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Kitüntetett polgármesterünk

MeghíVó
A Szentkirályi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

KARÁcSOnYI
ünnepSÉgÉt

2016. december 21-én,
szerdán 11:30 órakor tartja

a művelődési házban.
A rendezvényre mindenkit

szeretettel várunk!Ünnepélyes keretek között adta át a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat (október 21-én) a megyében 
kiemelkedő és eredményes munkát végzetteknek az 
elismeréseket, díjakat Kecskeméten, a Három Gúnár 
Rendezvényházban. Szabó Gellért polgármesterünk 
a „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZSZOLGÁLA-
TÁÉRT DÍJ” kitüntetést kapta, melyet Rideg Lász-
ló, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke adott 
át. Gratulálunk! 

Minden Kedves Olvasónknak Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
kíván a Szentkirályi Hírmondó Szerkesztősége!

MEGHÍVÓ
A Szentkirályért Közalapítvány szeretettel várja
az adományozókat és a vendégeket hagyományos
Karácsonyi ünnepségére 2016. december 18-án

vasárnap fél háromra a művelődési házba.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület szeptemberi ülésén történt
A képviselő-testület 2016. novem-

ber 14-én tartotta ülését, ezen 5 képvi-
selő volt jelen.

Első napirendi pontban Szabó Gel-
lért ismertette előterjesztését Szentki-
rály településrendezési eszközeinek 
módosításáról. Elmondta, hogy testüle-
tünk a hatályos Helyi Építési Szabályzat 
és a területfelhasználási lap módosítását 
az M44 gyorsút tervezett építése miatt a 
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kez-
deményezésére indította el. A tervezetet 
lakossági véleményezésre bocsátottuk, 
szakhatóságok véleményét kértük be, és 
megtörtént a Megyei Kormányhivatal 
Főépítésze koordinálásában a tárgya-
lás is az elkészült tervezetről, melynek 
jegyzőkönyve és záró véleménye is ren-
delkezésünkre áll.

A rendelet az M44 beruházással 
érintett területet külön szabályozza. 
Létrehoz a gyorsúttal párhuzamosan 
kiépülő és most meglévő dűlőutakra 
egy külön övezetet, ahol az utakat a 
beruházás részeként 25 cm vastagsá-
gú stabilizált burkolattal kell kiépíteni. 
Ilyen utak egyebek közt a Vágó-köri 
dűlő, a Kossuth-dűlő, a Kincses-gye-
pen átmenő dűlő. Ennek az ad alapot, 
hogy a jövőben csak 5 felüljárón lehet 
átkelni a gyorsút egyik oldaláról a má-
sikra (Kőrösi határdűlő, Kocséri út, Jász 
dűlő, Kossuth majortól északra lévő 
dűlő, Tiszakécskei csomópont), így 
ezek elérése megnöveli a párhuzamos 
dűlőutak forgalmát.

További előírás még egy 12 méter 
széles útterület kialakítása a Kossuth 
major északi bejárata és az aszfaltos út 
között.

Második napirendi pontban Szabó 
Gellért arról tájékoztatott, hogy folyó 
év október 1. napját követően az önkor-
mányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgatás céljára történő igénybe-
vételére irányuló kérelmet a Magyar 
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit 
Zrt-hez kell benyújtani, amit az egész 
országra kiterjedő hatáskörrel itt bírál-
nak el.

Korábban is szó volt már arról, hogy 
az utcai árusítás lehetővé tétele nem in-
dokolt. Mivel a piac területe, valamint a 
Művelődési Ház megfelelő feltételeket 
biztosít a kulturált árusításhoz, felme-
rülhet ezekre a területekre korlátozni 
az árusítást. A rendeletmódosítást a tes-
tületi ülésen megtárgyalták, döntésig 

azonban nem jutottak.
Szűcs Zsolt háziorvosunk önkor-

mányzatunk segítségét kéri műszerek 
beszerzéséhez. Véralvadás méréséhez, 
vizeletvizsgálathoz és tumorképződés 
vérvizsgálattal történő korai felismeré-
séhez tudná használni ezeket, helyben 
bővítve az orvosi segítségnyújtás és 
megelőzés eszköztárát. Doktor Úr a gé-
pek vásárlására kérné a segítséget, a to-
vábbi működés feltételeit Ő biztosítaná.

Pataki Imre, az Iparcikk üzlet tulaj-
donosa bővíteni szeretné az üzlet terüle-
tét úgy, hogy a szomszédos KMB lakás 
telkéből szeretne vásárolni földrészletet. 
A testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a kérés részleteiről egyeztessen a 
kérelmezővel.

Jövőre lesz 30 éves évfordulója an-
nak, hogy ismét Szentkirályként nevez-
hetjük falunkat. A név visszakérésének/
szerzésének történetét össze kellene ál-
lítani, az akkor vezető szerepet betöltő 
falustársaink ugyanis egyre kevesebben 
vannak közöttünk. Egy pályázat kiírása, 
vagy közvetlen felkérés javasolt inter-
júk készítésére, korabeli dokumentu-
mok felkutatására.

Sajószentkirály falujában még nincs 
Szent István szobor. A művész 1.200 ezer 
forintért vállalja a mellszobor elkészíté-
sét, melynek szervezését, a pénzösszeg 
szövetségi tagtelepülésektől történő 
összegyűjtését végezné önkormányza-
tunk. Településünk korábban is adott 
erre a célra 200 ezer Ft támogatást. A 
szobor átadására jövőre, Szentistvánban 
kerülne sor.

Az iskolánk állami kezelésbe adásá-
nak előkészülete folyik. A tornacsarnok 
átadásáról nincs szó. Elküldtük a kért 
adatokat, dokumentumokat a Kecs-
keméti Tankerületi Központba. Nem 
tartozik az átadandó helyiségek közé a 
tálaló konyha és az étkezde, mivel nem 
köznevelési feladatellátást szolgálnak. 
Megkaptuk az átadás-átvételi és a va-
gyonkezelői megállapodások tervezete-
it is, amit a testületnek kell jóváhagynia. 
Gondként merült fel, hogy a gyermek-
jóléti szolgálat az iskola épületébe van 
bejegyezve, ezt azonban a KLIK nem 
ellenzi.

A jövő januártól induló egységes 
kincstári elektronikus adatszolgáltatás 
(ASP) számunkra lényegesen egysze-
rűbb teljesítésére vonatkozó kérelmün-
ket november 2-án kapott értesítésében 

elutasította a belügyminiszter (Tiszaugét 
is). Munkatársaink számára zajlanak a 
képzések.

November 29-én rendkívüli ülést 
tartott a testület, melyen 6 képviselő 
vett részt. Erre a Magyar Közlönyben 
kihirdetett intézményi gyermekétkezte-
tés állami támogatásának megváltozott 
feltétele adott okot.

A közétkeztetésen belül ugyanis az 
intézményi gyermekétkeztetésre csak 
akkor ad támogatást az Állam, ha az 
önkormányzati Konyha valamely meg-
lévő intézményhez van rendelve, önálló 
intézménnyé alakítják, vagy a település 
vállalkozótól vásárolt külső szolgálta-
tásként biztosítja az ellátást. A jelzett 
kötöttség, a szociális étkeztetésre (A), a 
rászorult gyermekek kötelező szünidei 
étkeztetésére (B), a pedagógusok ét-
keztetésére (C) és a vendégétkeztetésre 
(D) nem vonatkozik. A teljes étkeztetés 
(Konyhánk működtetése) eddig az ön-
kormányzat feladatellátásában ún. szak-
feladaton történt (az SzMSz-ben rög-
zítve), csakúgy, mint a tanyagondnoki 
szolgálatok (E), illetve a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgálat fenntartása 
(F), valamint a házi szociális gondo-
zás (G). Egy minisztériumi levél első 
változata még azt tartalmazta, hogy az 
(A)-(G) feladatok esetében is feltétel az 
állami támogatásra való jogosultsághoz 
a saját fenntartásban lévő költségvetési 
szerv útján, vagy a gazdasági társaságtól 
vásárolt szolgáltatásként történő ellátás. 
A levelet később pontosították, kihagy-
va belőle az (A-G) feladatokat. 

A képviselő-testület ülésén átbeszél-
ték a lehetőségeket a gyermekétkeztetés 
megoldására, végül azzal bízta meg a 
testület a polgármestert, hogy keressen 
vállalkozót a gyermekétkeztetés 2017. 
első negyedévi ellátására. Ez idő alatt 
remélhetőleg megoldódik az élelmezés-
vezetői állás betöltése, és eldönthető, 
hogy önálló intézményként, vagy ön-
kormányzati alapítású gazdasági társa-
ság útján biztosítjuk az ellátást.

Az ún. pedagógus föld bérletének 
meghosszabbításáról is döntött a testü-
let, egy évvel meghosszabbítva a koráb-
bi bérlővel a szerződést. 

A tavalyi sikeres példa alapján a tes-
tület 300.000.- Ft pénzadomány juttatá-
sáról döntött a Kárpátaljai Nagyborzsova 
településre gyermekek és idősek kará-
csonyi ajándékozására.
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Színi előadásra hívtuk a Hírmondó 
novemberi számában Olvasóinkat. A 
Kecskeméti Pótszék Társulat előadá-
sában nézhettük meg a „Helyet az Ifjú-
ságnak – avagy Zűrzavar a Mitrópában” 

komédiát. Érdemes volt megnézni, jót 
szórakoztunk. A fotók keveset árulnak el 
a műsor színvonaláról, azt látni kellett. 
Más egy képernyőt nézni, és teljesen 
más, szinte részese lenni egy előadásnak. 

A színdarab akár a jelenben is játszódha-
tott volna, egy kitalált név, egy kitalált 
esemény, hozzá egy kis szélhámossággal, 
és már kész is a komédia. Persze az élet-
ben nem mindig végződik happy end-del 
a hasonló történés. Itt azzal végződött. 
Még hogy nem lehet az embereket ki-
mozdítani?! Nemes cél érdekében igen. 
Persze ehhez kellett jó reklám, és kitar-
tó szervezés a Művelődési ház részéről. 
Nem mi mentünk színházba, a színház 
jött el hozzánk. Egykoron rendszeresek 
voltak Szentkirályon a különböző szóra-
koztató előadások. Az ország szinte va-
lamennyi sztárja megfordult Művelődési 
házunkban. Csak remélni lehet, hogy ha-
sonló teltházra, és sikerre számíthatunk a 
Pótszék Társulat következő előadásán is 
2017. március 25-én 18 órai kezdéssel, 
amikor a „SYLVIA” című darabot mu-
tatják be. Várjuk az érdeklődőket.    V.F.

Országos siker matematikából
A Bolyai csapatverseny megyei 

fordulóján idén három csapat indult az 
általános iskolából. A 4. osztályosok 
kevésbé előkelő helyen, az ötödik osz-
tályosok a középmezőnyben végeztek, 
a 7. osztályosok viszont több nagy-
városi iskolát maguk mögé utasítva 
közel 50 csapatból az első helyet sze-
rezték meg. Ezzel meghívást kaptak 
a november 19-én, Budapesten meg-
rendezett országos döntőre, ahol 37 
csapat versengett a legjobb helyért. Itt 
csapatunk az előkelő 11. helyezést érte 
el.  Csapattagok: Kovács Rita, Molnár 
Gábor, Polyák Nóra és Rohács Letti. 
Gratulálunk a jó eredményhez!

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK

Karácsonyi jótékonykodás
A TURI TUNI használtruha kereske-

dés csatlakozott a Kerekegyházi Kincses 
kuckó „Karácsonyi Cipősdoboz Aján-
dékgyűjtés” akcióhoz. 

A cipősdoboz méretű csomagokba 
kislányos, kisfiús használt, de jó minősé-
gű játékokat, nem romlandó édességeket 
lehet elhelyezni, és december 10-ig lead-
ni az üzletben, természetesen ízlésesen 
becsomagolva, megjelölve a korosztályt. 
Eddig 20 csomag érkezett. Előre is kö-
szönjük. Az ajándékcsomagok december 

15-ig Kerekegyházára kerülnek átszállí-
tásra. Innen egy nagyobb gyűjtőhelyre, 
ahonnét a kiosztó helyre továbbítják. A 
csomagokat kapják családok, csecse-
mőotthonok, kórházak gyermekosztá-
lyai, Kecskeméti S.O.S. gyermekfalu, 
Kadafalva, Hetényegyháza, Kecskemét, 
Kerekegyháza, Méntelek nehézsorsú 
gyermekei. Az adományozók között de-
cember 15-én egy 3.000 Ft-os Turi-Tuni 
ajándékutalvány kerül kisorsolásra, ami 
azonnal levásárolható. -szerk-
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Karácsony bizonyos szempontból 
megosztó: egyik oldalon áll az összes gye-
rek és azok a felnőtt rajongók, akik szep-
tembertől várják az ünnepet, de ott vannak 
a „Grincsek”, akik szerint csak esztelen 
pénzköltés, állandó feszültség és ideges-
kedés az ajándékvásárlástól a fa állításáig. 
Utána jártunk, hogy a karácsonyimádók 
hangulatát mi lobbantja lángra.

Mint ahogy a szilveszter a kötelező bu-
lik időpontja, úgy a karácsony a kimutat-
ható szeretet időszaka, és sokan felteszik 
a kérdést: „Miért ilyenkor szeressem a 
családomat, hát nem egész évben szeretni 
kell őket?” Ez igaz, de ilyenkor jobban rá 
tudjuk szánni az időnket és az energiánkat 
arra, hogy együtt legyünk. A karácsony a 
szeretet ünneplésének társadalmilag elfo-
gadott alkalma. Ráépül a szeretet ünne-
pére a kereskedelem, a média, de az min-
denkinek a saját döntése, hogy mennyire 
merül el a vásárlásban, sütés-főzésben, 
díszítésben, költekezésben való egymásra 
licitálásban.  A várakozás sokszor legalább 
annyira fontos része egy kiemelt esemény-
nek, mint maga az esemény. Ha valaki 
nem tud, vagy nem akar a dekorációra sok 
pénzt költeni, az szánjon rá egy délutánt, 
hogy a családtagokkal közösen készítse el 
a díszeket, biztosan remekül fogják magu-
kat érezni. Ha pedig valakinek nincs ideje, 
vagy nem tud barkácsolni, az ne érezze 
magát kellemetlenül, amiért nem házilag 
készíti az adventi koszorút, hanem bátran 
vegye meg a maga ízlésének megfelelőt. 
A legfontosabb az lenne, hogy mindenki 
felismerje mitől lesz ünnepi hangulata, 
és hogyan tudja a családi hagyományokat 
magáévá tenni.

A gyerekek rajonganak a karácso-
nyért! Ebben nyilván komoly szerepe van 
az ajándékoknak, de ők nem azt a három, 
meglepetésekkel teli napot várják, hanem 
az egész időszakot. Megkezdődik az an-
gyalkázás: karácsonyi dalok, óvodában, 
iskolában készülődés, várakozás és nem-
sokára itt a karácsony. A hideg is elenged-
hetetlen az ünnephez, kesztyű, sapka kell, 
rögtön bevillan a karácsony. Első lépés a 
Mikulás. Majd az adventi készülődés, va-
sárnaponként meggyújtjuk a gyertyákat 
az adventi koszorún. Kint a fák tetején 
megjelenik a dér, még jobb, ha hó is esik. 
Az egész ház díszben, duruzsol a kályha, 
tökéletes a hangulat. Kezdjük tervezni mit 
fogunk sütni-főzni, mi lesz a zene, taka-
rítás, díszítés, fenyőillat, mézeskalács … 
sorolhatnánk kinek mi hozza meg a ka-
rácsonyi hangulatot, de egy dolog közös: 
szokásokról mesélni, újra és újra megélni 
az emlékeket.

A hagyományok és az ünnepek egyik 

legfontosabb szerepe, hogy a folyamato-
san változó világban egyfajta állandósá-
got teremtenek, így hozva megnyugvást a 
résztvevőknek. A családi hagyományok e 
mellett hatékonyan erősítik a „mi” tudatot, 
az összetartozást. A „mi így szoktuk” öntu-
dat a család másoktól való különbözőségét 
hangsúlyozza és éppen ezzel az összetar-
tozást erősíti. Azzal, hogy a nagymamám 
receptje szerint sütöm az ünnepi kalácsot, 
ahogy a dédi is csinálta, ébren tartom a sze-
retteim emlékét és magunk közé varázso-
lom azokat, akik már nem lehetnek velünk. 
Így biztosítva egyfajta folytonosságot. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem térhetünk el a 
megszokottól, hiszen az új elemek új színt 
hoznak, és bízhatunk abban, hogy a mi 
gyerekeink már ezzel együtt viszik tovább 
a hagyományokat! 

Karácsony a világban …
Anglia: Pulyka és puding. A puding tá-

volról sem emlékeztet arra az édes krémre, 
amit itthon keverünk. Hetekkel korábban 
készítik, tömör, laktató, kandírozott gyü-
mölcsökkel, mandulával alaposan meg-
pakolva. A pudingot minden családtag 
megkeveri és közben kívánhat valamit. 
A királynő minden évben beszédet intéz 
nemzetéhez. Ajándékozás 25-én reggel 
van, utána következik az ünnepi ebéd.

Lengyelország: Erősek a vallási ha-
gyományok, még azok is böjtösen esznek 
24-én éjfélig, akik egyébként nem vallá-
sosak. Sajátos babona, hogy az asztalnál 
páros számú embernek kell ülnie. Legnép-
szerűbb a céklaleves tésztával, hús nélkül 
készített bigos és pirog, a hering, a töltött 
káposzta és a mákos kalács. A vacsora 
végén ostyát törnek, elosztják egymás kö-
zött, amivel összetartozásuk szilárdságát 
szimbolizálják.

Németország: Libasült kerül az asz-
talra, sütés közben levével, vagy sörrel 
locsolgatják, változik a töltelék: almás, 
gesztenyés, libamájas. Krumpli gombóc-
cal, párolt lilakáposztával tálalják. Kö-
vetkezik a stollen, aminek a kalácshoz és 
a gyümölcskenyérhez egyaránt van köze, 
a rajta levő cukormáz pedig a bepólyázott 
Kis Jézust idézi.

Finnország: Manók a ködös északon 
a finn népszokásokban szerepelnek, de ők 
nem okoznak galibát, ezért ott vacsora után 
le sem szedik az asztalt, hogy a manók is 
jól lakhassanak. Előétel lazac rákmár-
tással, utána sajtlevest, sonkát, heringet 
esznek, köretként krumplit, utána mézes, 
gyömbéres süteményeket. Hagyomány, 
hogy 24-én délben, Turkuban, régi fővá-
rosukban kihirdetik a karácsonyi békét, az 
eseményt a TV is közvetíti.

Görögország: Nagyon más hagyomá-

nyok kapcsolód-
nak a karácsony-
hoz. 12 napig tart, 
december 25-tól 
vízkeresztig. A 
babona azt tart-
ja, hogy vannak 
bizonyos manók, 
koboldok, akik a 
görögök igyeke-
zetét – hogy mindent megtegyenek a kö-
vetkező év bő terméséért, a jó egészségért 
és a sok pénzért – meghiúsítják, megeszik 
az ételeiket, törnek-zúznak a házukban. 
Ezért távol kell tartani őket. Ebben a tűz a 
legnagyobb segítség, ami soha nem alud-
hat ki az ünnep alatt. Hamuját a földekre 
szórják, varázserőt tulajdonítanak neki, 
úgy tartják, jobb lesz tőle a következő évi 
termés. Január elsején kapják a gyerekek 
az ajándékokat. Szent Vaszilisz ünnepén. 
Ekkor eszik a vaszilopita nevű édes süte-
ményt, amit újév napjának első perceiben 
vágnak fel. A sütemény tetején szerepel az 
új évszám, benne pedig pénz rejtőzik, aki 
megtalálja, annak szerencséje lesz.

Olaszország: Már december elején 
megkezdődik a készülődés, de a Mikulás 
ott nem teszi tiszteletét Miklós napján. Ka-
rácsonyra érkezik a Télapó, Babbo Natale 
a neve, felesége Befana, a jó boszorkány 
pedig vízkeresztkor osztogat ajándékot. A 
gyerekek nem a cipőiket, hanem a zokniju-
kat készítik ki, ebbe kapnak édességet. Ad-
venti koszorút nem látni az otthonokban, 
de sok helyen építenek jászolt. Szentestén 
templomba mennek, mindenki megnézi a 
pápai áldásosztást Rómában, vagy a TV-
ben. A menü vidékenként változik: biz-
tosan szerepel benne tészta, pl.: lassagne, 
tortellini vagy vajjal leöntött spenótos 
ravioli, a főételek között mind található 
hal, nyúl és bárány. Mindenhol ott pompá-
zik az asztalon a hagyományos karácsonyi 
sütemény a panettone.

Franciaország: Karácsonyfa nincs 
minden otthonban, ha van, jóval az ünnep 
előtt állítják. Az ünnepi ebéd 25-én zajlik. 
A fényűző étkezési hagyományoknak meg-
felelően van minden: előételként füstölt la-
zac, libamájpástétom, Szent Jakab kagyló 
kis szendvicseken, a főétel gesztenyével 
töltött gyöngytyúk vagy pulyka, köret her-
cegnőburgonya, és párolt zöldségek. Min-
dig van sajttál többféle sajttal, klasszikus 
édesség a csokoládékrémes fatörzs. A déli 
vidékeken a vacsora fénypontja a tizenhá-
rom desszert elnevezésű étel: fügéből, di-
óból, mandulából, mogyoróból, … minden 
háznál saját recept szerint forralt borral, 
vagy likőrrel fogyasztva. 

Margó néni

HOL TEREM AZ üNNEP?
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Élet a romokon
(’56 utáni hangulat

Lászlófalván)
Bizony, jó hatvan esztendeje, az 

ötvenes évek második felében is sokak 
szabadulni igyekeztek termőföldje-
iktől, akkor is bizonytalannak látva 
a gazdálkodás helyzetét, jövőjét. A 
Petőfi Népe 1957. évfolyama apróhir-
detéseiben is több szentkirályi (akkor 
hivatalosan lászlófalvi) földet kínáltak 
eladásra, az egyiküket „akácos berek-
kel”. Egy szentkirályi ingatlant eladás-
ra kínáló hirdetés mellett rádiószerelő 
hirdette, hogy „olcsón, gyorsan, szak-
szerűen” javít. 

Ma a félig-meddig tréfás hirde-
tés szerint a cégek, vállalkozók: jól, 
gyorsan, olcsón dolgoznak, de a meg-
rendelő e három közül csak kettőt 
választhat…

Erre a hatvan évre visszatekintve 
is már teljes életmódváltást, a vidéki 
életforma teljes átalakulását, megvál-
tozását láthatjuk, a kis hírek, apróhir-
detések szintjén is. Amelynek káros 
következménye, hogy az újabb nem-
zedékek számára szinte a régebbi teljes 
termelési kultúrák, életmódok, élet-
formák válnak ismeretlenné, s ha már 
ismeretlenné, akkor értéktelenné is. 

A Petőfi Népe egy 1957. júliusi híre 
szerint T.J. lászlófalvi lakos „kereszt-
berakott gabonája” villámcsapás miatt 
kigyulladt és leégett. 

1957 szeptemberében 
Felsőlászlófalván kínáltak eladásra 
egy „négylábítós, négynyüstös, regu-
látoros szövőszéket, felszereléssel”. 
Egy másik felsőlászlófalvi hirdetésben 
olvasható: „kiadó törésre” nagyobb 
mennyiségű kukorica.

1957-ben az úgynevezett „Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom” 40. 
évfordulóját „illett” jól megünnepelni 
Bács-Kiskun megyében is, de a szent-
királyiak jól megúszták, a lap szerint 
mindössze „munkás-paraszt találko-
zót” rendeztek; szemben olyan telepü-
lésekkel, ahová „szovjet elvtársakat” 
is kellett hívni ünnepelni. November 
közepén a címlapon tudhatott meg 
a lap olvasóközönsége részleteket a 
szentkirályi „ünneplésről”. Eszerint „a 
budapesti Autóvillamossági Gyártól 

az igazgatóval és párttitkárral együtt 
16 munkás látogatott el vasárnap 
Lászlófalvára. Rajtuk kívül mintegy 
400 lászlófalvi vett részt a két és fél-
órás műsoron, amelyet az iskolások 
és a KISZ-szervezet kultúrcsoportjai 
adtak tiszteletükre. Az ünnepi beszédet 
Farkas János elvtárs, az MSZMP helyi 
szervezetének titkára mondta, han-
goztatva a munkás-paraszt szövetség 
fontosságát. A fővárosiak válaszukban 
biztosították a falu dolgozóit, mindent 
megtesznek, hogy erősödjenek a barát-
ság szálai a munkások és a dolgozó 
parasztok között. A műsort közös ebéd, 
majd hétfőn reggel 5 óráig tartó tánc-
mulatság követte.”

Felhívnám mai olvasóink figyelmét 
arra, hogy a két és fél órás kötelező 
műsor után a résztvevők még másnap 
hajnalig mulattak. Jól bírták! Nyilván 
ki kellett mulatniuk magukból azt a 
mérhetetlen sok sületlenséget, amelyet 
egy ilyen műsorban, beszédekben lát-
hattak, hallhattak. 

Nem hinnénk, de a szentkirályi-
ak annyira belejöttek a mulatásba a 
november 10-ei alkalmon, hogy kis-
vártatva újabb rendezvényen kerültek 
elő a táncos lábak. A lap december 
3-ai száma a következő hírt eresztette 
világgá, amelybe persze belekerült az 
akkor szokásos „vörös farok”, a régi 
főispán mocskolása: „Lászlófalván 
még nem felejtették el a november 
10-én tartott munkás-paraszt találko-
zót a község lakói. A mintegy húsz 
nappal ezelőtt megrendezett találko-
zó sikere, emléke vonzotta most a 
község gazdáit a tanács, a párt és a 
helyi népfrontbizottság által szervezett 
paraszttalálkozóra, melyre a falu veze-
tői meghívták a járási vezetőket is.  
Simó Tibor járási MSZMP-titkár 
beszámolóját több mint 150-en hall-
gatták meg. A beszéd után a község 
legszebb lányai szolgálták fel a finom 
vacsorát, a legények csapra ütötték a 
boros- és söröshordókat, s rövidesen 
megteltek az asztalok poharakkal és 
a poharak mellett kedélyes beszélgető 
csoportok alakultak. A hangulatot csak 
fokozták Faragó István és zenekará-
nak tagjai, akik a szebbnél szebb régi 
nóták mellett táncdalokat is játszottak. 
Mire beesteledett, s a Nap hunyorgó 
fényét felváltották a pislákoló petró-

leumlámpák, a részvevők száma már 
megközelítette a négyszázat. Tanítók 
ültek paraszt bácsik mellett, s hasznos 
dolgaikról, közös ügyeikről, gondjaik-
ról vitatkoztak.  Eljött a találkozóra a 
nyolcvanegynéhányéves Oláh Gyula 
bácsi is, pedig mint mondotta, kicsit 
nehezére esett a gyaloglás a központtól 
öt kilométerre levő kis tanyából. De 
azért megérte, mert jól érezte itt magát, 
nemcsak ő, hanem mindenki. A Lövétei-
házaspár [helybeli tanítók – bor-] szin-
te elérzékenyülten nyilatkozott a mai 
vezetőkről, akik együttéreznek, együtt 
élnek a dolgozókkal, nem úgy, mint 
az egykori főispán, aki húsz év alatt 
csak egyszer jelent meg az akkor még 
Szentkirály néven ismert pusztán. A 
találkozó hétfőn a reggeli órákban ért 
véget. Horváth Ignác”

Hej, csak ez a vörös farok, s mind-
az, ami mögötte volt, ne keserítette 
volna az életet! Mert ne keverjük össze 
a járási vezetőket a megye első számú 
vezetőjével, a régebbi főispánokkal, 
vagy a pártállami megyei tanácsel-
nökökkel, avagy a mai megyei kor-
mánymegbízottal. Nyilván egy megyei 
első számú vezető nem töltötte, és ma 
sem tölti minden idejét a falvakban.  
A járási vezető – rendszertől függet-
lenül – már többször meglátogathatja 
a hozzá tartozó falvakat, de a cikk 
szerint a mulatságra az ’57-es járási 
vezetőket is „hívták” a jó elődeink, 
tehát nem munkájuk miatt voltak jelen 
a járásiak. 

Arról pedig, hogy mennyire „éltek 
együtt”, s mennyire „éreztek együtt” 
a korabeli pártállami vezetők a nép-
pel, árulkodik a ’56 utáni megtorlások 
statisztikája: a halálos ítéletek, szabad-
ságvesztések legtöbbjét munkásokra, 
parasztokra szabták ki. De nem árt 
tudni, hogy az ’56 előtti években több 
mint 400.000 paraszt került börtönbe 
„beszolgáltatási kötelezettség elmu-
lasztásának bűncselekménye” miatt.  

S mekkora nagy-nagy „együttérzés 
és néppel való együttélés” kísérte az 
ötvenes évek végén a téeszesítést is, 
bizony! Szem nem maradt szárazon. 
Szólunk még róla.

Békesség veletek! A kő marad.

–bor–

GArAboNcIás dIáK



Amikor az ünnepekre készü-
lünk és majd megéljük az ünnep-
napokat, szeretnénk ha úgy volna 
minden, hogy a készület is, az 
ünnep is valódi legyen. Így hát 
szemlélni kezdjük a karácsonyi 
eseményeket, hisz rengeteg isteni 
ajándék származik belőle...pusz-
tán azzal, hogy végiggondolunk 
belőle néhány dolgot, elmélke-
dünk, odagondolunk. 

Amikor készülünk, az egyben 
azt is jelenti, hogy Jézus ott áll az 
ajtónk előtt és zörget. Soha sincs 
késő odafigyelni rá. Csak kinyit-
juk a szívünket, hiszen Ő be akar 
térni hozzánk. 

Tény, hogy az érzésekkel 
nem lehet vitatkozni. Ha valaki 
azt mondja, hogy "szomorú va-
gyok", akkor nem mondhatjuk 
neki, hogy "de buta vagy", mert 
akkor a másik létezését tagad-
nánk vele. Nyilván megpróbál-
juk vigasztalni, de szabadnak 
kell hagyni egy ponton a másikat, 
mert az emberrel találkozunk, 
nem pusztán a gondolataival. 
Egy ember nem tehet boldoggá 
egy másik embert, de a légkört 
azért még meg lehet teremteni 
hozzá. Azért nem kényszeríthet 
senki senkit a jóra, mert szabad-
ságában korlátozná. 

Az Isten Országa az Istennel 
és az emberekkel való meghitt-
séget jelenti. Egy régi fordítás 
szerint: "Isten Országa benne-
tek van". Az új fordítás szerint: 
"Isten Országa köztetek van". 
Tehát nem a kis szívemben van, 

hanem a közösségben, így a tár-
sadalomban is. A mennyország itt 
van köztünk. A meghittség pedig 
erőt ad és örömet nekünk, visz 
előre és fellobogtatja a szívün-
ket. Adódik hát a kérdés: Jézus 
a számunkra ember, vagy inkább 
Isten? Az lenne a jó, ha inkább 
ember lenne. Azért lett Ő ember, 
mert arra volt szükség, hogy az 
Atya szeretetét, mint ember ki-
nyilvánítsa és tudjunk vele be-
szélgetni, úgy is, mint egy ember 
az emberrel. Érezzük, hogy Jézus 
hat ránk. De azt már nem mindig 
érezzük, hogy mi is tudunk hatni 
rá. Pedig tudunk. A szomorúsá-
gunk is, az örömünk is hatással 
van Jézusra. Van úgy, hogy nem 
érezzük a Vele való kapcsolatot, 
nehéz az Istennel való beszélge-
tés. Olyankor persze mondhatjuk 
magunknak, hogy "Kitartás! Fog 
ez menni!", de nyugodtan panasz-
kodhatunk az istenségnek, sőt ta-
lán kell is neki panaszkodnunk. 
Kipróbálhatjuk a következő kis 
gyakorlatot is! Mondjam azt 3x: 
"Uram, megteszek mindent, amit 
akarsz". Majd mondjam magam-
nak ugyanígy 3x: "Uram, nem te-
szek meg mindent, amit akarsz". 
És rá fogunk tudni érezni, hogy 
melyik passzol jobban a zsigere-
inkhez, hogy melyik állapot ural-
kodik jelenleg rajtunk...melyik 
az igazi?!

Van két jó barát. Mennek újsá-
got venni és egyikőjük odalép az 
árushoz és kéri az újságot, majd 
fizet. Közben megkérdezi:

- Hogy tetszik lenni? Jól megy 
a bolt?

- Semmi köze hozzá! - feleli 
az újságárus.

- Nem fázik?
- Semmi köze hozzá! - hang-

zik újból.
Végül a barátja kérdezi őt: 

"Miért vagy ilyen kedves ehhez?" 
- "Mert én döntöm el, hogyan vi-
szonyuljak hozzá" - válaszolta. 

Senki nem szabhatja meg, 
hogyan viszonyuljunk dolgok-
hoz, hanem azt mi tesszük meg 
szabadon. Így lehet valamiképp 
átölelni a korlátokat, melyek oly 
sok felől jelentkeznek napjaink-
ban. Bármilyen helyzetben meg-
található a helyes hozzáállás úgy, 
hogy senki nem veszi el a szabad-
ságot...noha ez rendkívül nehéz 
lehet. A változtatás feszültséget 
is jelent és ha egy igazságtalan-
ságot nem lehetséges megszün-
tetni, megkereshető - noha nem 
egyszerű dolog ez - a saját helyes 
hozzáállásunk. 

Egy közmondás szerint ha 
kérni akarsz valamit, attól kérd, 
aki a legelfoglaltabb! Akinek sok 
ideje van, az úgy se teszi meg. 
És mivel a jó Isten elég elfoglalt, 
bátran kérhetünk tőle, zaklathat-
juk Őt, gyakran a nyakára járha-
tunk. Kívánok szeretettel öröm-
teli felkészülést, jó harcokat és 
majd nyugodt, meghitt pihenést, 
ünneplést, végül boldog új esz-
tendőt!

Molnár Zsolt
plébános

6. oldal                              SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                2016. december

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!



Az ember egyik jellemző sajátos-
sága, hogy ünnepel, egyedül a földi 
lények közül. De mi is az ünnep? 
Kodolányi János írja meg legszebben 
„Az égő csipkebokor” című regényé-
ben, ebből idézek inkább néhány sort: 
„Amikor az anyagi világ sűrű szöve-
vénye megnyílik, s átragyog rajta a 
másvilág fénye, mint felhők közül a 
nap… amikor egy bezárt szobában a 
földi kín jajgatása elhallgat, s fölsír 
az újszülött gyermek első szava… 
Amikor két egymást szerető ember, 
legény meg leány, először öleli, csó-
kolja meg egymást. Amikor legszebb 
ruhájába öltözve örök hűséget eskü-
szik egymásnak…

Mikor az ember búcsút int fáradt 
szeme pillantásával az életnek, s 
örökre behunyja, ágya szélén pedig 
egy asszony ül, fogja hidegülő ke-
zét, pillantása megrendülten pihen 
a távozó arcán, biztatja is, siratja 
is, majd gyengéden lezárja a kialvó 
szemet, amilyen gyöngéden újszü-

lött gyermekét simogatta… Mikor a 
templomban megkondulnak a haran-
gok, s a tömeg felujjong: Föltámadt 
Krisztus e napon!... Amikor az első új 
kenyér, az első korsó bor megjelenik 
a fehérrel terített asztalon… Valaha, 
a paradicsomi létben, ünnep volt az 
ember minden napja, minden per-
ce, hiszen az örökkévalóságban élt, 
együtt az Istennel. Ahogy süllyedt az 
ember, váltak ünnepei egyre ritkáb-
bakká, egyre üresebbekké. Mert az 
ünnep: kiemelkedés, fölszárnyalás az 
alantasból, a térből és időből, az élet-
ből – a létbe. Abbahagyása minden 
tevékenységnek, magunkba fordulás, 
megtisztulás, szellemivé válás. Az 
ünnep: a szabadság. Megszabadulás 
minden nyűgtől…

Az ünnep: csend. Megállás. El-
merülés az időtlenségbe. Hangtalan 
ujjongás, néma zokogás. Mosoly a 
könnyek között. Könny a mosoly-
ban. Az ünnep az a pillanat, mikor 
álomnak érezzük a valóságot És va-

lóságnak azt, ami láthatatlan, meg-
foghatatlan.”

Köszönöm, Atyám, hogy ünne-
pelni tanítasz. Ritkán tudunk iga-
zán ünnepelni, de olyankor érezzük, 
mennyire szeretsz. Igéd, a megszüle-
tett Krisztus tegye ünneppé minden 
napunkat, hogy képesek legyünk 
egymás felé átárasztani Tőled kapott 
szeretetünket. Ámen.

Szeretetteljes és áldott
adventi és karácsonyi

ünnepeket kívánok
a szentkirályi református

gyülekezet nevében!

Szeretettel hívjuk
ünnepi alkalmainkra!

Karácsonyváró énekes szeretetven-
dégség – december 17. szombat 15 
óra.
Gyermekkarácsonyi ünnepség 
– advent negyedik vasárnapján, de-
cember 18. délelőtt 10 óra, melyen 
a gyermekek megkapják a karácso-
nyi csomagokat is.
Ökumenikus karácsonyi ünnepség 
– a Római Katolikus Templomban 
december 24. 16 óra.
Karácsony első napja – december 
25. vasárnap 10 óra, Ünnepi Úrva-
csorás Istentisztelet.
Karácsony másodnapja – december 
26. hétfő 10 óra, Ünnepi Úrvacsorás 
Istentisztelet.
Óévi hálaadó Istentisztelet – decem-
ber 31. szombat délelőtt 10 óra.
Újévi ünnepi Istentisztelet – 2017. 
Január 1. vasárnap 10 óra.
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REFORMÁTUS ÉLET

„…ünnepeljünk, a tisztaság és igazság kovásztalanságával.”
1Korinthus 5, 8
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Elhunyt Hegedűs Béla reformá-
tus lelkipásztor, Bács-Kiskun megyei 
esperes, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület főjegyzője életének 59. 
évében. Életéért a tiszakécskei reformá-
tus templomban adnak hálát december 
10-én, szombaton délelőtt 10 órakor. 
Hegedűs Béla otthonában lett rosszul 
szerda este, és azonnal meghalt.
Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspö-
kének megemlékezése

Pár hete, amikor az egyházkerületi 
közgyűlésen megnyitottuk a Bibliamú-
zeum alagsori részét, azon humorizál-
tam, hogy mi a főjegyző úrral egykor 
ott kazánfűtösködtünk, s lám, mi lett a 
régi, sötét pincéből… Szerényen mo-
solygott és szokása szerint nem igazí-
tott ki (nem volt szokása más szavába 
vágni), hogy inkább és rendszerint és 
megbízhatóan és hűségesen, jobbára 
csak ő végzett ott munkát, mint mindig 
is egész életében. Nem keresett új fel-
adatokat, rátalált az, amit csak ő tudott 
megoldani.

A páratlan emlékezőtehetségű, 
szerény tiszakécskei fiú ezzel a hűség-
ajándékkal kezdte a tanulmányait a bu-
dapesti teológián, és lett néhány évnyi 
segédlelkészség után otthon, Ókécskén 
lelkipásztor. Csodálatos megtapasz-
talásai voltak az imádságok meghall-
gatásáról, ahogyan Isten elrendezi a 
külső körülményeket, alkalmat teremt 
jó munkára és megszilárdítja a hívők 
szívét – a legrettentőbb kilátástalan-
ságok között is. Ezernyi munkában, 
gyülekezetépítésben, iskolaalapítás-
ban, közegyházi feladatokban mind-
egyre ez a bizonyosság tartotta a józan 
belátásnál, akkor is, amikor mások már 
összeroppantak a kétségek alatt: „a mi 
országunk mennyekben van, honnét a 
megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” 
(Filippi 3, 20)

Olykor úgy tűnt, hogy inkább kerüli 
is a szavakat – de csak a hangzatosakat. 
Kerülte a komázást is – de véghetetle-
nül hűséges volt barátaihoz. Nem volt 
engedékeny – mert tudta, az irgalom 
és a könyörület nem a gyengék erénye, 
hanem a szabad istengyermekek nagy-
szerű kiváltsága. Határozott volt – de 
nem elhatárolódó. Tudott utolsó is len-
ni – más félbe-szerbe hagyott dolgát is 
elvégezte, mindet a maga során. Nem 
keresett érdemet – mert hálás ember 
volt, a megváltás titkának boldog isme-
rője. Tiszakécske, a Bács-Kiskunsági 

Egyházmegye, a Dunamelléki Egyház-
kerület, egyházunk egész közössége 
mély megrendüléssel siratja őt, és sír 
hitvesével és családjával együtt.

Nagy és megrendítő igazság van 
Jézus szavaiban: „az egyik felvétetik, 
a másik ott hagyatik…” (Máté 23,40). 
Hanem az vigasztal, amit ugyanitt 
mond Megváltónk a hű és bölcs szol-
gáról: „Boldog az a szolga, akit az ő 
ura, mikor haza jő, ily munkában ta-
lál.” (Máté 23,46)

A hű szolga felvétetett, igaz bará-
tunk nincs már velünk. De a gyenge-
ségünk és végességünk közepette is, itt 
a halál árnyékának völgyében, a feltá-
madás boldog hitében adunk hálát Is-
tennek azért, hogy Hegedűs Béla nem 
volt híjával a hálás élet jó gyümöl-
cseinek. Bizonnyal, mi nem voltunk 
készek arra, hogy Illésként elragadja 
őt tőlünk az Úr – bizonnyal, ő kész 
volt minden órán, mert jó munkával 
készült Üdvözítője elé állni. (ABFRA 
Bogárdi Szabó István)
Hegedűs Béla életrajza

Hegedűs Béla 1958. július 11-én 
született Tiszakécskén.  Általános is-
kolai tanulmányait követően a Sze-
gedi Déri Miksa Gépészeti és Erős-
áramú Szakközépiskolában tanult. 
1976–1981 között a Budapesti Refor-
mátus Theológiai Akadémia hallgatója 
volt. 1979-ben kötött házasságot Nagy 
Máriával, házasságukból négy gyer-
mekük született, Máté, Bence, Doroty-
tya és Márk.

1986-ban szentelték fel református 
lelkésznek. Már ezt megelőzően szol-
gált 1978-tól exmisszusként Kecske-
méten, 1979-től Tiszavárkonyon és 
Tószegen, majd 1980-tól újra Kecske-
méten, ahol 1981-től segédlelkész volt. 
1983-ban a Lakitelek–Nyárlőrinci Re-
formátus Társegyházközség lelkipász-
tora lett. Nyolc éves szolgálata alatt 
épült fel a lelkészlakás és a gyülekezeti 
terem, és szépült meg a templom, illet-
ve készült el az új nyárlőrinci imaház 
is.

1991-ben hazahívta szülővárosa, 
Tiszakécske lelkipásztorának. Legfon-
tosabb feladatának a lelki építkezés 
mellett a templom külső és belső fel-
újítását és az egykori református iskola 
újraindítását tartotta. Az iskolában alá-
zatos és eltökélt munkájának köszön-
hetően folytatódhatott fél évszázad 
után a református nevelés 1993-ban, 
először általános iskolai, majd gimná-

ziumi keretek között is. Lelkészi mun-
kája mellett 1994-től az iskola igazga-
tója, majd 2005-től főigazgatója lett, és 
23 esztendőn át hirdette Isten igéjét a 
református áhítatokon; oktatta, nevel-
te a fiatalságot; együtt élt egyházával; 
tanácsaival, bölcsességével mindenki-
nek a rendelkezésére állt.

Bár számos gyülekezet meghívta 
lelkészének, haláláig a Tiszakécskei 
Református Egyházközség lelkipász-
toraként szolgált.

A Bács-Kiskunsági Református 
Egyházmegyében 1986 óta vállalt 
tisztségeket, először pénztáros, majd 
jegyző, később főjegyző lett, 2005-től 
pedig haláláig esperesként szolgált.

Hasonló módon vállalta a rá váró 
szolgálatokat a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerületben. Először a 
Gazdasági Bizottság tagjaként szol-
gálta a kerület 300 egyházközségét és 
a kerületben dolgozó lelkésztársait. 
2015 júliusától mint rangidős esperes 
megbízott főjegyzőként, majd 2016 ta-
vaszától választott főjegyzőként, azaz 
püspökhelyettesként állt helyt.

A Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának 2009 óta volt tagja. 
Zsinati Tanácstag, később a Zsinat 
Gazdasági Bizottságának tagja is volt.

Egyházi teendői mellett világi fel-
adatokat is vállalt: önkormányzati kép-
viselő volt Tiszakécskén 1995–1999, 
illetve 2002–2006 között. 2006-tól 
2010-ig pedig a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Oktatási és Egyházi Bi-
zottságának tagja, valamint a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségi tag-
ja volt.

2001-ben Tiszakécske település-
fejlesztéséért díjjal, majd tizenöt évvel 
később Bács-Kiskun Megyéért Díjjal 
ismerték el munkáját.

Hegedűs Béla életének 59., lelké-
szi szolgálatának 35. évében hunyt el 
2016. november 30-án.

www.parokia.hu
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JÓTÉKONYSÁGI EST – 2016-BAN IS

November 18-án igazán jó hangulatú, érdekes produkciókat felvonultató esten gyűjtöttek pénzt az iskola 
tanárai és tanulói a Szentkirályért Közalapítvány számlájára az iskola javára. Több mint 200.000.- Ft gyűlt 
össze, köszönjük a felajánlásokat!

Mesemondó verseny

November 18-án rendezte me-
semondó versenyét a Szentkirályi 
iskola alsó tagozata. Minden kis-
diák alaposan felkészült, így az 
idén is nehéz volt a zsűri dolga. 
Minden résztvevő kapott ajándé-

kot és oklevelet, a díjazottak pe-
dig szép mesekönyvekkel mehet-
tek haza.

Helyezések: 1-2. o. I. Kutasi 
András 1.o., II. Vas Zoltán 1.o., 
III. Bimbó Levente 2.o.

3-4.o I. Kutasi Ferenc 3.o., II. 
Bimbó Petra 4.o, III. Hunyadi 
Réka 4.o.

Különdíjasok: Pongó Dorina 
2.o., Kovács Janka 4.o, Szabó 
Luca 3.o., Bárány Bianka 4.o.



10. oldal                            SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                2016. december

Sokadik alkalommal gyűltek ösz-
sze Művelődési házunkban december 
1-én az M-44-es autóút (pontosabban 
gyorsút) nyomvonalába eső ingatla-
nok tulajdonosai és az érdeklődők. 
Tiszakürti, lakiteleki, szentkirályi, 
nagykőrösi tulajdonosok mellett vol-
tak Kerekegyházáról is. Természete-
sen a települési önkormányzatok is 
képviseltették magukat. A beruházó 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 
a tervezők, a közlekedésrendészet, a 
Nemzeti Közlekedési hatóság képvise-
lői egyaránt részt vettek.

Eltérés az eredeti nyomvonaltól 
Szentkirályon van, melyet természet-
védelmi okok miatt változtattak meg. 
A Kossuth major melletti több hektá-
ros szikes tocsogót kellett kikerülni. 
A fentiek miatt a majornál néhány 10 
méterrel, tovább haladva kelet felé 
viszont 200 méterrel kerül az út észa-
kabbra. A fórumon tájékoztatást kap-
tunk az útépítés szakaszairól. A jelen 
időszakban már kezdik a Tiszakürt-
Kondoros közötti szakasz építését. Ezt 
követi a Tiszakürt-Lakitelek szakasz 
új Tisza híddal. Az út folytatásában a 

Lakitelek-Szentkirály-Nagykőrös sza-
kasz épül 2018. évi kezdéssel. Ez utób-
bi útszakasz csatlakozik az M-8 autó-
pályához Nagykőrös keleti részén. Az 
érintett ingatlantulajdonosok elsősor-
ban technikai kérdéseket vetettek fel. 
Önkormányzatunknál rendelkezésre 
áll pontos nyomvonaltérkép, melyről 
akár méteres pontossággal is megha-
tározható az út nyomvonala. A térkép 
megtekintése ügyében keressék Szabó 
Gellért polgármestert, vagy Kutasi Fe-
renc alpolgármestert.

V. F.

Újabb fázisához érkezett az M-44 autóút építése

Végső búcsút vettünk Turkevi 
Nagy Sándorné (Lencsi)től 
(1937–2016).

Hosszú éveken keresztül volt 
tevékeny munkása községünk 
életének. Nemigen volt olyan 
rendezvény melynek szervezésé-

ben ne vett volna részt. Alapító 
tagja volt a nyugdíjas klubnak, 
hosszú éveken keresztül pénztá-
rosa is egyben. Szervezte a kö-
zös névnapokat, kirándulásokat. 
Áldozatkészségével és példaadó 
munkavégzésével érdemelte ki 

1999-ben a Községi Kitüntető 
Címet. Emlékét megőrizzük. 

A legvégén nem az számít, 
hogy mennyi év volt életedben, 
hanem hogy mennyi élet volt 
éveidben.

-szerk-

ELKÖSZÖNTüNK

Szentkirály község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki az önkormányzat tulajdonában lévő 
Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti 
fecskeház 2. számú garzonlakásának 
bérletére.

A pályázatok beadási határideje: 
2016. december 29. csütörtök 16 óra.

A pályázatokat a pályázati adatlap 
kitöltésével, a szükséges mellékletek 
csatolásával a Polgármesteri Hivatal 
címére postán, vagy személyesen kell 

eljuttatni. A részletes pályázati kiírás 
és adatlap a Polgármesteri Hivatalban 
ügyfélfogadási időben átvehető.

A pályázatok elbírálását a képvi-
selő-testület végzi, legkésőbb 2017. 
január 31-ig.

Pályázat fecskeházi lakás bérleti jogára

A 100/2016-os kormányrendelet 
2016. június 15-én lépett életbe. Ennek 
értelmében a saját fúrt kutakat be kell 
jelenteni a helyileg illetékes jegyzőnél. 
Persze az ügy nem ilyen egyszerű, hi-
szen gyakorlatilag mindenki érintett, 

aki ingatlannal rendelkezik. Ez ügyben 
szervezett fórumot Szabó Gellért pol-
gármesterünk november 30-ára műve-
lődési házunkba. Sok kérdésre kaptunk 
választ, azonban az ügyintézés az érin-
tettek dolga. A bejelentési kötelezett-

ség részleteiről, a kormányrendelet 
értelmezéséről, újságunk következő 
számaiban részletes tájékoztatást 
adunk.  A bejelentést ne hagyjuk az 
utolsó napokra!

-szerk-

Azok a csőkutak
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Meggyes-mákos pite
Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, pici só, 2 

evőkanál porcukor, 1,5 teáskanál sütőpor, 20 
dkg hideg vaj, 2 tojás sárgája, 1 evőkanál tej-
föl.

A mákos töltelékhez: 10 dkg őrölt mák, 7 dkg porcukor, 
1 citrom héja, 2 dl tej, 6-7 evőkanál étkezési gríz, 2 tojás 
fehérje.

A meggyes töltelékhez: 1 üveg meggybefőtt (vagy 70 dkg 
friss, magozott meggy), 1 mokkáskanál fahéj, 3-4 evőkanál 
cukor, 2 vaníliás pudingpor.

1. A lisztet egy tálba tesszük, a sót, a cukrot, majd beleke-
verjük a sütőport. A vajat gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk 
a liszttel, majd a két tojás sárgájával és a tejföllel összeállítjuk 
a tésztát. A tésztát két részre osztjuk, fóliába csomagoljuk, és 
kb. fél órát pihentetjük a hűtőben.

2 A pihentetés után a két darab tésztát tepsi méretűre nyújt-
juk. Elkészítjük a mákos tölteléket: tejbe beleöntjük a porcu-
korral elkevert mákot és a citrom reszelt héját. Folyamatosan 
kevergetve két percig fűzzük, majd félretesszük hűlni.

3. A két tojás fehérjét kemény habbá verjük és óvatosan 
beleforgatjuk a mákba, majd a grízt is hozzákeverjük.

4. A meggyes töltelékhez a meggyet kimagozzuk és a 
levével együtt összeturmixoljuk, majd elkeverjük a vaníliás 
pudingporral. Hozzáadjuk a cukrot és a fahéjat. Tűzre tesszük 
és besűrűsítjük. A krémet félretesszük, hogy kihűljön.

5. Egy 20x30 cm-es tepsit kivajazunk, kilisztezünk. Az 
egyik kinyújtott lapot beleterítjük a tepsibe. Rásimítjuk a 
máktölteléket, majd arra a pudingos-meggyes krémet. A 
másik kinyújtott lapot a meggyes krém tetejére fektetjük, 
tojásfehérjével lekenjük és megszurkáljuk. A süteményt 180 
fokra előmelegített sütőben kb. 30-40 perc alatt megsütjük. 
Porcukorral meghintve tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Régi képek fotóalbumból

Egy régi fotó 1966-ból Pásztor Géza jóvoltából.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Csuka Terézia 2016. november 3. anyja neve: 
Csuka Terézia.

Házasságot kötött: Szabó Péter János és Fábián Ág-
nes 2016. november 26-án.

Elhalálozott: Kókai- Szabó Ferencné élt 83 évet, Vörös 
István élt 62 évet.

November időjárása
Szerencsésen átvészelték a tisztelet és megemlékezés élő 

virágai a Mindenszentek napját, néhány napig nem fagytak el. 
A hónap első felében 10 C fok körül volt a nappali legmaga-
sabb hőmérséklet, ezt követte közel egy hétig némi csökkenés 
5-6 C fokokkal. Ismét emelkedett a hőmérséklet 17-től 10 C 
fok körülire, élénk déli, délnyugati szél kíséretében. A hónap 
utolsó napjai viszont már a téli hónapokat kezdték idézni. Ezt 
a változást a vándormadarak előre jelezték, hiszen 18-tól erős 
daruvonulást láthattunk, annak ellenére, hogy alig haladtak az 
ellenszél miatt. Ugyanebben az időszakban a vadlibák több 
faja nagy csapatokban éjjel-nappal vonultak. Érdekes, hogy a 
kutatók szerint azért hangos mindkét madárfaj vonulása, mert 
a családtagok szólítgatják egymást. Ezek a vándorok a messzi 
északról, költőhelyükről érkeztek, ahol ebben az időszakban 
igen sok hideg levegő halmozódott fel, és ősi ösztönük azt 
sugallta, hogy ez a hideg levegő elindul déli irányba. Ez elől 
kötöztek délre, naponta sok száz km-t megtéve, akár óránként 
60-80 km-es sebességgel, amely hátszél esetén még több is le-
het. Csapadékviszonyok: 2-án 1,1 mm, 5-én 7,2 mm, 6-án 15,2 
mm, 11-én 8,8 mm, 12-én 9,6 mm, 16-án 1,1 mm, 26-án 1,8 
mm. Összesen: 44,8 mm. A sokévi átlag: 52 mm.             V. F.

Bolygók láthatósága
a hónap folyamán

A Vénusz naplemente után ragyog a Délnyugati égbolton, 
a hónap végén 4 órával nyugszik a Nap után.

A Mars a késő esti órákban nyugszik, szintén a délnyugati 
égbolton.

A Jupiter a kora hajnali órákban kel, és a keleti égbolton 
látható.

A Szaturnusz december végén kereshető újra a hajnali 
szürkületben a keleti látóhatár fölött.



HIrdETÉsEK

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZentKIRÁLYI híRMOnDó
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

* Szentkirályon az Ady Endre utca 
21. sz alatt lévő 2 szobás, összkomfor-
tos 72 m2–es családi ház, melléképüle-
tekkel, nagy telekkel (1370 m2) eladó. 
A központi fűtés működtethető gáz- és 
vegyes tüzelésű kazánról is. Érd.: 06/30-
3363-203 telefonszámon.

* Eladó Szentkirályon 4 ha legelő 
(0259/15. hrsz). A terület a belterületi 
határhoz közel fekszik, aszfaltos úton 
megközelíthető, villany, vezetékes víz 
a telekhatáron. Érd.: Kutasi Ferenc, 
20/973-4922

* Szentkirályon, és a vele szom-
szédos településeken szántót, legelőt, 
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219

Vastag száraz akác 3.100 Ft/q
Vékony akác 2.700 Ft/q
Vegyes akác 2.900. Ft/q
Nyár tűzifa 1.700 Ft/q

vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)

T: 0620/520-0081, 0620/415-0842

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 

is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-
5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan ke-
zelünk!

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzá-
tartozója jogait megsértették a pszichiát-
rián, jelezze panaszát az alábbi elérhető-
ségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít 
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok szá-
mára, akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06(1)342-6355, 06-70-330-
5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Figyelem!
Ne feledkezzen meg a SZENTKI-

RÁLYI HÍRMONDÓ előfizetéséről 
a 2017-es évre, változatlan, 1.200.- 
Ft-os éves értékben, amit a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárába lehet 
befizetni. Továbbá kérjük az eseti és 
a rendszeres cikkek íróit, hogy írása-
ikat minden hónap 3-ig küldjék el a 
sztkhirmondo@gmail.com címre. Ez 
időpont utáni cikkeket csak érkezési, 
illetve fontossági sorrendben tudjuk 
felhasználni.

-szerk-

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

FELHÍVÁS! SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN


