm, 24-én 18,5 mm, 26-
án 15,2 mm, 27-én 16,4 mm. összesen  91,9 mm.  A sokévi átlag 
februárban: 32 mm.

Vecsei

Csillagász szakkör Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirá-

lyon, a Művelődési házban. Szemlé-
letes előadásokkal és távcsöves be-
mutatóval szeretnénk a csillagászat 
alapjait megismertetni minden ér-
deklődővel. Márciusi időpontjaink: 
5-én és 19-én, pénteken, este 6 órá-
tól. Témáink: - Csillagok - Mélyég objektumok. Várunk min-
den „leendő csillagászt”: Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert

Anyakönyvi hírek
Született: Szakáll Szabolcs 2010. 02. 10. édesanyja 
neve: Szabó Ildikó.
Elhunyt: Hegedűs György élt 86 évet, Urbán Vincéné 
élt 65 évet, Könyves Jánosné élt 91 évet.

Szánkós túrán az óvodások.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Urbán Vincéné Makovics Ilike
temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Majális Szentkirályon
május elsején.

Részletek a következő számban.



SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap

Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, 
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske 
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIRDETÉSEK
* Eladó 2 ha szántó Szentkirályon  a Jász útban 

műúthoz közel, öntözési lehetőséggel. Irányár: 1millió 
Ft/ ha. Érdeklődni: 06 30 245 1156 telefon számon.

* Kaszálót bérelnék. Vörös Dezső. tel 06 70 337 
1338

* Tanyát keresek nagyobb földterülettel. Timár István 
06/70-588-73-09

Felhívás
A Szentkirály közigazgatási területén lakó-
hellyel rendelkező, tankötelessé váló gyer-
mekeket – akik 2003. június 1. és 2004. 
május 31. között születtek – 2010. március 
29-én (hétfőn) és március 30-án (kedden) 8 
és 15 óra között kell beíratni a Szentkirályi 
Általános Iskolában. A beíratáshoz szükség 
van: - szülő (gondviselő) személyazonosí-
tó igazolványára, - szülő (gondviselő) lak-
címet igazoló hatósági igazolványára, - a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatára, 
- az iskolaérettségi (vagy iskolaéretlenséget 
tanúsító) igazolásra.

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozást 2010. március 29- 

2010. március 30-ig (hétfő-kedd) 8-12 óráig tűzöm ki. Felhívom a Tisztelt Szülők 
figyelmét, hogy a Kt., 24§/3. bek. alapján abban az évben, melyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától köteles óvodai nevelésben részt 
venni! 2009. szeptemberétől ösztönző támogatásban részesül a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek szülője, ha gyermekét már 5 éves korát megelőzően óvodába 
járatja (1997.évi XXXI. törv. 20/C §-a és ennek alapján külön korm. rendelet szabá-
lyozza.) Kérem továbbá jelezzék igényüket azok is, akiknek gyermeke 2011. március 
1-ig betölti harmadik életévét és igényelné számára az óvodai ellátást. A beiratkozás-
ra szíveskedjenek magukkal hozni: gyermek születési anyakönyvi kivonatát lakcím-
kártyát vagy tartózkodási helyet igazoló okmányt a gyermek TAJ kártyáját valamint 
szeretném kérni, hogy a beiratkozásra kisgyermekükkel együtt érkezzenek.

Görbe Ervinné óvodavezető

A hagyományoknak megfelelően a „Vágó János” Gazdakör szervezésében az idén is
megrendezésre kerül a MÁRCIUS 15-I BANKETT. Az ünnepi műsorral egybekötött

megemlékezés 2010. március 13-án, szombaton 18 órakor kezdődik a Művelődési házban.
A vacsora marhapörkölt lesz, melyhez jegyek Vörösné Vári Ilonánál

(tel: 445-151, vagy 597-016) és Bimbó Ferencnél válthatók 1500 Ft/ fő ellenében.
Szeretettel várunk a közös megemlékezésre és egy kis beszélgetésre minden kedves érdeklődőt.

Megnyitottuk a GENERALI
Biztosító helyi képviseletét!

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

* Élethelyzet finanszírozása * Gépjármű-biztosítás
* Nyugdíj   * Vagyonbiztosítás
* Életbiztosítás   * Felelősségbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Technikai biztosítás
* Munkahelyi biztosítás  * Mezőgazdasági  
* Banki termékek     biztosítás
* Lakáshitel


