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A TARTALOMBÓL

MEGÉRKEZTEK A GÓLYÁINK

Ismét benépesült községünk belterületének gólyafészke.
Március 24én délután hangos kelepeléssel adta hírül 

hím gólyánk, hogy megérkezett. A szokásos későn érkező 
pár, tíz nappal korábban foglalta el fészkét a megszokott 
időponttól. Csak három napot kellett várni párjára, 27-én 
délben közel nyolc hónap után újra találkoztak. Huszonöt 
éve költenek gólyák falunkban. Évente több tízezer kilomé
tert tesznek meg vándorútjuk során. Csak költési időben 
vannak együtt, ezután útjaik szétválnak, akár sok ezer 
kilométerre is eltávolodnak egymástól, hogy aztán nagy 
izgalommal újra felkeressék tavalyi fészküket. Reméljük, 
gólyatáplálékban gazdag év lesz, mert az kecsegtető a szán-
tóföldet művelő embereknek is. Az első gólya meglátásá-
hoz népi anekdota is fűződik: Ha repülni látjuk, szorgalma-
sak leszünk. Ha két lábon álldogálva pillantjuk meg, akkor 
restség vesz rajtunk erőt. Ha viszont ülő gólyát látunk 
először, akkor biztos, hogy a lustaságtól nem tudunk szaba-
dulni abban az évben.

V.F

Kellemes és boldog húsvéti
ünnepeket kívánunk minden

kedves olvasónknak!

LOCSOLÓ VERS
Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom én is ezért, mert ma húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

FÜGGETLEN KöZÉLETI  HELYI LAP
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A képviselő-testület március 31-én tartotta 
soron következő ülését. A napirendek között sze-
repelt a köztisztaságról és a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi 
rendelet módosítása, a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységről szó-
ló tájékoztató, az önkormányzat Környezetvé
delmi Programjának megújítása, a 2011-2014. 
évekre szóló gazdasági program megtárgyalása, 
tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működésé-
ről, közfoglalkoztatás szervezése, építési telek 
visszavásárlása, Föld Napja takarítási akció, 
területhatár rendezése, köztéri szoborpályázat 
eredménye, vendégmunkások kérdésegondja, 
Fenntartható Fejlődés Környezeti Program jóvá-
hagyása. Az ülésen 6 képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a polgármester 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képvise-
lő-testület decemberi ülésén hozott határozat 
szerint a Saubermacher Mo. Kftvel korábban 
létrejött Közszolgáltatási Szerződés kiegészül 
a szelektív hulladékgyűjtésre kijelölt Hírös Hul-
ladékgazdálkodási Kft. közszolgáltató feltünte
tésével a 2010. július 1-től 2030. június 30-ig 
szóló időtartamra. A rendelet tartalmazza még a 
települési szilárd hulladék egyes összetevőinek 
szelektív gyűjtésére vonatkozó szabályokat is. 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta 
a rendelet módosítását az előterjesztésben fog-
laltak szerint.

Ezt követően a polgármester tájékoztatta 
az ülés résztvevőit a Többcélú Kistérségi Tár-
sulás 2010. évi tevékenységéről. Részletesen 
beszámolt a szociális alapellátási, közoktatási 
feladatok ellátásáról, a pedagógiai szakszolgá
lat tevékenységéről, a különféle szervezetekkel 
való együttműködésről, a kistérség társadalmi, 
gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében 
a fejlesztési elképzelések összehangolásának 
érdekében végzett tevékenységről, a közfog-
lalkoztatásról, valamint a hazai és nemzetközi 
együttműködésekben való részvételről. Össze-
gezve elmondható, hogy a feladatellátások zök
kenőmentesen folytak 2010-ben is. A Kistérségi 
iroda rendszeresen információval látta el a helyi 
és országos újságokat, honlapokat, rádiókat, 
televíziókat. Kistérségi programokat, fórumo
kat, rendezvényeket, kiállításokat, képzéseket, 
tanulmányutakat szerveztek. A jövőben is azon 
munkálkodnak, hogy az egész kistérség fejlő-
dését szem előtt tartva minél magasabb színvo-
nalú szolgáltatást nyújthassanak a települések 
lakossága számára. A képviselő-testület a tájé-
koztatást egyhangúlag elfogadta.

Elkészült településünk 2011-2016 közötti 
időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Prog-
ramja, mely részletesen tartalmazza a talaj, víz, 
természet, hulladék és energiagazdálkodás, 
közlekedés, ember (környezetegészségügy), 
tájvédelem, épített környezet és zöldfelületgaz
dálkodás területén az önkormányzat számára 
fontos, elvégzendő feladatokat. 

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagy-
ta a Programot az előterjesztett formában.

Az ötödik napirendi pont keretében Kutasi 
Ferenc alpolgármester arról tájékoztatott, hogy 
a képviselő-testület januári ülésén már ismerte-
tésre került az önkormányzat 2011-2014. évek-
re szóló gazdasági programjának vázlata. A 

teljes elemző és stratégiai résszel kiegészített 
Program főbb vonalaiban követi a januárban 
lefektetett elveket, a megvalósítandó projektek 
köre pedig kibővült az időközben beérkezett 
javaslatokkal.

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagy-
ta a Gazdasági Programot az előterjesztett 
formában.

Ezután dr. Lipka Klaudia jegyző beszámolt 
a Polgármesteri Hivatal működéséről. Elmond-
ta, hogy a Hivatal köztisztviselői létszámában 
és személyi összetételében ugyan nem történt 
változás 2010. évben, de év végén már folya-
matban volt a 2011. évi személyi változások 
előkészítése, egyes feladatkörök munkatársak 
közötti átcsoportosítása. A 2010. évi parlamen-
ti képviselők választása zökkenőmentesen, a 
jogszabályok maradéktalan betartása mellett 
lezajlott, második fordulóra községünkben nem 
került sor. A köztisztviselők továbbképzése 
elsősorban a kötelező illetve az ingyenes kép-
zésekre korlátozódott. A jegyzői értekezleteken 
minden alkalommal részt vett. Egy köztisztvise
lő a törvényben előírt közigazgatási alapvizsgát 
tett. 

Tájékoztatójának további részében részle
tesen beszámolt a Hivatal egyes területeinek 
munkájáról, a helyi adóbevételek alakulásáról 
2007-től kezdődően, valamint az elmúlt év 
végén fennálló adótartozásokról. A hatósági 
munka mellett részt vettünk a lakosság részére 
igényelhető természetbeni juttatások pályázásá-
ban és kiosztásában (nyári gyermekétkeztetés, 
Eu. élelmiszersegély program, Mindenki ebé
del, Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi cso
magjai). Tárgyi eszköz beszerzés a tavalyi 
évben nem volt. Öszszességében elmondható, 
hogy az elmúlt év egyik kiemelkedő feladata a 
választások lebonyolítása volt, ezen túl folyama
tosan figyelemmel követtük a jogszabályi válto
zásokat, és az emiatt megváltozott feladatoknak 
igyekeztünk eleget tenni. 2010. szeptember 
végétől megbízott jegyzőként Tiszaugon is ellát-
ta a jegyzői feladatokat, amely plusz munkát 
jelentett, de sok tapasztalatot is szerzett, amit az 
itteni munkája során tud hasznosítani. A Hivatal 
dolgozói lelkiismeretesen végzik munkájukat. 
"Fontosnak tartom, hogy a szűkebb kollektí-
ván belül és azon kívül is (elsősorban a többi 
intézményre gondolok) számíthatunk egymás 
munkájára, segítségére." A képviselőtagok egy-
hangúlag elfogadták a tájékoztatást.

Az "Egyebek" napirendi pont keretében a 
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:

A közfoglalkoztatás szervezését 13 telepü-
lés, köztük mi is a Többcélú Társulást megbízva 
végeztük. Ennek 2010. során olyan praktikus 
szempontja is volt, hogy a 95 %os támoga
tás lehívására csak a Társulás volt jogosult. 
A közfoglalkoztatási program folytatásakor a 
régi gyakorlat megtartásaként láttuk értelmét 
a közös szervezésnek. Nem kétséges azonban, 
hogy a jelentősen megváltozott jogszabályi és 
támogatási lehetőségek, a közfoglalkoztatottak 
lecsökkent létszáma más megvilágításba helye
zi a Kistérségi Iroda eddigi közreműködését. 
A Munkaügyi Központok Kirendeltségeinek 
ugyanis megnőtt a szerepe, és közvetlen kapcso-
latot tartanak a munkahelyekkel. A tiszakécskei 

kirendeltség települései tekintetében, így Szent
király esetében is úgy tűnik, hogy inkább 
bonyolítja az ügyintézést a társulási kötődés. A 
Társulással együttműködési megállapodás van 
érvényben határozatlan időre, ami 30 napos fel-
mondási idővel megszüntethető. A jelenleg köz-
foglalkoztatott személyek folyó év május 31-
ig szóló munkaszerződéssel rendelkeznek, így 
eddig indokoltnak tűnik a jelenlegi kapcsolat 
fenntartása, ám ezt követően egyszerűbb lehet a 
tiszakécskei kirendeltséggel való közvetlen kap
csolattartás. Az állami támogatás lehívásának 
szabályai is megváltoztak, ami már nem teszi 
szükségessé a Társulási közreműködés fenntar-
tását. A képviselő-testület egyetértett a kiválás 
lehetőségének megfontolásával, és javasolta a 
kiválási szándék jelzését a Kistérség felé.

Gúth Zoltán még 2007. november 16-
án vásárolt építési telket tőlünk. Most azzal 
kereste meg önkormányzatunkat, hogy a telek 
visszavásárlását kérje. Indokolásában jelezte, 
hogy letelepedési elképzeléseit megváltozott 
életkörülményei miatt megvalósítani nem tudja. 
A visszavásárlási joggal az eladástól számított 5 
éven belül élhetünk, azaz 2012. november 16-
ig. Az eladási ár 1.150.840.- Ft volt, ezen felül 
80.000.- Ft csatorna-hozzájárulást fizetett. A 
hozzászóló képviselőtagok javasolták nevezett 
kérelmének elfogadását, de nem visszavásár
lással, hanem adásvétellel egy kölcsönösen 
kialkudott vételár mellett. A vételár összege 
1.050 ezer forint, melyet az eladó is elfogadott, 
és a képviselő-testület is jóváhagyta 1 tartóz-
kodással.

Évek óta rendszeresen megszervezi a Köz
úti Igazgatóság a Föld Napján, április 21-én 
a közutak árkának takarítását. Idén is elküld
ték már erre vonatkozó megkeresésüket. Fel
merült, hogy az egész község közterületeire 
kiterjedően, a közmunkásokat és a lakosságot 
is bevonva terjeszszük ki a faluszépítést. A 
szelektív gyűjtésre tekintettel még a hulladék 
elhelyezése is talán könnyebben megoldható. 
Az általános iskolások április 16-án tervezik a 
szemétgyűjtést. Lomtalanítás május 14-én lesz, 
és ezt a napot jelölték ki általános faluszépítési 
napként is.

Az önkormányzatunk által 2009. szeptem
ber 1. napján vásárolt szántóterület három olda-
lon is határos Komlóssy Mihály ingatlanával 
(Szolnoki-dűlői iskola). 

A képviselő-testület döntése értelmében a 
területet erdősíteni kívánjuk, melyhez a teljes, 
azaz 3.2926 ha területre erdőtelepítési állami 
támogatási pályázatot nyertünk. Az erdőtelepí-
tést végző vállalkozótól meg is rendeltük a mun-
kát, és csak a végső előkészületi munkafázis, 
vagyis a területünk határainak geodéziai kitű-
zésekor szembesültünk azzal a helyzettel, hogy 
a szomszéd a mi kárunkra lényegesen eltért 
az ingatlana bekerítésekor az ingatlannyilván
tartási és térképészeti állapottól. Időközben 
megtörtént a bekerített területrész geodéziai 
felmérése is, amely 7912 m2-t ad ki. Az egykori 
iskolaingatlan tulajdoni lap szerinti területe és a 
körbekerített, ténylegesen használt terület közöt
ti különbség jelentős: 2565 m2.  Ez a 48 %-os 
eltérés olyan mértékű, amit egyszerű hibaként 
tekinteni nem lehetséges. 

A képviselő-testület március 31-ei ülésén történt
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Tájékoztatást kértünk az Erdőfelügyelőség ille-
tékesétől is, aki elmondta, hogy nem gond, ha 
kevesebb területet erdősít be a kedvezménye-
zett, mint amennyire támogatást nyert, csak 
azt jelezni kell az Unió felé, mivel a támogatás 
is arányosan csökken. A pénzügyi bizottság 
álláspontja az, hogy ebben az esetben kártalaní
tást kérhetünk a jogtalanul bekerített 2565 m2 
területért, melynek összegét 200 ezer forintban 
javasolta megállapítani. Szintén a pénzügyi 
bizottsági ülésen hangzott el, hogy addig, amíg 
ebben megállapodás nem születik, a szántást 
nem kellene elindítani. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
későbbiekben erre az ügyre még visszatér.

A testületünk által kiírt, nemzeti összetarto
zást megtestesítő, "Él nemzet e hazán" mottójú 
köztéri szoborpályázat lakossági véleményezése 
március 18-án pénteken lezárult, a szavazatokat 
21-én hétfőn gyűjtöttük be. A minden család-
hoz eljuttatott és a honlapunkon is közzétett 
részletes pályázati dokumentációra érkezett vis
szajelzések eredménye a következő. Összes 
beérkezett szavazat: 41 (ebből Művelődési Ház-
ban leadva 17, Községházán 13, interneten 
11). Ebből érvénytelen szavazat: 1 (nem tett 
bejegyzést egyik pályaműre sem). A jelenlegi 
feltételek mellett nem javasolta egyik pályamű 
megvalósítását sem: 9 (ebből interneten szava-
zott 7.) Támogatott pályázatok: Barta Tibor 21; 
Máté István-Lantos Györgyi (nyitott szárny) 5; 
Máté István-Lantos Györgyi (zárt szárny) 2; 
Varga Luigi István I. terv 2; Varga Luigi István 
II. terv 1. Alapítványi befizetést vállalt a meg-
valósítás érdekében: 24. Támogatását abban az 
esetben is fenntartja, ha nem az általa javasolt 
pályamű nyer: 3. Munkával is segítené a 
megvalósulást: 1. A Barta Tibor pályázatára sza-
vazók közül alapítványi támogatást vállal: 18. 

A pályázat megvalósítását nem javaslók 
közül öten indokolták is álláspontjukat (mind 
interneten).

Érvek: 
• a különböző áremelések és megvonások miatt 

nem volna szerencsés döntés a szoborállítás
• inkább a kerékpárút építésére, térfigyelő 

kamerák telepítésére, vagy a megszorítások 
láttán tartalék képzésére indokoltabb fordíta
ni a szoborra szánt pénzt

• minden közterünkön van már szobor, az ösz
szefogás és összetartozás a szívekben valósul
jon meg

• sok fontosabb dolog van annál, minthogy szo
borra milliókat költsünk.

Megvitatás után a fenti adatok ismeretében 
- elsősorban az igen gyér érdeklődésre tekintet-
tel - a képviselő-testület 1 tartózkodással ered-
ménytelennek nyilvánította a pályázatokat, de 
fönntartja továbbra is a pályázati felhívást, és a 
pályázat mottójaként megfogalmazott üzenettel 
vagy szimbólummal továbbra is vár javaslato
kat, elképzeléseket határidő kitűzése nélkül. 

A romániai vendégmunkások által a helyi 
társadalom jelentős részének okozott problé-
mákról a legutóbbi "nemzeti együttműködés" 
fórumon indulatoktól sem mentes vita zajlott 
 mondta el a polgármester. Személyes álláspon
tom szerint a vendégmunkások helyi alkalmazá
sa kezdetektől ellentmondásos volt, amiben az 
önkormányzat sem mint helyi hatóság, sem mint 
a helyi közügyek moderátora, irányítója nem 
tudott hatékonyan fellépni. A lakossági fórum

mal csak az igen eltérő érdekek és vélemények 
felszínre hozását és megjelenítését tudtuk elérni, 
amit ha nem követ további aktív szerepvállalás, 
csak elmérgesedik a helyzet.

Személyes álláspontom alábbi meghatározá
sával igyekszem legalább nyilvánvalóvá tenni 
nézeteimet, amit kiegészíthetünk és változtatha
tunk, de más megoldás is érdekel. 

"Alapelvek vendégmunkások elhelyezésé
hez és alkalmazásához Szentkirályon
• Ha a falunkat, Szentkirályt önellátó telepü

léssé akarjuk tenni, ebbe nem fér bele, hogy 
a helyben elvégzendő munka jelentős részét 
nemhogy nem falubeli, de még csak nem is 
szomszéd falusi, sőt nem is magyar állampol-
gárok végezzék.

• A faluközösség minden tagja számára az a 
hosszú távú érdek, hogy kizárólag annyi ven
dégmunkás tartózkodjon Szentkirályon, ahá
nyan a helyben gazdálkodó vállalkozóknál, 
munkaadóknál folyamatosan munkát kapnak.

• A vendégmunkás nem vendég, hanem mun
kás. Aki nem tudja az őt ténylegesen is alkal-
mazó szentkirályi, vagy Szentkirályon gaz
dálkodó munkaadóját megnevezni, az nem 
munkás, hanem vendég, s mint ilyen, három 
napig untig elég.

• A vendégmunkás alkalmazásáért és elhelyezé
séért az őt alkalmazó szentkirályi gazdálkodó 
vagy vállalkozó felel.

• Vendégmunkás elszállásolását kizárólag a 
neki munkát adó gazdálkodó, vagy vállalkozó 
végezheti. Az a szentkirályi ingatlantulajdo
nos is rendelkezésre bocsáthatja vendégmun
kások elhelyezésére ingatlanát, aki a nála 
elszállásolt valamennyi vendégmunkás alkal
mazásáról név szerinti felsorolással írásos 
megállapodást kötött szentkirályi gazdálkodó
val, vállalkozóval.

• Az elhelyezésért fizető, vagy más ellenszol-
gáltatást nyújtó vendég elhelyezése csak a 
törvényes adó megfizetése mellett, az építési 
szabályok szerint erre a célra kialakított épü
letben engedélyezett.

• A vendégmunkásnak mindent szabad, amivel 
sem más vendégmunkás, sem bármely helybe
li jogos botránkozását nem váltja ki."

Kutasi Ferenc alpolgármester álláspontja és 
javaslata az alábbi:

Lépéskényszerben vagyunk, mert a han
gulat egyre romlik, s előbb-utóbb komolyabb 
konfliktusban törhet ki. A probléma megoldása 
csak valamennyi résztvevő és érintett bevonásá-
val, áldozatvállalásával képzelhető el, ezért egy 
négy elemből álló intézkedéscsomagot javasolt 
a képviselőknek:

Munkaközvetítő tábla: A művelődési ház 
kerítésén található uniós projekttábla átalakítása 
egyéni munkavállalói és foglakoztatói igények 
közlésére.

Regisztrációs kártya: A településen nem 
állandó lakcímmel tartózkodó valamennyi nem 
magyar állampolgár (munkavállalók és család
tagjaik) részére kiváltandó okmány, melyek ada
tait feldolgozva láthatóvá és követhetővé válik a 
tényleges jelenlétük.

Szállásadói nyilvántartó lap: A szállásadó 
által napi rendszerességgel vezetendő nyilvántar-
tás a szálláson levők számáról, melyet havonta 
az önkormányzat felé be kell jelenteni.

Foglalkoztatói nyilvántartó lap: A foglalkoz-

tató részéről napi rendszerességgel vezetendő 
nyilvántartás az alkalmazottak számáról, melyet 
szintén havonta kellene az önkormányzat felé 
lejelenteni.

A megvalósítás plusz adminisztrációs terhet 
jelent elsősorban az önkormányzat, de a szál-
lásadók és a foglalkoztatók részére is. Gyenge 
pontja a szállásadói érdekeltség megteremtése, 
melyre egyelőre nem látszik hatékony eszköz, 
figyelembe véve, hogy a rendszer csak önkéntes 
alapon működhet. Egyetlen szankció a falukö-
zösség ereje lehet. Bevezetésének hozadéka egy-
előre csak a tisztán látás, melynek ismeretében 
kidolgozható konkrét intézkedés is a probléma 
kordában tartására.

Hosszas egyeztetés után a képviselőtagok 
egyetértettek azzal, hogy olyan kereteket kell 
kialakítani, amely mindenki számára elviselhe
tő, senkit félelemben nem tart és a falu békes-
ségét is megőrzi. Ennek egyik módszere lenne 
a polgármester által megfogalmazott alapelvek 
gyakorlati alkalmazása, illetve az alpolgármes
ter javaslata a vendégmunkások regisztrációjára 
vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy most fel
színre kerüljenek az aggodalmak, mert olyan 
tendencia kezd kialakulni, amely biztosan nem 
a falu jövőjét szolgálja, és bármi - eddig nem 
tapasztalt  esemény következne be, az indu
latokat nehéz lenne kordában tartani. Vörös 
Dezső képviselőtag, aki munkaadóként érintett, 
aggodalmát fejezte ki: mi lesz azokkal a mező-
gazdasági vállalkozókkal, akik a gazdálkodá
sukat a külföldi munkavállalókra alapozták. A 
szőlő, és gyümölcsös területeket művelni kell, 
és a termés betakarításának nagyon nagy a 
kézi munkaerő igénye. Azzal is tisztában van, 
hogy a jelenlegi helyzet tovább nem tartható, 
valahogyan szabályozni kell. Jó lenne elérni, 
hogy csak annyian tartózkodjanak a községben, 
ahányan itt dolgoznak, a gyerekek, nagyszülők, 
kisgyermekes anyák maradjanak otthon. Az itt 
dolgozók viszont emberhez méltó körülmények 
között lakhassanak. A polgármester javasolta a 
szállásadók és a munkaadók összehívását továb
bi egyeztetés céljából, majd az április 13-án 
esedékes "nemzeti együttműködés" fórumon a 
téma ismételt napirendre tűzését. 

A családsegítést és gyermekjóléti szolgálta
tást a tiszakécskei székhelyű szociális feladat-
ellátó társulás végzi.  A társulás megállapodása 
módosításra került, mivel Lakiteleken a gyer
mekjóléti szolgáltatást egy vállalkozó végzi, a 
többi településen pedig alkalmazottak. 2009. 
január 1-től Nyárlőrinc és Tiszakécske területén 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik 
tiszakécskei központon keresztül. A munkáltatói 
jogokat a tiszakécskei Egészségügyi Központ 
vezetője gyakorolja. 

A képviselő-testület egyhangúlag egyetér-
tett a megállapodás módosításával az előterjesz-
tésben foglaltak szerint.

Ezt követően Kutasi Ferenc alpolgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy a szennyvízberuhá
zás környezetvédelmi indikátorainak teljesítése 
okán településünknek el kell fogadni az un. a 
település Környezeti Fenntarthatósági Terve és 
Programja című dokumentumot, mely a fenntart-
ható fejlődés alapelvei szerint határozza meg a 
település társadalmigazdaságikörnyezeti fej
lesztéseit.

A képviselő-testület a programot egyhangú-
lag elfogadta az előterjesztés szerint.
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H A R K Á L Y   Ü Z L E T H Á Z
Mezőgazdasági Szakáruház Nyárlőrinc

Kedves Növénytermesztők, Gazdálkodók!

Szaktanácsadással, széles áru választékkal, gyors kiszolgálással várjuk
 minden kedves régi és új vásárlónkat.

A pontos kiszolgálás és szaktanácsadás mellett, a 2011-es évben minden eddiginél
kedvezőbb termék árakkal várjuk Önt. Jöjjön el és győződjön meg erről személyesen.

Teljes körű növényvédő szer termékválasztékunk van, szántóföldi kalászos, napraforgó,
kukorica, szőlő, zöldség, gyümölcs és dísznövény kultúrában.

Új termékeink: Zöld Arany: Indító, Energia, Érlelő, Bór Extra, Kálcium és Kalászos.
Bővebb tájékoztatás olvasható a http://www.mutragya.hu weboldalunkon.

Egyéb termékeink: Vízoldható, öntöző, csepegtethető egy és több hatóanyagú mikroelemes
műtrágyák, baktérium trágyák, fátyolfóliák, mezőgazdasági PE csövek, csepegtető szalagok,

minőségi szerves granulált trágyák, natúr és magvető tőzeg keverékek.

Szeretettel várjuk Önöket, várunk Benneteket.

Dobos István, Növényvédelmi szakmérnök és a Harkály Bt. Munkatársai.
6032. Nyárlőrinc, Állami Gazdaság utca 3. sz. Telefon: 06/76-343-008,

A megbízható minőséget képviseljük, már közel húsz éve!

Tavaszváró Farsangi Bál 2011.

 Március 5én a Sportcsarnok gyö
nyörű tavaszi "jelmezbe" öltözött, 
majd kigyúltak a színes fények és meg
kezdődött a Szentkirályi Tánccsoport 
Farsangi Bálja.

A Tánckavalkád Mese habbal című 
programban Meseországba repültünk 
a táncok segítségével. A nyitó tánc 
egy gyönyörű keringő volt Szépség és 
Szörnyeteg címmel, melyet az Ifjúsági 
csoport mutatott be. Az óvodások és 
első osztályosok csoportja a Pöttöm 
Pöttyök Vukot idézték meg. A 45 osz
tályosok Menő Manó csoportja Mada-
gaszkárra invitálta a nézőket. A Mini 
Manók 2-3. osztályos csoportja Csiz-

más Kandúrként rop
ta a táncot. A Tutti 
csoport Alvint és a 
Mókusokat, a felső 
tagozatosok Party 
csoportja Pinokkiót 
jelenítette meg, az 
Extravert Dance 
Club pedig Esti 
mesével szórakoztat
ta a közönséget. A 
befejező produkció-
ban ismét az Ifjúsági 
csoport tagjai léptek 

a színpadra, akik Piroskának és farkas
nak öltöztek. 

Az est sztár
vendége Tabáni 
István volt.

A jelmezfel
vonuláson ötle
tesebbnél ötlete
sebb maskarák 
léptek színpad
ra: Aszinkron-
úszók, Dr. Bubó 
csapata, méhecs
ke és hóvirág, 
horgász, Holle 

anyó, bohóc, postaláda… és még sorol
hatnám.

A fergeteges produkciók után a ven
dégek is táncra perdültek és folyt a 
mulatozás kivilágosvirradatig. 

A tombolasorsoláson rengeteg aján
dék talált gazdára. Nagyon hálásak 
vagyunk a vállalkozóknak, magánsze
mélyeknek, szülőknek, hogy minden 
évben számíthatunk segítségükre!

Együtt mulatott a falu apraja-nagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang 
farka!

Szentkirályi Tánccsoport



Pásztortudomány
Szent Györgykor bárki lehet pásztor, Dömötör

kor csak az, aki elszámol. Így hangzott a régi pász
torbölcsesség. S hogy miért idézzük ezt most föl? 
Több fonata van annak, mint a régi karikásostornak. 
Áprilishoz érkeztünk, s április 24. napja a hagyomá
nyos időszámítás szerint Szent György napja, amely 
a Régiségben jeles napnak számított. Ekkoriban 
kezdődött a kukorica vetése, s ekkoriban zajlott a 
haszonállatok  gulyák, ménesek  kihajtása a lege
lőkre, hogy aztán folyamatosan ott tanyázzanak 
az őszi behajtásig. Részint azért is, mert ma már 
sokan nem ismerik örökségünknek ezt az ágát, az 
állattartás hatalmas és ősi tudományát. Sokan nem 
tudják, hogy a pásztori foglalkozásokból lett, ma is 
élő családnevek - Gulyás, Csikós, Juhász, s a többi 
 mint foglalkozások mit jelentettek. Holott igencsak 
minden településen élnek ilyen nevű atyánkfiai. 

A nevezett mondás jelentése annyi, hogy egy
egy dolog kezdetekor bárki ott lehet, sokan elkezd
hetnek dolgokat. Ellenben az elkezdett dolgok 
befejezése már nem mindenkinek sikerül, nem 
mindenki tudja jól lezárni az ügyeket. Az egyes 
pásztori ágakon belül léteztek számadók,  szám
adó gulyás, számadó csikós, számadó juhász  akik 
az állattartó gazdáktól átvették a marhákat, lovakat, 
szám szerint. A számadók módosabb pásztorok 
voltak, akik rendelkeztek valamekkora vagyonnal, 
állatállománnyal. (Szent) Dömötör, vagy Demeter 
napja, azaz október 26. napja szintén jeles időpont 
volt az állattartó alföldi településeken. Ekkor, 
ekkorra hajtották be a legelőkről az addig kint tar-
tózkodó állatokat, ekkor vette át azokat a gazda a 
számadóktól. Ilyenkor kellett számot adnia róluk 
a számadónak. Ha nem sikerült jól, azaz fogyat
kozott az állat, akkor bizony, baj volt. A számadó 
olyankor a saját vagyonával, állatállományával 
felelt a veszteségért. (Tudom, ez most szinte idege
nül hangzik, mikor is a divat szerint, a mai felelős 
egy árva fillért sem hajlandó megtérítni az általa 
okozott kárból.) S ha a számadó vagyona nem volt 
elegendő, akkor mindenéből kiforgattatván, mehe-
tett egyszerű pásztornak, vagy olykor betyárnak. 
Ám ha az elszámolások jól zárultak, gyarapodott a 
jószágállomány, akkor Demeter napján nagy pász
tori mulatságok, ivászatok következtek. A Dömö
tör nap ismeretében érthetővé válik a következő 
anekdota. Kérdezi a régi halasi járásbíró a garázda 
juhásztól a tárgyaláson: - Mit tud kend fölhozni a 

mentségire?  Kéröm szépen, hozok én Dömötör
kor két olyan birgét a tekintetös úrnak, hogy mög 
lösz velük elégödve. 

Közbevetőleg, hadd jegyezzük meg érdekes-
ségként, hogy a középkori oszmán török hadse
regben is jeles nap volt október 26.-a. Persze ők 
nem Dömötörnek nevezték, hanem Kászim günü
nek. (tkp. Kászim napja). A középkori harcászat 
itt a Kárpát-medencében ugyanis tavasztól őszig 
tartott, ősszel a hadak a szállásaikra vonultak. 
A hódoltságban mozgó török alakulatok kisebb 
része a megszállt várakba, nagyobb része pedig 
haza Anatóliába, vagy még délebbre, melegebb 
tájakra. Akkoriban ugyanis télen nem voltak utak, 
ezért nem volt hadtáputánpótlás sem, a katonák
nak pedig nem is volt téli felszerelésük. [Egyszer, 
1602-ben egyesült európai hadak télen fogták 
ostrom alá Budát, a megszálló törököket tavaszig 
kívántak kiéheztetni, sikertelenül. Maguk az ost
romlók is komoly hadtáphiányban szenvedtek, így 
a krónikák szerint a környéken "kutyát, macskát 
mind megettenek."] Így aztán a törököknél Kászim 
günü volt az a nap, amikorra abba kellett hagyni 
a harcokat, s a katonáknak joguk volt hazavonul
niuk. Ezért volt hatalmas tett 1552-ben Eger vára 
ostrománál, hogy Dobó Istvánék a szeptemberben 
kezdődött ostromot október közepéig állták, mikor 
is a török had hazaindult, hiába akartak a vezéreik 
új s új ostromokat. 

A Szent Györgynap névadója egyébként óke
resztény eredetű szent, aki a hagyomány szerint 
Diocletianus császár uralkodása idején szenvedett 
vértanúhalált. Legendája: legyőzi a sárkányt, kisza-
badítja fogságból a királylányt. Demeter sem akár
ki volt, a hagyomány szerint a 4. században élt, 
Tesszáliában született s október 26.án vértanúként 
halt meg, mert a pogány istenek tiszteletét megta
gadta. [Hazánkban a 11. századtól követhetjük nyo-
mon tiszteletét. A magyariak Szent Koronájának 
egyik zománcképén szent Demeter katonaruhás 
alakja látható. Szávaszentdemeteren (ma Sremska 
Mitrovica) 1057-ben még állt a Demeter-székesegy-
ház. A szegedi Demeter-templom a 12. században 
épült. 1474-ben Mátyás király is részt vett Dömö-
tör (Demeter) napján Szegeden az ünnepségeken.] 

Az állatok megőrzése a pusztában, a legelőkön 
nem volt valami egyszerű játszódás, biz' nem csak 
abból állott, hogy a daliás juhászlegény egész nap 
csak tilinkózott, meg udvarolt a patakban mosó lyá

nyoknak. Maga a felelősség is óriási volt. A pusz-
tán tartott nagy állatállományok ugyanis a gazdáik 
anyagi befektetései, a tőkéjük volt az 1600-1800-as 
években. A jászok pl. nevezték tőkemarhának is a 
kiskun pusztákon legeltetett marháikat. Ezekben a 
századokban gyakori volt a hadak járása, olyankor 
aztán okos befektetés volt az állatállomány, ami 
viszonylag könnyen mobilizálható, azaz mozgat
ható vagyon volt. Még érthetőbben: könnyen el 
lehetett hajtani azokat a hadak elől, míg a földhöz 
kötött vagyontárgyakat, terményeket nem. 

A pásztorok tudományának nagy része volt 
az egyes települések pusztai határainak ismerete. 
Akkoriban ugyanis nem voltak táblák, térképek, 
- s talán a mai gyerekeknek nehezen érthető - de 
műholdas helymeghatározó készülékek sem. A 
határokat vagy természetes terepalakulatok, jelleg
zetes tereptárgyak jelentették, vagy mesterségesen 
emelt halmok. (Ezeken olykor néhány fiatalembert 
ünnepélyesen jól elnadrágoltak, élő emlékezet gya-
nánt, hogy még öregkorukban is tudják, mely tele
pülések határa is az.)

Az állatokat nem volt könnyű megőrizni. Meg-
riaszthatta, szétugrathatta azokat egyegy nyári 
vihar; betyárok - vagy éppen más pásztorok, akik-
nek hiányuk volt - kiszakíthattak belőlük valamen-
nyit, komoly gondot okozott egyegy szárazság, 
járvány. ("Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a 
víz, A szegíny barom is csak a pásztorra níz…" 
- kezdődik így a régi hortobágyi nóta.)  Persze a jó 
pásztorok egyenként ismerték a rájuk bízott jószá
gokat, ami számunkra elképesztő, ha mondjuk, 
valami nyolcszáz marhából álló gulyára gondo
lunk. Volt, hogy ősszel a gazda nem ismerte meg 
a tavasszal soványan átadott marháját, a legelőn 
úgy kigömbölyödött, de a számadó tudta, melyik 
gazdához tartozik. 

S hogy miről árulkodnak a családnévként élő 
foglalkozások? A gulyás őrizte a marhákat; a csikós 
a lovakat. A Juhász, a Birkás, a Birgés név a juhok-
kal foglalkozó pásztorokra utal, csak úgy, mint a 
Bacsó, a Bács is. Ez a "bács" tűnik fel a megyénk 
nevében is, de erről majd később. A kondás, a 
kanász a sertésekkel foglalkozó pásztori elem volt. 
Pontos elhatárolása volt a ma egybemosódó kondá
nak és a csürhének. A konda a huzamosabb ideig 
legelőn tartott sertésállományt jelentette, míg a 
csürhe a faluból naponta ki és behajtott sertéseket, 
kiket a csürhés kanász igazgatott. Április 24.én, 
ez évben a Húsvét ünneplése mellett gondoljunk az 
egykori pásztorokra, a pásztortudományokra is. 

Békesség veletek. A kő marad. 
--bor--
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GARABONCIÁS DIÁK

A KATASZTRÓFA NAPJA
Nem gondoltam, hogy e cikk írása köz

ben ismét egy világot megrázó nukleáris 
katasztrófa van kibontakozóban Japánban, 
melynek következményi, illetve annak fel
dolgozása éveket vesz igénybe. Az írás a 25 
évvel ezelőtti, 1986. április 26-i Csernobili 
atomerőmű balesetének, következményeinek 
egy részéről szól. A napokig elhallgatott 
eseményről csak akkor értesült a magyar 
lakosság (május 1.), mikor az atomfelhő 
hazánk fölé ért, kizárva a hathatós védekezés 
lehetőségét. Az esemény nagyon sok részle-
te csak most került nyilvánosságra. Néhány 
részlet a történésekből: Szinte fel sem tudták 
fogni, hogy ilyen megtörténhetett. Közben 
óriási mennyiségű sugárzó anyag került a 
légkörbe. Az atommáglyát helikopterekről 

ledobott homokkal, kővel próbálták elfoj-
tani, nem sok sikerrel. Az akcióban részt 
vevő pilóták (közel 600 fő) a hiányos védő-
felszerelés miatt végzetes sugárzást szenve
dett. És vajon hányan haltak meg, sugárzás 
következtében, akik nem szerepelnek a hiva
talos statisztikákban? Egy év alatt százezer 
tartalékos katonát vezényeltek Csernobilba 
a lakosság kitelepítésére, a térség megtisztí
tására. Robotgépet építettek a holdjáró min
tájára, és azokat is bevetették a kritikus 
helyeken. Sajnos a mentesítésben résztvevők 
nagy részének sorsa is megpecsételődött. 
Közel négyszázezer munkás, tudós érkezett 
a helyszínre. A háziállatokon kívül, még a 
környék összes vadállományát is kiirtották, 
mert sugárzóvá lettek. A környező falvakat 

lerombolták, felgyújtották, hogy a lakosság 
ne térjen vissza. Végül is az izzó atommág
lya fölé 150 méter hosszú, és 66 méter magas 
szarkofágot építettek, ami ma már felújításra 
szorul, fala repedezik. A Japánban történt 
mostani atombaleset felhívta a világ figyel
mét az atomenergia előállításának veszélyes 
mivoltára, más energia hordozókkal történő 
kiváltására. A világon jelenleg 442 atomerő-
mű üzemel, ebből 150 Európában van. A 
Föld lakosságából egymilliárd ember energia 
szükségletét atomerőművekben állítják elő. 
A Paksi atomerőmű hazánk áramellátásának 
40 %át biztosítja. A Japánban történtek után 
egyes erőműveket leállítottak, illetve bizton-
sági vizsgálatoknak vetették alá.

-szerk-



Jézus feltámadt, hogy mi 
futhassunk

A feltámadott Jézus a világ szíve, aki 
életet ad a mindenségnek, és a fénysugár 
Jézus üres sírjából beragyogja az embe
riséget tegnap, ma és mindörökké. Jézus 
feltámadt!

Ez különös esemény. Ez az élet győ-
zelmének híre a halál felett. A húsvét a 
futó lábak ünnepe: a sírtól mindannyian 
új reménnyel, futva érkezünk, ahogy haj
danán a sír első látogatói tették. A Feltáma-
dott lendületet ad és lelkesít, hogy hirdes
sük az Ő feltámadását. 

Ma kik azok az apostolok, akik a világ
ba mennek? Kik a mai Magdolnák, akik
nek megbocsáttatott, és akik megbékéltek 
Istennel, s most mindenkinek hirdetik, 
hogy Jézus feltámadt és él? Mi vagyunk 
azok, keresztények. Mi vagyunk az a nép, 
akinek hirdetnie és elvinnie kell az Üdvös
ség örömhírét mindenkihez. Az ég leszállt 
a földre, hogy csodálatos dolgot vigyen 
végbe a szívünkben, olyat, amelyet nem 
tarthatunk meg magunknak, amelyről tanú-
ságot kell tennünk. Még sok ember nem 
tudja, hogy létezik az Üdvözítő, aki eljött 
a földre, és elhozta nekünk Isten szerete
tét és irgalmát. A világ még sötétségben, 
kimerülve, félelemmel telve él, mert még 
nem adtuk át neki azt a felbecsülhetetlen 
kincset, ami a kezünkben van. Banális dol-
gokról beszélünk, és túl nagy jelentőséget 
tulajdonítunk értéktelen dolgoknak. Túl 
sokat foglalkozunk hétköznapi események
kel, így nem teljesítjük be igazi földi kül
detésünket. Lehet, hogy húsvét reggelén 
ez az első gondolatunk: Elkészítetted a 
kávét? A kertben reggelizzünk? Ma reggel 
hogy fáj a fejem! Egész éjjel ugatott a 
szomszéd kutyája…

Mi, akik Isten családjának küldetésé
ben élünk, lassan belefulladunk a világ 
önzésének a sarába. Mi, akik arra vagyunk 
hivatva, hogy a szabadságot hirdessük, 
megengedjük, hogy láncaink felületes dol
gokhoz kössenek minket. Krisztus feltá
madt! Valóban feltámadt! A halottak feltá
madnak, a vakok látnak, a sánták járnak! 
Számtalan lehetőségünk van arra, hogy 
tanúságot tegyünk és ünnepeljük azt, amit 
az Úr tett értünk: egy mosoly, egy ölelés, 

egy jó szó, szolgálat, munka szeretettel és 
szeretetből…

Fussunk, vigyük el az örömhírt min
denkinek húsvét reggelén!

Kezünk keresztje - a 
keresztvetés

A kezem olyan gyakran emelkedik 
keresztvetésre, mégis oly ritkán gondolok 
annak igazi, mély értelmére. Nem fogtam 
föl eléggé, hogy ez a jel pozitív előjele, sőt 
többlete minden törekvésemnek. Minden 
cselekedetemhez, melyet a keresztvetés 
kísér, végtelen nagy értéket kapcsolok: a 
megváltás művét, azt, hogy Jézus a keresz-
ten halt meg értünk. 

Amikor keresztet vetünk, csináljuk 
helyesen. Nem amúgy elsietetten, megkur
títva, hogy senki se értse, mit jelent. Úgy 
vessük, ahogy kell: lassan, szélesen… 
Érezzük, hogy teljesen átölel, beburkol 
minket testestüllelkestül, összefogja e jel 
minden gondolatunkat, egész lelkünket. 
Elmélyültté tesz, megszentel. 

A kereszt vízszintes szárát két vál
lam érintésével jelzem: két karja messzire 
kitárul, s magához akarja ölelni az egész 
világot. Hosszanti szárát a homlokomtól 
a mellemig rajzolom ki: ez a függőleges 
köti össze az eget a földdel. Milyen nagy
szerű szimbóluma ez Jézus és a mi életünk 
programjának: az egész világot megölelni, 
hogy minden lélek közelebb kerüljön az 
Atyához.

A keresztvetés tehát jelképezi hitünk 
alappillérét, de benne rejlik a Szenthárom
ság ábrázolása is.

Mikor kimondom, hogy az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében, akkor meg
érintem a homlokomat, a mellemet és a 
vállaimat.

A homlok jelképezi a fenti, a szellemi 
dolgokat. A Teremtés gondolatát, a min
dentudást, a mindenhatóságot. Azt, hogy 
fej mindennek az irányítója. 

A lejjebb lévő mellkas jelképezi a föld-
re szállást, a Fiú földi megtestesülését és a 
szívet. Azt, hogy Jézus megélte, átérezte, 
mit is jelent embernek lenni.

A két vállam megérintése hasonlít a 
Szentlélek galambszárnyaira, jelképezik a 

Lélek kiáradását és szárnyalását. Maguk a 
vállak képviselik az erőt is, mely elbírja a 
terheket a Szentlélek segítségével.

Ha ezentúl keresztet vetünk, gondoljuk 
ennek a rövid mozdulatsornak az értelmé
re. Arra, hogy ezzel kifejezhetjük a hitün
ket és a kapcsolatunkat a szentháromságos 
Istennel. 

(Sz.Sz.I.)

Kalendárium: 
• Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti 

készületben hagyományos lelkigyakor
latunkat Április 14. 15. és 16-án este 
18:00 órakor tartjuk. A lelkigyakorlatot 
vezeti a nálunk felszentelt Molnár Zsolt 
atya, tasi plébános. Az utolsó lelkigya
korlatos estén, szombaton kerül kiszol
gáltatásra az idős és beteg testvérek 
részére a betegek kenete.

• Májusi litániák: Májusban, a Szűz-
anya hónapjában minden este 19 órakor 
májusi litániára, 19:30-kor szentmisére 
várjuk a kedves híveket.

Hírek a Plébánia
életéből:

2011. április 15. - május 15.

• Április 14-15-16. Nagyböjti lelkigya-
korlat

• Április 17. VIRÁGVASÁRNAP: 
10:30-kor ünnepi nagymise, körmenet, 
Szt. Máté Passió

• Április 21. Nagycsütörtök: Oltárfosz-
tás, mosás, virrasztás

• Április 22. Nagypénteki liturgia: 
17:30-tól keresztút, Szt. János Passió

• Április 23. Nagyszombat: Reggel 9 - 
től 13 óráig szentségimádás, gyóntatás. 
A szertartások este 19 órakor kezdőd-
nek: tűzszentelés, feltámadási szertar-
tás, gyertyás körmenet. 

• Április 24.: HÚSVÉRVASÁRNAP
• Április 25.: Húsvéthétfő
• Május 1. A 8 órai szentmise után 

Anyák napi köszöntés
• Május hónapban minden este 19 órakor 

Májusi litánia lesz, utána szentmise
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REFORMÁTUS ÉLET

A válság megoldása a váltság

Krisztus Urunk három éves hitre hívó, 
tanító és gyógyító tevékenysége után 
virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe. 
Ettől kezdve felgyorsulnak az esemé
nyek: utolsó vacsora, Júdás árulása, 
lábmosás, Gecsemáné kertben történt 
elfogatás, Péter tagadása, halálos ítélet, 
megcsúfoltatás, keresztre feszítés.
Miért történt a keresztrefeszítés?
1. MIATTAM halt meg Jézus a keresz

ten, mert halmoztam a bűnt
2. HELYETTEM halt meg, helycserére 

vállalkozott, én vagyok a vádlott, s Ő 
bűnhődött

3. ÉRETTEM halt meg, hogy enyém 
lehessen a bűnbocsánat és az örök 
élet

Jézus váltsága abban ál,, hogy szent 
életével és ártatlan halálával eleget tett 
Isten igazságának. Ezzel megszerezte 
számunkra a bűnbocsánatot és az örök 
életet.
Kereszt nélkül nem tudnánk, hogy 
mennyire gyűlöli Isten a bűn, sem azt, 
hogy mennyire szeret bennünket.

„Feltámadott az Úr!“

„És így szólt: Ne félj! Én vagyok az 
Első és az Utolsó és az Élő: halott 
voltam, de íme élek örökkön örökké, 
és nálam vannak a halál és pokol kul-
csai!“ (Jel 1,17-18)
Mi a bizonyítéka annak, hogy Jézus 
valóban feltámadt?
1. Az üres sír - Jézus teste nem volt a 

sírban ahova temették
2. A feltámadott Jézus megjelenései  

feltámadása után különkülön és egy
szerre is megjelent a tanítványoknak, 
és másoknak is.

3. A tanítványok életének megválto
zása - ez a legdöntőbb bizonyíték. 
Teljesen mások húsvét előtt és mások 

húsvét után. Nagypénteken rémülten 
szertefutottak, csődnek látták Jézus 
halálát. Péter, aki meggyőző, bátor 
hitvallónak mutatkozott, nagypéntek
re virradóan háromszor megtagad
ta Urát. Húsvét után a feltámadott 
Jézussal való találkozás meglepetése 
és öröme jellemzi őket, összetartás, 
Szentlélekvárás. Húsvét után te is 
megváltozhatsz!

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú 
léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zár
tak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy minden 
hiába!
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, köny
nyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit 
sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

   (Túrmezei Erzsébet, 1912)

Mit használ nekünk Krisztus feltá-
madása?
Először: feltámadásával legyőzte a 
halált, hogy minket részesítsen abban 
az igazságban, amelyet nekünk halálá
val szerzett. 
Másodszor: az ő ereje most minket is új 
életre támaszt fel.
Harmadszor: Krisztus feltámadása a mi 
dicsőséges feltámadásunknak bizonyos 

záloga számunkra.
A 3 haszon röviden: Bűnbocsánat - Új 
élet - Örök élet!

Hívogató!

A szentkirályi Református Gyülekezet 
szeretettel vár téged is alkalmainkra. 
A gyülekezet új életét elkezdte, lelki 
növekedés tapasztalható, légy te is a 
részese!

Április 10. délután 17 óra Interaktív 
Istentisztelet
Április 15. 18 óra Missziói Bibliaóra
Április 17. Virágvasárnap, keresztelő 
az Istentiszteleten, 10 óra
Április 21. csütörtök 15 óra, Házi 
Istentisztelet
Április 22. Nagypéntek, 18 óra Passiós 
Istentisztelet
Április 2425. Húsvét ünnepnapjai, 10 
órakor úrvacsorás ünnepi Istentisztelet
Május 1. Anyák napi Istentisztelet
Május 29. vasárnap 10 órától egész 
nap CSALÁDI NAP, amelyen gyer
mekek, családok, együtt lehetünk sza
badtéri Istentiszteleten, utána pedig 
egész napi szabadtéri programok, játé
kok, kávézó, melyre szeretettel hívjuk 
községünk egész népét felekezeti hova
tartozás nélkül!

Megtapasztaltad már Istennek szere
tetét?
Isten szeret téged, és arra teremtett, 
hogy személyesen ismerd őt.
Krisztus mondja: "Íme, az ajtó előtt 
állok, és zörgetek: ha valaki meghallja 
a hangomat és kinyitja az ajtót, beme
gyek ahhoz ..." (Jelenések 3,20)
Keres és vár téged. A lehetőség adott, 
hogy megismerd és befogadd Őt!

További információ: Balázs Hajnalka,
refszentkiraly@gmail.com
70/9676480

HÚSVÉT ELŐTT HÚSVÉT UTÁN
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MEGKÉRDEZTÉK
Megkérdezték tőlem, hogy miért kell 

a falunknak a "szobor"? Itt egyértelműen 
a trianoni emlékműre gondoltak. Némi 
gondolkodás után megszületett a válasz: 
Községünkben miért nem lehetne egy 
emlékmű, amely emlékeztet a magyar-
ság szétszaggatására, a gyászos, szándé
kos nemzetközi tönkretételére? Miért 
ne emlékezhetnénk az emlékmű láttán a 
"boldog békeidőkre"?  Egy ember, egy 
társadalom, egy közösség akkor írja be 
magát a történelembe, ha maradandót 
alkot, magának, az utókornak legyen az 
találmány, irodalmi mű, egy műalko
tás… Egyébként csak egy fejfa marad 
a temetőben. Az emlékmű elkészítése 
adományokból történik, kinekkinek a 
szándéka és tehetsége szerint. Gyönyörű 
templomaink is a Szentkirály pusztai 
emberek adományaiból, keze munkájá
val épültek. Azt hiszem sokkal kicsi
nyesebb dolgokra is költünk pénzt. Hát 
megközelítően ez volt a válaszom. A 
továbbiakban meg kell említeni, hogy az 
1987-es történelmi név vissza állításunk-
nak is sokkal több volt az ellenzője mint 
azt sokan gondolnák. Ma már ők is büsz-
kén viselik a Szentkirály nevet.

Vecsei.

Márciusban több program is volt a 
könyvtárban. A hagyományos kézműves 
foglalkozás, és társasjáték délelőtt mellett, 
most kerültek megrendezésre az Internet 
Fiesta programjai is. Az idei Fiesta célja a 
játék és az olvasás internetes lehetőségeinek 
bemutatása volt. A játékok sokasága lelhető 
fel a neten kicsik és nagyok, fiatalok és idő-
sebbek számára. E játékok hatással vannak 
a közösségi kapcsolatokra, de egyszersmind 
veszélyeket is rejthetnek magukban. Érde
mes hangsúlyozni, hogy az internet az olva
sás, tanulás kimeríthetetlen lehetőségeit is 
hordozza.

A mi programjaink is ezeket figyelembe 
véve szerveződtek, melyekkel elsősorban 
az általános iskolás korosztályt igyekeze
tem megszólítani. Idén is minden osztály 
számára szerveztem előadást, de idén már 
a nagy csoportos óvodásokat is meghív
tam. A legkisebbek kedvenc mesehőseiket 
láthatták viszont az Interneten, illetve a 
www.bogyoesbaboca.hu oldalon található 
játékokkal ismerkedhettek. Az iskolások szá
mára klasszikusnak számító meséket vetítet
tem a www.mesefilm.atw.hu oldalról, illet-
ve számukra a www.gyakorolj.hu oldalról 
mutattam különböző tantárgyak, elsősorban 
a matematika elsajátítását segítő játékos 
feladatokat. A legnagyobbakat megismertet
tem a könyvtári katalógus használatával, 
illetve a digitalizált dokumentumok egyik 
adattárával, (http://mek.
oszk.hu/ ), ahonnan han-
gos könyvek is letölthe
tők. Ők csoport munká-
ban végeztek is keresést 
különböző témákban.

Több vetélkedőt és 
pályázatot is hirdettem. 
Nagy sikere volt a szer
dán délután megtartott 
Internetes horgászver
senynek, mely a www.
haldorado.hu oldalon 
zajlott. Az alsósoknál a 
Vörös Attila (2. oszt.) 
nyert 120, 58 kg-mal, 

míg a fölsősöknél Lovas 
Krisztián (8. oszt.) 
215,45 kg-mal. Kama-
szok számára pénteken 
éjszaka hajnalig tar
tó Háló party volt. Az 
est nagyon jó hangula
tú volt, a fiúk nagyon 
fegyelmezettek voltak 
végig, így kérésükre más
kor is szervezek majd 
hasonló programot. A 
verseket kedvelőket egy 
rendhagyó irodalmi estre 
vártam, ahol a magyar 
irodalom legszebb verse
it gyűjtöttem össze, és 
híres előadók tolmácso-

lásában hallgathattuk meg azokat a http://
www.youtube.com/ oldalról, amin a fiatalok 
elsősorban zenéket, vagy vicces videókat 
szoktak nézni. 3 témában készítettem totót 
illetve feladatsort, valamint egy számítógé
pes rajzpályázatot is hirdettem, melyre szá
mos pályamű érkezett. Ezek értékelése még 
folyamatban van.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kereté
ben március 30-án Koleszár Márta a Katona 
József Könyvtár munkatársa tartott Varázs
lók és varázslatok címmel irodalmi foglalko
zást a 3-4. osztályosoknak. Ezen a gyerekek 
megismerkedhettek Békés Pál Kétbalkezes 
varázsló, és Berg Judit Cipelő cicák című 
könyvével. 

Áprilisi programok

Április 9én, szombaton, ismét lesz kéz
műves foglalkozás, melyen húsvéthoz 
kapcsolódó díszt fogunk készíteni. Április 
16-án pedig Társasjáték délelőtt keretében 
Activityzni és Nagy Tabuzni lehet majd, a 
többi jól megszokott társasjáték mellett.
Ebben a hónapban Liszt Ferenc életét és 
munkásságát bemutató tablósorozat is meg
tekinthető lesz, melyhez Totó és kvíz játék is 
kapcsolódik majd. Április 29én, pénteken 
pedig Nava filmvetítést tervezek, melyre 
szívesen várok ötleteket.

Könyvtári hírek

Egységes kérelem 
benyújtása
2011. évben

2011. évben az egységes kérelem 
kizárólag az elektronikus kérelemkitöltő 
felületen tölthető ki, és kizárólag az elekt-
ronikus rendszeren, ügyfélkapun keresz
tül nyújtható be szankciómentesen 2011. 
május 16-ig!!!

Azok a gazdálkodók, akik meghatal
mazottal (kamarai tanácsadó, falugaz
dász) kívánják elkészíttetni az egységes 
kérelmüket, azok a 2009. évi tájékoztató 
levélben található jelszót és a kérelem
hez kapcsolódó dokumentumokat (2010. 
évi támogatási kérelem, AKG támogatási 
határozatok, földhasználati lapok, térké
pek, stb.) hozzák magukkal a kérelem 
elkészítéséhez. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy célsze-
rű előzetesen időpontot egyeztetni a 
támogatási kérelem elkészítéséhez. 

További felvilágosítás, az egységes 
kérelem benyújtásához ingyenes segítség 
kérhető:

Mák Sándorné – ÚMVP tanácsadó 
Tel: 30/ 288-1623
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Ünnepélyes átadás

Március 12-én Comenius pro-
jekttalálkozóra utaztunk Len
gyelországba. Hosszú utazás 
után érkeztünk meg Katowicé-
be, szállásunk egy nagyon szép 
hotelben volt. Minden nap volt 
valamilyen program, így soha
sem unatkoztunk. A lengyelek 
nagyon barátságos emberek és 
jó vendéglátók. Ellátogattunk az 
ottani iskolába, volt katowicei és 
krakkói városnézés, láttunk jég
korongedzést, bowlingoztunk és 
babgulyást is főztünk. Ugyanis 
minden országnak főzni kellett 
egy specialitást, mi Szutor Sanyi 

bácsi irányításával babgulyást 
készítettünk. A sokféle ételt meg
kóstolva megállapítottuk, hogy 
nincs jobb a magyar konyhánál.
Megfigyeltük a pár nap alatt, 
hogy a törökök kicsit váloga
tósak, az olaszok pedig sokat 
beszélnek. A közös nyelv 
az angol volt, de Sanyi bácsi 
néhány lengyel szóval is jól 
elboldogult. 
A közös programokon sok bará
tot szereztünk, várjuk majd őket 
Szentkirályra!

Hák Adrienn, Kiss Emília, 
Hojsza Attila, Molnár Benedek

Iskolai hírek
Két keréken az önkéntességért

Reindl Anikó, a debreceni KÖZ-
Pont Ifjúsági Egyesület munka
társa kerékpárral járja az orszá
got, hogy felhívja a figyelmet 
az önkéntesség fontosságára. 
Március 23-án érkezett Szentki-
rályra, az iskolásoknak játékos 
foglalkozást tartott az önkéntes
ségről.
Hogyan szerveznék meg a gye
rekek egy vak kislány tökéle
tes napját? Helyese a "nem én 
dobtam el a szemetet, nem is 

veszem fel" elmélet? Kik azok 
az önkéntesek, mit csinálnak? 
Ilyen kérdésekre kerestük együtt 
a választ, és azok is megjegyez
ték az "önkéntesség" fogalmát, 
akik eddig erről semmit sem 
hallottak.
Szentkirályon is megtartjuk az 
Önkéntesség Napját, április 16-
án szombaton. Különféle progra
mokkal készülünk, találkozzunk 
reggel 8 órakor a Községházá-
nál.

Szentkirályi
kerékpár Afrikába

A Szentkirályi Hír
mondóban már 
beszámoltunk arról, 
hogy jótékonysági 
céllal útnak indítot
tak az iskolások egy 
kerékpárt Afrikába. 
Márciusban kaptuk 
a hírt, s vele érke
zett ez a fotó is, afri
kai gazdája megkap
ta a kerékpárt. Azt 
kívánjuk neki, hasz
nálja egészséggel.

Egy hét Lengyelországban

A TIOP 1.1.1.-07/1-2008-
0331 "Szentkirály, általános 
iskola informatikai infrastruktú
rájának fejlesztése" projekt kere
tein belül 2011. március 25-én 
átadásra kerültek az iskolában 
az informatikai eszközök, egye
bek között az interaktív táblák.

Az átadás alkalmából Sza
bó Gellért polgármester köszön
tötte az intézmény igazgatóját, 
munkatársait és a gyerekeket, de 
néhány szülő is részt vett. A pro-
jektet bemutatta és megvalósulá
sáról beszámolt Kutasi Ferenc 
alpolgármester.
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Farsang az óvodában
2011. március 3-án elégettük a télbanyát az óvodában, 

reménykedve, hogy elkergettük ezt a hosszú telet. A banya
égetést követően a Művelődési Házban bemutathatta min-
den csoport az előadását, a szülők, nagyszülők, rokonok 
örömére.

A kiscsoportosok a törpék világába vezettek el ben
nünket, a középsősök vándorbottal és hátizsákkal kirán-
dultak, hegyeken, völgyeken át, míg a nagycsoportosok 
a Zsákbakukta c. mesejátékot adták elő. Mindezek után 
jöhetett a tánc, vígság, kacagás!

FALUSZÉPÍTÉS
Falunk képe az utóbbi években 

látványosan változott, megszépült. 
Ami jól eső érzéssel töltötte el az 
itt lakókat és az erre járókat. Parkja
ink gondozottsága, virágosítása, a 
temető környékének rendbetétele, az 
eldobált szemét és a lehullott lomb 
eltakarítása közmunkásaink keze 
munkáját dicsérik. Az idei tavasztól 
láthatjuk, hogy a közmunkaprogram 
végeztével néhány ember dolgozik 
csak közterületeinken. Emiatt több 
aktuális kertészeti munka kivitelezé
se késik, esetleg el is maradt, ezáltal 
településünk esztétikai képe romlik. 
Tegyünk valamit ellene! Javaslatom: 
A környékbeli települések mintáját 
követve, lakossági összefogással 
szervezzük meg mi is a faluszépítők 
csoportját, azzal a céllal, hogy köz
területeink rendjét, parkjaink szép
ségét környezetünket közösen meg
őrizzük. Ha kedvet érez a falunkat 
szépítő munkához, kérem, jöjjön el 
a következő időpontokban szervezett 
alkalmak egyikére, vagy mindegyiké
re. Időpontok: 2011. április 16, és 21, 
valamint május 14.
Találkozó a Polgármesteri Hivatal 
előtt reggel 8 órakor. Kertészeti szer-
számot hozhat magával. 

Kovácsné Lázár Ilona

Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú 
Egyesület hírei

"Legyőzni önmagunkat, barátom, 
minden győzelem között az első és a 
legszebb, viszont gyengének bizonyulni 
önmagunkkal szemben minden vereség 
között a legrútabb és a leghitványabb. Ez 
pedig arra vall, hogy mindnyájunkban 
háború folyik önmagunk ellen."  -Platón

(Tavaszi elmélkedés)
Vannak idők, mikor új megoldásokat 

kell létrehozni annak érdekében, hogy 
jobban menjenek a dolgok, és azok hasz
nosak legyenek a magunk és a jövő nem
zedékek számára. Viszont vannak olya
nok is, mikor meg kell ragadni a gyö
kereket, s erősen kell szorítani azokat, 
nehogy elsodorjon bennünket a rohanó 
változások áradata. 

Nehéz mindig igazán tisztán látni, 
mikor mit is kell tennünk, de fontos 
hogy meglássuk a jót és a rosszat is. 
Nehéz felülemelkedni a rosszindulaton, 
az irigységen, a képmutatáson vagy az 
érdektelenségen, de meg kell látni a 
tenni akarást, az őszinteséget, a kedves 
gesztusokat, a lehetőséget arra, hogy 
valakin segíteni tudjunk. Értékelni kell 
ezeket a jelenségeket! Tapasztalom, hogy 
nagyon sokszor a fiatalok (sőt, sok
szor a felnőttek is) nem tudnak, és nem 
mernek értékelni bizonyos helyzeteket, 
mert félnek állást foglalni. Véleményem 
szerint ez abból fakadhat, hogy ma már a 
többség nem  vagy csak nehezen tudja 

körültekintően követni a körülötte zajló 
eseményeket, mert azok olyan sebesség
gel zúdulnak rájuk, hogy ezek nem képe
sek jól leszűrődni bennük. Ami bizonyos 
szinten érthető is. Emellett óriási mér
tékben traktálják az embereket értékte
lenséggel, aminek elsősorban az a célja, 
hogy szem elől veszítsék az igazán fon
tos dolgokat. De nem szabad hagynunk 
magunkat. Nem szabad felszínesen élni, 
tartalom nélkül, pusztán csak ösztönöket 
kielégítve vegetálni. Az ókori görögök 
szerint is az ember attól ember igazán, 
ha úrrá tud lenni az ösztönein. Tenni kell, 
azért, hogy megfelelő előjelekkel tudjunk 
ellátni történéseket, véleményeket vagy 
tetteket. Viszont ehhez szükséges az, 
hogy tájékozódjunk! Keressük egymást! 
Beszélgessünk egymással! Hallgassuk 
meg egymást és érdekeljen bennünket a 
másik véleménye! Fontos, mert szerin
tem ezekből lehet igazán sokat tanulni.

Az Egyesület tavasszal is vár min
denkit a megrendezendő rendezvényeire, 
vagy csak egy kellemes beszélgetésre. 
Ha unatkozol otthon és megismernéd 
azokat, akik nem a te közvetlen környe
zetedbe tartoznak, de szintén szentkirályi 
fiatalok, térj be hozzánk nyugodtan!

Üdvözlettel és áldott húsvéti ünnepeket 
kívánva:

Csorba György
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Omlós kevert kocka
(Nagyanyó konyhájából)

Hozzávalók:
az omlós tésztához: 50 dkg finomliszt, 25 dkg 
vaj vagy sütőmargarin, fél mokkáskanál só, 
10 dkg krisztálycukor, 2 tojás, kb. 4ebőkanál 
zamatos fehérbor (lehet víz is)
a töltéshez: 25 dkg Vitamór sütésálló kajszibarack-lekvár
a kevert tésztához: 15 dkg vaj (lehet sütőmargarin is), 15 dkg 
kristálycukor, 4 tojás, fél citrom reszelt héja, 15 dkg finomliszt, 
1 kiskanál sütőpor

Az omlós tésztához a lisztet a hideg vajjal gyors mozdulatok
kal elmorzsoljuk. Megsózzuk, majd a cukorral, a tojással és 
a fehérborral összedolgozzuk. Folpackba csomagoljuk, és fél 
órára a hűtőszekrénybe tesszük.
Egy 35x25 centis, magas peremű tepsit sütőpapírral kibélelünk 
úgy, hogy a papír túl lógjon rajta, mert ennek segítségével 
könnyű lesz kiemelni a kész süteményt a tepsiből.
A pihentetett omlós tésztát enyhén meglisztezett gyúrólapon 
tepsi nagyságúra nyújtjuk, majd a tepsibe fektetjük és villával 
megszurkáljuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal 8 perc 
alatt elősütjük.
Amíg sül, a kevert tésztához a puha (szobahőmérsékletű) vajat 
a cukorral habosra keverjük, a tojások sárgáját egyenként 
beledolgozzuk. A jól megmosott citrom héját belereszeljük. A 
lisztet a sütőporral összeforgatjuk, az előzőekhez adjuk, majd 
a kemény habbá vert tojásfehérjét is beleforgatjuk.
Az elősütött omlós tésztát a jól kikevert lekvárral megkenjük, 
majd a kevert tésztát rásimítjuk. A sütőbe visszatolva, változat-
lan lánggal 15-18 percig sütjük, elkészültét a közepébe szúrt 
tűvel ellenőrizhetjük. 

 Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Elhunyt 
Sopajti István             élt 70 évet

Március időjárása
Nagyon vártuk már a tavaszt. Nem akart jönni, 

még ránk is ijesztett 7-én egy kis hóval. Az ezt követő 
napokban azonban "emberelni" láttatta magát, emelked
ni kezdett a hőmérséklet. Nemzeti ünnepünkre elérte a 
hőmérséklet a 15-18 C fokot. Ebben a tavaszias időben 
megjelentek a kerti rozsdafarkú madarak, (14-én) majd 
15-én az örvösgalambok. Az ezt követő néhány napban 
békazenétől volt hangos a rekettyés. A népi megfigyelés 
a tavasz késésére utal, ha Gyümölcsoltó Boldogasszony 
előtt (25-e) megszólalnak a békák. Tartogatott még meg-
lepetést az időjárás, annyira, hogy 19. és 20-án ismét 
havazott, azonban nem maradt meg, viszont a leesett eső 
egyáltalán nem hiányzott, újra megjelentek a belvizes 
foltok szerteoszlatva a reményt, hogy esetleg a tavasz 
folyamán lehet már művelni a mély fekvésű szántófölde-
ket. Elmaradt a vadludak tavaszi vonulásának látványa 
térségünkben. Lehet, hogy másik útvonalat választottak. 
A darvak vonulása nagyon elhúzódott, szinte az egész 
hónapban lehetett hallani messze hangzó krúgatásukat. A 
vándormadarak közül már rendszeressé vált, hogy a feke
terigók nem mennek el délebbre. Ebben az évben nagyon 
sok barátposzáta is itt töltötte a telet, megváltoztatva 
étrendjüket, bogyókat, gyümölcsöket ettek. Éghajlatunk 
lassú átalakulására utal, hogy egyes kultúrnövényeink 
kezdenek gyomnövényként is szerepet váltani. A talaj 
az utóbbi években csak a felszínen fagyott át. A mélyeb
ben levő burgonyagumók átteleltek. Az "árva" keléseken 
aztán a burgonyabogarak vígan szaporodhatnak. Persze a 
fenti okokat ismerve, nagyon sok fagyra érzékeny rovar 
is áttelelt.

Csapadék viszonyok: 2-án 3,7 mm, 6-án 0,6 mm, 16-
án 4,2 mm, 17-én 3,7 mm, 18-án 1,6 mm, 19-én 13,5 mm, 
20-án 1,2 mm, 27-én 0,8 mm. Összesen: 29,3 mm. A sok-
évi átlag: 29 mm. A talajvízszint: 117 cm volt. V.F.

Csillagász szakkör Szentkirályon
a művelődési házban

Szemléletes előadásokkal és távcsöves 
bemutatóval szeretném a csillagászat 
alapjait megismertetni minden érdeklő-
dővel.
Áprilisi időpontok: 
8-án pénteken, este 6 órától (Mély ég) 
29-én pénteken este 6 órától. (Kettősök)

Várok minden érdeklődőt! 
Szakáll Norbert

Tavasz-keresősdi
Az iskolában Janikovszky Éva Tavasz-keresősdi című írását 
olvastuk. A történeten felbuzdulva útnak indultunk a kis első-
sökkel, hogy mi is megkeressük a tavaszt. 
Szentkirály utcáit járva boldogan kiáltottak fel a gyerekek:
 Megtaláltam a tavaszt! Rügyeznek a fák!
- Én is megtaláltam! Gyönyörű az aranyeső!
Amerre csak mentünk a tavasz köszönt vissza ránk: a ker-
tekben nyíló nárciszok, jácintok, tulipánok, a bokrok alatt 
megbúvó ibolyák, a levelet bontó fák. Hallottuk a madarak 
énekét, a békák brekegését. A sok bogarat látva hívogattuk 
a fecskéket, de rájuk még várnunk kell egy kicsit. A gólyák 
már megérkeztek, de sajnos látogatásunk idején nem talál
tuk őket "otthon". Viszont láttunk aranyos kis nyuszikákat, 

éppen a húsvéti tojásokat 
festették. 
Ez persze már csak mese, 
de a többi mind valóság, 
ugyanakkor egy igazi 
varázslat, csodaszép tava
szi varázslat.

Takácsné Kis Márta



Szentkirályon háromszobás kertes családi ház sok mel
léképülettel, garázzsal, gáz és szilárd tüzelésű központi 
fűtési rendszerrel eladó. Érdeklődni a 06 70 418 1876 
telefonszámon lehet.

HIRDETÉSEK

Megnyitottuk
a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
  Kovács Péter 30/349-2944

* Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás

* Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás

* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás
* Technikai biztosítás

* Mezőgazdasági biztosítás

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: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 
- Készül 350 példányban Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával

kapcsolatos tanácsadás, teljes körű APEH- és 
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Őstermelők, 
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.

Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36

Vargáné Farkasházi Orsolya,
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Gitároktatás és basszusgitároktatás
kezdőknek, haladóknak, továbbá régi,

nagy VHS és MiniDV
videókazetták DVDre írását vállalom.

Szentkirály, Balázs Róbert, 70/335-2365

Ingyenes
hallásállapot felmérés

május 11-én 9-11 óráig
az Egészségházban!

Állattartók figyelmébe!
Az önkormányzat segítségükre
lehet az állati hullák kezelésé-
ben. Keressenek a szükséges

megállapodás végett!

Szabó Gellért

ön is jelezheti
a közvilágítási hibát 

 
A DÉMÁSZ Ügyfélszolgálatát bárki hív
hatja. Ha közvilágítási hibát észlel, hívja 
a 06-40/822-000 telefonszámot!

Köszönjük! 


