
XXV. ÉVFOLYAM 11. szám                        ÁRA: 100,-Ft                             2014. november

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A TARTALOMBÓL:
• A képviselő-testület megtartotta alakuló ülését 
• Program ismertető • Az 1956-os forradalomra 
emlékeztünk • Sikeres papírgyűjtés • Magyar 
voltál, ezért! • Egyházi oldalak • Országos könyv-
tári napok a szentkirályi könyvtárban • Bólyai-
verseny • Családi nap az óvodában • Mikulás bál 
• A felelős gazdálkodás jutalma • Anyakönyvi 
hírek • Kerti teendők • Hirdetések •

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola

szervezésében az idén is
megrendezésre kerül a

 Jótékonysági gálaműsor 
2014. november 21-én,

pénteken 17 órától
a Szentkirályi Művelődési Házban. 

Fellépnek: a Szentkirályi Általános Iskola 
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A rendezvényen a

Szentkirályért Közalapítvány
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az udvari játékok felújítását tervezzük. 
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10 órakor

a művelődési házban.

Mindenkit sok
szeretettel várunk!

A Szentkirályi
Általános Iskola

mesemondó
versenyt rendez
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Az ülés megnyitása után Osbáth Bar-
na, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tájékoztatta a jelenlévőket az önkormány-
zati választás lebonyolításáról, annak 
végleges eredményéről. Eszerint a polgár-
mester egyedüli indulóként Szabó Gellért 
lett. A képviselő-jelöltek közül a legtöbb 
szavazatot kapó és mandátumot nyert hat 
jelölt sorrendben Kutasi Ferenc (482 sza-
vazat), Bimbó Ferenc (438), Béni Sándor 
(363), Takácsné Kis Márta (352), Ádámné 
Maróti Erika (284) és Kovácsné Lázár Ilo-
na (274). Őket követi Bencsik Jenő (217), 
Panda György (192), Kovács Máté (181) 
és Kozma Gyula (156 szavazattal). Ez-
után átadta a képviselő-testület tagjainak 
és a polgármesternek a megbízólevelüket, 
mely tanúsítja megválasztásuk törvényes-
ségét. Ezután következett a képviselők és 
a polgármester eskütétele, majd a polgár-
mesteri program ismertetése. 

Ezt követően dr. Lajos Krisztina al-
jegyző ismertette, hogy a polgármester 
illetményét törvény előírásai szabályoz-
zák. A lakónépesség szerinti kategóriában 
ez megegyezik a helyettes államtitkári 
illetmény 60 %-ával, ami havi 448.726.- 
Ft. Ezen felül jogosult az illetményének 

15 %-os mértékével megegyező havi 
költségtérítésre. Tájékoztatott, hogy a 
polgármester írásos kérelmet terjesztett 
be, melyben az önkormányzat folyó évi 
költségvetési rendeletében meghatá-
rozott összeg, azaz bruttó 351.700.- Ft 
megállapítására kéri a testületet, továbbá 
nyilatkozik, hogy átalány jellegű költ-
ségtérítésre nem tart igényt. Kérelmének 
indoklásában előadja, hogy a magasabb 
illetménnyel nem kívánja felborítani az 
éves költségvetés egyensúlyát, továbbá 
a jelenlegi szabályozás ellenmondására 
hivatkozik, miszerint a törvény olyan 
kötelezettséget ró a képviselő-testületre, 
amihez az állami költségvetés központi 
támogatást egyáltalán nem biztosít. A 
képviselő-testület a polgármester kérésé-
nek megfelelően döntött a polgármesteri 
illetményről. Ezután az alpolgármester 
titkos szavazással történő megválasztá-
sára került sor Kutasi Ferenc személyé-
ben, majd az ő tiszteletdíjáról döntött a 
képviselő-testület, ami a polgármester 
helyettesítésének idejére havi bruttó 
150.000.- Ft. A képviselők önmaguknak 
tiszteltdíjat nem állapítottak meg.

Következett a bizottságok titkos sza-

vazással történő megalakítása. A Pénz-
ügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke Béni 
Sándor, tagjai Ádámné Maróti Erika és 
Pájerné Váczi Terézia lettek. A Szociá-
lis Bizottság elnökének Takácsné Kis 
Mártát választották, tagjai Kovácsné 
Lázár Ilona, Bimbó Ferenc, Osbáthné 
Rauscher Erika és Varga Béláné.

Ezt követően a polgármester tájé-
koztatta a képviselő-testületet az általa 
betöltött alapítványi kuratóriumi, és más 
társadalmi tisztségeiről. A képviselő-tes-
tület hozzájárult az említett szervezetek-
ben való részvételéhez. 

Utolsó napirendi pontként a pol-
gármester tájékoztatta a jelenlévőket a 
„Szentkirályért” Közalapítvány alapító 
okiratának módosításáról. A közhasznú 
jogállás bejegyzése miatt az alapító ok-
iratot a Törvényszék hiánypótlási felhí-
vása szerint módosították.

Végül az új képviselő-testületre kér-
te Isten áldását Balázs Hajnalka refor-
mátus lelkipásztor és Nagy Attila schp, 
a Kecskeméti Piarista Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatója. Az est 
a jelenlévők számára adott polgármeste-
ri fogadással zárult.

A szentkirályi képviselő-testület 2014. október 27-én tartotta alakuló ülését
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Hetedik alkalommal kerül sor arra, hogy 
Szentkirály polgármestereként a képviselő-
testület alakuló ülésén programot ismertes-
sek. A néhány perccel ezelőtt esküt tett kép-
viselők közül Takácsné Márti a tizedik, Béni 
Sándor, Bimbó Ferenc és Kutasi Ferenc a ki-
lencedik, Kovácsné Lina az ötödik, Ádámné 
Maróti Erika pedig az első évét kezdi a helyi 
önkormányzat döntéshozó testületében. 

Ez a mi csapatunk, Szentkirály önkor-
mányzatának képviselő-testülete. A válasz-
tásra jogosult szentkirályiak valamivel több 
mint egyharmadának szavazatai a lehető 
legkisebb változást eredményezték az elmúlt 
négy év során együttműködő testületben. 
Egyetlen új tagunk van, Ádámné Maróti Eri-
ka. Köszönet a választóinknak a bizalomért, 
hogy az előző négy év közös munkájának 
folytatására lehetőséget kaptunk. Előzőleg 
azonban még köszönet illeti a Szentkirá-
lyi Vágó János Gazdakört, amely szervezet 
mögöttünk állt a jelölésünkkel, és megil-
leti a külön üdvözlés azokat a jelölteket is, 
akik ugyancsak a Gazdakör színében vállal-
ták a megmérettetést: Bencsik Jenő, Panda 
György, Kovács Máté és Kozma Gyula fa-
lus-társainkat.

Engedjék meg azonban, hogy a négy ön-
kormányzati cikluson, azaz 16 éven át vég-
zett közös munkálkodásért külön is kifejez-
zem elismerésemet és hálámat a Vágó János 
Gazdakör elnökének, Vörös Dezsőnek, aki 
ezentúl az önkormányzati testület munkájá-
ban nem vesz részt. Isten éltesse Elnök urat, 
Vörös Dezső Barátunkat!

Az eddigi közös munka folytatása kö-
vetkezhet tehát. Szeretném az előző négy 
éves időszak munkájának néhány jellemző 
számadatával megismertetni Önöket. Az 
előző volt az első testület, ami a korábbi tíz 
után a törvény módosulása miatt hét fővel 
alakult meg 2010. október 18-án. A négy 
év alatt összesen 54 ülést tartottunk, ebből 
5 volt Tiszaug önkormányzatának képvise-

lő-testületével együttes ülés. Az 54 ülésen a 
képviselőtagok átlagos részvételi aránya 91 
% volt, 30 ülésen teljes létszámban vettünk 
részt. A faluközösségünk sorsa iránti elköte-
leződést, az áldozatkészség magas fokát és 
a fegyelmezett kitartást jelzi ez, hát még, ha 
azt is hozzátesszük, hogy mindezt tiszteletdíj 
és költségtérítés nélkül végezték képviselő-
társaim. Nagyon köszönöm áldozatos mun-
kájukat!

A döntéshozói munka előkészítésében 
és végrehajtásában munkatársaimat illeti a 
hála. Elsősorban jegyzőnket, Gombosné Dr. 
Lipka Klaudiát és Gombos Eliza megszüle-
tése okán aljegyzőnket dr. Lajos Krisztinát, 
aki lassan két éve végzi a jegyzői teendőket 
immár nemcsak Szentkirályon, de Tiszaugon 
is a két település közös hivatala vezetőjeként. 
Ők sem, én sem, a képviselő-testületünk sem 
tudná ellátni feladatát a hivatali tisztviselői 
kar, és önkormányzatunk alkalmazottainak 
szakmai hozzáértése és áldozatkész munka-
végzése nélkül. Mindnyájuknak köszönöm 
az eddigi helytállást. A velük való közös 
munkálkodás folytatását szeretném.

Az elmúlt négy év nem hozott a 2009-es 
szennyvízberuházáshoz hasonló sok száz-
milliós értékű fejlesztést. Lett viszont több 
kisebb: Óvodánk és iskolánk nyílászáróinak 
részleges cseréje, a tanyagondnoki szolgála-
tok fejlesztése gépkocsikkal és utánfutóval, 
helyi piac létesítése, a Faluház és az Egész-
ségház teljes külső-belső felújítása, Műve-
lődési Házunk belső felújítása, földútjaink 
karbantartásához erőgép és munkagépek be-
szerzése, a négy legnagyobb intézményünk 
(Óvoda, Iskola, Tornacsarnok, Művelődési 
Ház) fűtőrendszerének átalakítása biomasz-
sza-tüzelésre, a tornacsarnok hőszigetelő 
felújítása, a Konyha belső felújítása és fej-
lesztése, játszótér bővítése, kerti pavilon 
építése két kemencével. Ezek a gyarapo-
dásaink az Önkormányzat és a Vágó János 
Gazdakör együttműködésének gyümölcsei. 
A gyümölcsök beéréséhez szükséges nap-
meleget azonban a Szentkirályért Közalapít-
vány adta kamatmentes kölcsön formájában, 
megelőlegezve a csak utólag lehívható állami 
támogatásokat. A négy év alatt ez összesen 
csaknem 80 millió forintot tesz ki, és eddig 
minden kölcsönt vissza tudtunk adni. Sőt az 
Alapítvány önálló pályázatának köszönhető 
egy mikrobusz, egy traktor pótkocsival, és 
szintén saját beszerzése egy használt kotró-
rakodó munkagép is. Közösségi fejleszté-
seink összértéke kb. 200 millió forint volt a 
négy év alatt.

Köszönet a Közalapítvány Kuratóriumá-
nak is az együttműködésért, de főleg Kutasi 
Ferenc alpolgármester településfejlesztőnek, 
aki a motorja helyi közösségi fejlesztéseink-
nek.

Biztosan nem mi kezdtük Magyaror-

szágon, de idejekorán felismertük jelentő-
ségét a saját, helybeli vállalkozók lehetsé-
ges segítésének. Ennek jegyében épült meg 
már 1997-ben a tornacsarnokunk is, majd a 
fecskeház, és kevés kivételtől eltekintve az 
előbb említett építkezéseken is szentkirályi 
mesteremberek dolgoztak. Nem támogatás 
ez feléjük, inkább a legjobb üzlet a falu és az 
Ország számára. A munka minőségét ugyanis 
nemcsak a műszaki ellenőr, de a helybeliek is 
megítélik, egy kiváló referencia pedig a leg-
jobb ajánlólevél.

Van még tervünk egy-egy idősek és fia-
talok elhelyezését szolgáló bérház építésére, 
vannak még felújításra váró épületeink, te-
hát folytassuk ezt a kölcsönös hasznot hozó 
együttmunkálkodást! Új lendületet kapott az 
átmenetileg munkahelyet kereső helybeliek 
foglalkoztatása is. Közterületeink csinosítása, 
rendezése mellett értékteremtő foglalatosság 
is zajlik zöldség-gyümölcsfeldolgozás és tér-
kő-gyártás formájában, maradandó és élvez-
hető látszatát adva a közmunkának, valamint 
az egészséges helyben termelt élelmiszer-fo-
gyasztásnak gyermekeink étkeztetésében. 

Minden elismerés megilleti a szentkirá-
lyi vállalkozókat. Kicsiket is, nagyobbakat 
is. Az elmúlt négy év összesített önkormány-
zati gazdálkodási főösszege kb. 1,1 milliárd 
forint, melyben a helyi adóbevételek aránya 
közel 40 %. Legnagyobb tétel mintegy 360 
millióval a helyi iparűzési adó. Ez a pénz vi-
szont nem növeli egy az egyben gazdálkodá-
si mozgásterünket. Az állam arányosan keve-
sebb egyéb támogatást ad, hiszen a gyengébb 
vállalkozói potenciállal rendelkező zalai, ba-
ranyai, borsodi falvaknak is működniük kell.

Szeretnénk a jövőben is megmutatni a 
helyét a befizetett vállalkozói adóforintoknak 
közösségi gyarapodásainkban, utcáink épülé-
sében, közszolgáltatásaink javulásában. 

Sajnos legfájóbb bajaink gyógyításához, 
a lakótelepi kerékpárút és a Kocsér felé veze-
tő út elvárható minőségű megépítéséhez saját 
pénzeszközeinket megsokszorozó forrásra 
eddig nem találtunk.
Kedves Egybegyűltek!

Ez a napirend a polgármesteri program-
ismertető címet viseli. Mit akar a megválasz-
tott polgármester? Az előbbiekben próbáltam 
az általam folytatásra érdemesnek tartott 
néhány fontos irányt megjelölni. A képvise-
lő-testületnek még el kell majd készítenie a 
következő, ezúttal ötéves ciklus gazdasági 
programját, ami még komolyabban veti fel a 
kérdést: mit akar Szentkirály faluközössége? 
Mi Szentkirály programja?

A kérdés költőinek tűnhet, de valójában 
is feltesszük majd. Négy évvel ezelőtt indí-
tottuk el „Nemzeti Együttműködés Szent-
királyon” címmel rendezvénysorozatunkat, 
és ezeknek a havi falufórumoknak a száma 
eddig alig haladta meg a harmincat.

Tisztelt Képviselő-társaim, Munkatársaim, Barátaim, Kedves Szentkirályiak!
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Változó volt az érdeklődés az időszak-

tól, a témától és előadótól függően. Nem 
szemrehányás ez a részemről, csak tény-
megállapítás.

Napjaink forgatagának közepette, a 
XXI. századi globális kihívásokból faka-
dóan kis falunkban jelentkező kérdésekre 
a magyar szívvel és szentkirályi lelkülettel 
adható válaszokat komolyan kell keres-
nünk. Ovinkba gyerekek 3-5 év múlva há-
nyan lesznek? Iskolánk meddig lesz isko-
laként a miénk? Ki birtokolja, és ki műveli 
a földjeinket 10-20 év múlva, és milyen 
feltételek között? Talál-e majd munkát, 
megélhetést nálunk az is, akinek sem ki-
magasló tudása, sem biztos szülői anyagi 
támasza nincs?

Magyar szív és szentkirályi lelkület. A 
szívbéli nemzeti buzgalom fenntartásához-
növeléséhez figyeljük az országos esemé-
nyeket, a Kormány, a Parlament munkáját! 
A szentkirályi lelkületet azonban csak egy-

más nagyobb megbecsülésével újíthatjuk 
meg, amihez a falustársak még jobb meg-
ismerése, a közösség, a kommunikáció 
kiteljesítése segít. Ezt megspórolni nem 
tudjuk.

Termékeny békességet szeretnék az 
elkövetkező öt évre Szentkirálynak. Gon-
dok, veszélyek biztosan várnak ránk. Meg-
oldani az egyiket, elkerülni a másikat: nem 
fogunk unatkozni. Gondolják csak meg! 
Az előző testület megalakulásakor még 
szinte semmit nem tudtunk iskolák államo-
sításáról, közös hivatalokról, járásokról, 
internetadóról, vagy a rezsicsökkentésről.

Milyen fogalmaktól, intézményektől 
kell majd búcsúznunk, és mikkel megis-
merkednünk öt év alatt?

Folytatni szeretnénk a munkálko-
dást. Másként fogalmazva újrakezde-
ni az örökös változást – a változást a 
jobbulásra. Egyénként és közösségként 
egyaránt.

Néhány perce tettünk esküt a Hazánk 
iránti hűségre. A Haza legparányibb terü-
lete számunkra Szentkirály. Feladatainkat 
a mi Szentkirályunk fejlődésének, népe 
boldogulásának előmozdítása érdekében 
akarjuk teljesíteni. Hála Istennek, ed-
dig teljesíthetetlen követelése nem volt a 
szentkirályi népnek, és a vezető testület 
sem mérte fel végzetesen hibásan sem a 
saját, sem a nép képességeit. Talán ez lehet 
a közös titkunk.

„Álmom a család”: ezen a címen futott 
falunkban egy szívemhez nagyon közel 
álló közösségépítő program a közelmúlt-
ban. Az én álmom Szentkirály, a szentki-
rályi családok nagy családja. Jó családban 
pedig nincs helye a békés egymás mellett 
élésnek. Falunk távoli és közeli múltja a 
bizonyíték arra, hogyha kevésbé egymás 
mellett, sokkal inkább egymásért tudunk 
élni, még sokra vihetjük.

Isten minket ebben segéljen!

SIKERES PAPÍRgYűjTéS

Iskolánk a hagyományok szerint 
megtartotta őszi papírgyűjtését, ame-
lyen nagyon szép mennyiség 11.645 

kg került a konténerekbe. A legtöbb 
papírt a 6. osztály gyűjtötte. Köszön-
jük a segítséget mindenkinek, és kér-

jük jövőre is támogassák iskolánkat 
és a falu tisztaságát a papírgyűjtésen 
való részvétellel.

Az 1956-os forradalomra emlékeztünk
Nem éppen kedvező volt az idő-

járás október 22-én koszorúzásra, 
szakadt az eső, ennek ellenére isko-
lásaink az emlékezés koszorúját he-
lyezték el ’56-os emlékművünknél. 
Ezt követően a Művelődési Házban 
a 7. osztályos tanulók színvona-
las ünnepi műsorral emlékeztek a 
forradalomra „EZ AZ ORSZÁG A 
HAZÁM” címmel Lórné Molnár 
Tünde tanár rendezésében. A fotón 
a színdarab forradalmárjai a Rákosi 
rendszer fejére olvassák a nép elleni 
bűntetteket.

-szerk-
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„Magyar voltál, 
ezért!”

Bizony, „a csillagok járása változó” 
– tudjuk Wass Albert 1948-ban az emigrá-
cióban írt súlyos verséből, az Üzenet haza 
című költeményből. „Valahol fönt a magos 
ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok.” 
– folytatta emígyen.  „Likasztják már az 
égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét 
olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen 
csillagfordulás megint és miként hirdeti a 
Biblia: megméretik az embernek fia, s ki 
mint vetett, azonképpen arat.” – olvashat-
juk még e sorokat is. 

A csillagok lassan, igen lassan kiforog-
ták Szerbiában azt a rendeletet, most 2014 
szomorú őszén, amely felmenti a kollektív, 
közösségi háborús bűnössé nyilvánítás alól 
a délvidéki Csurog, Mozsor, Zsablya köz-
ségek lakosságát. 

De mit is jelent ez, s melyek az előz-
ményei? A török hódoltság megszűnése 
után a Magyar Királyság elnéptelenedett 
déli része a betelepítések és a betele-
pülők hatására többnemzetiségű vidékké 
vált, különösen a Duna-Tisza közének déli 
része, amelyet Bácska néven ismerünk. A 
magyar nemzetiségűek mellett nagy sváb 
és német közösség élt itt, aztán rácok, 
oláhok [akkoriban így nevezték a szerb 
és román népet], zsidók is. A Magyar 
Királyság idejében minden nemzetiség 
megélhette a maga azonosságát, gyako-
rolhatta kultúráját, műveltségét, hitét. A 
településeken vegyesen élő magyarok, 
németek, rácok békében, egymást tisztel-
ve éltek. Az 1878-ban török alattvalóság-
ból függetlenné vált Szerb Királyság a 
huszadik században egyre erősebb vonzást 
gyakorolt a Magyar Királyság szerb állam-
polgáraira. A trianoni békediktátum alap-
ján az újonnan alakult délszláv állam, a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett 
Magyarországból a Szerémség, Drávaköz, 
a Bácska és a Bánság nyugati része, [vala-
mint a Muraköz és a Vendvidék kétharmada, 
a mai Muravidék] – összesen 62 092 km², 
a Magyar Királyság 19,14%-a. E területen 
4.131.249 lakos élt, (a Magyar Királyság 
lakosságának 19,8 %-a). Közülük 562.000 
volt a magyar nemzetiségű. 

Megjegyzés: csak Délvidék eseté-
ben beszélhetünk elcsatolásról, Horvát-
Szlavonország  kb. 41 ezer km2 társország 
volt, amely elszakadt Magyarországtól. 
A szerbek a nem nekik ítélt területekről 
vonakodva vonultak ki. 1921. augusztus 
14-én Pécsett – szerb segítséggel és Linder 
Bélának, a Károlyi-kormány volt hadügy-
miniszterének közreműködésével – kiki-
áltották a Baranya-Baja Szerb Magyar 

Köztársaságot. A szerbek – az antant hatá-
rozott fellépésére – ürítették ki a területet 
és a magyar csapatok 1921. augusztus 22-
én bevonulhattak Pécsre. A Szerb-Horvát-
Szlovén államhoz került Délvidék közel 
21 ezer km2-es területen sehol sem volt 
szerb abszolút többség. Nagyobb délvi-
déki városok: Szabadka, Zombor, Zenta, 
Nagybecskerek, Újvidék.

A békeszerződés részeként a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság is aláírta az ún. 
kisebbségvédelmi megállapodásokat, per-
sze a nála „kisebbséggé” vált magyarokkal 
és németekkel szemben nem tartották be 
ezeket. 

Magyarország 1941. április 11-én 
kezdte meg a Délvidék visszacsatolását, 
azt követően, hogy Németország április 6-
án megtámadta Jugoszláviát, majd április 
10-én Horvátország kikiáltotta önállósá-
gát. Visszakerült a Bácska, a Baranyai 
háromszög, a Muravidék és a Muraköz, a 
Nyugat-Bánság azonban német ellenőrzés 
alatt maradt. A visszaszerzett 11.601 km² 
területnek 1,145 millió lakosa volt: ebből 
301.000 magyar, 243.000 szerb, 220.000 
horvát, 197.000 német. 

1941/1942 telén a szerb ellenállás, a 
Jugoszláv Kommunista Párt tevékenysé-
ge, a helyi és anyaországi magyar sajtó 
túlhevített szerbellenes propagandája 
– több ok vezetett a délvidéki razziák-
hoz. Feketehalmy-Czeydner Ferenc altá-
bornagy és néhány társa önhatalmú akci-
ójaként közel 3500-3800, főleg szerb és 
zsidó polgári személy  meggyilkolásával 
végződött Újvidéken, Zsablyán, Csurogon, 
Mozsoron és Óbecsén. A felelősöket had-
bíróság elé állították. Ezt az időszakot 
nevezzük „hideg napok”-nak, Cseres Tibor 
1964-ben írt azonos című regénye, s az 
abból készült 1966-os film nyomán. 

Az örökké nyughatatlan szerb vér 
kegyetlen bosszúért kezdett szomjazni. 
1944 szeptemberének végén a magyar 
hatóságok elkezdték a Délvidék kiürítését 
a közelgő front elől. Októberben megkez-
dődtek a vérengzések a magyar és a német 
lakosság ellen. Péterrévén a partizánok e 
napokban 400-500 magyart hurcoltak el 
és kínoztak meg, közülük mintegy 70-et 
meggyilkoltak. Az Óbecsén garázdálkodó 
partizánnők elhurcolták Petrányi Ferenc 
apátplébánost, aki a napokon át tartó kín-
zásokba 1944. október 12-én halt bele. A 
Vörös Hadsereg egységei és a partizánok 
Szabadkára bevonulása utáni napokban 
több száz ártatlan magyart gyilkoltak meg. 

Martonoson, a helybeli szerbek egy 
csoportja feldúlta és kifosztotta a plébá-
niát, majd Werner Mihály plébánost 23 
másik magyar falubelivel együtt elhurcol-
ta, és több mint egy hónap állandó kínzás 

után november 21-én gyilkolták meg őket. 
Tito október végéig tartózkodott Versecen, 
és valószínűleg ezekben a napokban fogad-
ta a zsablyai és csurogi szerbek küldöttsé-
gét, akik szabad kezet kértek a magyarok 
elleni megtorlásra.

Josip Broz Tito jugoszláv vezető „a 
nép- és az osztályellenséggel való leszá-
molásra” szólított fel, egyúttal katonai köz-
igazgatás alá helyezte a Bánát, a Bácska 
és Baranya területét. A Népfelszabadító 
Bizottságok felhívása szerint a ,,leghatá-
rozottabban fel  kell lépnünk … a svábok 
és a magyarok ellen. Mozsoron a par-
tizánok bevonulása után összeszedték a 
felnőtt magyar férfiakat. Tizenegy napi 
kínzás után meggyilkolták őket. Zsablyán 
a bevonuló partizánok egy helybeli lakost 
a községháza előtti fára felakasztották és 
a hullát két napig ott hagyták. Ezt köve-
tően naponta 20-50 személyt tartóztattak 
le és végeztek ki. Újvidéken megkezdték 
a magyar férfiak összegyűjtését. A parti-
zánok éjszakánként mintegy 300 embert 
gyilkoltak meg, becslés szerint összesen 
3.000 személyt. Bajmokon a partizánok 
elhurcoltak és hosszú kínzás után meg-
gyilkoltak 78 magyart és két németet. 
Czimbell Károlyt, a falu bíráját elevenen 
megnyúzták. Tiszakálmánfalván össze-
fogdostak és Zsablyára vittek 26 ártat-
lan magyart, ahol meggyilkolták őket. 
Október végén Csurogon a partizánok a 
községháza előtt agyonlőttek 130 magyart. 
Adorjánban, a Tisza-parton 50 magyart 
végeztek ki. Szivácon az október 15-től 
összegyűjtött 73 helybeli magyar lakos 
közül 71-et meggyilkoltak. November ele-
jén Mozsoron meggyilkoltak 69 magyart, 
akiket október 22-e óta kínoztak. Később a 
falu egész magyar lakosságát a járeki gyűj-
tőtáborba hurcolták, a templomot földig 
lerombolták, a temetőt pedig felszántották. 
És így tovább…. szinte minden faluban. 
Az „azért, mert magyar” alapon legyil-
koltak száma 50.000 körül lehet, jeltelen 
tömegsírokban elkaparva. És hány német 
maradt a Délvidéken? Alig páran, hiszen 
sokakat elpusztított a szerb türelmetlenség, 
sokan pedig elmenekültek előlük.

És most, hetven év módszeres hall-
gatása, az utóbbi évek csurogi, zsablyai 
emlékjeleinek éjszakai lerombolása után, 
most született meg a szerb elnöki rendelet: 
nem kollektív háborús bűnös a délvidéki 
magyarság és a németség! Az áldozatok, a 
tönkretettek, az elüldözöttek, a megkínzot-
tak emléke legyen áldott! Emlékezzünk, 
és ne felejtsünk! [érdeklődőknek: www.
delvidekitragedia.hu]

 Békesség veletek! A kő marad. Soha 
többé Habsburgot! 

--bor--

GArAboNcIás dIáK



Krisztus Király vasárnapján - novem-
ber 23-án - szokásainkhoz híven a házas-
sági jubileumokat ünnepeljük. Ennek kap-
csán Ferenc pápa szavait szeretném idézni 
a házasságban élők számára.

Szeptember 14-én, vasárnap, a Szent 
Kereszt felmagasztalása ünnepén 40 igen 
hangzott el a Szent Péter-bazilikában, ami-
kor Ferenc pápa 20 jegyespárt egyesített a 
házasság szentségében.

Ferenc pápa homíliájában utalt a pusz-
tában vándorló népre. Gondoljunk azokra 
az emberekre, akik Mózes vezetésével 
meneteltek. Főleg családok voltak: apák, 
anyák, gyermekek, nagyszülők; minden-
féle korú férfiak és nők, sok gyermek, 
idősek, akik elfáradtak az úton. Ez a nép a 
mai világ pusztaságában haladó egyházat 
juttatja eszünkbe, Isten népét, mely java-
részt családokból áll. 

Eszünkbe juttatja a családokat, a 
mi családjainkat, amelyek az élet útjain 
haladnak a mában. Felbecsülhetetlen az 
az erő, az az emberiesség, amellyel a 
család rendelkezik: a kölcsönös segítség, 
a nevelés, a kapcsolatok, amelyek együtt 
növekednek a személyekkel, osztozás az 
örömökben és a nehézségekben. 

A család az az elsődleges hely, ahol 
kialakul személyiségünk, ugyanakkor a 
családok mintegy a társadalom építésének 
„téglái” – mutatott rá homíliájában Ferenc 
pápa, majd ismét visszatért a bibliai elbe-
széléshez. 

A nép egy bizonyos ponton „unni 
kezdte az utat”. Fáradtak voltak, nem volt 
víz, csak mennyei „mannát” ettek, amely 
csodálatos isteni eledel volt, de a válság-
nak abban a pillanatában kevésnek tűnt. 
Az emberek ezért panaszkodni kezdtek 
Isten és Mózes ellen: „Miért hoztál ki 
minket Egyiptomból?” – kérdezték. Erős 
volt a kísértés, hogy visszafordulnak, és 
abbahagyják a megkezdett utat. 

Ez eszünkbe juttatja azokat a házaspá-
rokat, akik „nem viselik el” a házastársi 
és családi élet „utazását”. A fáradozás 
benső fáradsággá válik; kedvüket veszí-
tik a házasságot illetően, nem merítenek 
többé a szentség forrásának vizéből. A 
mindennapi élet teherré, olykor „visszata-
szítóvá” válik. 

Az eltévelyedésnek abban a pillana-

tában – írja a Biblia – mérges (tüzes) 
kígyók érkeznek, amelyek megmarják az 
embereket, sokan meghalnak. Ez megté-
résre készteti a népet; bocsánatot kérnek 
Mózestől, és arra kérik, hogy imádkozzon 
az Úrhoz: távolítsa el ezeket a kígyókat. 
Mózes könyörög az Úrhoz, aki segítségük-
re siet és így szól Mózeshez: „Készíts egy 
rézkígyót és tedd ki jelül”. Aki feltekint 
erre a rézkígyóra, meggyógyul a halálos 
marástól.

Mit jelent ez a jelkép? – tette fel a 
kérdést homíliájában Ferenc pápa. Isten 
nem irtja ki a kígyókat, hanem „ellenszert” 
kínál fel: a Mózes által készített rézkígyó 
révén Isten átadja gyógyító erejét, mely 
erősebb a kísértő mérgénél.

Jézus azonosította magát ezzel a jel-
képpel: az Atya ugyanis szeretetből „adta” 
Őt, Egyszülött Fiát az embereknek, hogy 
életük legyen – folytatta homíliáját Ferenc 
pápa. Az Atyának ez a végtelen szeretete 
készteti a Fiút, Jézust arra, hogy emberré 
váljon, hogy szolga legyen, hogy meghal-
jon értünk a kereszten; ezért az Atya feltá-
masztotta és hatalmat adott neki az egész 
világegyetem felett. 

Az orvosság, amelyet Isten felkínál a 
népnek, különösen érvényes a házastársak 
számára, akik „nem viselik el az utat” 
és megmarja őket az elbátortalanodás, a 
hűtlenség, a meghátrálás, a cserbenhagyás 
kísértése… 

Az Atyaisten nekik is odaajándékoz-
za Fiát, Jézust, nem azért, hogy elítélje, 
hanem, hogy üdvözítse őket: ha Jézusra 
bízzák magukat, meggyógyítja őket irgal-
mas szeretetével, amely keresztjéből 
buzog fel, egy olyan kegyelem erejével, 
amely megújít, és visszavezet a házastársi 
és családi élet útjára. 

Jézus szeretete, amely megáldotta és 
megszentelte a házastársak egybekelését, 
képes arra, hogy megtartsa szeretetüket és 
megújítsa azt, amikor emberileg elvész, 
szétszakadozik, kimerül. Krisztus szeretete 
vissza tudja adni a házastársaknak a közös 
előrehaladás örömét; mert ez a házasság: 
egy férfi és egy nő közös útja. A férfi fel-
adata, hogy segítse feleségét: legyen még 
inkább nő, és a nő feladata, hogy segítse 
férjét: legyen még inkább férfi.

Ez lesz a feladatotok. „Szeretlek, ezért 

még nőiesebbé teszlek.”- „Szeretlek, ezért 
még férfiasabbá teszlek” – tette hozzá rög-
tönzött szavakkal Ferenc pápa.

Ez a különbözőségek kölcsönössége. 
Nem rögtelen, konfliktusok nélküli út, 
nem, akkor nem lenne emberi. Elkötelezett 
utazás, amely olykor nehéz, olykor konf-
liktusokkal teli. 

A Szentatya ekkor ismét rögtönzött 
szavakkal fordult a házasulandókhoz: „Az 
úton lévő népre, az úton lévő családokra, 
házaspárokra vonatkozó, Isten Szavából 
fakadó teológiához még egy kis taná-
csot mellékelek. Természetes dolog, hogy 
a házaspárok veszekednek: ez normális, 
általános. De azt tanácsolom: soha ne 
fejezzétek be úgy a napot, hogy ne békül-
nétek ki. Soha. Elegendő egy kis gesztus. 
És azután tovább haladtok előre”.

A házasság az élet, a valós élet jelképe, 
nem egy „játékfilm”! Krisztus és az egy-
ház szeretetének szentsége, olyan szerete-
té, amelyet a kereszt hitelesít és biztosít. 

Ferenc pápa pápává válása folyamato-
san buzdítja a családokat a mindennapok 
nehézségeinek megélésére. Lelki taná-
csokkal látta el őket, mint például a három 
híressé vált szóval: „kérem, köszönöm, 
bocsánat”, amelyek biztosítják az otthon 
falai közötti harmonikus együttélést. 

A szentmise végén a pápa minden 
házaspárnak szép, termékeny házaséle-
tet kívánt, amelyben növekedik a szere-
tet. „Sok boldogságot kívánok. Lesznek 
keresztek, mert lesznek! De ott van mindig 
az Úr, hogy segítsen nekünk előre haladni. 
Az Úr áldjon meg benneteket!”- fejezte be 
homíliáját a Szentatya.

(Sz.Sz.I.)

Kalendárium:
2014. november 15. – december 15.

• November 19.: Árpádházi Szent 
Erzsébet
• November 23.: Krisztus Király, a 
jubiláló Házaspárok Ünnepe
• November 30.: Ádvent első vasárnapja, 
ádventi koszorúszentelés
• December 3. Xavéri Szent Ferenc
• December 8.: Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása
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KATOLIKUS éLET

Krisztus Király



A régi gerendák egyikébe ceruzá-
val felírva a következőt olvastuk: 
Domján István 1901. november 
10dikén ……ta (adományozta). A 
munkálatok még folytatódnak, s míg 
el nem készül, a harang hangját nem 

hallhatjuk. Egykor őseink építették, 
nekünk megőrizni kell ezt a szép 
templomot! De nem csak megőrizni, 
hanem élettel betölteni! Igével, ének-
szóval, lélekkel, önmagunkkal! Mire 
vársz?

Istentiszteletek 
– minden vasárnap 10 óra, gyermek-
tanítással és felügyelettel
Advent 1. vasárnapja –ünnepi úrva-
csorás Interaktív Istentisztelet, 10ó, 
november 30.
Karácsony két napján, dec.25-26. úr-
vacsorás ünnepi Istentisztelet, 10ó

Bibliaórák
November 13. csütörtök 18 óra

November 19. szerda 18 óra Kerek-
egyházán közös 
December 18. csütörtök 18 óra
Filmklub
November 21. péntek 19 óra
December 12. péntek 19 óra

Házi Evangélizációs esték - novem-
ber 24-28. hétfő-péntek 18 óra
Szeretettel várjuk családok, otthonok, 
testvérek jelentkezését helyet adva 
egy estének, ahová összegyűlhetünk, 
imádkozni, Isten Igéjéről beszélget-
ni, készülni adventi úrvacsorára.

gyülekezeti karácsonyi ünnepség 
– december 21. vasárnap 17 óra (még 
változhat!)
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REFORMÁTUS éLET

Templomtoronyban a harang 
padozat felújítására ebben az 
évben sort kellett kerítenünk, 
mert veszélyessé vált.

Templomtorony padozat helyreállítása

A munkálatok októberben 
kezdődtek el az elkorhadt pado-
zat, vagyis a harang szintjének 
helyreállításával. A munkálatok-
hoz szükséges volt kívül és belül 
is állványozni. 

A munka egy daru segítségével 
folytatódott, aminek segítségével 
sikerült az új gerendákat ablakon 
át beemelni a toronyba. Nem min-
dennapi látvány volt ez a feladat.

Elkorhadt a fa a harang alapzaton 
és a harang állása is bizonytalan 
volt.
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Az idei évben több témaköre is volt az 
egyhetes rendezvénysorozatnak, melyhez 
a korábbi évekhez hasonlóan mi is csatla-
koztunk. Idén 11 programot regisztráltam a 
központi honlapon, 7 különböző témában. 
Élő emlékezet, múltunk értékei témakör-
ön belül Régi tárgyak emlékezete címmel 
Trencsényiné Tóth Edina tartott interaktív 
előadást az 5-6. osztályosoknak. A gyerekek 
ennek keretében kézbe vehettek különböző 
régi tárgyakat, barangolhattak a néprajzilag 
jelentős tájegységeken, megismerkedhettek 
a régi idők szokásaival, használati tárgyai-
val. A témakörhöz kapcsolódóan egy kiállí-
tást is szerveztem Megkopott múlt címmel, 
melynek keretében a település életéről ké-
szült fotókat nézhették meg az érdeklődők 
válogatás nélkül. A Művelődési Háztól, 
az óvodától, az iskolától, a Szentkirályi 

Tánccsoporttól és Vecsei Ferenctől kapott 
fotókat, albumokat mindenki kézbe vehette 
és kereshette azokon az ismerősöket, régi 
eseményeket felelevenítve általuk. 

Csutka babák, csuhé tündérek című 
kézműves foglalkozás is ehhez a téma-
körhöz kapcsolódott. Gulyásné Vári Edit 
vezetésével kukoricacsuhéból készíthettek 
a vállalkozó szellemű kicsik és nagyok lep-
kéket, virágokat és babát is.

Együtt az egészségünkért! témakörben 
Utazás a tányér körül címmel irodalmi fog-
lakozást szerveztem, melyen a gyerekek 
Bendő kapitány kalandos utazásai segítsé-
gével ismerkedhettek meg az egészséges 
táplálkozás legfontosabb szabályaival. A 
mese meghallgatása mellett játékos felada-
tokat is meg kellett oldaniuk az 1-2-3-4. 
osztályosoknak. Gyógyszerek nélkül című 

programunkon Horváth Gábor csontko-
vács tartott rövid elméleti előadást a népi 
gyógymódokról. Majd a vállalkozó ked-
vűeket át is „gyúrta” kicsit panaszaiknak 
megfelelően.

Olvas az ország! témakörön belül 
Katzné Almási Zsuzsanna Darvasi László 
gyerekeknek és felnőtteknek írt könyveit 
mutatta be. Közben részleteket nézhettünk 
meg a Weinhageni rózsabokrok című film-
ből, valamint könyvismertetést a szerző 
egyik művéről. A különböző korosztályok-
nak szóló programokon közel 200-an vet-
tek részt. Nagyon örülök annak, hogy most 
a felnőttek számára meghirdetett esemé-
nyeket is szép számmal látogatták. Köszö-
nöm minden előadónak és résztvevőnek, 
hogy ellátogattak a könyvtárba!

Tóth-Baranyi Marianna, könyvtáros

Országos könyvtári napok a szentkirályi könyvtárban

Készül a csuhé virág297. Horváth gábor csontkovács 

Utazás a tányér körül a 3. osztállyal Ismerős arcok keresése

Feladatmegoldás közben a 2. osztály 

Mesét hallgat az 1. osztály Trencsényiné Tóth Edina tárgyai körében
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Bolyai Farkas és fia Bolyai János a 
magyar matematika kiemelkedő alak-
jai. A róluk elnevezett versenyen 4 fős 
csapatok mérhetik össze tudásukat, az 
ország minden tájáról. 

A matematika verseny szép ered-
ményeket hozott, a negyedik osztá-

lyosok (Kis Virág, Németh Sándor, 
Varga Nelli) a 29. helyen, a hatodi-
kosok (Farkas Győző, Kókai-Szabó 
István, Szabó Zsuzsa) a 12. helyen 
végeztek. 

Legkiemelkedőbben az ötödik osz-
tályos csapat: Kovács Rita, Molnár 

Gábor, Rohács Letti, Szívás Kamilla 
szerepelt, bekerültek az első 6 helye-
zett közé. 

Az ő pontos eredményüket ünne-
pélyes eredményhirdetésen tudhatjuk 
meg.

Gyimesi Réka

Október 1-jén emlékez-
tünk meg a zene világnapjáról. 
Meghívásunkra látogatott meg 
bennünket Sáránszki Mihály 
bácsi, aki elhozta nekünk hang-
szergyűjteményét. Az óvo-
da dolgozói a gyermekekkel 
együtt láthattak 50 éves szaxo-
font, citerát, gitárt, különböző 
csörgőket és szintetizátorokat. 
Misi bácsi előadást tartott a 
hangszerek történetéről, fejlő-
déséről. Megtudhattuk, hogy 
míg őseink egy hangszerből 
egyfajta hangzást varázsoltak 

elő, a technika fejlődésének 
következtében mi már az ösz-
szes hangszer hangzásvilágát 
előcsalogathatjuk, egy techni-
kai eszköz segítségével. Vidám 
történeteit és visszaemlékezé-
seit hallgattuk meg életéből, 
a hangszerekkel való kapcso-
latából. Végül, de nem utolsó 
sorban tánccal és a hangszerek 
kipróbálásával zártuk a zene 
világnapjának délelőttjét. Kö-
szönjük Sáránszki Mihály bá-
csinak a közreműködését!

Durgóné Benkő Babett

A ZENE vILÁgNAPjA AZ OvIBAN

Mikulás bál
2014. december 6-án 19.00 órakor a szentkirályi tornacsarnokban. vacsora: - pa-
cal pörkölt, főtt burgonya; - barackos csirkemell, petrezselymes burgonyával; - sült ka-
csa comb, dinsztelt káposzta, petrezselymes burgonya. Zenekar: Basa Duo zenekar 
Asztalfoglalás:  az óvodában, vagy telefonon: 06-70/3371339, 06-76/445-029. Belépő ára va-
csorával: 2.800 Ft, vacsora nélkül: 2.000 Ft. Tombola, sütemény, vidám műsor és a Mikulás  
vár minden kedves vendéget!

Óvodai SZMK 

Családi nap az óvodában
Hosszú évek óta tartó hagyomány-

nak megfelelően szeptember 27-én meg-
tartottuk családi napunkat az óvodában. 
Az idén – mint tavaly is – ez a nap egybe 
esett az „Itthon vagy- Magyarország sze-
retlek” nevezetű programmal, így össze-
kapcsolódott a két rendezvény.

Sikerült tartalmasan eltölteni a 
délelőttöt, hiszen a gyermekek, test-
véreikkel, szüleikkel színes progra-
mok közül választhattak. Többek kö-
zött volt ugrálóvár, nyaklánckészítés, 
csocsóasztal, „zsonglőriskola”, rajzver-
seny. Az anyukák és az óvodai dolgo-
zók játékos krumplihámozó versenyen 
vehettek részt.

A Katica csoportból Sáránszki Tímea, 
a Cica csoportból Trencsényiné Tóth 
Edina, a Maci csoportból Gyurika Ani-

kó, a kollektí-
vából Kordik 
Éva, majd holt 
v e r s e n y b e n 
Garzó Pálné és 
Szabóné Ko-
vács Erzsébet 
hámozta a leg-
gyorsabban a 
burgonyákat.

Mindenki 
elégedetten és 
jóllakottan in-
dult hazafelé, 
hiszen a szü-
lők jóvoltából ehettünk bolognai spaget-
tit, szatmári tarhonyát és babgulyást.

Mivel nagy öröm számunkra, ha a 
rendezvényről felnőtt és gyermek egy-

aránt jókedvűen, mosolyogva távozik, 
így semmi sem mentheti meg az óvoda 
közösségét attól, hogy jövőre újra meg-
rendezésre kerüljön a családi napunk!

Durgóné Benkő Babett

bolyai-verseny
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Magyarországon is megjelent a kéknyelv-betegség
Két kisebb Csongrád megyei gaz-

daság állataiban is kimutatta a kék-
nyelv vírusával való fertőzöttséget a 
NÉBIH laborvizsgálata. A szúnyogok 
által terjesztett vírusos állatbetegség-
re kizárólag a szarvasmarha, juh és 
kecske, valamint a vadon élő kérő-
dzők fogékonyak. A magas lázzal járó 
betegség a kérődző állatok nyelvét, 
emésztőrendszerét, valamint izomza-
tát támadja meg. A fertőzött állatoknál 
az elhullási arány viszonylag alacsony, 
ám a betegség súlyos szövődmények-
kel járhat, és sokáig elhúzódhat. Nem 
kell elhullásokra számítani a kérődző 
vadállományban, mivel e fajok kevés-
bé érzékenyek a kéknyelvűségre.

A kéknyelv-betegséget terjesztő ví-
rus az emberi egészségre ártalmatlan. 
Az emberre az esetlegesen fertőzött 
állatokból előállított élelmiszerek sem 
jelentenek veszélyt.

A NÉBIH kéri a szarvasmarhát, ju-
hot vagy kecskét tartó gazdákat, hogy a 
kéknyelv-betegség tüneteire legyenek 
fokozott figyelemmel, és gyanú esetén 
haladéktalanul forduljanak állatorvos-
hoz, vagy a járási állat-egészségügyi 

hivatalok munkatársaihoz a NÉBIH 
honlapján található elérhetőségeken.

A betegség terjedésének megaka-
dályozása érdekében a megállapítási 
helyek (Balotaszállás, Kiskunmajsa) 
körül 100-100 hektár területen földi, 
valamint 1200-1200 hektár területen 
légi szúnyogirtást végeztek. Kérjük a 
gazdákat, hogy állatállományaik vé-
delmében engedélyezett szerekkel 
maguk is végezzenek szúnyogirtást az 
állatok tartási helyein.

A kitörések körüli 100 kilométeres 
sugarú kört magában foglaló területen 
védőkörzetet, az ezt övező 50 kilomé-
ter széles sávban megfigyelési körzetet 
kellett elrendelni. A kitörések körüli 20 
kilométeres zónában ezen felül megfi-
gyelési zárlat alá kell helyezni a fogé-
kony kérődzőket tartó állományokat.

Hazai állatszállítás 
20 kilométeres zóna: a 40 napos 

megfigyelési zárlat alá helyezett állo-
mányokat az állatorvosok felkeresik 
és azokban klinikai szűrővizsgálatot 
végeznek. Ezekbe az állományokba és 
onnan kifelé fogékony állat a zárlat 40 

napja alatt nem szállítható.  
Belföldön a körzetet fogékony ál-

lat kizárólag vágási céllal hagyhatja el, 
azonban a körzeten belül mind vágá-
si, mind továbbtartási céllal az állatok 
szállíthatóak, lehetőség van az innen 
származó állatok kiszállítására. Az ál-
latforgalmazás mind belföldön, mind 
export során minden esetben kizárólag 
előzetes állatorvosi vizsgálat után tör-
ténhet meg, ha a szállítandó állatokon 
nem mutatkoznak a betegség tünetei.

A betegség miatt elrendelt korláto-
zás alatt álló területek nagyítható tér-
képe az alábbi linken érhető el: http://
airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/keknyelv/
keknyelv.htm

Kérjük, hogy tervezett állatszállítá-
sok esetén minden esetben 48 órával a 
szállítás előtt értesítse a lakhelye sze-
rint illetékes járási hivatal állategész-
ségügyi hivatalát!

 Legfrissebb értesülések szerint a 
fertőzés terjed, legyünk óvatosak!

Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

A felelős gazdálkodás jutalma
Az elmúlt időszakban a Kormány 

az eladósodott önkormányzatok adós-
ságát részben vagy teljes egészében 
átvállalta. Erre elég tetemes összeget, 
mintegy 1366 milliárd Ft-ot fordított 
az állam. Volt azonban 1176 település 
– közülük város csak 31 – akik nem 
halmoztak fel adósságot. Mivel ezek a 
települések ebből a hatalmas összegből 
nem részesültek, a felelős gazdálkodás 
„jutalmaként” 4 év alatt mindösszesen 
50 milliárd Ft kötött felhasználási célú 
támogatásban részesülnek. Ebbe a te-
lepüléscsoportba tartozik Szentkirály 
is.

Falunk a lakosságszáma alapján 
fejlesztési támogatásként megkapott 
20 millió Ft-ot, melyet két év alatt kell 
felhasználnunk. Ebből a forrásból for-
dítottunk mi az egészségházunkra 13,6 
millió, a konyhánk belső felújítására 
pedig 5,7 millió Ft-ot.

Az egészségház esetében felújítot-
tuk a tetőt és teljes külső hőszigetelést 
kapott az épület. Minden régi típusú 

külső nyílászárót ki tudtunk cserélni, 
megújultak a hidegburkolattal fedett 
felületek, a fűtési-, a víz- és a csator-
na-rendszer, illetve a villanyhálózat, 
és futotta még teljes belső festésre, 
mázolásra is. A konyhában megújult 
a fűtési rendszer, a víz- és a csatorna-, 
valamint az elektromos hálózat, továb-

bá a festés mellett új burkolatot kapott 
a belső tér.

Az eddig fel nem használt forrást 
az egészségház előtetőire és kerítésére 
szánjuk, így reményeink szerint a tel-
jes épület új arculattal, jó műszaki álla-
potban szolgálhatja falunk lakosságát.

- kut -



A Tanyai Termék és Kézműves Vá-
sársorozat nagy sikerére való tekintettel 
decemberben adventi vásárokat szerve-
zünk "Aranykapu Térségi Hagyomány-
őrző Adventi vásár" néven, bővítve a 
települési ünnep kínálatát. A vásárokat 
térségi kulturális fellépők fogják színe-
síteni meghitt, karácsonyi hangulatot va-
rázsolva a rendezvény helyszínére, több 
településen az adventi gyertyagyújtást is 
erre a napra szervezik. A települési ön-
kormányzatokkal és más partnereinkkel 
bőségesen hirdetjük rendezvényeinket.

Az adventi vásárok alkalmával a ven-
dégek részére kóstolóval és kézműves be-
mutatóval készülünk. Kézműves meste-
rek bevonásával lehetőséget biztosítunk a 
karácsonyi ajándékok helyszínen történő 
elkészítésére. Szeretnénk kérni minden 
kézművestől, hogy az öt kecskeméti nap-
ból egy napot vállaljon és készüljön úgy, 
hogy azon a napon az árusítás mellett a 

látogatók és a vásárlók részére bemutatót 
és foglalkozást tudjon tartani.

Decemberben a következő települése-
ken és időpontokban szervezünk vásárt: 
dec. 5. Kunbaracs beltér, dec. 6. Kerek-
egyháza bel- és kültér, dec. 7. Helvécia 
kültér, dec. 12. Lakitelek beltér, dec. 13. 
Lajosmizse kültér, dec. 14. Tiszakécske 
kültér, dec. 19-23. Kecskemét a Kecske-
méti Ifjúsági Otthonban.

A kecskeméti vásár kivételével min-
den helyszínen ingyenes a részvétel és az 
árusítás, a kecskeméti vásár díja 2.000 Ft/
nap, mely részben fedezi költségeinket. 
Termékfelajánlást minden helyszínen ké-
rünk, ezekből a termékekből szeretnénk 
ajándékcsomagot összeállítani a fellépő 
kulturális csoportoknak. Installációt, asz-
tal minden helyszínen biztosítunk.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Titkára
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Temesvári rakott csülök
Hozzávalók:1 db csülök (lehetőleg 

hátsó), 0,5 kg darált sertéshús, 1 kg 
kelkáposzta, 15 dkg rizs, 3 evőkanál olí-
vaolaj, 1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagy-
ma, 1 mokkáskanál őrölt borskeverék, 1 
pohár tejfel, 1 tojás sárgája.

A csülköt megtisztítjuk, és a sóval, 
fűszerekkel valamint a pépesre zúzott 
hagyma és fokhagyma keverékkel bedör-
zsöljük. Víz aláöntésével, lassú tűzön, 
puhára pároljuk. A kelkáposztát leve-
leire szedjük, és forró vízzel leöntjük. 
Torzsszárát kivágjuk, majd lecsepegtet-
jük. A rizs egyharmadát előpároljuk. A 
megpárolt csülköt kicsontozzuk, vékony 
csíkokra vágjuk (vagy nagylyukú hús-
darálón ledaráljuk), a darált hússal és a 
rizzsel összekeverjük, és a kelkáposzta 
leveleibe begöngyöljük. Végeit a töl-

tött káposzta készítéséhez 
hasonlóan visszatömjük.

Egy tűzálló tálat olaj-
jal kikenünk és a göngyölt 
csülköket egymáshoz szo-
rítva belehelyezzük. A 
csülök pároló levét zsírjára besűrítjük, 
meghűtjük, majd a tojás sárgájával elke-
vert tejfellel összeöntjük. A keveréket a 
göngyölegekre öntjük, és előmelegített 
sütőben átsütjük. A rizs kétharmadát, a 
pároló lé egy részének felhasználásával, 
puhára főzzük. Karikára vágott zöldpap-
rikával és tejföl „sapkával” díszítve, a 
főtt rizzsel tálaljuk. Úgy tartja a szóbe-
széd, hogy hazánk nagyjai közül Deák 
Ferencnek, Göcsej szülöttjének egyik 
legkedvesebb étke volt.

Az ételhez jó étvágyat kíván: 
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK október
időjárása

Októberben tovább folytatódott a 
szokatlanul csapadékos idő. A mélyeb-
ben fekvő területeken néhány napig 
tartó belvizek alakultak ki, nehezítve 
az őszi talajmunkákat, és a betaka-
rítást. Belvízelvezető csatornáinkban 
megjelent a víz. A hőmérsékletet ille-
tően egészen 21-ig az átlagos felett ala-
kult, általában 20 C fok felett. Ez alól 
kivétel az esős napok, ekkor néhány 
fokkal alacsonyabban alakult. Átlagos 
hőmérsékletet csak a hónap vége felé 
mérhettünk. Gyenge fagy is csak az 
utolsó héten volt, nem okozva kárt a 
gondos kerttulajdonosoknak és gazdák-
nak. Elmaradtak a darvak krugatásától, 
a vonuló vadludak gágogásától hangos 
napok. A vándorlást úgy látszik „áttet-
ték” novemberre. Csapadékviszonyok: 
1-én 0,8 mm, 2-án 1,2 mm, 3-án 9,8 
mm, 4-én 4,2 mm, 15-én 18,6 mm, 17-
én 9,7 mm, 21-én 27,3 mm, 22-én 2,2 
mm, 23-án 25,8 mm, 24-én 11,2 mm. 
Összesen: 110,8 mm. a sokévi átlag: 
34 mm. A nyugvó talajvízszint elérte 
a 2 métert. A téli csapadékmennyiség 
nem jósolható meg, ezért még az idő 
javával gondoskodjunk az esetleges 
felesleges csapadékvíz elvezetéséről a 
vízelvezetők kitisztításával, kotrásával. 
Belterületünkön már folyamatban van a 
vízelnyelő útszéli árkok kialakítása.

Vecsei.

Régi kép
fotóalbumomból

Anyakönyvi hírek
Született: Kéri Norina 
2014. október 8., anyja 
neve: Furdan Brigitta.

Elhunyt: Vörös Ferencné 
született Faragó Ilona élt 85 
évet, Szepesi László élt 57 

évet, Karazsia Sándor élt 83 évet.

A képen Bencz Pisti, és Bencz Bea.
- vecsei -

Kerti teendők
Novemberben fagymentes napokon 

folytathatjuk a szőlő, és a gyümölcsfák 
telepítését. A „gyalog” szőlőket is be 
lehet „takarni”, ezzel nemcsak a fagy-
tól védjük, hanem egy talajművelést 
is adunk.  A foghagyma ültetéssel sem 
késtünk még el. Ideje elültetni a kora 
tavasszal virágzó hagymás növényeket. 
Az átültetést már nagyon megsínylik, 
hiszen ekkorra már új gyökeret növesz-
tettek. Ha elhatároztuk, hogy a télen etet-
jük apró énekes madarainkat, nyugodtan 
megkezdhetjük a szoktató etetést.

V. F.

Adventi vásárok



* Eladó jó állapotban levő háromaj-
tós szekrény, vállfás és polcos elren-
dezésű, a középső ajtó eltolható. A 
szekrény szélessége 170 cm, magas-
sága 160 cm, mélysége 55 cm. Irányár 
25.000.Ft.  Érdeklődni a 06 30 4646-
689 telefonszámon.
* Családi ház eladó melléképületek-
kel, 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.
* 1560 m2-es építési telek, teljes köz-
művel, aszfaltos utcában, igény sze-
rint engedélyeztetett tervrajzzal eladó! 
Érdeklődni: 70-319-4675
* 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

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.


