
XXV. ÉVFOLYAM 4. szám                           ÁRA: 100,-Ft                                 2014. április

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A TARTALOMBÓL:

• Háztájit az asztalra • Álmom 
a CSALÁD – Projektzáró 
rendezvény • Internet Fiesta 
Szentkirályon • Közösségi 
fejlesztések Szentkirályon • 
„Tarka-barka dalok” • gArA-
bonCIÁS DIÁK • VIII. 
Kecskemét Fringe • Egyházi 
oldalak • Határtalanul! 
Szlovéniában • Kis zenészek 
nagy eredménye • Kitüntetés 
• Sajtóközlemény • Hírek a 
Szentkirályitól • Tavaszi nagy-
takarítás • Ebzárlat • Március 
időjárása • Anyakönyvi 
hírek • Motoros felvonulás • 
Tűzgyújtási tilalom!

Kellemes és boldog
húsvéti ünnepeket

kívánunk
minden kedves
olvasónknak!

Április 11. – Költészet napja
Sík Sándor: Mosolygó gyermek 

Eljött a szép Húsvét reggele, 
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot 
szedtem, 
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Koszorúzás
Az 1848-as forradalomra, és sza-
badságharcra emlékeztünk márci-
us 14-én. Hősi emlékművünknél 
Szabó gellért polgármester gye-
rekek társaságában helyezte el 
a megemlékezés, a tiszteletadás 
koszorúját.

A nyári busz fullasztó melegében, 
Kék-bóbitás sapkája keretében, 
Anyja mellére békén odabújva, 
Szemben velem egy esztendős fiúcska. 
 
Szeme azúrját kerekíti tágra, 
Úgy néz a furcsa idegen világra, 
Ami én vagyok, aki mostan boldog 
Gyönyörűséggel arcába mosolygok. 
 
Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig, 
Míg szirom arca gömbölyűre válik, 
Ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, 
És édesdeden visszamosolyog rám. 
 
Egy új emberke, ki nem is beszél még, 
Hogyan érti meg mosolyom beszédét? 
Hogy érzi meg, - hisz csak egy éve ember! - 
Hogy a szeretet szólítja szememben! 
 
Ó milyen titok, milyen csodaszép ez! 
Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes, 
A szeretetet már fel tudja fogni 
S a mosolya vissza tud mosolyogni! 
 
Ó, ha lehetne, hogy az, aki Atyja 
Minden mosolynak, nekem is megadja, 
Olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek: 
Friss antennája minden szeretetnek.

Főhajtás a hősök emlékének.
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A képviselő-testület március 3-án tartotta 
soron következő ülését, melynek napirendjén 
szerepelt az adósságrendezésben nem érintett 
települések támogatási keretének felhaszná-
lása, urnafal építés, és diétás étkeztetés.

Az ülésen minden képviselőtag jelen 
volt.

Az ülés megnyitása után Kutasi Ferenc 
településfejlesztő arról tájékoztatott, hogy 
az adósságkonszolidációban részt nem vett 
települési önkormányzatok fejlesztésének 
támogatása rendelet alapján igényelhető. 
A támogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás, mértéke 20 millió forint, önrész 
nem szükséges. A forrás meghatározott cé-
lokra fordítható, így: a település belterüle-
tén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 
karbantartására, vízrendezési és csapadék-
elvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
településrendezési tervek készítésére, olyan 
önkormányzati tulajdonban lévő épület fel-
újítására, fejlesztésére, energetikai korsze-
rűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, 
óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, 
szociális, vagy egészségügyi feladatellátást 
szolgál. A fentiek figyelembevételével és a 
várható forrás számunkra legjobb felhaszná-
lása okán az egészségház felújítása látszik a 
legcélravezetőbbnek. Ennek keretén belül a 
következő munkákat terveznénk: homlokzat, 
lábazat és födém hőszigetelése, nem korsze-
rű külső nyílászárók cseréje, hidegburkolás, 
teljes belső festés és mázolás, elektromos 
hálózat felújítása, korszerűtlen világítótestek 
cseréje, fűtési rendszer átalakítása, víz-, és 
csatornahálózat, tető és kerítés felújítása. A 
fenti munkák tervezett összértéke 17,8 millió 
forint. A fennmaradó 2,2 millió forintból a 

főutcán még nem kiépített járdákat készíte-
nénk el 470 méter hosszban. 

A képviselő-testület egyhangúlag jóvá-
hagyta a támogatási keretből igényelhető 
összeg felhasználási céljait az előterjesztés-
ben foglaltak szerint.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében 
a polgármester arról tájékoztatott, hogy az 
urnafalra megérkezett az árajánlat. A két, 
egymás hátának támasztott 4x4-es urnafal, 
amihez van fedlap, szürke mészkőből 450 
ezer forint plusz áfa, fehér mészkőből pedig 
500 ezer forint plusz áfa. Az alapját az önkor-
mányzat készítené el.

Tájékoztatott arról is, hogy készülőben 
van a jogszabály a diétás étkeztetéssel kap-
csolatban, amely azt tartalmazza, hogy a 
fenntartónak kötelessége, hogy gondoskod-
jon a diétás étkezésről úgy, hogy az több-
letköltséget nem okozhat a szülőnek. Ennek 
várható hatályba lépése idén szeptember. Je-
lenleg 10 diétás étkezőnk van, 6 óvodás és 
4 iskolás gyermek. Külön konyhai dolgozó-
nak, külön helyen, külön edényekben kellene 
foglalkozni a diétás étellel. Helyiség egyelő-
re erre nincs, szakács tudna végezni diétás 
szakács tanfolyamot, de nemcsak ez a gond, 
hanem az is, hogy a szülők részéről néhány 
személynek nem nagyon van bizodalma a 
konyhánk diétás étrendjéhez. Most egy olyan 
lehetőség után néztünk, hogy Kecskemétről 
hordanánk ki az ételt.

Falugyűlésről jelentjük

Március 7-én 17 órától közmeghallga-
tással egybekötött falugyűlés volt a helyi 
Művelődési Házban. A jelenlévők száma kb. 

50 fő. Az ülés megnyitása után Szabó Gellért 
polgármester megtartotta szokásos évértéke-
lő beszámolóját. Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy 2013. január 1-én az állandó lakosok 
száma 1981 fő, elköltözött 49 fő, lakóhelyet 
létesített 53 fő, 20 fő elhalálozott és 15 kis-
gyermek született. Így egy fővel csökkent a 
falu lakossága. A képviselő-testület az elmúlt 
évben 11 ülést tartott, melyen 17 rendeletet 
alkotott, és 80 határozatot hozott 88,3 %-os 
átlagos képviselői részvétel mellett. Megkö-
szönte a képviselő-testület és a bizottságok 
elmúlt évi munkáját. 

   beszámolójának további részében rész-
letesen ismertette az elmúlt év gazdálkodásá-
nak adatait, a „Szentkirályért” Közalapítvány 
működésével kapcsolatos fontosabb adato-
kat, az idei terveket, elképzeléseket.

Ezután a hozzászólások következtek, 
melyek a kóbor kutyákkal, és az M44-es au-
tóút építésével kapcsolatban hangzottak el. 
A polgármester válaszában elmondta, hogy 
a kóbor kutyák állatvédők általi befogására 
van lehetőség az általuk meghatározott díj 
megfizetése ellenében, de ahányszor újabb 
kóbor kutya jelenik meg, annyiszor kezdődik 
minden elölről. Az M44-es autóút építése a 
2020-2024-es fejlesztési időszakra van be-
ütemezve. Azt a változatot vettük tudomásul, 
amelyben Szentkirály északi határán húzódik 
majd az út, nyomvonal-változásról nincs tu-
domásunk.  

Végezetül ismertette az alapítványi 
ösztöndíj-pályázat nyerteseit, akik Rohács 
Veronika, Rohács Zsuzsa, Takács Renáta, 
Turkevi-Nagy Sándor, Prikkel Petra és Fülöp 
réka. 

A képviselő-testület márciusi ülésén történt

A fenti címmel került megrendezésre 
március 21-én, pénteken 14 órától faluhá-
zunkban az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület kezdeményezésére egy széles körű 
információt adó gAZDA ForUM.  

Szabó gellért polgármester házigazda 
köszöntötte a vendégeket, és elmondta, hogy 
településünk konyháján évek óta fokoza-
tosan kerül bevezetésre a helyi termékek 
felhasználása. Ezután dr. Zombor gábor az 
egyesület elnöke országgyűlési képviselő 
köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjének 

fő mondanivalója, a térség termelőinek minél 
könnyebb bejutása a nagy felvevő képességű 
Kecskeméti piacra, a nepperek kiiktatásával. 
Dr. Lakó Sándor előadásában a mintamenza 
program létjogosultságát hangoztatta, ki-
emelve, hogy meg lehessen szervezni a helyi 
termékek felhasználását, nyomon lehessen 
követni a termékeket. Ne külföldről behozott, 
nem tudni milyen beltartalmi értékű árukat 
használjanak fel. Prof. dr. Márai géza aki 
nem először jár községünkben (néhány éve 
ünnepi szónoka volt március 15- banket-
tunknak) dicsérte a szervezést. Elsősorban 
az uniós támogatások elérésének lehetősé-
géről beszélt, természetesen kihangsúlyozva 
a gazdák jövedelmezőségét. A támogatások 
pénzügyi megvalósulásait elemezte, szá-
mokkal alátámasztva, forintosítva. Beszélt a 
növénytermesztésen belül a szójatermesztés 
és felhasználás gazdasági, egészségügyi koc-
kázatairól. Természetesen a 70 perces érdek-
feszítő előadását nem tudjuk leközölni.  To-
vábbiakban a hallgatóság tájékoztatást kapott 
a banki hitelek folyósításának lehetőségeiről, 

majd zárásként átalakult az előadói terem 
termékkóstolóvá. Megízlelhettük Fábiánné 
Marika tejtermékeit, a Kissné Rózsa által ké-
szített kecskesajtot. Községünk spájz kész-
letéből is ízelítőt vehettünk. Tiszakécskéről 
savanyúság, hentesáru és pék áru érkezett. 
Tiszaalpárról tejtermékkel lepték meg a 
résztvevőket. Igazán csodálatra méltóak vol-
tak szárazvirág kötőink húsvéti kollekciói. 

A rendezvényen résztvevők bizonyára 
gazdag, új ismeretekkel búcsúztak a jeles 
eseményről. v.f.

Bővebb információ: www.
haztajitazasztalra.hu

Háztájit az asztalra!

prof. dr. Márai Géza

Szárazvirág kötészeti remekek
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2014. március 24-én került meg-
rendezésre a TÁMOP 5.5.1.B Álmom 
a CSALÁD – tanyagondnokokkal a 
családokért a kecskeméti kistérség 
tanyagondnokos településein című 
projektzáró rendezvénye. A pályázat 
a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesülete által került megvalósításra, 
több településen, köztük Szentkiarályon 
2012. november 1. – 2014. március 
31. között. A záró rendezvényen Sza-
bó gellért polgármester házigazdaként 
köszöntötte a jelenlévőket és köszöne-
tet mondott a Falugondnokok Egye-
sülete vezetőjének (Csörszné Zelenák 
Katalinnak) és munkatársainak, hogy 
Szentkirály lakosaira is gondoltak a 
pályázat megvalósítása kapcsán. Tóth 
Márta projektvezető röviden bemu-
tatta a Falugondnokok Egyesületének 
tevékenységét, majd ismertette az 
Álmom a CSALÁD projekt alapvető 
célkitűzéseit és az elért eredményeket. 
Én, mint a projekt helyi szervezője a 
szentkirályon megvalósult programo-
kat képek segítségével ismertettem és 
foglaltam össze.

Elmondtam, hogy alapvető célkitű-
zésként szerepelt a pályázatban a csa-
ládok életminőségének javítása. Ezen 
cél elérése érdekében ingyenes képzé-
seken, rendezvényeken és közösség-
építő foglalkozásokon vehettek részt a 
Szentkirályon és a környező települé-
seken élők. A közel másfél éves idő-
tartam alatt összesen hét képzést tud-
tunk megszervezni, melyek elvégzését 
követően 91 fő kapott tanúsítványt. 
A képzések között egyrészt szerepelt 
egy elsősegély és baleset-megelőzés, 
egy vállalkozási ismeretek, két infor-
matikai, valamint egy házi gyermek-
felügyelői tanfolyam, másrészt egy 
önismereti és egy konfliktuskezelésről 
szóló tréning. Szerveztünk párkap-
csolatot érintő, gyermekneveléssel és 
gyermekellátással kapcsolatos, vala-
mint önismeretről szóló előadásokat, 
amelyeket gyakran személyes tanács-
adások is követtek. A programon be-
lül balázs Hajnalka szentkirályi re-
formátus lelkész összesen öt előadást, 
Uhl Veronika mozgásterapeuta három 
előadást és egy tanácsadást, Lacza An-
namária életvezetési tanácsadó pedig 
kettő előadást tartott. Bálint Györgyi 
hangterapeutától megtudhattuk, hogy 

milyen szerepet játszanak életünkben 
a különböző hangok. Tibeti hangtálak 
segítségével hangfürdőt is adott, így 
saját magunkon is megtapasztalhattuk 
a hangok által elért rezgések hatását. 
Ezeken az előadásokon közel 150 fő 
vett részt. Az életvezetési tanácsadás-
ok mellett, ingyenes jogi tanácsadásra 
is lehetőség nyílt a programon belül. 
Dr. Patyi Renáta ügyvédnő, összesen 
öt alkalommal állt rendelkezésére a 
szentkirályiaknak. Egyéni tanácsadás-
ban összesen 71 fő részesült a program 
keretén belül.

Közösségépítő klubok is szerve-
ződtek a programnak köszönhetően. 
Összesen négy klubot tudtunk elindí-
tani, melyből három reményeim sze-
rint még nagyon sokáig fog működni. 
Közel fél éven keresztül szerveztük a 
Német Klubot, Szakállné Szabó Ildikó 
önkéntes munkájának köszönhetően. 
Kéthetente (hétfőnként) került meg-
rendezésre a Baba-mama Kör, ahová 
szeretettel vártunk minden kismamát 
babájával együtt. Havi rendszeresség-
gel találkoztak a Kézműves Kör és a 
Főzőklub résztvevői. Közösségi prog-
ramjainkat a helyi lakosok felajánlá-
sai jellemezték. Volt, hogy Osbáthné 
Rauscher Erika szentkirályi védőnő 
beszélgetett a baba-mama Kör részt-
vevőivel, vagy Szutor Sándorné tartott 
könyvismertetőt, mondókázó foglal-
kozást az anyukáknak és babáiknak. 
Többen a Főzőklub keretén belül tet-
tek különböző felajánlásokat. Gergely 
Attiláné Marika több alkalommal is 

bemutatta saját receptjeit, melynek 
köszönhetően ehettünk céklasalátát, 
„nyuszi” tortát, kölesből készült éte-
leket. A Kézműves foglakozásokon 
megtanultunk horgolni, fűztünk gyön-
gyöt és megismerkedtünk a foltvarrás 
rejtelmeivel is. Hagyományteremtő 
céllal, lakossági kezdeményezésre elő-
ször 2012 decemberében felállítottuk 
Szentkirály első kültéri karácsonyfáját. 
A fenyőfát 2012-ben Kovács Menyhért 
és családja, 2013-ban Marton Antal és 
családja ajánlották fel. A karácsony-
fadíszeket az iskolások és az ovisok 
készítették. A 2012. és 2013. évtől 
óévbúcsúztató sétával köszöntünk el. 
rendezvényeinken belül továbbá csa-
ládi napot is szerveztünk 2012. május 
1-jén, ahol bolognai spagettit készítet-
tünk, gyerekprogramokat szerveztünk, 
gyöngyöt fűztünk. Ezeken a rendezvé-
nyeken a gyermekekkel együtt össze-
sen közel 500 fő vett részt. A pályázat 
kiemelkedő lehetősége volt, hogy a 
programokon résztvevők kisgyermekei 
számára gyermekfelügyeletet biztosít-
hattunk. A kisgyermekek megőrzését, 
szakszerű ellátását kezdetben Gyenes 
Miklósné, később Hunyadiné Bimbó 
Mária végezték.

A fenti számokból is látszik, hogy 
az elmúlt 17 hónap alatt számos, kel-
lemes, közös élményben részesülhet-
tünk. Bízom abban, hogy az Álmom a 
CSALÁD program lezárását követően 
is lesz igény a közös együttlétekre és 
lesz folytatás!

Kutasiné Kullai Ilona

Álmom a CSALÁD – Projektzáró rendezvény

Álmom a CSALÁD projektzáró rendezvénye – 2014. 03. 24.



A Szentkirályi Vágó János gazdakör 
a fenti címmel nyújtott be pályázatot 2012 
novemberében a Darányi Ignác Terv falu-
megújítás- és fejlesztés jogcímére, mely 
bruttó 19.703.815,- Ft támogatásban ré-
szesült. Az említett közösségi fejlesztések 
három fő beruházás köré csoportosíthatók:

Faluház felújítása: külső nyílászárók 
cseréje és hőszigetelés, fűtési és elektro-
mos rendszer korszerűsítése, teljes belső 
festés és mázolás,

Kerti építmények létesítése: közel 70 
m2-es kerti tető, két szabadtéri kemence, 
egy szalonnasütő, 4 garnitúra 3 m-es asztal 
padokkal, két hulladékgyűjtő és parkosítás

Játszótér bővítése: négyszemélyes ru-
gós mérleghinta, babaház, 20 m-es kötél-
pálya, fészekhinta, kombinált mászóka, 
három pad, 5 hulladékgyűjtő, parkosítás

A Faluház kibővített felújítási munkála-

tai már lezárultak, s közel teljes a játszótéri 
beruházás is, hátra van még a kemencék 
építése. Reményünk szerint július elejére 
a teljes fejlesztés elkészül és augusztus 
20-án saját kemencében sütött kenyeret fo-
gyaszthat az ünneplő faluközösség.

-kut-

Az Internet Fiesta 15 éves múltra tekint 
vissza az országban, nálunk idén 8. alkalom-
mal került megrendezésre.

Az idei Net-kultúra-könyvtár szlogen 
arra utalt, hogy most az Interneten fellel-
hető kulturális tartalmakat mutassuk be. Ez 
adta az ötletet, hogy iskolás csoportoknak 
Zene-net címmel a könnyűzenei műfajok-
ról beszéljek egy kicsit. Ezen az előadáson 
a ragtime zenétől az elektronikus zenéig 
több könnyűzenei műfajba is betekintést 
nyerhettek a fiatalok. Másik foglalkozásnak 
a címe Várak meghódítása volt. A gyerekek 
több hazai várunk rekonstrukciós rajzáról 
készült kisfilmet nézhettek meg, melyhez 
egy tippelős játék is társult. A legkisebbek 
Mese-játék-internet címmel a már korábbi 
években is bemutatott: www.egyszervolt.hu 
oldalon barangolhattak. Diafilmet néztünk, 
verset, dalt hallgattunk, és kipróbáltunk né-
hány oktató játékot. Az óvoda kérésére a ki-
csiknek Öko-ovi címmel tartottam előadást, 
melyen a szelektív hulladékgyűjtésről volt 
szó. Több a témával kapcsolatos mesét, kis-
filmet néztünk meg velük, beszélgettünk az 

otthoni hulladékgyűjtésről és játékos formá-
ban szelektáltunk is. Egy osztálynak bizton-
ságban az interneten is címmel, elsősorban a 
Facebook használatával kapcsolatos íratlan 
szabályokról, és biztonsági beállításokról 
tartottam előadást. Középkori kalandozáson 
is vehetett részt egy osztály. Ők egy rene-
szánsz Honfoglaló játék keretében ismerhet-
ték meg a korszak kulturális életét.

Az előadásokhoz kapcsolódóan állítot-
tam össze a totókat, játékos feladatsorokat is, 
melyek között voltak különböző keresők se-
gítségével megoldható nehezebb feladatso-
rok is. De készült a visegrádi várat bemutató 
kisfilm alapján összeállított kérdéssor, és az 
internet biztonságos használatához kapcso-
lódó feladvány is. A legügyesebbek kisebb 
ajándékot vehettek át munkájuk után.

Rendhagyó Baba-mama klub is volt, 
ahol a kisgyermekes anyukák a gyerekneve-
lésről szóló oldalakról kaptak rövid tájékoz-
tatást, de ugyanakkor mondókáztunk is a ki-
csikkel. A nyugdíjas korosztály számára az 
Erzsébet program nyújtotta lehetőségekről 
beszéltem a Nagyi kaland című programon, 

ahol bemutattam hol és mire lehet majd a 
következő évben pályázniuk. Az irodalom-
kedvelőket pedig egy Interaktív irodalmi 
estre vártam Vers-net címmel. Ezen magyar 
költők életével ismerkedhettek meg a részt-
vevők, valamint helyi fiatalok, illetve az 
internet segítségével, nagy színészek tolmá-
csolásában elhangzott verseket hallgathattak 
meg. 

Az idei mérleg: 17 program, melyből 3 
készült 14 éven felülieknek; eddig 401 részt-
vevő, de a totók nem mindegyike érkezett 
még be feldolgozásra, 345 fő 14 éven aluli. 

Szutorné Mariann
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Internet Fiesta Szentkirályon

Közösségi fejlesztések Szentkirályon

A megújult Faluház

A megépítendő kemencéknek helyt adó
kerti tető A kibővített játszótér

Évek óta hagyomány, hogy a Tava-
szi Fesztivál keretében a Katona József 
Könyvtár egy irodalmi foglalkozást hoz 
el hozzánk is a könyvtárba. Idén március 
21-én Fazekasné Endrei Éva könyvtáros, 
kortárs magyar költők gyermekverseiből 
válogatott. A részeg elefánt, Kinőttelek, 
Zsubatta, vagy az Egyik kutya másik eb 
című kötetekből válogatott versek nagyon 
tetszett a 3-4. osztályos gyerekeknek. A jó 
hangulatról árulkodnak az alábbi képek is.

„Tarka-barka dalok”
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„…erőt merítünk a rád való emléke-
zésből”

Bizony, községünk polgárai között vannak már új beköltö-
zők, meg az itt felnövekedettek is, nem csak a régiek, kiket még a 
puszta ringatott, tanya dolgoztatott.  A nyolcvanas években világ-
ra jöttek is már meglett emberek, az egykori tanyai iskolákról mit 
sem tudnak már, számukra a termelőszövetkezeti világ hűlt tör-
ténelem, évezreddel ezelőtti világ. Az új nemzedékeket azonban 
emlékeztetni kell, meg kell ismertetnünk velük a szentkirályiság 
főbb vonalait, súlypontjait.

2014 márciusában ünnepelte a kecskeméti FORRÁS – szép-
irodalmi, szociográfiai, művészeti –folyóirat a 45. évfordulóját. A 
könyvtár nagytermében a falakon jelenlegi és a már elhunyt szer-
kesztőségi munkatársak fényképei függtek az ünnepen, közöttük 
Zám Tiboré is. Igen, fekete-fehér fotók, írom ezt a fiataloknak: 
értékhordozóként. róla még nem készült több ezer digitális fotó 
az asztalfiók (vagy egy számítógépes mappa) számára.

Zám Tibor Berettyóújfalun született 1929. július ötödikén. 
Bihari és hajdúsági évek-évtizedek után 1969-ben jött Bács-
Kiskunba, Kecskemétre, majd ’hetvenkilencben onnan is kiköl-
tözött a szentkirályi, egykor volt Vágó-köri elemi népiskola 
épületébe. Ismét csak az új nemzedékeknek írom: akkoriban még 
pártállami (gúny)neve volt falunknak: Lászlófalva.  Ezekben az 
időkben mindvégig a FORRÁS munkatársa volt, közben járta 
a vidéket, miből is megírta szociográfiai munkáit, azok között 
meg igényes szépirodalmakat. A szociográfia ma nem divatos. 
Irodalmi valóságábrázolásnak, vagy tényirodalomnak nevezhet-
nénk. Zám Tibor több szociográfiát tett le a termelőszövetkezetek 
gondjairól is. Ha ma nem lenne egyéb forrásunk a téeszekről, 
írásai alapján jól körvonalazhatnánk ezt a sajátos világot, miként 
Tömörkény István szegedi novellista (1866-1917) írásaiból az 
egykori kubikusok valóságos képe bontakozik ki. Vaskos tény-
anyag alapján írta meg a Szeszmesterek című szociográfiáját a 
nyolcvanas évek bor- és pálinkahamisításairól.  

Utolsó két novelláskötete halála után jelent meg (Jelenések 
napja, 1986; Kaparó Antal lázadása, 1994). Előbbiben olvasható 
a Szőrös talpú kismacska című kisregény, a hatvanas évek ter-
melőszövetkezeti umbuldáiról, a pártállami korrupció mindent 
behálózó ügyeiről. Visszafojtott, fanyar humorral önti a kor 
bürokrata-fontoskodó zsargonját; de egyéni humorát is csillogtat-
ja. A nyolcvanas években még rádiójáték is készült a kisregény-
ből. Ebből idézünk, lássunk kiérlelt, ízes irodalmat. 

(Folytatása a következő számban!)
Békesség veletek! A kő marad.

–bor--

GArAboNcIás dIáK VIII. Kecskemét Fringe
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014 tavaszán 8. al-

kalommal rendezte meg az alkotó fiatalok művészeti 
fesztiválját, a Kecskemét Fringet. Színes és színvonalas 
programokkal, 14-30 éves alkotók, előadók: zenészek, 
táncosok, képzőművészek, filmesek, színjátszók mutat-
koztak be Kecskemét különböző közösségi tereiben.

A Szentkirályi Tánccsoport 3 produkcióval mutatko-
zott be a fesztiválon nagy sikerrel:

Szamba

Tiroli show

Grease

Meghívó
2014. április 11-én, a Költészet Napján

déli 11,30 órakor 
közös versmondásra várnak

minden kedves érdeklődőt az iskolások
a művelődési házzal szemben lévő térre.

Ünnepeljük együtt a Költészet Napját!



A feltámadás a keresztény hit központi taní-
tása. Amennyiben Jézus nem támadt volna 
fel a halálból, akkor a hitünk nem érne 
semmit. Ha viszont Jézus valóban feltámadt 
a halottak közül, akkor minden egyéb állí-
tása is igaz, és ez egyúttal bizonyítja, hogy 
Krisztusban nekünk is bizalmunk lehet a 
halál utáni életben. 

A Biblia és az elsődleges források
Jézus halálának és feltámadásának szent-

írási bizonyítékai megdönthetetlenek. Az 
Újszövetség hat egymástól független beszá-
molót tartalmaz a feltámadásról. Meggyőző 
mindenekelőtt a tanítványok puszta elkö-
telezettsége. negyven évvel a feltámadás 
után ezek az emberek beutazták a Földet, 
hirdetve, hogy amit tudnak, az az igazság. 
Mindegyiküket üldözték, és egy kivételével 
mindet a hitéért végezték ki (János egy 
kegyetlen börtönszigeten, Pathmoszon halt 
meg, feltehetően embertelen körülmények 
között, közel százévesen). Emberi mércével 
elborzasztó haláluk közvetlen oka mind-
egyikük esetében egyértelmű: a nyilvá-
nosság és a hatóságok előtt is bizonyságot 
tettek Jézus feltámadásáról. Nyilvánvaló, 
hogy igen kevesen vállalnak önként már-
tíromságot valamiért, amiről tudják, hogy 
hazugság. Kétezer éve csaknem minden, 
hatalommal rendelkező vezetőnek minden 
oka megvolt és meg is van, hogy megcáfol-
ják Jézus mennybemenetelét.

Ha igaz lenne az az állítás, hogy a tanít-
ványok ellopták a holttestet és az összes 
„szemtanú” tudta volna, hogy valójában 
nem is látta a feltámadott Krisztust, ilyen 
nagyszámú összeesküvő esetén minden 
bizonnyal lett volna valaki, aki bevallja az 
igazságot. Ha nem is saját szenvedésének, 
akkor barátai vagy családtagjai elmondha-
tatlan kínjainak megszűntetésére.

Orvostudomány és a bárdolatlan empí-
ria

Egyesek szerint Krisztus csak megját-
szotta halálát, majd később megszökött a 
sírból. Egy ekkora csoda komolyan gon-
dolásához jóval nagyobb hit kell, mint 
magának a feltámadásnak az elfogadásához. 
Maga az ötlet eleve hihetetlenül abszurd, 
hiszen a szemtanúk szerint Krisztust annyi-
ra megverték, hogy nem bírt el egy 15-20 
kilogrammos fagerendát, végtagjait végle-

gesen megnyomorították (az órákon át tartó, 
átszögezett állapot visszafordíthatatlan ideg-
károsodást, maradandó bénulást okoz), és az 
oldalát lándzsával felnyitották (a víz és a vér 
rámutat: feltehetően átszúrták a szívburkot), 
ami már csak önmagában az élettel össze-
egyeztethetetlen sérülés. Emellett valószí-
nűsíthetőek egyéb belső sérülések, nyil-
vánvaló a jelentős vérveszteség is. Ismerve 
a források alapján tisztán rekonstruálható, 
történelmi mértékkel is kegyetlenül precíz, 
római büntetésvégrehajtási gyakorlatot: a 
kivégzések ügyében semmit sem bíztak a 
véletlenre.

Az orvostudományi tények ismereté-
ben teljesen alaptalan azt feltételezni, hogy 
valaki egy ilyen „alapos” kivégzést túlélve, 
három nap és három éjjel egy sírkamrában 
üldögéljen orvosi ellátás, élelem és víz 
nélkül, kibogozza magát a balzsamokkal 
vastagon átitatott, húsz-harminc kilónyi, 
mumifikációt elősegítő, hagyományosan 
közel öt négyzetméternyi lepel fogságából, 
majd elgörgetve a római légió által fegy-
verrel őrzött sírt lezáró, hatalmas követ, 
észrevétlenül kisurranva vérnyom nélkül 
eloldalogjon.

ráadásul a feltámadásról szóló összes 
főbb elbeszélésben nők az első és elsőd-
leges szemtanúk. Ez elég furcsa kitaláció 
lenne, hiszen mind az ősi zsidó, mind a 
hellén-római kultúrában a nők tanúságté-
telét jellemzően semmibe vették. Szavukat 
jelentéktelennek, elhanyagolhatónak tartot-
ták. Ezt a tényt szem előtt tartva elég való-
színűtlen, hogy bárki, aki az I. századbeli 
Júdeában csalást tervez, nőket válasszon 
koronatanúnak. Ha mindnyájan hazudtak, 
a feltámadás pedig csak „városi legenda”, 
akkor miért éppen a legjelentéktelenebb 
tanúkat választották?

Történettudomány: a görög, római és 
zsidó kutatók nem kételkedtek

Olyan történészek, mint Josephus 
Flavius (kb. Kr. u. 37-110), Ignatius (kb. Kr. 
u. 50-115), Justinius (kb. Kr. u. 100-165) 
és Tertullianus (kb. Kr. u. 160-220) írása-
ikban megerősítik az evangélium íróinak 
beszámolóit, akik megbízható tanulmányok 
szerint Kr. u. 37 és 64 között jegyezték le az 
eseményeket. Több első és második századi 
történész, mint például Cornelius Tacitus, 
Suetonius, Plinius Secundus, és Samosatai 

Lucian is elismerte írásában, hogy az embe-
rek életére e meglepő esemény nagy hatást 
tett.

Pál apostol saját bevallása szerint is 
az első egyház erőszakos üldözője volt. 
Miután találkozott az élő Krisztussal, a 
feltámadásra épülő mozgalom „globális” 
és mindmáig leghatékonyabb szervezőjévé 
vált. Krisztus feltámadásába vetett kitar-
tó hite miatt sok korabeli keresztényhez 
hasonlóan Pál is elszenvedte az üldözést, a 
veréseket és a bebörtönzést. Több, zsidók 
által kezdeményezett kivégzési kísérletet 
(kövezést) is túlélt, majd római polgárként 
hivatalos halálos ítélet hajtottak végre rajta.          
(Forrás: www.mindennapi.hu)

Hírek a Plébánia életéből:
Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti 
készületben hagyományos lelkigyakorla-
tunkat április 10., 11. és 12-én, este 18:00 
órakor tartjuk, mons. Menyhárt Sándor 
bírósági helynök, a kecskeméti Szentcsalád 
Plébánia plébánosa vezetésével. Az utolsó 
lelkigyakorlatos estén, szombaton kerül 
kiszolgáltatásra az idős és beteg testvérek 
részére a betegek kenete.
Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya 
hónapjában minden este 19 órakor májusi 
litániára, 19:30-kor szentmisére várjuk a 
kedves híveket.

Kalendárium:
2014. április 15. – május 15.
• Április 17. Nagycsütörtök: 18 óra 

oltárfosztás, -mosás, virrasztás
• Április 18. Nagypénteki liturgia: 

17:30-tól keresztút, Szt. János Passió
• Április 19. Nagyszombat: reggel 9 

– től 13 óráig szentségimádás, gyón-
tatás. A szertartások este 19 órakor 
kezdődnek: tűzszentelés, feltámadási 
szertartás, gyertyás körmenet. 

• Április 20..: HÚSVÉRVASÁRNAP
• Április 21.: Húsvéthétfő
• Április 27. Isteni irgalmasság vasár-

napja
• Április 29. Sziénai Szent Katalin
• Május 3. Szent Fülöp és Jakab aposto-

lok
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KATOLIKUS ÉLET

A feltámadás tudományos bizonyítékai
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REFORMÁTUS ÉLET

Nagypénteki imádság

Dicsőséges Megváltónk, Isten 
egyszülött Fia, Jézus Krisztus, sze-
retnénk most őszintén megalázni 
magunkat előtted és hódolni neked. 
Egy átdolgozott nap végén ebben 
a csendben segíts most felnéznünk 
keresztedre. 

Magasztalunk a keresztért. 
Magasztalunk, mert nem azért jöttél, 
hogy neked szolgáljanak, hanem te 
szolgáltál és adtad a te életedet váltsá-
gul sokakért. Köszönjük, hogy egyet-
len egy áldozatoddal örökre töké-
letesekké tetted a megszentelteket. 
Köszönjük, hogy amikor elhangzott a 
kereszten utolsó szavad, akkor való-
ban elvégeztetett tökéletesen mindaz, 
ami lehetővé tette, hogy visszatalál-
junk Istenhez, hogy ne félelemmel 
közeledjünk hozzá, hanem megis-
merjük benne mennyei Atyánk sze-
retetét. Köszönjük, hogy az a kegye-
lem, ami kiáradt nagypénteken a 
Golgotán, az elég nekünk is. Áldunk 
téged ezért, és köszönjük, hogy a 
keresztről való beszéd, ami ma is 
némelyeknek bolondság, másoknak 
botránkozás, azoknak, akik hiszünk 
benned, Istennek ereje és Istennek 
hatalma.

Kérünk, hogy te magad beszélj 
velünk most a te keresztednek a titká-
ról. És az az erő, ami ma is árad a te 
keresztedből, ragadjon magával min-
ket, ragadjon ki minden mélységből, 
szüntessen meg minden távolságot, 
ha messze sodródtunk tőled, legyen 

számunkra vigasztalás, erősítés, 
útmutatás, szabadítás. Áldunk téged, 
aki Szabadító vagy ma is. Végezd a 
te szabadító munkádat mindannyiunk 
életében. Ámen.

Húsvéti és áprilisi
alkalmaink

- Április 12. Ifjúsági találkozó 
Kunszentmiklóson, ahol a Káté 
zenekarunk szolgál

- Április 13. vasárnap 10 óra – 
Virágvasárnapi Istentisztelet

- Április 17. nagycsütörtök 
– Bűnbánati Dicsőítő este – 
Ballószög, 18 óra

- Április 18. nagypénteki 
Istentisztelet 18 óra

- Április 20-21. Húsvét – úrvacso-
rás ünnepi Istentiszteletek a temp-
lomban

- Április 26. – Bibliaiskola 
Helvécián, szombat 10 óra

- Április 27. – Interaktív 
Istentisztelet, 10 óra

- Április 30. – Filmklub, 19 óra
- Május 4. – Anyák napi Istentisztelet 

10 óra
- Május 7.  – Bibliaóra, szerda 19 

óra

Ha azt mondja valaki, hogy: 
Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga 
atyjafiát, hazug az: mert a ki nem 
szereti a maga atyjafiát, a kit lát, 
hogyan szeretheti az Istent, a kit nem 

lát? (1Jn 4,20)
Sokszor azt hisszük, hogy a szere-

tet és gyűlölet ugyanannak az érzés-
nek a két pólusa. Egyáltalán nem! 
Az a különbség a kettő között, mint 
az újszülött első felsírása, életbe kiál-
tása, és a mi nyivákoló hisztériánk 
között. Az egyik az élet fájdalmát 
veszi magára, a másik azt dobja le. 
A szeretet abból születik, hogy Isten 
feltétlen ölelésében élünk: ő a létét 
adja csecsebecsék helyett. A második 
pedig a lét gyávasága, amikor nem 
merjük magunkat odaadni a másik 
embernek, ezért álságos utakon bele-
bonyolódunk mindenbe ahelyett, 
hogy azt mondanánk: tiéd vagyok, 
rendelkezz velem! A gyűlölködés 
mindig bonyolult, a szeretet végtele-
nül egyszerű. Pilinszky János mond-
ta: "A szeretet a legjobb diagnoszta."

Eljött a böjt ideje. Most szeretet-
tel intézek minden kedves olvasóhoz 
egy kérést: Keresse meg ki-ki azt az 
embert az egyházban, akivel szemben 
valamilyen feszültségben van! Írja 
fel valamilyen titkos noteszbe ezt a 
nevet vagy ezeket a neveket... Ezért 
az emberért imádkozzon negyven 
napon át. Kérje rá Isten gazdag áldá-
sát! Most ebben a negyven napban 
ne megoldásokat kérjünk Istentől, 
ne adjunk tanácsokat, hanem csak 
áldást, kegyelmet kérjünk az ő éle-
tére! Ha ezt sokan megtesszük, ha 
nevén nevezve a dolgokat kegyele-
mért fohászkodunk, talán megsza-
badulunk a gyűlölködés mételyétől. 
(Fekete Ágnes)

Jézus mondta:
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”

 Jn. 11,25-26
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Egy évvel ezelőtt vettük a bátorsá-
got és beadtunk egy pályázatot, amely 
segítségével 7. osztályban határainkon 
túlra mehetünk kirándulni. És sikerült! 
Megnyertük!

 A pályázat arról szólt, hogy olyan 
szomszédos országba látogassunk el, 
ahol magyar kisebbség él. Mi először 
Kárpátalját választottuk, de sajnos ké-
sőbb, szinte majdnem a kirándulás előtt, 
változtatnunk kellett, az Ukrajnában 
kialakult helyzet miatt. Helyette Szlo-
véniába és Horvátországba mentünk.  A 
Muravidéki magyarság történelmével 
kapcsolatos helyszínekre látogattunk el 
elsősorban. A kirándulásunkra március 
13-15-ig került sor.

Az első napon, a korai indulás után 
dél körül érkeztünk meg Alsólendvára. 
ott a Makovecz Imre által tervezett kul-
túrházban találkoztunk idegenvezetőnk-
kel. Ő elvitt minket a Bánffy-központba, 
amely a helyi magyarság székhelye. Ez-
után felkerestük a szállásunkat Hosszú-
faluban, majd továbbindultunk a lendvai 
várba, ahol megnéztük a Bánffyak emlé-
keit, megnéztük a Szentháromság kápol-
nát, ahol egy múmiát is láthattunk. 

A második napon reggel egy rövid 
túrát tettünk a lendvai szőlőhegyre. Út-
közben még egy bácsinak is segítettünk, 
aki a szőlőjében dolgozott. Délelőtt részt 
vettünk a szlovéniai magyarság által 

rendezett ünnepi műsoron, ami minden-
kinek nagyon tetszett.

Délután Csáktornyára utaztunk a Zrí-
nyi család ősi fészkéhez. Megnéztük a 
várat és a Turul emlékművet. Varasdra is 
elmentünk, ami a török korban Horvát-
ország fővárosa volt.

A harmadik napon először Zsitkócon 
álltunk meg, ahonnan a Deák család szár-
mazott. Aztán megnéztük a bakonaki-
tavat. A tó környékén megálltunk a 
csodaforrásnál és az energiapontoknál. 
Muraszombaton ellátogattunk a Szapáry 

kastélyba.
bántornyán megnéztünk egy gyö-

nyörű freskós templomot. Aztán elláto-
gattunk egy olyan szenthelyre, ahol már 
több csoda is történt egy Mária-fánál. 
Utolsó állomásunk egy csodálatos or-
chidea-kert volt, ahol mindenféle trópusi 
növényeket is láthattunk.
Élményekkel tele értünk haza, mindany-
nyiunk számára felejthetetlen lesz ez a 
kirándulás.

Dr. Steklács Jánosné
és a 7. osztály

Határtalanul! Szlovéniában

2014. március 21-én Kiskőrösön rendezték meg a te-
rületi trombitaversenyt. Pusztai László kiemelt nívódíjat, 
Pusztai Márton nívódíjat kapott. Felkészítő tanáruk Szőke 
Ferenc.

gratulálunk a szép eredményhez!

Kis zenészek nagy eredménye
Aranyszekerce vándordíj-

jal tüntették ki Pekár András 
építési vállalkozót, községünk 
megbecsült polgárát. A díjat 
az ÉMSZ (Épületszigetelők 
Magyarországi Szövetsége) 
által létre hozott zsűri döntése 
alapján kapta a tetőfedő vállalkozó. A zsűri a Kerekegyháza Kun 
pusztán épült Magyar Értékek Háza, és a Kunság majorban épült 
Kerek Esztendő Mesepark ácsmunkálatait értékelte a rangos díjra. 
Mindkét létesít-
mény Kerekegy-
háza turisztikai 
látványosságát 
gyarapítja. gra-
tulálunk az el-
ismerő oklevél-
hez, és a kézzel 
fogható díjhoz, 
melynek átadá-
sára a Hungexpo 
területén a 
Construma ki-
állításon került 
sor. –szerk-

Kitüntetés
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2014. március 13.

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 számú „Pedagógiai és módszertani megújulás 
a magasabb színvonalú oktatásért Szentkirályon” című pályázatával 36.610.117 
forint támogatást nyert a Szentkirályi Általános Iskola a TÁMOP 3.1.4.-12/2  In-
novatív  iskolák  fejlesztése  pályázaton. A projekt megvalósítása 2013. január 
7-én kezdődött, és 2015. január 7-én zárul.

A pályázat kiemelt céljai közé  tartozik a diákok egészséges életmódra nevelése, a 
mindennapos testnevelés fontosságának hangsúlyozása, a környezettudatos szemlélet 
kialakítását célzó szabadidős tevékenységek megvalósítása, módszertani és szaktár-
gyi továbbképzések lehetővé tétele pedagógusoknak, valamint az idegen nyelvek és 
az informatika oktatásának előtérbe helyezése nyelvi táborok, szakköri foglalkozások 
segítségével.

2013. január és 2014. január között megvalósult programok: 

Szakkörök 
Informatikai szakkör: A  cél a programban  résztvevő 14  fő 10-13  éves, az  informa-
tikai eszközök  és információforrások önálló és csoportos használatára nyitott tanuló 
digitális kompetenciájának és kritikus szemléletének kialakítása, fejlesztése, továbbá a 
pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájának bővítése.

Úszás: Az úszásoktatás a tiszakécskei termálfürdő jól felszerelt tanmedencéjében  
történik,  félévente 20 alkalommal, 2-2 osztály bevonásával. Ennek során a vízhez 
szoktatástól az eszközhasználaton át a mell-, esetenként pedig akár a  pillangóúszás  
biztonságos  elsajátításáig  jutnak  el  a  gyermekek. Az úszásfoglalkozások 2014-ben 
is folyamatosak.

Kosárlabda, foci:  A kosárlabda új sportág az intézményben, ezért a sport elméletét: 
múltját és szabályait is megismerik a gyerekek az egyéni technikai képzés mellett. A  
foci szakkör  foglalkozásai ugyancsak folyamatosak.

Továbbképzések 
– 2013. május 9. és 11. között 30 órás továbbképzésen vett részt a tantestület Mindenki 
tehetséges valamiben címmel. A moduláris tehetséggondozó továbbképzés célja  az  
volt,  hogy  támogassa  a pedagógusokat a gyermekekben szunnyadó tehetségek felis-
merésében, és az egyénre szabott fejlesztésben. Ennek érdekében elméleti és gyakorla-
ti képzésen, játékos, önismereti feladatokban vettek részt.

– 2013. december 19. és 21.  között  a Viselkedési  és magatartási  zavarok  kezelése  
a hatékonyabb nevelés, tanítás tükrében című tantestületi továbbképzésen a manapság 
oly gyakori magatartási és figyelemzavar okairól és megoldási lehetőségeiről fejlesz-
tették tovább ismereteiket az intézmény pedagógusai.

Foglalkozások, táborok 
–  2013. május 21. és 26. között 25 negyedik osztályos tanuló környezeti táborban járt 
az észak-magyarországi Cereden. Kirándulásokon, játékos foglalkozásokon ismerked-
tek a környék élővilágával és környezetével. 
– 2013 tavaszán elméleti és gyakorlati ismeretekkel, interaktív bemutatókkal fejlesz-
tettük a tanulók közlekedésbiztonságát. 
–  2013. június 11-én és november 29-én  iskolai  egészségnapot  tartottunk,  amikor  
az  egészséges táplálkozás, a testedzés, a megelőzés fontosságáról esett szó. 
– 2013. szeptember 23. és 28. között 14 nyolcadik osztályos diák és két tanár vett 

részt Cereden angol nyelvi táborban. A „Cinderella” című mese feldolgozásával – jelmezeket, díszleteket készítve, a helyi 
lakosoknak előadást tartva  –  szórakozva,  játékosan,  kommunikációs  helyzetekben  gyakorolva mélyítették el a tanulók 
nyelvtudását.   

A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 számú projekt programjai 2014-ben is folyamatosan 
zajlanak az intézményben.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Hírek a Szentkirályitól

A Szentkirályi cégcsoport 2013-ban 9 milliárd forint árbevételt 
ért el. A csoport közel 15%-os árbevétel növekedését a Szentkirá-
lyi Ásványvíz Kft. 7,6 milliárd, az Európa egyik vezető alkohol-
mentes gyermekpezsgő gyártója, a Vitapress Kft. 1,2 milliárd és 
az előforma gyártó üzemet működtető Kingspref Kft. 200 millió 
forint árbevétele tette ki. A hazánkban évek óta piacvezető márka 
idén már Kínába is elindította első ásványvízszállítmányát, ápri-
listól pedig (az eddig is eljuttatott ásványvíz alapú termékei mel-
lett) Oroszországba is exportál. Szaúd-Arábiában már nyolc kis-
kereskedelmi láncban kapható a vállalat ásványvize, azon belül az 
egyik szaúd-arábiai, országos fitness lánc a Szentkirályit válasz-
totta kizárólagos ásványvizének. A Szentkirályi csoport 2014-ben 
közel 10%-os árbevétel növekedést tervez elérni, azon belül az 
export árbevételét tekintve 7-8%-os növekedést tervez.
További információk:
Szentkirályi Ásványvíz Kft. (www.szentkiralyi.hu) 
Balogh Levente, tulajdonos-ügyvezető (tel.: +36-76/597-530, e-
mail: szentkiraly@szentkiralyi.hu)

9 milliárddal teljesítette tervét
a Szentkirályi

Már Kínában is magyar ásványvizet isznak
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
március végétől új, vadmálnás 
ízű limonádéval jelenik meg a 
piacon, Magyarországon jelenleg 
az egyetlen vadmálnás limonádét 
forgalmazó cégként. A társaság 
eddigi limonádé portfoliójából 
(citrom, szamóca, bodza, jaffa, 
vadszőlő és cukormentes citrom) 
a tradicionális citromos volt a legnépszerűbb, másodikként a leg-
jobban a vadszőlőst kedvelték a fogyasztók, különleges aromája 
miatt. Most olyan ízvilágot keresett a Szentkirályi, amely limoná-
dé kategóriában nincs a piacon, mégis a hagyományos zamatokat 
kedvelők szívesen fogyasztanák. Ennek az elképzelésnek felel 
meg a klasszikus vadmálna ízt idéző limonádé.
A vadmálnás limonádé 1,5 literes kiszerelésben, egyelőre a hazai 
tulajdonú üzletláncokban lesz kapható. Ajánlott fogyasztói ára: 
239 Ft.

A cég a tervek szerint a meglévő cukormentes citromos limonádé 
mellett hamarosan bodzás és meggyes ízű, cukormentes limoná-
déval is jelentkezik.

Vadulj a Szentkirályival!

Tavaszi nagytakarítás
Nem felemelő érzés mások által szétdobált szemetet összeszedni. 
Ezt a gusztustalan elfoglaltságot vállalták fel a Szentkirályi Szent 
Hubertusz vadásztársaság tagjai március utolsó szombatján. A jó han-
gulatú vidám reggelizés után a társaság négy csoportban indult a négy 
égtáj felé szemétgyűjtő, és szállító eszközökkel felszerelve. Általános 
megállapítás volt, hogy az erdőkben, erdőszéleken a korábbi évekhez 
viszonyítva kevesebb a felelőtlen emberek által szándékosan, szétdo-
bált, legtöbb esetben műanyag hulladék. Az utak mentén a rendszeres 
gyűjtés ellenére, még mindig sok a vegyes szemét. Szomorú tapaszta-

lat, hogy adott esetben, a munkaadók nem hívják fel a munkavállalók 
figyelmét a környezet védelmére. Óriási mennyiségű műanyag, és pa-
pír hulladékot hagytak maguk után a magántulajdonú fenyőerdők tar-
vágásán dolgozók. Bizonyára nagy előrelépés lenne a szemetelés el-
leni küzdelemben, ha más civil szervezetek is vállalnának minél több 
hasonló akciót. A vadásztársaságnál már évek óta gyakorlat a tavaszi 
rendhagyó „puskát váltsuk fel szemetes zsákkal” akció. A délutánba 
nyúló munka finom „vad” ebéddel ért véget.  Tisztelet, és köszönet az 
önfeláldozó munkáért.  v.f.
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Március időjárása
Könnyű dolga van e sorok írójának, hiszen csak az 

egyhangúságról a „jóról” írhatna, már ha jó volt az „előre” 
hozott áprilisi időjárás. „Olyan, mint az időjárás” mondják 
a kiszámíthatatlan, szélsőséges emberekre. Na, ez nem 
mondható a mögöttünk hagyott hónapra, mert igen egy-
hangúan telt. Ez az egyhangúság kedvezett a kirándulók-
nak, a fűtéssel spórolóknak. Egyáltalán nem volt kedvező 
a kikelet korai beköszönte a mezőgazdaságból élőknek. A 
csapadék nélküli korai felmelegedés legalább 3-4 héttel 
előrébb hozta a növények fejlődését. A sárgabarack két 
héttel, a körte, a kökény 10 nappal hamarabb borult virág-
ba. A szőlő is jóval hamarabb bontogatta rügyeit. Április 
első napjaiban már lehetett virágzó orgonabokrokat látni. 
A szokatlan meleg, a száraz időjárás valószínű, hogy a 
gabonaféléket koraibb fejlettségi állapotba hozza, ami a 
terméskilátásokat tekintve csak rossz lehet. Az uralkodó 
időjárás ezen a télen nagyrészt kontinentális volt, ami 
Ukrajna felől száraz levegővel árasztotta el a Kárpát-
medencét. Az állatvilág is megérezte az átlagostól eltérő 
időjárást. Nagyon sok rovar maradt életben. Közülük ki 
kell emelni a kellemetlenkedő darazsakat. A kullancsok 
szinte inváziószerűen leptek el erdőt, mezőt, sőt kertjeink 
is erősen fertőzöttek. Ezek a vérszívó apró élőlények halá-
los kórokat terjesztenek, megfertőzve embert, állatot. Az 
őzbakok három héttel korábban „rakták” fel agancsaikat. 
A gólyák viszont időben érkeztek, míg a fecskék késtek. 
Csapadék viszonyok: 3-án 0,2 mm, 5-én 1,6 mm, 15-én 
2,6 mm, 16-án 1,2 mm, 23-án 0,6 mm, 24-én 2,6 mm.  
Összesen 8,8 mm. A sokévi átlag: 29 mm. A csapadék 
2010 márciusában 15.3 mm, 2011-ben 29,3 mm, 2012-ben 
2,6 mm, 2013-ban 96 mm. Egy jó május mindent helyre 
hoz, tartja a népi bölcsesség. Majd meglátjuk! Vecsei.

Kép a fotóalmumból (1976)

A képen: Kökény József, Kovács István, Sz Varga Klára (Vecseiné), Sz Var-
ga László, és Sz Varga Pál.

Motoros felvonulás
május 1-én

A Szentkirályi Motoros Club 
2014.május 1-én felvonulást 
szervez Szentkirály utcáin 9:30-
tól, majd azt követően az iskola 
melletti beton pályán motor kiál-
lítást tartunk, ebéd után akrobata 
motoros show lesz.

Anyakönyvi hírek
Született Kókai-Szabó 
Péter 2014.03.26. anyja 
neve: Antal Noémi

Meghalt Kozma Péter Pálné 
(született Kása Terézia) élt 
65 évet

Ebzárlat
A bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecs-

keméti Járási Hivatal Kecskeméti Járási Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Kecskemét 
Járás közigazgatási területén, valamint Tiszakécske 
Járás közigazgatási területén 2014. április 05. napjá-
tól számított 14 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el.

Az ebzárlatot indokolja, hogy a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal a rókák 2014. évi tavaszi, 
veszettség elleni, országos orális immunizálási kam-
pányát rendelte el. Az oltás első napja 2014. április 
05. befejezésének határideje 2014. április 10.

Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden ku-
tyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel 
ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárá-
sát vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek, a  kutyát tartási helyéről csak pórá-
zon vezetve és szájkosárral szabad kivinni, illetőleg a 
település területéről kizárólag érvényes veszettség el-
leni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és 
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizs-
gálata után és engedélyével szabad kivinni. 

Az érvényes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres 
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és 
terápiás ebek, valamint a látássérült embereket veze-
tő ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk 
idejére mentesek a korlátozás alól. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal



Eladó Szentkirályon családi ház, nagy mellék-
épülettel, pincével a Dózsa György utcában, 
1640 négyzetméteres telken.  Ugyanott 2 db-os 
kiváló minőségű gyapjú ágyneműtakaró eladó. 
Továbbá 21 részes edénykészlet, és Vapori 
System gőzölős takarítógép szintén eladó.  
Érdeklődni a 06 70 371 7636 telefonszámon.

*
Hagyományos, lábbal hajtós SINGER varró-
gép eladó. Ugyanitt bakelit hanglemez is van 
eladó, lejátszóval együtt. Érdeklődni 76/445-
053-as telefonszámon.

*
Jó állapotban lévő NISSAN ALMERA, ben-
zin- és gázüzemű, 2002 évi személygépkocsi 
eladó. Érdeklődni: 06-30/345-4450

*
Eladó - Szentkirály Olaszdűlőben - tanyahe-
lyen erdő, valamint osztatlan közös tulajdonból 
a 0253/5 hrsz-ú szántó, gyep.
Érdeklődni a 20/9551507, vagy a 06-
53/353079-es telefonszámokon.

*
Alkalmi gyermekfelügyeletet vállalok – szín-
ház, mozi, bevásárlás idejére. Telefon: 06-
20/4967947

*
Háromszobás, gázfűtéses, családi ház eladó 
Szentkirályon az Alkotmány utca 12. szám 
alatt. Érdeklődni a 06 70 948 9889 telefon-
számon.

*
Megvételre keresek beton kútgyűrűt, 100 cm 
belső, 120 cm külső átmérővel. telefon: 06 
30 998 3247.

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 - szer-
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HIrdETÉsEK LOVAGLÁSI LEHETŐSÉG!
A 2014. március 31-ei héttől folytatódik  a lovas kultúra oktatás  Lakiteleken, az iskolai 
testnevelés órák keretében. Az oktatás helyszíne a Lakiteleki Népfőiskola. Ezzel párhu-
zamosan, 2014. március 31. és június 14. között szakkör jellegű oktatásra is lehetőség 
lesz, korhatár nélkül. A szakkör térítés ellenében vehető igénybe, az alábbi árak mellett:
1.Gyermek (18 év alatt), lakiteleki lakos: 1.000 forint/alkalom.
2.Felnőtt (18 év fölött), lakiteleki lakos: 2.000 forint/alkalom.
3.Gyermek (18 év alatt), nem lakiteleki lakos: 2.000 forint/alkalom.
4.Felnőtt (18 év fölött), nem lakiteleki lakos: 4.000 forint/alkalom.
Egy alkalom 1 órás foglalkozást jelent, melyben benne foglaltatik a lovak felszerszá-
mozása is.
A szakkör keretében egy időben több lovas ül lovon, akikkel az oktató egyszerre fog-
lalkozik. Egyéni foglalkozásra is van lehetőség, ebben az esetben a fenti árak duplája 
fizetendő.
Érdeklődni, jelentkezni és az időbeosztást egyeztetni Dobecz Évánál lehet. Tel: 
06/20/529-8916

TŰZGYÚJTÁSI
TILALOM!

2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet 
gyújtani a Bács-Kiskun megye területén 
fekvő erdőkben és fásításokon, valamint 
az erdőterületek illetve fásítások határától 
számított kétszáz méteren belüli területe-
ken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint 
a közút- és vasút menti fásításokban, bele-
értve a parlag és gazégetést is!
A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos 
kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz 
káros következményeinek megelőzését 
szolgálja. A tűzgyújtási tilalom a visszavo-
násig érvényes. Aki a tűzgyújtási tilalom-
ra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
százezer forintig terjedő erdővédelmi bír-
sággal sújtható.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


