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Az édesanyákat ünnepeljük
Minden év május első vasárnapján

az édesanyákat köszöntjük virággal, énekkel, verssel.
Emlékezünk a közülünk eltávozottakra is, egy csokor,

néhány könnycsepp….

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi
bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem
restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel,
este
imádság száll Hozzád, gyermekéért
esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem
dobban 
itt e földön senki sem szerethet job-
ban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság
árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az
árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen
rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen éde-
sanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó
kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el,
temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-
kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg
szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el
nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyá-
mat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb
imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyá-
mat!

Gólyáink
Ismét érkeztek gólyák falunk

gólyafészkére. Nagy valószínűséggel
nem a megszokott pár, hanem új
fészekfoglalók. A mi tavalyi
gólyáink közül csak a hím érkezett,
és egyhetes várakozás után eltűnt,
biztosan párt keresni. Húsvét előtti
héten aztán érkezett egy pár, és azon-
nal birtokba vették a fészket.
Reméljük, hogy bőséges szaporulat-
tal indulnak telelő helyükre. –szerk-

A Szentkirályi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

2014. június 14-én,
szombaton 16 órakor

tartja
ballagási ünnepségét.

Mindenkit szeretettel várunk!

Általános iskolánk első osztályos tanulói műsorral köszöntötték az édesanyákat.
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A képviselő-testület április 3-án tartotta
soron következő ülését.

Az ülésen 5 képviselő volt jelen.
A napirendek között szerepelt az önkor-

mányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása, a fogászati ellátásról szóló megál-
lapodás módosítása, a Szentkirályért
Közalapítvány alapító okiratának módosítása,

a belső ellenőri jelentés, bölcsődei lehetőség
Lakiteleken, helyi értéktár bizottság mega-
lakítása.

Az ülés megnyitása után a 2013. évi költ-
ségvetési rendelet módosítására került sor, ezt

követően pedig az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásáról alkotott rendeletet a testület.

A következő napirendi pont keretében a
polgármester arról tájékoztatott, hogy a
Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratá-
nak módosítására a civil és közhasznú

szervezetekről szóló törvény, valamint az új
Polgári Törvénykönyv (Ptk.) változásai miatt
van szükség. A civil törvény szerint 2014.
május 31-ig a módosított alapító okirattal

együtt a megelőző két évnek a beszámolóját is
be kell küldeni a Törvényszékhez. Az új Ptk.
külön foglalkozik az alapítványokkal. Ez év
május 31-ig a közhasznú szervezeteknek újból
kell kérnie a közhasznúság bejegyzését, a
közhasznúság vizsgálatával együtt azonban a
bíróság vizsgálja az új Ptk.-nak való

megfelelést is. Ebből következően mindkét
törvénynek a ránk vonatkozó módosításait el
kell végeznünk.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogad-
ta a „Szentkirályért” Közalapítvány alapító

okiratának módosításait, az előterjesztésben
foglaltak szerint.

Ezt követően a belső ellenőr 2013. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató került
napirendre, mely szerint az elmúlt évben az
önkormányzathoz tartozó konyha

működéséről, és a normatív állami támogatá-
soknak a leigényléséről, elszámolásáról
készült jelentés. Az ellenőrzés során megál-
lapítást nyert, hogy az élelmezési üzem

szakszerűen alkalmazza a rendszeresített
számítógépes élelmezési programot, a fen-
ntartó által elfogadott térítési díj rendeletben
foglaltakat is betartja, nagyon dicséretes az
alapanyagok helyi beszerzése, azonban nagy-
obb figyelmet kell fordítani az anyagkiszaba-
tokra, a norma alakulására, az étlap köz-

zétételére és az ételadagok ellenőrzésére.
A képviselő-testület a beszámolókat egy-

hangúlag jóváhagyta.
A Pan-Dent Bt-vel fogászati ellátásra

kötött megállapodásunk módosítására volt

szükség, hogy megfeleljünk az időközben
bekövetkezett törvényi változásoknak. 

A hozzászóló képviselőtagok a pol-

gármester javaslatát elfogadták, és a megál-

lapodás öt évre történő meghosszabbításáról
döntöttek. Eszerint a szentkirályiak továbbra
is Kecskeméten a Wesselényi utcai

rendelőben kapják meg a TB által is támoga-
tott fogászati ellátást Dr. Lányi Krisztina
fogszakorvostól, az ellátás fenntartásához
havonta 90 ezer forint hozzájárulást fizetünk.

A képviselőtagok megkapták Lakitelekről
a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti

Társulás bölcsődei ellátásra vonatkozó
szerződés tervezetet. A polgármester
kiegészítésül elmondta, hogy a megállapodás
fizetési kötelezettséget nem tartalmaz, egy

önkormányzati együttműködésről lenne szó,
melynek köszönhetően az ezt igénylő
szentkirályi szülők gyermeküket a lakiteleki
bölcsődébe vihetik.

A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a bölcsődei ellátásra vonatkozó
megállapodást az előterjesztésben foglaltak
szerint.

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket
a helyi értéktár bizottságról. Elmondta, hogy
megkeresték településünket, hogy a megyei
értéktárba szentkirályi értékeket ajánljunk fel.

A képviselő-testület kifejezte szándékát a
helyi értéktár bizottság megalakítására, és az
ezzel kapcsolatos további feladatok intézésév-
el megbízta a polgármestert.

A kép vi se lõ-tes tü let április 6-ai ülé sén tör tént

A címben szereplő két főesemény köré épült egy egész napos vidám programsorozat. Képes beszámoló.

Motoros találkozó és főző verseny május 1-én Szentkirályon

Motoros felvonulás

Motorosok, ha találkoznak

Gergely Sándor motoros akrobata gumit „füstöltet”

Lovasiskola bemutatója
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A főzőverseny első helyezettje
Kovács Tibor

A második helyezett
Kovács László

Harmadik lett
Kovács Menyhért

Kóstol a zsűri
Külön díjat kapott

Köteles Tamás
László Béni a nyugdíjas

csoportnak készíti az ebédet

Lángos Anti is finomat főzött Készül az aszfalt grafika
Játékos feladatokat kellett
megoldani a gyerekeknek

Kézműves foglalkozás „Szédületes” ügyességi játékokon
nagy volt az érdeklődés

Vidám Tiroli tánccal mutatkozott be
tánccsoportunk
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Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2014.
április 27-én immáron 2. alkalommal szervezte meg a Háztájit
az asztalra! - Helyi Termék Ünnepet. Számos gyerek- és népi
programok mellett idén is Szőke András népszerűsítette a
háztáji termékeket. Vasárnap a humorista-színész-rendező
kívánt „Pálinkás Jó reggelt” a kecskeméti piacon vásározók-
nak, valamint kampányolt a háztáji termékek mellett, amiben
a Kecskeméti Kurázsi Táncműhely és a Szentkirályi
Tánccsoport táncosai is segítették. A piacon lévők megkóstol-
hatták a helyi termelők helyi termékeiből készült Kecskemét
szendvicsét, mely osztatlan sikert aratott a piacra járók
körében.

A Piaccsarnokból Kecskemét Főterére vonultak a
résztvevők, ahol Szőke András közreműködésével a piacon
beszerzett zöldségekből kezdetét vette a sütés-főzés. Nem
mindennapi ételek és ízek várták a rendezvényre látogatókat,
melyet népzene, néptánc, termelői- népművészeti és
kézműves vásár színesített. A vásáron zsűrizett kézműves ter-
mékeket, saját készítésű használati tárgyakat, valamint a
Kecskeméti kistérség gazdáinak egészséges élelmiszer
választékából vásárolhattak a főtérre látogatók. 

A népi kultúra hagyományokhoz hű őrzését, táncban,
zenében és viseletekben való megjelenítését a Hegedűs
Együttes, a Kecskeméti Kurázsi Táncműhely, a Szentkirályi
Tánccsoport és a Kereki Nótások biztosították. 

Az egész napos rendezvényen a szervezők a gyerekekre is

gondoltak, akik lovas kocsin utazhattak, valamint népi
játékokkal is játszhattak. A nap folyamán az Ifjúsági Otthon
Szivárvány játéktár ügyességi, sport, készségfejlesztő, és
logikai játékai várták a gyerekeket. Emellett volt állatsimo-
gató, ahol a vállalkozó szelleműek a délelőtt folyamán
elsajátíthatták a kecskefejés fortélyait is. 

A színvonalas és sokrétű rendezvény idén is jó hangulat-
ban zárult, s a szervezők remélik, hogy jövőre még több part-
ner bevonásával tárhatják a látogatók elé a térség értékeit.

Felhívás
A Szentkirályi Polgárőr

Egyesület várja nők jelent-
kezését az egyesületbe.

Jelentkezni lehet Kovácsné
Lázár Ilonánál személyesen,
vagy az alábbi telefonszámra:
+36 70 977 8287.

Háztájit az asztalra! - Helyi Termék Ünnep
Kecskeméten

Kedves Olvasó! Falunk utcáit járva gyakran tapasztaljuk, hogy járdáinkat
több helyen gyalogos közlekedésre szinte lehetetlen igénybe venni, nem
beszélve adott esetben esős időben. Ugyancsak zavaró sok esetben, még gép-
kocsik szempontjából is, karcolás nélkül nem lehet megúszni egy kitérést, vagy
előzést. Ráadásul közlekedésbiztonsági szempontból sem ajánlott az úttesten
„gyalogolni” mikor ott a járda. Kérjük, hogy a telektulajdonosok úgy alakítsák
az utcafronton levő fák koronáját, hogy ne zavarja sem a gépjárművek, sem a
gyalogosok forgalmát. A fák nagy része harminc évnél idősebb gyümölcsfa.
Persze a lecserélés is számításba jöhet egy előre látóbb ültetési tervezettel és
fafajtával. Előre köszönjük mindannyiunk kérésének teljesítését. –szerk-

Járdáink járhatóságáért

A Szentkirályi táncosok nagy sikert arattak Ínycsiklandozó hentes áruk

Hegedűs együttes



(Az előző szám folytatása)
„…de az olvasók betájolása céljából vis-

sza kell tekintenünk a szocializmus
hőskorára, amikor legélesebb volt a fények
és árnyak kontrasztja, amikor az ered-
ményekkel együtt halmozódtak fel a hibák,
amikor a lenini hármas jelszót és az
osztályharc éleződését mindenki betéve
tudta, amikor a szavak és tettek, a kritika-
önkritika liturgikus gyakorlata során sem
kerültek szinkronba, amikor a mosdóvizet a
gyermekkel együtt kiöntötték, amikor lev-
ágták az aranytojást tojó tyúkot, amikor a
parasztpolitika úgy megnyomorította a
parasztokat adóval, beszolgáltatással, hogy a
földmívesek perspektivikusabbnak vélték a
földönfutást (az iparba való „átrétegződést”),
mint a földművelést, ekkor került közelebbi
kapcsolatba a Véges Lajos tanácsi instruktor
(aki a doktori címet csak később vásárolta
meg magának) és Botlik Péter kisközségi
tanácselnök, egy névtelen levél okán, ürü-
gyén. A járási instruktornak csalhatatlan szi-
mata volt a neki való ember kiválasztásában.
Remekül tudott konspirálni, sugalmazni,
magánvalóinak gyarapítására törekedni. Az
apparátusba bekerülve, mihamarabb rájött,
hogy a szocializmus olyan fejőstehén, amely
elapaszt, ha nem fejik, de ezt a műveletet
szakértelemmel kell végezni, illetve
végeztetni, az operatív munkára szakosítot-
takkal, akiknek a tehén is, a rocska is a keze
ügyében van. A névtelen bejelentés kivizs-
gálására Véges nem hivatali időben szállt ki
(akkor még kerékpáron), hanem a sötétség
leple alatt, és nem a tanácsházára ment,
hanem a tanácselnök szolgálati lakására.
Köszönt is, nem is, de kínálás nélkül leült a
frissen sült kolbász étvágygerjesztő illatába,
a kínálást azonban elhárította magától, pil-
lantás nélküli hüllőtekintettel bűvölte az
étvágyát vesztett tanácselnököt, aki néhány

lekínlódott falat után elolvasta a feléje nyúj-
tott feljelentést… Amikor Botlik eléggé
megfőtt az alsóneműiben, az instruktor
bevezettette magát az éléskamrába, s a
petróleumlámpa gyenge fényénél szemügyre
vette a példás rendben felaggatott füstölt
hummikat, s megállapította, hogy ez a disznó
legalább két mázsát nyomott élősúlyban … a
proletariátus ökle kíméletlenül lesújt mind a
vesztegetőkre, mind azokra, akik hagyják
magukat megvesztegetni. Ő, Véges azonban
szintúgy családos ember, mint Botlik. Tőle is
sokat várnak, de neki is keveset fizetnek, ő is
filléres gondok nyűgében él, ezért
együttérző: a legszívesebben elsuvasztaná
ezt a bejelentést, amelyről bent és fent senki
sem tud, s ő is csak azért, mert véletlenül
kiemelte a mai postából, de hát az ember fél
a kockázattól, és ezt ugye, Botlik elvtársnak
is be kell látnia.  A tanácselnök ez időben
még nem beszélte, de már kapiskálta ezt a
kétértelmű nyelvet, s minthogy úgy sem volt
veszítenivalója, egyértelműen felelt rá: a
polc alól előhúzott egy mózeskosárnyi
garabolyt … és elkezdte azt megpakolni. Az
oldalasból ágyást készített a sajtnak, a sonká-
nak, a máspástétomnak s az abált szalonná-
nak. Erre rakta sorjában a szál kolbászokat, s
az egészet elsősoron beborította két
kisebbecske füstölt paprikással, másodsoron
egy nagy tábla sózott fehér szalonnával, de
közben arra gondolt, hogy kegyetlen megsar-
coltatása még mindig elviselhetőbb, mintha
lesújtana reá a proletariátus ökle. A kerékpár
egyedi kivitelezésű, de abnormisan nagy
csomagtartóján a garaboly mögött a kisebbik
zsírosbödön is kényelmesen elfért.” 

A barát, a szociográfus Lázár István írta
Zám Tiborról a Kaparó Antal lázadása kötet
előszavában: „Divatjamúlt? Mindig is az
volt! … Írásmódja is az volt. Erkölcsisége is
az volt. Ezért maradandó. Ami maradandó

benne ezért az.” 
Harminc éve, 1984. április 24. napján,

György-napon hagyott itt bennünket. Fájóan
korán. 

2009 márciusában Kecskemét városa
emléktáblát avatott a Pázmány Péter u. 6.
számú házon, Zám Tibor városbeli utolsó
lakóhelyén. A tábla avatásán Buda Ferenc
költő, a FORRÁS-beli szerkesztőtárs mon-
dotta e gondolatokat:

„… Fürkésző, világos tekintetével,
egyenes beszédével igen hiányzik ma is
közülünk, s szinte hihetetlen, hogy ez a hiány
már huszonöt éve mellénk szegődött. Mi
mást tehettünk volna, Tibor? Bele kellett
törődnünk, hogy már csak fényképed néz
ránk a szerkesztőségi szoba faláról.
Eszünkbe-eszünkbe jut gyakorta: ha ma
megszólalhatnál, ugyan mit szólnál jelenko-
runk – a te utókorod! – szemérmetlen
lenyúlásaihoz, szemrebbenés nélkül kimon-
dott, arcpirító hazugságaihoz, a nemzeti
vagyont elherdáló kótyavetyéihez, közéleti
kutyakomédiáihoz? Az is felötlik bennem
óhatatlanul: a mai kisebb-nagyobb
zsiványok, ha netán az útjaikat kereszteznéd,
vajon beérnék-e pusztán a névtelen
fenyegetéssel? Ám ezt a gondolatmenetet
most nem folytatom. Amíg élünk, Tibor, el
nem felejtünk. S ez voltaképp nem is miat-
tad, hanem miattunk igazán fontos: időről
időre erőt merítünk a rád való emlékezésből.
Mit mondjak? Néha, bizony, ránk fér.”

Amíg gyermekéveinek színhelyén, a
bihari faluban, Ártándon emléktáblája van,
és a községi könyvtárat róla nevezték el, s
Kecskeméten emléktáblával tisztelték meg;
addig utolsó földi lakóhelyén, Szentkirályon
nincs emlékjele. Miközben itt pöffeszkedik
még az egyik utcanévtáblán a terrorista
Sallai „Senkisetuggyakicsoda”, orrfacsaró
sztálini bűzt árasztva. Holott községünkben
lehetne végre utca elnevezve Zám Tiborról.
Akár most 2014-ben, halálának 30. és
születésének 85. évfordulóján. Ránk férne.
Róla sokan tudják és fogják tudni, ki volt. 

Békesség veletek! A kő marad.     –bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
„…erőt merítünk a rád való emlékezésből”

Ismét egy remekművel, egy
székely kapuval lesz gazdagabb
Szent István parkunk: székely kaput
állítunk. A munkálatok már
elkezdődtek, (fotó) avatását a
Trianoni diktátum aláírásának évfor-
dulójához közeli napon, június 6-án
este 7 órakor tartjuk, műsorral egy-
bekötve.

A nemzeti szimbólumról többet
megtudhat a kedves olvasó
Hírmondónk júniusi számából.

Az ünnepségre mindenkit
szeretettel várunk.

-szerk-

Székely kaput állítunk



2014. április 27-ére, az Isteni Irgalmasság vasárnapjára a „négy pápa”
napjaként fog az utókor emlékezni, hiszen a kereszténység kétezer éves
történetében egyedülálló esemény volt ezen a napon: Ferenc pápa két elődjét
iktatta a szentek sorába, XVI. Benedek emeritus pápa jelenlétében. Hatalmas
ováció követte azt a pillanatot, amikor Ferenc pápa latinul elmondta a szentté
avatási formulát és a szentek sorába iktatta XXIII. János és II. János Pál
pápákat. Ezzel tiszteletüket kiterjesztette az egyetemes egyházra. 

II. János Pál pápa mindannyiunk által ismert és kedvelt személye még
élénken él szívünkben, sőt Szentkirályról többen személyesen is találkoztak
vele. Talán kicsit kevesebbet tudunk XXIII. Jánosról, ezért róla szól a
következő összeállítás. Szent XXIII. János (Angelo Giuseppe Roncalli)
Bergamo közelében született egy tizenhárom gyermekes, elszegényedett
nemesi család negyedik gyermekeként, elsőszülött fiaként. Papi tanulmányait
nagybátyja anyagi támogatásával Bergamóban kezdte, majd Rómában folytat-
ta, ahol teológiai doktorátust is szerzett. 1904. augusztus 19-én szentelték
pappá. Hogy szegény családból származott, sohasem felejtette el: élete végén
hálát adott, hogy szegényen halhat meg. Egyszerűségének, közvetlenségének
és őszinte emberszeretetének köszönhetően minden idők egyik legnépszerűbb
pápája volt. A bergamói püspök magántitkárává nevezte ki, miközben
lelkipásztori feladatot is bízott rá: fiatalokkal való foglalkozást. Közben pro-
fesszorként egyháztörténelmet, hitvédelmet és ókeresztény irodalomtörténetet
tanított az egyházmegyei szemináriumban, valamint a környék vallási életének
múltját kutatta. Társadalmi kérdésekkel, a világiak apostolkodásával is
foglalkozni kezdett. Az első világháborúban eleinte a betegápolás területén
tevénykenykedett, majd Bergamo katonai kórházainak lelkészévé nevezték ki.
1918-ban a frontról hazatért kispapok lelki vezetője lett, ill. a háború után az
egyetemek lelkipásztorainak irányítója. 1921-ben XV. Benedek pápa Rómába
rendelte a Hitterjesztési Kongregációhoz, ahol fő feladata a missziók anyagi
támogatásának szervezése volt. XI. Piusz pápa 1925-ben Bulgária apostoli viz-
itátorává nevezte ki, és püspöki méltóságra emelte. 1934-ben Görögország és
Törökország pápai delegátusa lett. E helyeken számos ortodox főpappal alakí-
tott ki jó kapcsolatot. 1944-ben párizsi nunciussá nevezték ki, ez (is) elég
nehéz „terep" volt ekkoriban. Nemcsak Franciaországra figyelt, foglalkoztat-
ták nemzetközi problémák is, így beutazta Itáliát, Belgiumot, Hollandiát,
Spanyolországot, sőt Észak-Afrikában is megfordult. A második világháború
kitörése Görögországban érte. Számos zsidót mentett meg például vízumok
kiállításával illetve a holokausztról megszerzett információk továbbításával,
majd amikor a háború vége felé Franciaországba került, segítette a francia had-
ifogságba esett németeket is. Az UNESCO munkáját eleinte megfigyelőként
követte, majd 1952-től a Vatikán állandó képviselője lett. 1953-ban kapta meg
a bíborosi kalapot, s még ugyanebben az évben kinevezték velencei
pátriárkává. 1958. október 28-án a konklávé őt választotta meg a 261. pápává.
A János nevet vette fel. Pápaként is igyekezett közel maradni a hívekhez,
közvetlen egyszerűségével és humorával hamar népszerűvé vált.

Amolyan átmeneti pápának tartották, de nemcsak előrehaladott kora miatt,
hiszen 77 éves volt, amikor pápává választották, hanem mert sokat
betegeskedett már velencei pátriárkaként is. Ám már valószínűleg pápává
választása előtt megfogalmazódott benne a gondolat, hogy az egyházat fel kell
készíteni a modern kor kihívásaira. Teljesen váratlanul összehívta a II. vatikáni
zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az egy-
ház reformja, valamint a többi keresztény felekezettel és a nem hívő világgal
való viszonyának rendezése volt. Ezzel új korszakot nyitott a katolikus egyház
történelmében. A zsinat összehívásához remek történelmi érzék kellett.

Felismerte, hogy a technikai forradalom, a világháború utáni békés fejlődés
korszakában olyan kihívások elé kerülhet az egyház, amelyekre nem lesz
egyszerű megadni a választ.  Amikor 1959. január 25-én bejelentette az
esemény összehívását, mindenkit meglepett. Bejelentése meg a hozzá
legközelebb álló egyházi személyiségeket is felkészületlenül érte, s eleinte
nem kísérte nagy lelkesedés. A zsinat előkészítésével és megnyitásával XXIII.
János pápa beírta magát a történelembe, s a legújabb kor egyik legjelentősebb
pápája lett. Ám már a nagy esemény megkezdésekor súlyos kór gyötörte, s
1963 júniusában meghalt. Így nem érhette meg a nagy történelmi esemény
1965-ös lezárását sem. A zsinat háromesztendős munkája során 16 zsinati
dokumentum született, de talán a legfontosabb dokumentuma a Lumen gen-
tium, amelyben az egyház önmaga és a világ számára fogalmazta meg saját
lényegét, s azt, miért is van szükség megújítására. A hívek számára a legnagy-
obb változást a liturgia reformja jelentette. Előzőleg csak latin nyelven hall-
gathatták a szentmisét, ezt követően azonban nemzeti nyelven misézhettek a
papok. A "Dei Verbum" (Az isteni kinyilatkoztatásról) című úgynevezett dog-
matikai konstitúciónak is kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak elsősorban
azért, mert közeledést jelentett a protestáns egyházak felé. 

II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá XXIII. Jánost,
és érdekes módon pont ezzel a személlyel együtt avatták szentté közel 14 évvel
később. Emléknapját október 11-én (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfor-
dulóján) tartja a katolikus egyház.

A „jó pápa” mondásaiból:
A pápa és a zsinat: Annak a történelmi jelentőségű napnak estéjén, amikor

XXIII. János bejelentette a II. Vatikáni Zsinat összehívását – amint saját maga
elmondotta, nehezen jött álom a szemére. Ezekkel a szavakkal ringatta álomba
magát: „János, miért nem alszol? Ki kormányozza az egyházat, te, a pápa,
vagy pedig a Szentlélek? Ugye, hogy a Szentlélek? No hát, akkor csak aludj
nyugodtan, János!”

Hogy mit várt XXIII. János a zsinattól? Talán legszemléletesebben, szinte
Szent Ferenc-i egyszerűséggel, e bonyolult kérdésről akkor nyilatkozott,
amikor jelképesen az ablakhoz ment és úgy tett, mintha ki akarná tárni,
miközben a következőket mondotta: „A zsinattól azt várom, hogy friss levegő
áradjon be az egyházba.”

Az alma: Franciaországi pápai nuncius korában a későbbi XXIII. János
pápa, aki egy banketten egy mélyen kivágott estélyi ruhás nagyvilági hölgy
mellett foglalt helyet, kivett a gyümölcsös tálból egy almát és előzékenyen
odanyújtotta szomszédnőjének. Amikor a hölgy erre meghökkent, a nuncius a
következőt mondta: „Asszonyom, fogadja csak el ezt az almát, hiszen Éva is
csak azután vette észre, hogy mezítelen, miután megette az almát.” 

A földművelésről: „A paraszti munka méltóságát az adja, hogy a
földműves nép a Teremtő fenséges templomában él és állandóan szoros kapc-
solatban áll a természet csodálatos világával, amelynek jelenségei kimerí-
thetetlenek, törvényei pedig megingathatatlanok, és így folytonosan a teremtő
Isten gondviselő jóságára utalnak.”  

XXIII. János életelvei: „Mindig mindenkivel szemben jó akarok lenni.”
„Ó, mennyire utánoznunk kell az Urat az emberek iránti türelemben!”
„Azokból az apró tövisekből, amelyeket Jézus iránti szeretetből viselünk

el, rózsák fakadnak.”
„Mindent meghallgatni, sokat felejteni és egy keveset javítani!”
„A nehézségekkel való nyugodt szembenézés az én legnagyobb

erőforrásom.”
Püspöki jelmondatáról – „Engedelmesség és béke!” – szokta mondani:

„Ez az én sikereimnek titka!”
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KATOLIKUSÉLET

Ka len dá ri um: 2014. május 15. – június 15.
• Május 22. Szent Rita ünnepe, rózsaszentelés
• Május 24. Szűz Mária, a Keresztények Segítsége
• Május 26. Néri Szent Fülöp 
• Június 1. Urunk menybemenetele
• Június 8. PÜNKÖSDVASÁRNAP
• Június 9. Pünkösdhétfő
• Június 15. Szentháromság vasárnap

Hí rek a Plé bá nia éle té ből:
• Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya hónapjában minden este 19

órakor májusi litániára, 19:30-kor szentmisére várjuk a kedves
híveket.

• Elsőáldozás: Május 4-én, a 8 órai szentmisén Puskás atya kezéből
10 elsőáldozó vette magához először az Oltáriszentséget. Kérjük
együtt mindannyiukra Isten áldását!

A négy pápa napja
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

IMA ÉDESANYÁMÉRT 
Édes, jó Istenem
hallgasd meg imám,
áldd meg az én drága,
édes, jó anyám!

Mily sok jót tett velem,
el sem mondhatom,
a nevét imámba 
belefoglalom.

Addig vagyok boldog,
míg ő van velem,
éltesd őt sokáig,
Uram, Istenem!

Erdélyi Ilona

Gyülekezeti híreink

• Áprilisban virágszombaton az
Egyházmegyei Ifjúsági találkozón
zenei szolgálattal vettünk részt a Káté
zenekarunkkal. Gyülekezetünk
zenekara több mint 1 órán át dicsérte az
Urat a jelenlevő fiatalokkal együtt.
Nagyon jó hangulat volt, és örömteli
sikerünk is volt! Büszkék vagyunk
szentkirályi református fiataljainkra!
(fotó)

• Húsvétvasárnapi Istentiszteletünket
már a templomban tartottuk, és több
mint 70-en vettünk részt ezen az ünnepi
úrvacsorás, felemelő Istentiszteleten!

• Interaktív és Anyák napi
Istentiszteletünk volt – május 4.-én
vasárnap. Szép zenés Istentiszteleten
virággal, versekkel, énekekkel köszön-
töttük az édesanyákat, nagymamákat!

Következő alkalmaink

Bibliaóra – május 7. szerda, 19 óra
Keresztelő az Istentiszteleten (Szabó
László) – május 11., 10óra
Házasságkötés megáldása –Ladányi
Krisztina és Szakter Ferenc- május 17.
(17ó)
Felnőtt konfirmációs csendes nap –
május 19. hétfő
Közös bibliaóra – május 21. szerda 18
óra, Szentkirály
Felnőtt és gyermek keresztség, felnőtt
konfirmáció – május 25. vasárnap 10ó
Gyülekezeti kirándulás – május 31.
szombat, Dunakanyar
Június
Pünkösdvasárnap - június 8.- gyer-
mek-konfirmáció, ünnepi úrvacsorás
Istentisztelet, konfirmációs találkozó,
szeretetvendégség, 10óra
Pünkösdhétfő – június 9. – ünnepi
úrvacsorás Istentisztelet, 10 óra
Évzáró Istentisztelet – június 15. vasár-
nap 10 óra 
Csendes hétvége – Cegléd, június 27-
29. 

Református Gyülekezeti Kirándulás
2014. május 31. szombat, Dunakanyar

Indulás ideje: 7.30, Műv.ház.
Érkezés ideje: 21.00

Program tervezet:
11.00 – Visegrádi vár megtekintése kívül,
kilátás, majd belül a tárlatokban is
12.30 – Visegrádi vár kertjében, padokon,
környékén elfogyasztjuk az ebédünket
13.00 – Közös áhítat a vár mellett
14.00 – Hajókikötőből indulunk
hajókázni, visszaérkezés: 15.30
16.00 – Szentendrei városnézés, séta,
fagyizás, kávé, egyéb
17.00 – Szentendrei Református
Templom megtekintése
18.00 - Indulás haza
Adomány:
5.000.-/felnőtt
4.000.-/gyermek (6-18 év és nyugdíjas)
3.000.-/ kisgyermek (2-6 év – hajóút és
busz ktg.)
2 év alatt ingyenes (kivéve ha külön
ülőhelyet foglal a buszon, ebben az eset-
ben: 2.000.-)
Az ár a gyülekezet anyagi segítségével
tartalmazza a teljes busz utazási költségét
(amennyiben 55 főig feltöltjük a buszt), a
hajókázás költségét, és a Visegrádi-vár
belépőjét. 
Hideg élelmet egész napra hozzunk
magunkkal, de lesz lehetőség a környék
éttermeit, büféit is igénybe venni!
További info és jelentkezés: Balázs
Hajnalka – 70/9676480

NAPKÖZIS HITTAN TÁBOR
2014. augusztus 11-16.

Szeretettel hívjuk gyermekét napközis
hittan táborunkba, 6-16 éves korig.
A tábor célja: közösség egymással, kic-
sinységünkben megéljük, hogy sokan is
tudunk lenni. Játék, kirándulás, sport,
éneklés, kirándulás, bibliai történetek
feldolgozása, kézműves foglalkozás. 
Naponta hétfőtől péntekig  9-16 óráig
tart a program. 
Ára: 5000.-/fő
A hetet augusztus 16-án szombaton
szülőkkel közös családi nappal zárjuk.
Jelentkezés:
Balázs Hajnalka 70/9676480, vagy ref-
szentkiraly@gmail.com, június 8-ig.
Családi nap – augusztus 16. szombat,
amely a napközis tábor záró alkalma is,
szülőkkel, családokkal, gyülekezeti
tagokkal együtt.
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Fejlesztések a szentkirályi közösségi életért
A Szentkirályi Vágó János Gazdakör évek óta stabil part-

nere az Önkormányzatnak. Az elmúlt időszakban több
közösségi fejlesztés is (Faluház felújítás, játszótér bővítés,
vibrációs lapzömítőgép beszerzése) a Gazdakör
beruházásában valósult meg. Ennek az együttműködésnek
legfrissebb példája a Művelődési Ház felújítása.

LEADER pályázati forrás felhasználásával, 13.784.314,-
Ft értékben valósulnak meg az alábbi fejlesztések:
- az előtér és az emelet járólapjainak cseréje, 
- az előtér fa lambériájának cseréje, melyet tűzvédelmi szem-

pontok miatt kőburkolatra cseréltünk,
- a világítás energiatakarékos korszerűsítése az előtérben és a

színpadon,
- a nagyterem parkettájának csiszolása, lakkozása,
- ablakok cseréje jó hőszigetelésű műanyag nyílászárókra:

nagyterem, emelet, pince, öltözők,
- belső festés és fa nyílászárók mázolása,
- az épület előtti töredezett beton térburkolat esztétikus

felújítása.

A beruházás azonban nemcsak építési tevékenységet,
hanem eszközbeszerzést is tartalmaz. Ennek kertén belül besz-
erzésre kerül:
- 1 db önkormányzati, civil és magán szabadtéri ren-

dezvények lebonyolítására, háttér biztosítására alkalmas,
aluprofil szerkezetes, 8 x 12 m-es (96 m2) rendezvénysátor,

- 18 db, egyedi gyártású, 2 m hosszú, összecsukható kültéri
asztal garnitúra (asztal és 2 db pad), mely alkalmas kb. 140
fő szabadtéri rendezvényeken való kiszolgálására.

Kacsolódó beruházásként saját forrás felhasználásával az
Önkormányzat korszerűsítette még a ház fűtési rendszerét,
illetve lecserélte a nagyterem lambériáját. Az eszközbesz-
erzések ugyan még részben folyamatban vannak, de a ház
ünnepélyes átadása 2014. május 7-én este már megtörtént.

- kut -

Az előtér új arculata

Új ablakok az északi homlokzaton

Befejezéséhez közeleg a térburkolat felújítása

Táncosaink műsorral köszöntötték a felújított művelődési
ház megnyitóján résztvevő vendégeketA felújított nagyterem
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ISKOLAI HÍREK

Taroltunk Tiszajenőn
Április 25-én iskolánk 19 tanulója vett rész a hagy-

ományos Szent István Tanulmányi versenyen, ahol szá-
mos területen mérték össze tudásukat versenyzőink 3
megye tanulóival. Hosszú felkészülés és kitartó
munkájuk méltón hozta meg gyümölcsét. 

Eredményeink: 
Történelem csapatverseny 1. hely, csapattagok:

Kókai-Szabó István, Bódog Patrícia, Urbán Orsolya,
Kókai-Szabó Anna. 

Matematika 1. hely: Kovács Rita, Farkas Győző, 2.
hely: Rohács Letti, Steklács János.

Versmondás 2. hely: Bimbó István, Hajagos
Veronika, 3. hely: Szabó Adrienn. 

Természetismereti verseny
Április 28-án Tiszaalpáron a XIV. Régiós ter-

mészetismereti versenyen vett részt  egy 4. osztályos csap-
at (Polyák Nóra, Kiss Nikolett, Oravecz Csenge) és egy 5.
osztályos  (Horváth Rebeka, Vörös Veronika, Steklács
Ádám).

A gyerekeknek különböző állomásokon, játékos felada-
tokat kellett megoldaniuk, változatos témakörökben, mint
például az ökológia, a Kiskunsági Nemzeti Park, az év
madara és fája, illetve Tiszaalpár nevezetességei.

Tanulóink jól szerepeltek és szép eredménnyel
végeztek.

A 4. osztályos csapat, korcsoportjában 2. helyezést ért
el, az 5-esek 5. helyezésben részesültek.

Költészet napja
A költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján. Ezen a napon született
nagy költőnk 1905-ben. Országszerte közös versmondással emlékeztek iskolások, felnőttek a jeles napra. Így volt ez
községünkben is, az iskolások, versmondással ünnepelték a költészet napját a Művelődési ház előtti parkban.

A TÁMOP 3.1.4. pályázatunk
egyik fő pillére a mindennapos test-
nevelés fejlesztése.

Ehhez lehetőség volt arra, hogy
a testneveléshez vásárolhassunk
eszközöket. Vásároltunk többek
között tornapadokat, tor-
naszekrényt, labdákat, pingpon-
gasztalt, mozgásfejlesztő
eszközöket és trambulinokat. A
gyerekek nagy örömmel használják
a pingpongasztalt már hetek óta.
Nagy örömet okozott, amikor a múlt
héten összeszereltük a trambuli-
nokat. Kicsik és nagyok egyaránt
élvezettel használták ezt
mozgásfejlesztő eszközt.
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2014. április 22. 16:40 MTI
Ez évtől védendő tájelemnek

minősülnek a fa- és bokorcsoportok is a
helyes mezőgazdasági és környezeti
állapot (hmká) keretében, a kunhalmok és
a gémeskutak mellett – tájékoztatta a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH)  az MTI-t.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal tájékoztatása emlékeztet:
Magyarország 2010-ben vezette be a
tájképi jellegzetességek megőrzésére
vonatkozó hmká-előírást. Ennek alapján
eddig a mezőgazdasági parcella azonosító
rendszerben (mepar) lehatárolt kunhalmok
és gémeskutak számítottak védendő
tájelemnek.

Az idei évtől a fa- és bokorcsoportok
megőrzése is kötelező az érintett
gazdálkodók számára. Az előírás szerint a
lehatárolt facsoportot nem lehet kivágni,

eltüntetni. Mivel a fa- és bokorcsoportok
területi kiterjedéssel rendelkező objek-
tumok, ezért az egységes kérelem
benyújtása során ugyanúgy kezelendők,
mint a kunhalmok. Azaz a területük támo-
gatható terület és a bejelentett tábla részét
képezi. Így nem szükséges külön körbera-
jzolni, valamint nem kell külön
hasznosítást sem bejelenteni ezekre a
területekre.

Fontos továbbá – hívja fel a figyelmet
a közlemény –, hogy csak a szántóterület-
tel körülvett fa- és bokorcsoportok jelen-
nek meg a mepar-ban és az előírás
kizárólag ezekre vonatkozik. A fa- és
bokorcsoportok az egységes kérelem
igénylésekor a térképi felületen láthatók.
Megőrzésük azért is fontos, mert a
következő évtől ökológiai
fókuszterületként is beszámíthatók
lesznek a zöldítési támogatás keretében.

Ellenőrzések az
őstermelők
érdekében

A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága az idei évtől a
228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján megkezdi az őstermelői iga-
zolványok használatának és az abban
foglalt adatok valódiságának
ellenőrzését a piacokon, vásárokban,
mozgó standokon, útszéli illetve a
saját ingatlanon történő árusítóhe-
lyeken a megye teljes területén.

Az ellenőrzések célja az
őstermelői igazolvánnyal való vissza-
élések mérséklése, a saját gazdaságra
vonatkozó valótlan nyilatkozattal
kiváltott őstermelői igazolvánnyal
értékesítők, a nem saját termelésű ter-
méket értékesítők kiszűrése. Kiemelt
cél a folyamatos ellenőrzéssel,
hatósági jelenléttel a tényleges
őstermelői tevékenységet végző
termelők piaci lehetőségeinek
javítása, a fogyasztók őstermelők
által kínált árukkal szembeni
bizalmának erősítése.

Az ellenőrzés jogosultsága
kiterjed a mezőgazdasági őstermelő
által értékesíteni kívánt, értékesített
termék származásának vizsgálatára,
valamint a mezőgazdasági őstermelői
igazolvány, értékesítési betétlap és az
adatnyilvántartó lap ellenőrzésére,
mely iratokat az őstermelőnek az
árusító helyen magánál kell tartania.

Szabálytalanság esetén az
ellenőrök jogosultak az igazolványt
visszatartani, ha az igazolványban és
az adatnyilvántartó lapon feltüntetett
értékesítésre szánt termékek köre, és
az értékesítő helyen lévő termékek
eltérnek. Jogosultak továbbá az iga-
zolványt visszavonni, ha az
ellenőrzés során megállapítást nyer,
hogy a mezőgazdasági őstermelő által
értékesíteni kívánt, vagy értékesített
termék mennyisége 10%-kal vagy azt
meghaladó mértékben több, mint
amennyit az adatnyilvántartó lapján
bejelentett, valamint a mezőgazdasági
őstermelő saját gazdasága adatai
alapján lehetősége van termelni.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Védendő tájelemek a fa- és
bokorcsoportok is

A második világháború vége
Európában

Nehéz helyzetben van az ember, ha
meg akarja határozni a második
világháború végének pontos időpontját
Európában. Az azonnali kapitulációt május
7-én írták alá a németek, Franciaországban
8-án ünneplik a háború végét, míg az
egykori Szovjetunióban május 9-re tették a
győzelem napját.  

1945. május 7-én Reimsben a német
katonai elit képviselői aláírták az angol és
az amerikai katonai vezetés képviselőivel
az azonnali kapitulációt. Sztálin, akinek
mindig is fontosak voltak a részletek (ezért
ragaszkodott hozzá, hogy a szovjet csapa-

tok foglalják el Berlint, holott erre az
amerikaiaknak korábban már lett volna
lehetőségük), elfogadhatatlannak tartotta,
hogy a legmagasabb rangú szovjet tisztek,
így Zsukov, Konyev és Rokoszovszkij
nem voltak jelen ennél a kapitulációnál.
Ezért elrendelte, hogy május 8-án Zsukov
marsall jelenlétében a Hitlerhez
legközelebb álló német katonai vezetők
aláírják a feltétel nélküli megadásról szóló
okmányt. A berlini Karlshof főiskola
épületében szerződés aláírása áthúzódott
9-ére, 0 óra 43 percre.
A cikk az internetről lett letöltve     -szerk-

Szentkirály község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete  p á l y á z a t o
t ír ki a Szentkirály, Kossuth Lajos u. 7.
szám alatti Idősek Otthonházában lévő
5. számú lakás bérleti jogára.

A lakás alapterülete 38,8 m2, kom-
fortos, 1 szoba, konyha, fürdőszoba és
WC + gázkonvektorokkal helyisé-
genként. A lakbér összege 200.-
Ft/m2/hó. 

A lakás bérleti jogára az a szentkirá-
lyi lakcímmel rendelkező, 60. életévét
betöltött, önálló életvitelre képes szemé-
ly pályázhat, akinek nincs saját
tulajdonában lévő ingatlan, vagy ren-

delkezik saját ingatlannal, de az
műszaki, egészségügyi, vagy komfort-
fokozata szempontjából számára nem
megfelelő. 

A bérbe vett lakás lakhatási joga
nem örökölhető, arra eltartási szerződés
nem köthető. A bérlő más személyt ott
lakás céljából nem fogadhat be.

Pályázatot a Polgármesteri
Hivatalba kell eljuttatni, döntést a
Szociális Bizottság hoz.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 26-án hétfőn 16 óra.
További tájékoztatással Vörösné

Vári Ilona szolgál (tel: 597-016).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS



Tejszínes széles
metélt spárgával,
borsóval

Hozzávalók: 20 dkg
zöldspárga, 5 vékony szelet húsos
füstölt szalonna (sliced bacon), 
2 evőkanál olaj, 2 újhagyma, 1,5 dl
sűrű főzőtejszín, 30 dkg széles
metélt tészta, só, 20 dkg fagyasztott
zöldborsó (idényben friss), őrölt
fekete bors, 12-15 dkg reszelt sajt
(az a jó, ha két-három fajta)

A spárgákat vékonyan meghámoz-
zuk, kétújjnyi darabokra vágjuk.
Kétujjnyi széles darabokra vágjuk a
szalonnát is és egy közepes lábos-
ban, az olajon ropogósra sütjük,
szűrőlapáttal kiemeljük. Az
újhagymát félbevágva vékonyan
fölszeleteljük, a szalonna visszama-
radó zsírjában éppen csak megfut-
tatjuk. A tejszínnel felöntjük, föl-
forraljuk.
A tésztát enyhén sózott vízben
főzni kezdjük, az utolsó 5 percre
hozzáadjuk a spárgát és a borsót is.
Leszűrjük, a tejszínes hagymához
keverjük, megborsozzuk, ha kell
utánasózzuk, végül belekeverjük a
sajtot is.
Tányérokra halmozzuk, a ropogós
szalonnadarabokkal megszórjuk.
Jó étvágyat kíván

Kenyeresné Zsuzsika
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK ÁPRILIS IDőJÁRÁSA
Nem nagy dolog írni az elmúlt időszak időjárásáról, jegyezte meg egyik

olvasónk, írjak a jövőről mondta. Hát bizony a modern eszközökkel felszerelt
meteorológiai állomások is biztos előrejelzést csak alig egy hétre vállalnak. A töb-
bit csak valószínűsítik, persze az évszaknak megfelelően. Hosszabb távra a népi
megfigyelésen alapuló jóslatok időnként bejönnek. A Szent Mihály-napi keleti
szél nem sok jóval kecsegtet, írtam októberben. Egy másik népi bölcselet, hogy
egy jó május mindent helyrehoz. A téli hónapok tényleg elmúltak tél nélkül.
Sajnos a szél még mindig keletről fúj, hozva magával a sztyeppei száraz levegőt,
ami nyáron égető, forró. Ez az áramlási rendszer kevés csapadékkal jár. Ebből az
irányból eső is ritkán érkezik, ha viszont jön, az bőséges lehet. Visszatérve az
elmúlt időszakra, nem hazudtolta meg magát az április, igen szeszélyesen, moz-
galmasan alakult. Jobbára anticiklonok uralták a Kárpát-medencét, ciklonok csak
igyekeztek betörni, azonban rendszerint elakadtak. Itt azért meg kell jegyezni,
hogy az esős (!) napok, minden esetben ciklon érkezéséhez kötöttek, még ha azok
gyengék is voltak. A csapadék mennyisége az érkezett levegő páratartalmától is
függ. Esős napunk 11 alkalommal volt, ebből csak három napon volt jelentős eső.
A hónap utolsó napján, 30-án délután több középpontú heves zivatarzóna vonult
át községünk területén, változatos mennyiségű csapadékkal, 15 mm-től, 45 mm-ig
mértek a gazdák. A zivatar jégesővel érkezett, károsítva a kerti, szántóföldi
növényeket, és gyümölcsösöket. A hőmérséklet is változatosan alakult, 15-ig
fokozatosan emelkedett, gyakran 20 C fok fölé. Ezután egy erős hidegfront
érkezett a Nagyhétre, 18-19-én szinte dideregtünk a nappali 10 C körüli
hőmérsékletben. A kései Húsvét is elég hűvös volt. A meleg és a kevés csapadék
hatására a gabonák gyorsan szárba szöktek, persze rövidebb szárral, és rövidebb
kalászkezdeménnyel, ami nyílván kihat a termés mennyiségre is. Csapadék men-
nyiségek: 5-én 0,4 mm, 8-án 0,2 mm, 10-
én 0,2 mm, 14-én 11,5 mm, 17-én 1,5
mm, 21-én 0,3 mm, 22-én 2,9 mm, 24-én
1,6 mm, 25-én 9,6 mm, 29-én 1,8 mm,
30-án 26,2 mm. Összesen: 56,2 mm. A
sokévi átlag: 44 mm. Egy jó május sok
mindent helyre hoz, tartja a népi bölcse-
let. Reménykedjünk. Miért ne jönne be?
A fotót Gömöriék készítették házuk
tájáról a 30-i jégesőről. Vecsei Ferenc.

Anya köny vi hí rek
El hunytak:
Kincses Lajosné életének
100. évében, Tormási
Lászlóné életének 83. évében,
Bellák Ferencné életének 70.
évében, Laczkó Imréné életének
85. évében, Marosi Ferenc
életének  90. évében.

Született:
Susa Karina
2014. május 2-án,
édesanyja: Zakar Orsolya Gyenes család

Kép fotóalbumomomból
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Hirdetések
* Eladó Szentkirályon, az
Olaszdűlőben, tanyahelyen erdő,
valamint a 0253/5 helyrajzi számú osz-
tatlan közös tulajdonból szántó, gyep.
Érdeklődni: 20/9551507, 53/353079
* Családi ház eladó melléképületekkel
Szentkirályon, Kossuth Lajos utca 41.
szám alatt. Érdeklődni a 06 20 9809 877
telefonszámon.
* Szentkirályon a Dózsa György utca
22. számú családi ház eladó, nagy mel-
léképületekkel. Érdeklődni a 06 20
2307 945 telefonszámon.
* Háromszobás, gázfűtéses családi ház
eladó sürgősen Szentkirályon az
Alkotmány utca 12. szám alatt, irányár:
3 millió Ft. Érdeklődni a 06 70 948
9889 telefonszámon.

Figyelem!!
A MOL megbízásából szénhidrogén-
lelőhelyeket kutatva geofizikai
méréseket végeznek településünk
nagyobb részén május végén, június
elején. Ennek során kitűzések,
érzékelő kábelek földfelszínre fek-
tetése, rezgésérzékelő eszközök
elhelyezése történik meg. A
mérésekhez önjáró vibrátor
gépekkel hullámokat gerjesztenek,
és az ezek visszaverődéséből nyert
adatokat értékelik. A kivitelezés
során sajnálatosan kár keletkezhet,
amit a MOL megtéríteni köteles. Az
érintett ingatlanok tulajdonosai a
napokban kapnak értesítést, ami a
kártérítés részleteit is tartalmazza. 
A méréshez használt eszközök csak
geofizikai kutatásra használhatók,
azokra vigyázzunk, bennük kárt ne
okozzunk! A kitűzött karókat, lefek-
tetett kábeleket ne mozdítsa el, a
mérések végeztével azokat
eltávolítják!

További értékes információkat
kaphatnak azok, akik a május 21-én
szerdán 18 órakor kezdődő lakossági
fórumra eljönnek a Művelődési
Házba.

Szabó Gellért

Névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma 1444 fő
A szavazáson megjelentek száma      973
fő
A részvételi arány 67 %

Egyéni választókerületi eredmény,
szavazatok száma:
Dr. Zombor Gábor 597
Oberna Zoltán 144
Laskovics Diána 61
Papp Jánosné 20
Kohajda László 16
Lovas Ildikó 15
Falusi Norbert 12
Lédeczi László 7
Dr. Vancsura István 4
Varga Kinga Mária 2
Ladányi György 1
Mányi István 0
Orbán Gyula 0
Verebély András Pál 0

Országos listás eredmény, szavazatok
száma:

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT 1
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 10
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 2
FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS ÉS
POLGÁRI PÁRT 2
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT 2
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG,
KDNP 609
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 1 
LEHET MÁS A POLITIKA 12
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA
SZÖVETSÉG 0
ÚJ MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 2

MAGYAR MUNKÁSPÁRT 9
SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI
PÁRTJA 3
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOS-
SÁGÉRT NÉPPÁRT 5
EGYÜTT 2014 PÁRT 3
ZÖLDEK PÁRTJA 1
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 2
MSZP, EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK
PÁRTJA, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ,
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT,
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 64
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM 152

2014. május 25-én lesz az Európai par-
lamenti választás (21 magyarországi
mandátum)

- Az a magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár, aki
Magyarországon kívül szeretne szavazni,
legkésőbb a szavazást megelőző nyol-
cadik napon (2014. május 17.) 16 óráig
kell kérnie felvételét a külképviseleti név-
jegyzékbe.
- Az Európai Unió más tagállamának
állampolgára, aki magyarországi
lakóhellyel rendelkezik, legkésőbb a
szavazást megelőző tizenhatodik napon
(2014. május 9-ig) kérheti a névjegyzék-
bevételt.
- Mozgóurnát a szavazást megelőző
második napon – 2014. május 23-án – 16
óráig a helyi választási irodánál, a
szavazás napján 15 óráig a szavazatszám-
láló bizottságtól lehet igényelni.

További információk a www.valasztas.hu
weboldalon.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM FEOLDÁSA
A Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az

erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014.
március 22-én elrendelt tűzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága feloldja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély elmúltával az erdőben tüzet gyúj-
tani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad.
Erdőgazdálkodási tevékenység során a vágástéren visszahagyott faanyag égetése az
erdőgazdálkodó által kijelölt helyen végezhető, olyan módon, hogy a tűz az erdőt és
környezetét nem veszélyezteti.

Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy az avar és gyomégetésnél
fokozott figyelemmel járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti az erdőt,
vagy a lakott területeket.                                 (Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A 2014. április 6-i országgyűlési képviselők
választása Szentkirályon


