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Meghívó 
  

A Szentkirályi Általános Iskola 
az 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett megemlékezését 
  

2014. október 22-én, szerdán
11,30 órakor tartja

a Művelődési Házban.
(Előtte 11.00 órakor koszorúzás

a hősi emlékműnél.)
EZ AZ ORSZÁG A HAZÁM    

Ünnepi műsor a 7. osztály
előadásában 

  
Felkészítő tanár: Lórné Molnár Tünde  

  
 Szeretettel várjuk Önt is

rendezvényünkre, ünnepeljünk együtt!

Baba-mama klub
Októberi

klubfoglalkozások
időpontja

a könyvtárban:

- Október 7.
- Október 21.

Szeretettel várunk minden kismamát
gyermekével együtt 9 és 12 óra között.





                    Az elmúlt évek jó példája után  
                    a „Vágó János” Gazdakör szervezésében 

                    idén is megrendezésre kerül a











2014. október 18án, 
 

szombaton, 19:00kor, 
 

 a Szentkirályi Művelődési Házban. 














A vacsora menü szürkemarhapörkölt  
házikenyérrel. Az est folyamán fellép  
a Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport,  

a vendégek értékes tombola tárgyakat nyerhetnek. 
Zenél a ParáDIA Együttes (Kullai István).  

 
 

 
 

 

Asztalfoglalás Vörösné Vári Ilonánál  
(tel.: 76/597016)  és Bimbó Ferencnél 

2.000 Ft/fő ellenében.
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A képviselő-testület szeptember 30-
án tartotta soron következő, egyben a 6. 
önkormányzati ciklust záró ülését.

Az ülésen minden képviselő jelen 
volt.

Az első napirendi pontban Vörösné 
Vári Ilona igazgatási előadó zártkörű 
ülésen tájékoztatta a képviselő-testü-
letet a szociális tárgyú kérelmekről. A 
testület egy fő ápolási díj folyósításának 
megszüntetéséről döntött.

A második napirendi pontban Sza-
bó Gellért polgármester ismertette a 
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2013. évi beszámolóját, melyet 
Szőke Kálmán tű. szds. parancsnok ké-
szített. A beszámolót a testület elfogad-
ta.

A harmadik napirendi pontban a pol-
gármester tájékoztatta a jelenlévőket az 
önkormányzat folyó évi költségvetési 
rendeletének módosításáról. A képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta a ren-
deletmódosítás tervezetét.

A következő napirendi pontban Dr. 
Lajos Krisztina aljegyző tájékoztatta a 
képviselő-testület tagjait, hogy kiírásra 
került a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2015., melynek célja az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok számára 
is elérhetővé tenni a felsőoktatásban 
való részvételt. Elmondta, hogy az ön-
kormányzatok számára az ösztöndíj-
pályázati rendszerben való részvétel 
önkéntes, és hogy a pályázati kiírást leg-
később 2014. október 3-tól kell megje-
lentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási 
hallgatók, („A” típusú pályázat), illetve 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánók („B” típusú pályázat) részére. A 
pályázat benyújtási ideje: 2014. no-
vember 7. A képviselő-testület egyhan-
gúlag támogatta a csatlakozást, illetve a 
pályázat kiírását.

Az ötödik napirendi pontban Szabó 
Gellért polgármester ismertette, hogy 
egy pályázó jelentkezett a fecskeház 
2. számú lakás bérlésére. Kérte a je-
lenlévőket, hogy döntsenek a pályázat 
elfogadásáról. A képviselő-testület egy-
hangúlag elfogadta a pályázatot, így a 
fecskeház 2. számú lakásának bérleti jo-
gát Radics Róbert és Radicsné Németh 
Edina kapta meg 5 év időtartamra.

Ezután a helyi szociális ellátásokról 
szóló rendelet módosítása következett, 
amit a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.

A következő napirendi pontban Sza-
bó Gellért ismertette az idei szociális 
tűzifa programot. Elmondta, hogy az 
önkormányzat számára most is van le-
hetőség a rászorultak támogatására. A 
képviselő-testület egyhangúlag elfogad-
ta a tájékoztatást, és döntött a pályázat 
benyújtásáról.

A községi temetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló helyi rendelet módosítá-
sa következett. A polgármester ismertet-
te az új temetőrész sírhelyfelosztásának 
rendjét. Elmondta, hogy a régi teme-
tőrészhez képest kicsit nagyobb ren-
dezettséget tervezünk, ami a sírhelyek 
kiosztásában, a síremlékek elhelyezé-
sében és méretezésében nyilvánul meg. 
Az urnafal is elkészült, és az urnafülkék 
kiváltása előbb-utóbb esedékes lesz. A 
képviselő-testület az urnafülke megvál-
tásának díját (fedőlap nélkül) 6.000.- Ft-
ban állapította meg. A rendelet módosí-
tását a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.

Az egyebek napirendi pontban elő-
ször a 2015. évi villamos energia be-
szerzésére kapott ajánlatokat bírálták 
el. A település két szolgáltatótól kapott 
ajánlatot. A képviselők a kérdés számos 
összetevőjének vizsgálata után végül 
egyhangú szavazással az eddigi Keres-
kedő, vagyis az EDF DÉMÁSZ Zrt. 

ajánlatát fogadták el.
Ezután két önkormányzati tulajdo-

nú föld bérletéről döntöttek. Mindkét 
esetben a föld korábbi bérlőjével szer-
ződtek, bár az egyik esetben új bérlő is 
jelentkezett. 

Szabó Gellért két önkormányzati 
dolgozó alkalmazásával kapcsolatban 
kérte a képviselő-testület jóváhagyását.

Fülöpné Lángos Anikó a Munkaügyi 
Központ támogatása mellett dolgozik 
jelenleg, amely szerződés október 7-
én lejár. A hivatali teendők ellátásában 
nélkülözhetetlen a munkája, ezért folyó 
év december 31-ig a foglalkoztatásához 
szükséges anyagi forrást a képviselő-
testület biztosítja. 

Gömöri Balázsné év elején került 
alkalmazásunkba egyebek között a házi 
szociális gondozók és a tanyagondno-
kok állandó helyettesítésére napi 6 óra 
időkeretben határozatlan időre. Időköz-
ben jeles minősítéssel szociális gondozó 
és ápoló szakképzettséget szerzett, hát-
ravan a tanyagondnoki helyettesítő kép-
zés, még folyó évi teljesítéssel. Mun-
kája során a feladatra igen alkalmas és 
áldozatkész dolgozónak ismertük meg, 
segítségével a szociális ellátásunk biz-
tonsága és szakszerűsége tovább növel-
hető. A testület hozzájárulásával neve-
zett október 1. napjától teljes munkaidős 
átsorolásra került, a szakképzettségének 
megfelelő munkabérrel.

Kutasi Ferenc felvetette, hogy az Ál-
talános Iskola két tantermes (betonyp) 
épületrésze hullámpala tetőzetét szük-
séges lecserélni, mivel a nyári esőzések 
folyamán beázott, így a parketta is tönk-
rement. 

Végül tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy a vízmű területére tervezett 
apríték-tároló építési engedélye meg-
érkezett, így a munkálatokat el lehet 
kezdeni. A testület mindkét beruházás 
elindításával egyetértett.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén történt

Bursa Hungarica
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2015. évi fordulójához, és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre 
kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos helyzetű 
– jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.
Részletes pályázati kiírás és további ismertető a www.emet.gov.hu internetes honlapon található. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 7.

dr. Lajos Krisztina aljegyző
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Százhatvanöt éve, 1849. október 6-án 
végezték ki Aradon a magyar szabadság-
harc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig 
az első felelős magyar kormány miniszter-

elnökét, gróf Batthyány Lajost. A magyar 
kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá 
nyilvánította október 6-át, ezen a napon 
nemzeti zászlónkat félárbocra eresztik.

Batthyány Lajost hazaárulással vádol-
ták, a 13 főtisztet pedig felségsértéssel és 
lázadással. A halálos ítéletek egy kegyet-
len megtorlás részei voltak, amit a Bécsi 
udvar által Magyarországra szabadított 
kegyetlen Haynau tábornok irányított. A 
Földkerekség valamennyi magyarja szí-
vében őrzi ezt a napot.

    Aradon 1849. szeptember 26-án 13 
tábornokot és egy ezredest ítéltek halál-
ra felségsértés és lázadás miatt. Haynau 
ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de 
végül 13 embert végeztek ki, mert Gás-
pár Andrásnak, Ferenc József egykori 
lovaglómesterének büntetését börtönre 
változtatták. Az Aradon kivégzett tábor-
nokok: Aulich Lajos, Damjanich János, 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, 
Leiningen-Westerburg Károly, Nagysán-
dor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly. 
Ma, az egykori vesztőhelyen emlékosz-
lop áll, a vértanúk emlékét a városban a 
2004-ben visszaállított Szabadság-szobor 
őrzi.

NEMZETI GYÁSZNAP, NEMZETI EMLÉKNAP

Szeretettel várunk mindenkit
az Országos könyvtári napok programjaira

a szentkirályi Könyvtár,
Információs és Közösségi Helyen

(Szentkirály, Kossuth Lajos utca 16.)

2014. október 15-én, szerdán, 18 órától 
„Gyerekeknek és felnőtteknek írok”, válogatás Darvasi 
László írásaiból. 
Témavezető: Katzné Almási Zsuzsanna. 
Az író egyes köteteit keresse előre a könyvtárban.

2014. október 16-án, csütörtökön, 17 órától
„Gyógyszerek nélkül”, előadás és bemutató a népi gyógy-
ászatról.
Témavezető: Horváth Gábor, csontkovács.

2014. október 16-án, csütörtökön, 19 órától
„Egy kis torna mindenkinek kell”, alakformáló torna 
mindenkinek.

2014. október 14-18.
„Megkopott múlt”- fotókiállítás válogatás nélkül telepü-
lésünk múltjából.

Vörös Albertné Marika nénit 90. születésnapján köszön-
töttük, szeptember 1-én. Önkormányzatunk nevében Sza-
bó Gellért polgármesterünk gratulált Marika néninek, és 
egyben átadta Orbán Viktor okleveles gratulációját is. To-
vábbi jó egészséget, és még sok-sok szép éveket kívánunk.

  –szerk-

GRATULÁLUNK!



Az idén másodszor került megrende-
zésre szeptember 27-én az Itthon vagy, 
Magyarország szeretlek! országos ren-
dezvény, melyhez településünk is csat-
lakozott. Az egész napos vigasságot leg-
korábban az óvodában kezdték, családi 
nappal összekötve. A kellemes idő ked-
vezett a szabadtéri játékoknak. Az óvo-
dások kitombolhatták magukat az ugráló 
várban, persze volt számukra rajzver-
seny, társasjáték, ügyességi játékok. Há-
rom bográcsban főtt a családi napi ebéd. 

Nem maradt üresen az iskola sport terepe 
sem. A fák alatt főzőversenyre sorakoz-
tak fel a bátor vállalkozó kedvű szakács-
kodni tudó emberek. A fiatalabb korosz-
tály erejét fitogtathatta a kötélhúzással, 
ügyességét a gólyalábbal való járással, 
reflexeit pedig a csocsózással. Amíg a 
zsűri az ebédkóstolgatással volt elfog-
lalva Vitéz László hőstetteit ismerhette 
meg egy bábelőadásban a legfiatalabb 
közönség. Izgatottan várta mindenki a 
versenyek eredményeit, melyeket Szabó 

Gellért polgármesterünk adott tudtára a 
jelenlévőknek. A főzőversenyen részt-
vevők valamennyien ajándékot kaptak. 
Ezt a versenyt az óvodások kiscsoport-
jának szülői csapata nyerte Gyenes Zsu-
zsi vezetésével. A kismamák babakocsis 
felvonulásán 14 anyuka és néhány apuka 
vett részt, és tettek kis sétát utcáinkon. 
A Hegedűs együttes táncházra invitálta 
a közönséget. A vidám nap látványos ké-
sőesti „pásztortűz gyújtással, a tűzkörüli 
nótázással ért véget.  Vecsei
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Szeretlek Szentkirály! Szeretlek Magyarország!

Vitéz László a gyerekek kedvence volt Babakocsis felvonulás

Vidám csocsózás Húzd meg, ereszd meg

Az ugráló vár az óvodások kedvence volt Kóstol a zsűri

Igazi pásztortűz nótázással
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Októberi párhuzamok 

Az 1848-49-es forradalmat 
és szabadságharcot a túlerő lev-
erte, majd a kicsinyes Habsburg-
bosszú következett, főként 1849 
októberében egy volt miniszterelnök, 
Batthyány Lajos és több tábornok, 
főtiszt kivégzésével. 1956-ban éppen 
októberben kezdődött a forradalom, 
amelyet követően hosszú időn átza-
jlott a kicsinyes kádári bosszú – ekkor 
éppen főként munkások ellen. A két 
időszakot több mint száz év válasz-
tja el egymástól, mi hát a közös, a 
párhuzamos bennük, kérdezhetné az 
érdeklődő olvasó.   

Hermann Róbert hadtörténész 
szerint „minden politikai folyamatot 
– így a megtorlást is – elsősorban 
abban a közegben kell értelmezni, 
amelyben megtörtént. Márpedig 
a magyar – s tágabb értelemben a 
Habsburg-birodalmon belüli – köz-
vélemény nem volt hozzászokva 
ilyen szélsőséges politikai indíttatású 
megtorláshoz, mint amilyenre 1849-
1850-ben Magyarországon sor került. 
Gondoljunk bele, a magyarországi 
jakobinus összeesküvés után össz-
esen hét embert végeztek ki [1795-
ben –bor-], s a perek által érintettek 
száma nem érte el a százat sem. 
1849-1850-ben viszont legalább 
128 embert végeztek ki, több százan 
kerültek börtönbe, több ezren áll-
tak hosszabb-rövidebb ideig vizsgálat  
alatt, több tízezer volt honvédet soro-
ztak be büntetésként a császári-kirá-
lyi hadseregbe. Gyakorlatilag nem 
volt olyan magyar család, amelynek 
valamelyik tagját ne érintette volna 
a megtorlás. S ha valamilyen csoda 
folytán egy családból senkit nem állí-
tottak hadbíróság elé, s nem soroz-
tak be, az önálló magyar bankjegy, 
a Kossuth-bankó kárpótlás nélküli 
megsemmisítése politikai pártállásra 
való tekintet nélkül érintette az ország 
csaknem valamennyi lakosát. Olyan 
politikai indíttatású, gazdasági jellegű 
sokk érte ezáltal az egész társadalmat, 
amelyhez csak Trianon vagy az 1948. 
utáni államosítások hatása mérhető. 
1848-49 az egész társadalom közös 
élménye volt, s ezáltal a megtorlás is 

azzá vált. Ellentétben a huszadik szá-
zadi megtorlásokkal és a terror más 
megnyilvánulásaival, ez a megtorlás 
nem kettészakította, hanem összeko-
vácsolta a társadalmat. Egy idegen 
hatalom idegenek által végrehajtott 
bosszúhadjáratát szenvedte meg az 
ország: a hadbírák között nem találunk 
magyarokat, a megszálló katonaság, a 
csendőrség nem magyarokból állt, 
s a magyar társadalomnak nem volt 
olyan rétege, amely hasznot húzott 
volna a megtorlásból.”

„Egyvalamiben azonban közös 
volt ez a megtorlás a huszadik szá-
zadiakkal. Képletesen az 1849-es 
megtorlás áldozatainak többsége is 
temetetlen maradt évtizedeken át. 
Az aradi vértanúk egy részének holt-
testét rokonok és ismerősök lopták 
ki a várárokból vagy az akasztófák 
mellől, de többségük sírját csak 1932-
1933-ban tárták fel; Ormai Norbert, 
Kazinczy Lajos, Ludwig Hauk 
maradványai máig ismeretlen helyen 
pihennek. Batthyány Lajos is csak a 
kiegyezés után kaphatta meg a méltó 
végtisztességet, s a pesti vértanúk alig 
felének ismerjük a nyughelyét. S ezen 
nincs is mit csodálkoznunk, hiszen 
a megtorlást ugyan Haynau fővezér 
és Schwarzenberg miniszterelnök 
nevéhez köti a közgondolkodás, ám 
a megtorlásban hozzájuk hasonló 
felelősség terheli azt Ferenc József 
császárt, aki 1867-1916 között 
Magyarország megkoronázott királya 
is volt. A császár és király pedig 
kiegyezett ugyan a nemzettel, de soha 
egyetlen gesztussal sem érzékeltette, 
hogy megbánta volna a kivégzéseket. 
Ezért sem lehetett feltárni a vértanúk 
sírját. Így a kiegyezés 1867-ben csak 
politikai és gazdasági tekintetben 
történt meg, de lélekben nem.” – írja 
még Hermann Róbert.

S milyen érdekes, hogy kics-
inyes bosszú az 1956 utáni meg-
torlásoknál is hasonlóan működött, 
holott 1849-1850-ben Európa egyik 
régi uralkodóháza gyakorolta a 
főhatalmat, egy európai birodalom-
ban – 1956 után pedig munkásnak 
nevezett munkakerülők szovjet segít-
séggel kaparintották meg a főhatalmat 
egy szovjet érdekszférába lökött 

megcsonkított osrzágban. Az Aradon 
1849-50-ben kivégzettek többségét a 
vár sáncárkában kaparták el, s az 
1956 után kivégzettek többségének 
földi maradványait is jeletelenül 
kaparták el a budapesti köztemető 
299-es és 301-es parcellájában. Az ő 
sírjukat sem lehett feltárni a pártálla-
mi korszakban, tabu volt ez a kérdés. 
S lám, milyen érdekes, az úgynevezett 
kádári konszolidáció vagy ha tetszik, 
kiegyezés a néppel szintén sértette 
a lelkeket, ez is csak a felszínen 
zajlott. 

Mondhatjuk hát, hogy a politikai 
bosszú kicsinyessé, alantassá teszi a 
gyakorlóját, aki aztán maga sem tud 
nyugodtan aludni? 

Igen, mondhatjuk. A bennünket, 
magyarokat érintő 1849-es és 1956-os 
politikai bosszúállás egyéni sorsokat 
elpuszított, de a nemezet közössége 
emlékszik vértanúira; maga a nemzet 
viszont nem pusztult el. A bosszúál-
lók viszont – a nemzet értékítélete 
szerint – megbűnhődtek. A hosszú 
életű Ferenc József soha nem tudta 
kimondani az Arad szót; s az 1800-
as évek végén tizenhárom rokona 
halt erőszakos vagy tragikus halált. A 
kádári rendszerben sem lehett kiejteni 
ötvenhatot, és Nagy Imre minisz-
terelnök nevét, s ebbe éppen Kádár 
tébolyodott bele, mint utolsó nyil-
vános, 1989-es beszéde mutatja. 

Érdekes még Ferenc József szerepe 
abban az összefüggésben, hogy ő rán-
gatta, lökte bele Az Ostrák-Magyar 
Monarchiát, s rajta keresztül a Nagy 
Háborúba, amelynek kitörésének 100. 
évfordulójára emlékezünk. A Nagy 
Háború mindent felforgatott, mind-
ent tönkretett, s ezáltal lehetőséget 
adott a vörös Fenevadnak, hogy 
1919-ben Magyarországon is kísér-
letezni kezdjen. Az első világháború 
pedig előszobája volt a második 
világháborúnak, amely még inkább 
tönkretett mindent, s amely megnyi-
totta az utat Európa felében a vörös 
Fenevad immár nem kísérlete, hanem 
terrorja előtt.

 
Békesség veletek! A kő marad. 

Soha többé Habsburgot! 
--bor--

GArAboNcIás dIáK



Véletlenül bukkantam a következő történetre. A falu 
szomszédságában működő a Mercedes gyár miatt a 
történet elején szereplő Mercedes szó tűnt fel először, s 
csak utána olvastam tovább a sorokat. 

Úgy érzem, mindannyiunknak tanulságul szolgálhat, 
nem kell hozzá Mercedes-tulajdonosnak lennünk.

Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. 
Végül a sok munka, és a félretett pénz meghozta a várva 
várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott 
hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutath-
assa az új „álomautót". Útközben megállt, hogy betérjen 
az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet, ahova 
beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendület-
tel elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan 
az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy 
egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a 
gyönyörű fényezés.

A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:
„Te normális vagy, kölyök? Nincs neked eszed? 

Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved az ilyen 
őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel dobáld!”

„Bácsi kérem, ne haragudjon!” - válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte 

mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta:
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam 

öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam 
meg, hogy ne tolasson tovább.”

És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy 
tolószékkel felborult gyerek van.

„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. 
De túl gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az 
ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megál-
lítsam magát.”

Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített 
visszatenni a fiút a tolókocsiba.

Az eset után a kocsin soha nem javíttatta ki a hor-
padást. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha megdo-
bnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkelt-
sék, nehogy valami nagy bajt kövessünk el.

Jézus halk, szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és 
lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl 
elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Néha meg 
kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, 

mi is folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, 
milyen döntéseket hozunk, mi az, amit éppen véghez 
akarunk vinni stb.

Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra, vagy 
megvárod, míg megdobnak kővel?

Sz.Sz.I.

Hírek a Plébánia életéből:
• Puskás Mihály atya szeptember hónapban töltötte 

70. életévét. Szeretettel köszöntjük és Isten továb-
bi áldását kérjük munkájára és kívánunk neki jó 
egészséget.

• Szeptembertől elkezdődtek a hittanórák, így a 
bérmálkozásra felkészítő ifjúsági hittan is, amelyet 
Kiss Zsuzsanna tart péntekenként ½ 6-kor.

• Szeptember 30-án volt Szent Jeromos ünnepe, amihez 
köti az Egyház Szentírás vasárnapját. Jeromos egyhá-
zatya a későbbi magyar föld fia volt, mert a Dalmácia 
és Pannónia határán fekvő, ókori Stridon városában 
született 347-ben, melyet a kutatás Csáktornya város-
sal azonosít. Eredeti nyelvből lefordította latinra a 
Szentírásnak majd minden könyvét; megteremtve azt 
az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egy-
ház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási 
szövegként használt. A fordítás elkészültével hoz-
záfogott a szövegek magyarázatához. E magyará-
zatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról 
tanúskodnak

• Szentírás vasárnapja kapcsán mindenkit buzdítunk a 
Biblia olvasására, amely útmutatásul szolgál minden-
napjainkhoz. 

Kalendárium:
2014. október 15. – november 15.
• Október 18. Szent Lukács evangélista
• Október 23.: Nemzeti Ünnep, Kapisztrán Szent 

János
• November 1.: MINDENSZENTEK ÜNNEPE, a 

szentmisék 8:00 és 17:00 órakor kezdődnek
• November 2.: Halottak Napja, a szentmisék 8:00, 

8:45 és 17:00 órakor kezdődnek
• November 5. Szent Imre
• November 11. Szent Márton
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KATOLIKUS ÉLET

Október: a rózsafüzér hónapja
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REFORMÁTUS ÉLET

Jeremiás 1, 4-12
4Így szólt hozzám az ÚR igéje: 5Mielőtt megformáltalak 

az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, 
megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. 6De én ezt válas-
zoltam: Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert 
fiatal vagyok! 7Az ÚR azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, 
hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hird-
esd, amit csak parancsolok! 8Ne félj tőlük, mert én veled 
leszek, és megmentelek! - így szólt az ÚR. 9Azután kinyújtotta 
kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az 
ÚR: Én most a szádba adom igéimet! 10Lásd, én a mai napon 
népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusz-
títs és rombolj, építs és plántálj! 11Majd így szólt hozzám az 
ÚR igéje: Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: Mandulavesszőt 
látok. 12Az ÚR pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gon-
dom van rá, hogy igémet beteljesítsem. 

Csoda és öröm, hogy Isten szól hozzánk. Ő szólít 
meg minket először. Ez érték és öröm kell, hogy legyen 
számunkra. Amikor szól hozzánk, azt mondja: vegyük 
észre és értékeljük, hogy ő formált és alkotott min-
ket, már ismert, mielőtt megformált volna. Nemcsak 
tökéletesen ismer bennünket, hanem feladatot is adott 
nekünk, elhívott, akár prófétai szolgálatra is.

Jeremiás és a mi reakciónk is gyakran lehet kifogás: 
túl fiatal vagyok, túl öreg vagyok, túl gyenge vagyok, 
nem értek hozzá. – Mondogathatjuk. De valójában ezek 
csak kifogások. Azért van ez, mert a félelem gyakran 
erősebb bennünk, mint az Istenben való hitünk. Több 
bennünk a bátortalanság, félelem, mint a bizalom 
Isten erejében. Abban, hogy Ő képes rá, általunk, álta-
lam. Isten bátorít, hogy bár lehet, hogy nem érezzük 
magukat alkalmasnak a szolgálatára, ő bíztat, hogy: 
ne félj! Tedd, amit kér tőled! Bátorít, hogy nincs mitől 
félni, aggódni, bátortalannak lenni. Istennek terve van 
velünk, küld minket is. Téged is! Hát engedelmeskedj 
neki, mert Istennel minden lehetséges!

Istentiszteletek 
– minden vasárnap 10 óra, gyermektanítással és 

felügyelettel

• Újbori Úrvacsorás ünnepi Istentisztelet – október 
26. vasárnap 10ó

• Reformáció emlékünnepi és vigasztaló esti 
dicsőítés – október 31. péntek 18 óra Káté zenekar 
szolgálatával meghitt este 

• Advent 1. vasárnapja – ünnepi úrvacsorás Interaktív 
Istentisztelet, 10 óra

• Karácsony két napján, dec. 25-26. úrvacsorás ünnepi 
Istentisztelet, 10 óra

Bibliaórák
• október 16. csütörtök 18 óra
• November 13. csütörtök 18 óra
• November 19. szerda 18 óra Kerekegyházán közös 
• December 18. csütörtök 18 óra 

Filmklub
• November 21. péntek 19 óra
• December 12. péntek 19 óra

Presbiteri bibliaóra és gyűlés
Október 2. csütörtök 18 óra
November 6. csütörtök 18 óra
December 4. csütörtök 18 óra

Házi Evangélizációs esték
- november 24-28. hétfő-péntek 18 óra

Gyülekezeti tagok otthonában esti evangélizáció és 
elmélkedés, felkészülés az adventi úrvacsorára.

Hittanos gyermeknap
- Október 29. szerda 9-15 óra

A hittanos nyári táborhoz hasonlóan most az őszi 
szünet egy napján találkozhatunk és lehetünk együtt 
Isten és egymás közelében. Játékos, zenés, közösségi 
nap. 

Gyülekezeti karácsonyi
ünnepség – december 21. vasárnap 17 óra

Szentkirályi Református Egyházközség



8. oldal                                 SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                2014. október

Igazán kedvezett az időjárás a 20-
i szüreti felvonulásnak. Kora délelőtt 
megkezdődött a sürgés-forgás a kemen-
cék körül, készült a vendégeknek a ke-
nyérlángos. Csikósok, népviseletbe öl-
tözött lányok, fiúk, hintók gyülekeztek 
a sporttéren, és a Művelődési Ház kö-
rül. Rég nem látott ismerősök találkoz-
tak, mustrálgatták a lovakat, fogatokat, 
közben ürültek a boroskancsók, a lán-
gossal teli kemencék. A piactéri nagy-
szerű beköszöntő és táncbemutató után 
hagyományos felvonulás kezdődött fa-
lunk utcáin, természetesen élőzenével. 
A felvonulás legtávolabbi célpontja az 
Ifjúság utca. Itt látszott igazán, hogy 
milyen sokan is vannak a felvonulók és 
az érdeklődők. Az utca házigazda sze-
repét, Lángos Imréék vállalták fel, ter-
mészetesen a felvonulók fogadásában, 
vendéglátásában az egész utca kivette a 
részét. A finom falatokat kiérdemelték a 
táncosok, a bírók, no meg a fogatosok 
is, hiszen fergeteges táncbemutatót tar-
tottak. Lángoséktól a vidám felvonulók 

az utca végére sétáltak, a Hétvezér fo-
gadóhoz, ahol Szűcs János fogadta, látta 
vendégül egy táncra a táncosokat. Bő-
ven maradt idő egy kényelmes kocsiká-
zásra a Kossuth Lajos utca, és a Rákóczi 
utca, Arany János utca kereszteződésé-
ig, ahol az utcabeliek nagy tömege vár-
ta a látványos felvonulást, és a vele járó 
táncbemutatót, a szép zenét. A bőséges 
vendéglátás után az elégedett vendégek 
a Művelődési házhoz hajtattak, hogy 
ki-ki otthonába menjen, és készüljön a 
szép napot záró szüreti bálra.

Kép és szöveg: Vecsei.  És végül 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

az utca lakóinak, akik időt, pénzt nem saj-
nálva fáradoztak a felvonulók fogadásán. 
Ifjúság utcában külön köszönet Lángosné 
Erzsikének, aki a Lakótelep lakóit fogta ösz-
sze, és köszönet Szűcs Jánosnak is a foga-
dásért. A Kossuth utca és Arany János utca 
kereszteződésénél a fogadás érintett lakóit 
Darányiné Mártika koordinálta. Köszönet 
minden fogatosnak, aki a felvonuláson részt 
vett, és László Benjaminnak, aki a fogatok 
irányítását vállalta magára, Varga Józsefnek 

is a sok segítségért. Fogatosok kínálásáéért 
Bimbó Ferencnek jár köszönet. László Icu-
nak, Madiné Klárinak, Énekesné Marikának, 
Csordásné Juliskának, Hunyadiné Mariká-
nak, Zetkóné Ancsának, Kelemen Jánosné 
Marikának az ebédhez való előkészületekért 
jár köszönet. A fonott kalácsot ifj. Pápai Fe-
renc sütötte kemencében. A kenyérlángost 
és a vacsorához a kenyeret Gulyásné Vári 
Edit vezetésével sütöttük szintén kemencé-
ben, melyben a segítők voltak Vörösné Vári 
Ilona, Sáfárné Horváth Gyöngyi, Darányiné 
Nagy Brigitta. A kemencéket fűtötte Kele-
men János és Kovács László. Az ebédosztás-
ban segédkezett Tóth-Baranyi Mariann. Fa-
ragó Józsefnek és feleségének Klárikának a 
főbíró szerepért. A Kisbíró szerepét Kerekes 
István és Oláh Dávid töltötte be. A tombola 
tárgyak felajánlóinak, és Revuczky Bélának 
köszönet a szőlőért, ami a termet díszítette. 
Természetesen köszönet a tánccsoportnak 
és vezetőjének Takácsné Kis Mártának a 
színvonalas szórakoztató táncokért. Az út-
vonalat a Tiszakécskei rendőrőrs gépkocsi-
jával Ledniczky Tibor körzeti megbízott és 
Lángos Antal biztosította, az archívumba a 
fotókat Benkovics Tibor készítette. 

–szerk-

Szüreti felvonulás Szentkirályon

Szőlő-feldolgozási bemutató A főbíró házaspár

Vörös Boglárka, az egyik csikós

Szépítkeznek a csőszlányok

Táncosaink első bemutatkozása piacterünkön volt
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Kerti teendők
Még mindig vethetünk áttelelő 

salátát, duggathatunk foghagymát. 
A hónap vége felé labilissá válhat 
az időjárás. Ne várjuk meg a fagyo-
kat, szedjük fel a fagyérzékeny vi-
rághagymákat, és a zöldségféléket. 
Ugyancsak telelő helyre vigyük még 
a fagyok előtt az áttelelésre szánt fás, 
és lágyszárú dísznövényeket. Október 
vége, november a gyümölcsfák telepí-
tési ideje. Ha elhatároztuk a telepítést, 
lehetőleg ősszel végezzük. Az ilyen-
kor elültetett csemeték tavaszra már 
gyökeret eresztenek, alig sínylik meg 
a helycserét. A koronaalakító metszést 
viszont halasszuk tavaszra, mert a 
friss metszéslap a téli hidegben gyen-
gíti növényünket. Természetesen csak 
fagymentes időben telepítsünk, ügyel-
ve arra, hogy a gyökérzet ne száradjon 
ki. Bizonytalan helyről ne vásároljunk 
csemetét, és az árusító helyen kérjünk 
tanácsot az ültetésről! – szerk-

Környezetünk élővilága
A pusztát 

járva egyre 
gyakrabban 
kerül sze-
münk elé fő-
leg az őszi, 
téli hónapok-
ban száraz 

ágakon, de inkább elektromos veze-
tékeken üldögélő piszkosfehér, sö-
tétszürke tarka kis madár. Úgy néz 
ki, mint egy mini szarka. Nagysága 
közel akkora, mint egy seregélyé. Ez 
a harcias ragadozó a nagy őrgébics. 
A nyarat leginkább a hegyvidéken 
tölti, ott neveli fiókáit. Őszre, télre a 
síkvidékekre költözik. Érdekessége, 
hogy nem lehet belőle kinézni, de 
igen vérmes ragadozó. Nyáron ro-
varokat, békákat, gyíkokat fogyaszt. 
Mivel télre rendszerint nálunk ma-
rad, ezért egereket, pockokat, és ná-

lánál alig kisebb madarakat fog el, 
és ezekkel táplálkozik. Teszi ezt an-
nak ellenére, hogy sem a lába, sem 
a csőre nem kimondottan ragadozó 
benyomását kelti. Ha ilyen madarat 
látunk – szerencsére egyre gyakrab-
ban – ne sajnáljuk, hogy nem köl-
tözött el, itt van a téli szállása. Kör-
nyezetünkben még két gébicsfajta 
költ, a tövisszúró gébics, és a kis őr-
gébics, másképpen szarkagábornak 
is hívják. Mindhárom faj állandóan 
figyelő helyzetben van, ezért válasz-
tanak olyan helyet, ahonnét a terület 
jól átlátható, mind élelemszerzés, 
mind saját védelmük érdekében. 
Igen bátor madarak, harciasan neki-
mennek a nagyobb ragadozó mada-
raknak is, és területükről elűzik. Ez 
utóbbi két faj május elején érkezik, 
és augusztus elején már vándorútra 
kél.                                              V.F.

Sokan voltunk az Ifjúság utcában
Szűcs János a Hétvezér Fogadónál 

fogadta a vendégeket

Szép emlékekkel mentek haza az utolsó megálló-
helyről, a Kossuth utcából Búcsúintegetés
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A Szentkirályi a legmodernebb
technológiával mossa üvegeit

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 2014 augusztusától (egy hó-
nap próbaüzem időszakot követően) a Magyarországon jelen-
leg elérhető legmodernebb technológiájú Krones típusú, több-
zónás mosóberendezéssel tisztítja üvegpalackjait. A 200 millió 
forint értékű beruházás ez év közepén zajlott, ami önrészből és 
banki finanszírozás keretén belül valósult meg. A mosórendszer 
kapacitása óránként 11 000 darab, amelyből egyelőre 6 000 
üveg/óra mennyiséget vesznek igénybe. A Szentkirályi a teljes 
kapacitás kihasználása érdekében további, a töltő-palackozó 
sorokra vonatkozó fejlesztéseket is tervez a közeljövőben.

Lakossági energiatakarékossági pályázatok
A meghirdetett pályázati támogatá-

sok elsődleges célja a klímavédelem, 
konkrétan a fosszilis energiahordozók-
ból származó üvegházhatású gázok 
emissziójának csökkentése. Ennek kere-
tén belül három témakörben nyerhető el 
támogatás:

Kazáncsere, nyílászárócsere: 
Támogatás igénybevételére jogosul-

tak: max. 4 lakásból álló, nem iparosított 
technológiával épített, életvitelszerűen 
lakott, állékonysági problémákkal nem 
küzdő lakóépületek tulajdonosai, melyek 
2006. december 31. előtt kaptak haszná-
latba vételi engedélyt.

Támogatható tevékenységek köre: 
Kazáncsere: új kondenzációs gáz-

kazán beépítése, radiátorok és csőháló-
zat, járulékos munkálatok, energetikai 
számítás, tervezési, engedélyeztetési és 
egyéb, átvétellel kapcsolatos szakható-
sági költségek.

Nyílászárócsere: lakások külső nyí-
lászáróinak cseréje (csak fűtött terek 
nyílászáró cseréjére adható állami tá-
mogatás), a támogatható épületek nyári 
hővédelmének javítása, árnyékoló vagy 
árnyékvető szerkezetek beépítésével 
(gépi hűtés, légkondicionáló berendezés 
beüzemelése nem támogatható), vala-
mint szakértői díjak.
Elnyerhető támogatás: 

Kazáncsere: az elismerhető kivitele-
zési költségek + szakértői díjak 40%-a, 
max. bruttó 650.000,- Ft.

Nyílászárócsere: az elismerhető kivi-
telezési költségek + szakértői díjak 40%-
a, csak nyílászárók cseréje esetén max. 
bruttó 450.000,- Ft, nyári hővédelem ja-
vítása és nyílászárók cseréje esetén max. 
bruttó 520.000,- Ft

A pályázatok a benyújtás sorrendjé-

ben folyamatosan kerülnek feldolgozás-
ra. A befogadott pályázatok energia-meg-
takarítást figyelembe véve rangsorolásra 
kerülnek.

A pályázatokat kizárólag  elektroni-
kus úton, a  pályázati  portálon  (http://
zfr–kazancsere.hu illetve http://zbr-
nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja 
be ügyfélkapus regisztrációval rendelke-
ző természetes személy.

A benyújtás kezdési időpontja kazán-
csere esetén 2014. október 22., nyílászá-
ró csere esetén 2014. október 29.

Csatolandó mellékletek szkennelve:  
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap; 
- bankszámla igazolás; 
- a beruházással érintett ingatlanra 

vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 
3 hónapra szóló bármely -  közüzemi 
számla, mely a lakottságot és a fogyasz-
tást igazolja,

- 2 db energetikai tanúsítás (számí-
tás) meglévő és tervezett állapotra, me-
lyet a Magyar Mérnöki Kamara vagy a 
Magyar Építész Kamara névjegyzékébe 
felvett tanúsítói jogosultsággal rendelke-
zők készíthetnek; 

- kazáncsere esetében: egyszerűsített 
kapcsolási rajz; 

- 1 db vállalkozóval kötött vállal-
kozói/kivitelezői szerződés és tételes 
(anyag és munkadíjat tartalmazó) költ-
ségvetés.

Az állami támogatás a beruházás 
teljes megvalósulását követően kerül ki-
fizetésre. Támogatást a pályázat benyúj-
tását megelőzően megkezdett projektre 
nem lehet igényelni. A beruházásnak 
a megvalósítás befejezését követően 3 
évig fenn kell maradnia, arról évente 
egy alkalommal adatot kell szolgáltatni, 

mely időszak alatt a beruházás a helyszí-
nen ellenőrizésre kerülhet.

Hűtőgép csere:
A pályázattal nyugdíjas vagy nagy-

családos magánszemélyek állami támo-
gatással csökkentett bolti áron jogosultak 
új hűtő vagy/és fagyasztó beszerzésé-
re. A háztartási készülék cserével min. 
10%-os energia megtakarítást szükséges 
elérni.

A pályázatok a megjelenést követően 
2014. november 04-től nyújthatók be a 
forrás kimerüléséig.

Kizárólag a pályázati portálon 
(https://uszt-hgcs.hu ) megjelenő kataló-
gusban szereplő termékre, illetve a „Re-
gisztrált kereskedők listáján” szereplő 
kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható 
állami támogatás. 

A támogatás mértéke:  A+ kategóri-
ájú gép beszerzése esetén a bolti ár 50 
%-a, de max.  25.000,- Ft, A++ és A+++ 
max. 35.000,- Ft.

A pályázatot kizárólag elektronikus 
úton, a fenti pályázati portálon keresztül 
nyújthatja be ügyfélkapus regisztráció-
val rendelkező természetes személy.
Csatolandó mellékletek szkennelve:  

- a pályázó lakcímkártyájának két 
oldala,

- jogosultságot igazoló igazolvány 
(nyugdíjas igazolvány, nagycsaládos jo-
gosultságot igazoló emelt családi pótlék 
igénybevételére való jogosultság).

Az önrész a vissza nem térítendő tá-
mogatás összegén felüli rész.  A pályázó 
az önrészt hűtő/fagyasztó vásárlásakor a 
kereskedőnek egy összegben fizeti.  

További, részletes információ be-
szerezhető a www.emi.hu oldalon vagy 
Kutasi Ferenc településfejlesztőnél (tel: 
20/973-4922).                               kut -

A Palackozott Vizek Világkongresszusának
Magyarország ad otthont

Az idén 11. alkalommal, október 6-8. között 
– most először – Magyarországon rendezték meg 
a Palackozott Vizek Világkongresszusát, a szak-
ma egyik legelismertebb fórumát. Az esemény 

második napján nyitóelőadást tartott a piacvezető hazai márka, 
a Szentkirályi tulajdonos-ügyvezetője, aki a 10 évvel ezelőtt el-
nyert Eauscar-díj óta elért sikerekről, tradíció és innováció kap-
csolatáról, fontosságáról beszélt. A világtalálkozó programja a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft. üzemének látogatásával zárult a 28 
országból érkező 60 gyártót képviselő résztvevők számára.
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„Mitnéző”
avagy túrós kukucskálós

Hozzávalók: A golyókhoz: 12,5 dkg mar-
garin, 20 dkg finomliszt, 3 evőkanál kakaó-
por, 15 dkg kristálycukor, 2 db tojás, ½ csomag sütőpor

A túrós masszához: 50 dkg tehéntúró, 25 dkg kris-
tálycukor, 12,5 dkg margarin, 2 csomag vaníliás cukor, 
1 csomag vaníliás pudingpor, 5 tojás.

A golyókhoz a szobahőmérsékletű margarint a kris-
tálycukorral elkeverjük, majd hozzáadunk két egész 
tojást, a lisztet és beleszitáljuk a kakaóport. Nem kell a 
cukrot olvadásig keverni a margarinnal, mert sütés köz-
ben olvad és puhítja a „szemeket”.

A masszából diónyi kis gömböket formálunk és egy 
margarinnal kikent és belisztezett 30x23 cm-es tepsibe 
rakjuk, hézagosan.

A tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjéket a fele 
cukorral kemény habbá verjük. A cukor másik felével 
és a vaníliás cukorral a sárgákat habosra keverjük, majd 
a puha margarinnal még egy percig keverjük. Egy keve-
rőkanállal dolgozzuk bele az áttört túrót és a vaníliás 
pudingport. Lazítsuk fel a tojásfehérjékből vert habbal, 
mit két részletben adjunk hozzá. Örök cukrász szabály, 
hogy az első részlet keveredik, a második lazít.

A masszát a golyók közé öntjük, és előmelegített 
(légkeveréses) sütőben 165-170 C-on 35 percig sütjük. 
Tűpróbát végzünk, ha kész, kockákra vágva, porcukor-
ral hintve tálaljuk.

 Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Szeptember időjárása
Hőmérséklet szempontjából igazi szeptember volt, 

csak a napfény volt kevés, ami nagyon hiányzott. A 
hőmérséklet 20 és 28 C fok között ingadozott. A napi 
maximumok csak 22. és 29. között maradtak 20 C alatt. 
Elmaradtak a „deres” reggelek is.  Szeptember, az év 
legszebb hónapja, tartja a népi megfigyelés. Az idén alig 
egy-két napra korlátozódott ez a jelző. Csapadék viszont 
annál több napon esett. Alighogy az egyik front elhagyta 
a térséget, a másik már szinte napokon belül követte. A 
napfényhiány, a sok csapadék nem kedvezett az érésben 
levő terményeknek. A szőlő érését hátráltatta, minőségét 
rontotta a csapadék. Nemigen volt ez másként a napra-
forgóval sem, a betakarítása közel egy hónapot csúszott. 
A vándormadarak időben „vándorútra” tértek. A népi 
megfigyelés szerint, ha Szent Mihály napjára a fecskék 
elköltöznek, korai, hideg tél várható. Már pedig az idén 
tényleg eltűntek. Ki tudja, ez a megállapítás mikortól 
van? Reméljük, nem jön be. Csapadék viszonyok: 5-én 
0,4 mm, 6-án 1,1 mm, 7-én 0,6 mm, 10-én 15,8 mm, 
11-én 1,9 mm, 12-én 16,6 mm, 13-án 26,8 mm, 14-én 
35,9 mm, 15-én 17,5 mm, 16-án 2,6 mm, 21-én 0,2 mm, 
25-én 1,1 mm. Összesen: 119,5 mm. A sokévi átlag: 34 
mm. A nyugvó vízszint jelentősen emelkedett 240 cm, 
egy hónap alatt 40 cm-t emelkedett. Vecsei.

Múltidéző képek régi szüreti felvonulásokról

Poór Józsi mulat

Anyakönyvi hírek
Született: Jánosy Alíz 2014.09.23. anyja 
neve: Szabó Éva; Jánosy Panni 2014.09.25. 
anyja neve: Garzó Ágnes

Elhunyt: Kiss László élt 51 évet

Geschitz József a kisbíró                          - vecsei -



* Eladó jó állapotban levő háromajtós 
szekrény, vállfás és polcos elrendezésű, 
a középső ajtó eltolható. A szekrény 
szélessége 170 cm, magassága 160 cm, 
mélysége 55 cm. Irányár 25.000.Ft.  
Érdeklődni a 06 30 4646-689 telefon-
számon.
* Családi ház eladó melléképületekkel, 
Szentkirályon a Dózsa György utca 22. 
szám alatt. Érdeklődni a 06 20 2307-945 
telefonszámon.
* Családi ház melléképületekkel eladó 
Szentkirályon a Kossuth Lajos utca 41. 
szám alatt. Érdeklődni 06 20 9809-877 
telefonszámon.
* Eladó Szentkirályon, az Olaszdűlőben, 
tanyahelyen erdő, valamint a 0253/5 
helyrajzi számú osztatlan közös tula-
jdonból szántó, gyep. Érdeklődni: 
20/9551-507, 53/353-079
* Szentkirály, Felső 55. szám alatti, jó  
állapotban lévő tanya egy hold földdel 
eladó. Víz, villany van. Érdeklődni: 
30/441-4554 telefonszámon
* Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető. 
Érdeklődni: 30/9532-982

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

Zámbori Ildikó
Szentkirály

Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női

fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

HIrdETÉsEK

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS
Vállalom magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyesületek, 

alapítványok, Bt-k, KFT-k könyvelését,
APEH- és TB ügyintézését, hatóságok előtti képviseletüket.

Dobi-Kecskés Krisztina 06 30/392-8028,
mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

Figyelem! Figyelem!
Papírgyűjtés

  
A Szentkirályi

Általános Iskola ismét
papírgyűjtést szervez,

  2014. október 13-án, hétfőn
10 órától,

az iskola parkolójában.
  Kérjük felesleges papírjaikat 

összekészíteni
és a gyermekeknek átadni. 

Köszönjük!

Megnyílt a Nóri Kozmetika!
Sok szeretettel várok minden kedves szépülni, pihenni vágyó vendéget! 
Szolgáltatásaim: arc-dekoltázs-testkezelések (Ilcsi Szépítő Füvek professzionális 
natúrkozmetikummal), ultrahangos kezelés, mikrodermabrázió (arcon és testen), tartós 
szemöldök-szempillafestés, gyantázás, szőkítés, paraffinos kézápolás, füllyukasztás (ba-
báknak is), műszempilla (soros, tincses, 3D-s), smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi). 
Ajándékutalvány vásárolható!
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig bejelentkezés alapján. Varga Nóri - Lakitelek, Mikes u.18 Elér-
hetőség, bejelentkezés: 06 70 413 50 64    „Szépülj Természetesen!”

TUNI TURI
Megnyitottuk használtruha

üzletünket!
Női, férfi, és gyermekruhák,
cipők, kiegészítők, bizsuk,

kilós és darabszámra. 

Minden kedves vásárlót
szeretettel várunk

a posta melletti üzletünkbe!

                   Nyitva tartás:
Hétfő:   8-12  14-18 ó.
Kedd:    8-12 ó.
Szerda:   8-12,  14-18 ó.
Csütörtök:  14-18 ó.
Péntek:  8-12  14-18 ó
Szombat:  8-12 ó.


