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A hagyományoknak megfelelően
a „Vágó János” Gazdakör

szervezésében idén is
megrendezésre kerül a

Március 15-i
bankett
Az ünnepi műsorral

egybekötött
megemlékezés

2017. március 14-én,
kedden 18 órakor kezdődik
a Művelődési Házban.
A vacsora szürkemarha pörkölt lesz, mely-
re jelentkezni Vörösné Vári Ilonánál (tel.: 
445-151 vagy 597-016) és Bimbó Ferencnél 
lehet.

Szeretettel várunk a közös megemléke-
zésre és egy kis beszélgetésre minden 
kedves érdeklődőt!

Újabb szentkirályi siker
az UNIVER 24 úszófesztiválon

Az idén is megrendezték Kecskeméten az UNIVER 24 
úszófesztivált, melynek díszvendége Hosszú Katinka olim-
piai bajnok volt.  Az oktatási intézmények között „mozgó-
sítási versenyt” hirdettek, amelyen a szentkirályi iskola a 
kis iskolák kategóriájában 173 benevezett úszóval ismét I. 
helyezést ért el.

Megőrzött jó hírnevünk mellé 150.000.- Ft értékű Al-
föld vásárlási utalványt nyert intézményünk az idén is.

Ezúton köszönöm meg a lelkes szentkirályi szülők és 
gyerekek részvételét és együttműködését!

Baukó Ferenc testnevelő

MeghívÓ
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola március 15-i megemlékezését, melyet az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendeznek 2017. március 14-én, kedden 11:30 órától tartja a művelődési házban.

1848. március 15-e Pest-Budán
Az ünnepi műsort az iskola 6. osztályos tanulói adják elő. Felkészítő pedagógusok: Bimbóné Ádám Mónika, Berze Tímea.
Az ünnepi műsor előtt 11 órakor kezdődik a koszorúzás a Hősi emlékműnél.

A megemlékezésre szeretettel várják a szülőket, és minden kedves érdeklődőt. Ünnepeljünk együtt!

Az utalvány átadója, Avramucz Attila és az átvevők
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A képviselő-testület februári ülésén történt
A képviselő-testület 2017. február 

22-én tartotta a Tiszaugi képviselő-testü-
lettel együtt ülését, ezen minden képvi-
selő jelen volt. Az ülésen megtárgyalták 
és elfogadták a közös önkormányzati hi-
vatal költségvetését a 2017. évre.

Másnap, február 23-án ismét testületi 
ülés volt, ezen is minden képviselő jelen 
volt.

Az első napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette előterjesztését a szent-
királyi önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről.

A polgármester kérelmében az eddi-
gi 351.700.- Ft illetmény megállapítását 
kérte, tekintettel egyebek közt arra, hogy 
az állami költségvetés nem nyújt támo-
gatást a polgármester foglalkoztatására. 
Dr. Lajos Krisztina jegyző tájékoztatta 
a testületet, hogy törvény szerint ebben 
a településnagyságban a polgármester 
havi illetménye 498.585 forint. A kép-
viselők javasolták, hogy a polgármes-
ter illetményét a kérelemtől eltérően a 
jegyzőével megegyező havi 450.000 Ft 
összegben állapítsák meg, amit a testület 
egyhangúan elfogadott.

Részletesen áttekintették a rendelet-
tervezet egyes előirányzatait, majd lé-
nyegi tartalomváltoztatás nélkül egyhan-
gú szavazással fogadták el azt.

A második napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina jegyző ismertette elő-
terjesztését egyesület alapításával ös-
szefüggő döntésekről (névhasználat, 
székhelyengedély). Elmondta, hogy 
2017. február 28-án tartja majd alaku-
ló ülését a Szentkirályiak Egészségéért 
és Sportjáért Egyesület. A tagok ama-
tőr, hobbi szinten sportoló szülők, gye-
rekek, testnevelő tanárok. Az alakuló 
egyesület célja a sportolás, egészséges 

életmód népszerűsítése, sporttevékeny-
ség működtetése (versenyekre nevezés, 
versenyszervezés) közösségszervezés a 
sport által, hátrányos helyzetű csoportok 
számára a sporttolási lehetőség elérésé-
nek a biztosítása. 

A harmadik napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina ismertette a polgármes-
ter szabadságolásának éves ütemtervét, 
amit a testület elfogadott.

A negyedik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette, hogy településünket 
egyetlen kút látja el ivóvízzel. A meg-
lévő tartalék kút nem üzemképes. A tar-
talék vízellátás biztosításával kapcsolat-
ban a BÁCSVÍZ képviselőivel folytatott 
egyeztetés emlékeztetőjének lényegét 
idézte.

„Szentkirály Község folyamatos 
közüzemi vízellátását jelenleg egy mély-
fúrású kút biztosítja, a tartalékkútként 
funkcionáló sekély mélységű, alacsony 
vízhozamú és kedvezőtlen vízminőségű 
vízműkút egy esetleges meghibásodás 
esetén nem lenne képes helyettesíteni az 
üzemelő kutat, így veszélybe kerülne a 
település folyamatos vízellátásának biz-
tosíthatósága.

Új, megfelelő vízminőségű és ho-
zamú, 260 m előirányzott talpmélységű 
vízműkút nettó kalkulált bekerülési költ-
sége körülbelül 16 millió forint.

A folyamatos vízellátás biztosítása 
érdekében az épülő M44-es autópályá-
hoz tartozó, Lakitelek és Tiszakécske 
között megépítésre kerülő két benzinkút 
közművesítésével egy időben körülbe-
lül 5 km hosszúságú 110 mm átmérő-
jű KPE anyagú vezeték kiépítésével a 
Tiszakécske Kistérségi Vízellátó Rend-
szerre történő rácsatlakozás is lehetséges. 
Az építéshez kapcsolódó földmunkákat 

az Önkormányzat el tudná végezni. A 
vezetéképítés (tervezés, engedélyeztetés 
és kivitelezés) összköltsége megközelí-
tőleg 20.000.000 Ft.

Megoldási lehetőség továbbá a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft. képviselő-
jével történt egyeztetést és hozzájárulást 
követően az üzem egyik kedvező víz-
minőségű kútjának rákötése a települési 
vízellátó hálózatra. Ez esetben a rákötést 
úgy kell megvalósítani, hogy az üzem 
belső rendszeréből a település vízellátó 
hálózatába víz ne juthasson, ki kellene 
építeni továbbá a kútfejen egy külön ágat 
vízmérővel felszerelve, melyről biztosít-
ható a település folyamatos vízellátása 
abban az esetben, ha a település jelenleg 
üzemelő mélyfúrású kútja meghibásod-
na. Ez a változat egy háromoldalú (Ön-
kormányzat, BÁCSVÍZ Zrt., Szentki-
rályi Ásványvíz Kft.) megállapodással 
volna lehetséges, ám ehhez a vízügyi 
hatóság és a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal (MEKSzH) – 
mint engedélyező és felügyeleti szerve-
zetek – hozzájárulására is szükség volna, 
ugyanis a település közüzemi vízellátása 
a most termelő vízműkút felújításának 
idejére magántulajdonban lévő kútról 
történne. Tekintettel arra, hogy létezik 
ennél „tisztább” megoldás is, az engedé-
lyek kiadása erősen kétséges.

Figyelembe véve a várható üzemelte-
tési költségeket is, a minden szempontból 
legkedvezőbb és leginkább megnyugtató 
megoldást a távvezeték kiépítése jelen-
tené.”

Az ötödik és hatodik napirendi pont-
ban a képviselő-testület zárt ülésen foly-
tatta tovább tanácskozását, melyen egy 
földügy elbírálását és egy ápolási díj 
meghosszabbítását döntötték el.

Évek óta részt veszünk a Ma-
tematikában Tehetséges Gyerme-
kekért (MATEGYE) Alapítvány 
által szervezett Zrínyi Ilona ma-
tematika versenyen, amelyet idén 
már 28. alkalommal rendeztek 
meg. A versenyen a diákok 2-12. 
évfolyamig indulhatnak. Idén is-
kolánkat 9 diák képviselte az 5-
6-7. osztályokból. A március 4-én 
megrendezésre kerülő Bács-Kis-
kun megyei fordulóban az 5. osz-

tályosoknál 409, a 6. osztályosok-
nál 321, míg a 7. osztályosoknál 
265 induló volt. Diákjaink az el-
várásoknak megfelelően a közép-
mezőny élén végeztek. A hetedi-
kesek mezőnyében Kovács Rita 
az előkelő 2. helyezést érte el, 
így részt vehet a 3 napos Deb-
recenben megrendezésre kerülő 
országos döntőn. Eredményéhez 
gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk neki a döntőben is!

ZRÍNYIS SIKER
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PETőfI TITKAI

Ezzel a címmel február 21-én Borzák 
Tibor újságíró, a Szabad Föld munkatár-
sa tartott előadást Petőfi Sándorról. Az 
alábbi kérdésekre kereste a választ több 
évtizedes kutatói munkája során: Hol 
született Petőfi? Mikor vette fel a Pető-
fi nevet? Ma is élnek köztünk rokonai? 
Hogyan került hadifogságba? Lehet-e 
Széchenyi az apja? Írt-e verseket a hadi-
fogságban? Hol vannak a csontjai? 

Hosszú évek kutatása után több 
műve is született. Rokonom, Petőfi című 
könyvéhez kapcsolódóan most bemu-
tatta a költő több nem egyenes ági le-
származottját, akik még ma is köztünk 
élnek. Mesélt a levéltári és anyakönyvi 
dokumentumok alapján kirajzolódó te-
rebélyes családfákról, és a kutatás során 
megismert különös élettörténetekről.

Bemutatta azokat az embereket, 

akiket a Szibériai kutatások alkalmával 
megtalált, és vélhetően szintén a költő 
leszármazottainak a családjához tartoz-
nak.

Az előadás végén a barguzini ásatá-
sokról vetített egy rövid filmet. Ezután 
beszélt az ásatás során talált csontvázról, 
és a lelettel kapcsolatosan felmerült szá-
mos titokról, valamint a bizonyítási eljá-
rás során tapasztalt ellentmondásokról.

A kalóz nagypapa

Szövegértést fejlesztő 2. foglalkozá-
son február 23-án a harmadik, február 
28-án pedig a negyedik osztályosok-
kal a családról, a családi kötődésről, a 
nagyszülők szeretetéről beszélgettünk. 
Közben Janikovszky Éva egyik könyve 
és Marék Veronika egyik írása is előke-

rült. Mi jó a szülőknek? Mikor örülnek 
a nagyszülők? Hogyan tudunk örömet 
szerezni a családtagoknak? Ezeket a 
kérdéseket boncolgattuk velük, közben 
családhoz kapcsolódó közmondások is 
előkerültek. Megpróbáltuk kideríteni 
hogyan változik meg a magukra maradt 

idős emberek élete, hogyan lehetne őket 
felvidítani, örömet szerezni nekik. Biz-
tattam őket, hogy minél többet keressék 
fel idős rokonaikat, ismerőseiket, beszél-
jenek nekik mindennapjaikról, és kérjék 
meg őket, ők is idézzék fel gyermekko-
ruk legszebb emlékeit.

„… mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!”
(Arany János: A vigasztaló)

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szeretettel várjuk 
az irodalomkedvelőket a 2017. március 22-én, szerdán, 16:30-kor kezdődő 
felolvasó délutánunkra a Szentkirályi Könyvtár, Információs és Közösségi 
Helyre.
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Mi alapján választunk barátot? Vagy 
mi alapján választanak minket barát-
nak? A szakirodalom szerint a hasonló 
értékrend és személyiség is számít, de a 
legfontosabb még ebben a felgyorsult vi-
lágban is az azonos élethelyzet és a fizikai 
közelség.

Gyereknek gyerek a barátja
A kisgyermekek leginkább a szülők 

barátainak gyerekeivel találkoznak, és a 
játszótéri pajtásokkal alakítanak ki kapcso-
latot, de ilyenkor még nem jellemző a mély 
érzelmi kötődés. Az óvodások maguk dön-
tenek, kivel töltik a csoportból a legtöbb 
időt, de a „legjobb barát” kategóriába más-
más kerülhet. Itt már megfigyelhető az is, 
hogy néha az ellentétek vonzzák egymást: 
a kis buldózernek a kis diplomata a barát-
ja, a kis buldózer ide csap, oda csap, ami 
okoz némi problémát, de akkor jön a kis 

diplomata és elsimítja a dolgokat, cserébe 
van, aki megvédi. Az évek alatt azonban 
az érdekkapcsolat alapján igazi barátság 
alakulhat ki. A kisiskolásoknál még mindig 
fontos a fizikai közelség, de a választásban 
egyre inkább előtérbe kerül a közös érdek-
lődési kör, a hasonló személyiség. Kamasz-
korban az „én” meghatározás, a családból 
való kilépés kiemelten fontos motivációvá 
válik. A tinédzserek esetében gyakran az is 
befolyásoló tényező lesz, hogy kifejezetten 
olyan barátokat találjanak, aki más, mint 
amilyen alternatívákat addig a szülők mu-
tattak.

Kamaszkorban van számszerűen a leg-
több barát, és ebben a korban a legnagyobb 
a differenciáltság, rengeteg az ismerős, a 
haver, van sok barát és pár legjobb, bizal-
mas barát. Ebben a korban keressük önma-
gunkat, fontos feladat leválni a szülőkről. 

Addig megszok-
tuk, hogy a fel-
menőink tartanak 
tükröt, de nagyon 
kell, hogy mások 
adjanak vissza-
jelzést. Fiatalon 
működtethető a 
legtöbb, leginten-
zívebb kapcsolat, 
és a családalapítás 
az, ami leginkább 
korlátozza ezt, az idő és az energia hiányá-
ban. Ilyenkor újra előtérbe kerül a fizikai 
közelség, és a hasonló élethelyzet: a játszó-
téri anyukákkal minden nap lehet találkoz-
ni, számukra is ugyanazok a legfontosabb 
kérdések, hasonló problémákkal küzdenek. 
Folytatjuk.

Pásztor Gézáné Margó

Mindig kell egy barát, de még jobb, ha több van

Szemezgetés a Tanácsülések
jegyzőkönyveiből

Az 1951. december 30-án megalakult 
Lászlófalvi Községi Tanács az első önálló 
ülését, 65 évvel ezelőtt 1952. február 10-én 
tartotta a községházán. Általában 40-50 ta-
nácstag volt jelen ezeken az összejövetele-
ken. Mindig Palásti László vb elnök vezette 
az üléseket. Az első napirendi pontot ő ter-
jesztette be. A másodikat pedig az elnökhe-
lyettes beterjesztésével vitatták meg.

A tanácsülés első felében minden eset-
ben az aktuális nemzetközi és hazai politikai 
eseményekkel foglalkozott Palásti. Beszélt 
a szocialista-, és a béketáborról. Éltette a 
nagy Szovjetuniót. Kiemelten éltette és ma-
gasztalta annak vezetőjét és természetesen 
Rákosit. Ezek a témák minden tanácsülésen 
szerepeltek.

Idézek az akkor elhangzott egyéb be-
szédéből. Úgy adom közre, azzal a helyes-
írással, ahogy a jegyzőkönyvben szerepel: 
„A szomszédos titó jugoszláviájában a nyo-
mor és éhség borzalmai zúdulnak a dolgo-
zó népre, melyek nem kímélik az ártatlan 
gyermekeket sem. Titóék nem a nemzet 
jövőjével, hanem a profittal törődnek…A 
mosztari területen 21000 14 éven aluli fiú 
és leány gyerek dolgozik kulákoknál, ahol 
a legnehezebb munkát végeztetnek velük 
nyomorúságos bérért. Ezek a tények arra 
kényszerítik a jugoszláv népet, hogy még 
nagyobb gyűlölettel legyenek titó és bandá-
ja iránt…” 

A következőkben Palásti már a helyi, s 
főleg TSZCS ügyekkel foglalkozott. Ebből 
is érdemes szó szerint idézni: „Községünk 
területén 4 TSZCS működik, melyek között 
az Úttörő érte el a legnagyobb és legjobb 

eredményt, a Városi Párt Bizottság vándor-
zászlóval ismerte el a munkáját. A dolgozók 
megvannak elégedve a jövedelmükkel. Az 
Úttörő és Összetartás TSZCS már most ké-
szül a munkák versenyszerű végzésével. De 
meg kell emlékezni a Szovjet- Magyar Ba-
rátság és Vörösfény TSZCS-ék munkájáról 
is. Itt hibák mutatkoznak, mivel sok a föld 
a tagsághoz viszonyítva és vannak egyes 
személyek, akik nem a TSZCS fejlesztésén 
hanem a TSZCS gyöngítésén dolgoznak.”

Továbbiakban a begyűjtési helyzettel 
foglalkozott. Kérte a tanácstagokat, hogy 
ebben a munkában mindig járjanak az élen. 
Ugyanis a begyűjtés teljesítése nagyon fon-
tos. A tanács a feladatát csak úgy tudja jól 
ellátni, ha megvan a tömegekkel a kapcso-
lata. A beszolgáltatási terv teljesítése érde-
kében 3 hónapos ütemtervet kell készíteni 
– mondta. Szükséges a tervfegyelem be-
tartása. Kérte a vb elnöke a tanácstagságot, 
hogy mindig jöjjenek el a tanácsülésekre. 
Akkor 14 tag szólt hozzá a témához.

Az ülésen jelenlévő TSZCS elnökök 
egyéves versenyre hívták ki egymást a terv 
teljesítésére. Utána foglalkoztak a tagok jo-
gaival és kötelességeivel. Sinka Györgyné 
pedig a béke kérdését vetette fel, illetve 
megemlítette Rákosi közelgő, március 9-i 
jubileumi születésnapját.

A vb elnöke mondta: „A nyugati imperi-
alisták háborúra uszító terveire dolgozóink 
azzal válaszolnak, hogy üzemi munkások 
a gyárakban, a dolgozó parasztok pedig a 
mezőgazdaságban napról-napra fokozzák 
a termelés színvonalát. A parasztságunknak 
megkell mutatni, hogy a begyűjtési csata 
első részének teljesítése terén az újonnan 
alakult tanács tagjai megállják helyüket, és 

az I. negyedévi tojás, baromfi, tejtermelés 
és beszolgáltatás teljesítés 100 %-on felül 
teljesül…”

Palásti említette még, hogy az állam-
igazgatás munkájában, az állami feladatok 
végrehajtásában a dolgozók minél nagyobb 
tömegét be kívánják vonni.

Végül javaslatot tett 5 állandó bizottság 
megalakítására és annak tagjaira. A vb el-
nök javaslata alapján, a jelenlévő tanácstag-
ok megszavazták és így megválasztották a 
következő állandó bizottságokat:

Pénzügyi állandó bizottság, elnök: Pá-
pai Ferenc, elnökhelyettes: ifj. Faragó Ist-
ván, tagok: Kormos József, Balla István és 
Habran József.

Begyűjtési állandó bizottság, elnök: 
Fiedler Istvánné, elnökhelyettes: Marsa 
Rozália, tagok: Fehér Ferenc, Szabó Pál és 
Gura József.

Kereskedelmi és mezőgazdasági állan-
dó bizottság, elnök: Gömöri István, elnök-
helyettes: Pesti János, tagok: Sváb Kovács 
József, Kiss István és Farkas József.

Oktatási és népművelő állandó bizott-
ság, elnök: Baranyi Márton, elnökhelyettes: 
Tóth István, tagok: Szirmai Béla, Rapi Sán-
dor és Gödényi István.

Egészségügyi állandó bizottság, elnök: 
Csordás Péter, elnökhelyettes: ifj. Vágó Jó-
zsef, tagok: Rapi Ferenc, Szabó Sándor és 
Vörös István.

A létrehozott, megválasztott állandó 
bizottságok 1952. február 13-án, 15 órakor 
tartották meg az alakuló üléseiket.

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár 
BKKM-i Levéltár XXIII. 796/a. Lászlófalva 
községi Tanácsülési jegyzőkönyvek, 1952.

Kenyeres Dénes

   Adalékok Lászlófalva (Szentkirály) történetéhez 2. rész
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„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban …”

Február 23-án óvodánkban járt a Palinta Társulat, akik a farsanghoz illő dalokkal, versekkel szórakoztatták közönségüket. Inte-
raktív előadásban volt részünk, hiszen a kellékeket használva – bábokat és kishangszereket – mozgással, zenével, énekkel vettek 
részt a gyermekek az előadásban. 

 A műsor után következett a nagycsopor-
tosok által elkészített Télbanya elégeté-
se, amivel jelképesen elűztük a telet.  

Február 24-én 
megtartottuk far-
sangi mulatsá-
gunkat, ahol a 
nagycsoportosok 
a „101 kiskutya” 
című film szerep-
lőinek öltöztek be. 
A kiscsoportosok 
és középsősök 
egyéni jelmezben 
ropták a táncot 
ezen a jeles na-
pon.

Durgóné
Benkő Babett 



Húsvét előtti időszakunkban 
Krisztus Urunk követésének elő-
feltételeiről, kívánalmairól sze-
retnék írni. Azt mondta Jézus, 
hogy aki utánam akar jönni, ta-
gadja meg magát, vegye fel ke-
resztjét...

Tehát először is aki akar. Ez 
sosem volt kényszer. Ez inkább 
egy ajánlat, hogy aki követni akar 
engem, annak ezt és ezt a dolgot 
meg kell tennie. De mit csinál-
jon az a testvérünk, aki tényleg 
Krisztus nyomába akar szegőd-
ni? Önmagunk megtagadása nem 
is olyan egyértelmű fogalom, és 
nem mindig tudjuk, hogy mi tar-
tozik ebbe bele. Látjuk és érezzük, 
hogy természetünk rosszra hajló, 
ezért mindazt tagadjuk meg, ami 
a rosszrahajlást célozza. Egy ki-
csit megtagadjuk a hajlamainkat, 
hisz azok elég hajlékony dolgok. 
A természetes énünk pedig olyan, 
mint egy bozót, amit nyírni kell 
csak, de nem kinyírni. Csak gon-
dozni, hogy szép legyen. Meg 
kell tagadni indulatainkat is, han-
gulatunkat is, amely olyan, mint 
a szél. Megtagadjuk ellenszenve-
inket és rokonszenveinket, hiszen 
ezek nem engedhetőek szabadon. 
Általában megtagadjuk az érzé-
kiségünket, tehát mindazt, ami 
érzékeléssel jut a tudomásunk-
ra...fék kell mindezeknek. Meg-
tagadjuk a kevélységünket és a 
kényelmünket is. Szóval a hét 
főbűnből fakadó mindenféle haj-
tást. Ezek elburjánzanak, ha sza-
badon vannak engedve. Egyetlen 

orvosságunk van: hogy mindig 
készenlétben kell lennünk. Nem 
kell elnyomni őket, hanem csak 
ellenkormányozni...fékezni.

Mi volna hát maga a kereszt? 
– saját magam. Azt kell kiküsz-
öbölni, hogy ne érvényesüljön a 
rosszra hajló természetem. Tűrni 
kell és vinni a természetünket. 
Nem szabad szóhoz engedni a le-
felé húzó erőit. Egy közmondás 
szerint: „hiába űzöd ki magadból 
a természetedet, visszatér újból 
és újból!”. Csak a halál után 15 
perccel tehető le a természet sza-
va. S csak utána nem lesz küsz-
ködés már magunkkal.

Kereszt még a körülményünk 
is. Hiszen nem tudunk mindenki-
vel kijönni. Viselni kell, amit nem 
tudunk megváltoztatni. Ilyen az 
állásunk is, és amit megtapaszta-
lunk nap mint nap: az irigységet, 
a féltékenységet. Keresztünk a 
nélkülözés is és mindenféle aka-
dály, akár társadalmi, akár álla-
mi, akár iskolai, stb. Keresztünk 
a sikertelenségünk is, amikor 
agyonlövik egyszerűen minden 
jószándékunkat. Kereszt a beteg-
ség is és az öregség is, amit szin-
tén bele kell venni a számításba.

Vinni kell ezeket mind, mint 
keresztet, más megoldás nincsen. 
Mert a kereszt csak a kereszt-
re feszítés alkalmával kerül le a 
vállunkról. Vinni akkor már nem 
kell. A szenvedést majd még vi-
selni kell, de akkor már tudni 
fogjuk, hogy nem sok van hátra.

Életünk ne legyen menekülés, 

mert egyrészt úgyse fog sikerül-
ni, másrészt pedig akkor önma-
gunktól menekülnénk. Sajnos 
nem tudunk kibújni a bőrünkből. 
Kereszt nélkül sajnos nem lehet 
élni. Ha megpróbáljuk, rájövünk 
hamar, hogy az sem megoldás. 
Inkább akkor már elvállaljuk. 
Egyetlen mód van a megszaba-
dulásra: a keresztre feszítés. És 
akkor már a kereszt tart engem. 
Leveszi az Úr a vállamról és nem 
érzem olyan nehéznek. Ad erőt Ő 
vállra venni és elfogadni. Más-
képpen megkeserednénk, tehát ez 
volna a technikája az egésznek.

Próbáljuk elsajátítani Krisztus 
magatartását. Hogy így alakuljon 
ki bennünk a Krisztusi lelkület. A 
saját természetünkből kell kiraj-
zolni Krisztust. Csak az a lényeg, 
hogy az Atya felismerje bennünk 
Fiának arcvonásait. És ehhez 
mindenkinek adatik bizonyos 
számú éve.

Sajnos nincs más út, mert ha 
lenne, Krisztus megmutatta vol-
na. Nem könnyű dolog az élet, 
de megéri végigélni. Elveszíteni 
magunkat önként, hogy aztán így 
találjuk meg magunkat igazán. 
Minden csak addig nehéz, amíg 
bensőleg el nem fogadjuk. És 
amikor érezzük majd a belső el-
lenszegülést, hogy még Istennek 
se akarom odaadni valamimet, 
nos akkor újra felvesszük a ke-
resztünket.

Szeretettel:
Molnár Zsolt

plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!



Hitünk és Istenkapcsolatunk meg-
erősödésének egyik minősített ideje 
a böjt. Erről beszélni is lehet persze 
sokat, de valójában megélni, megta-
pasztalni, gyakorolni érdemesé jó, és 
kell. Ennek az időszaknak a kezdetén 
Gyülekezetünkben Evangélizációs he-
tet tartunk, ahogy évről évre is szok-
tuk, vendég igehirdetők szolgálatával. 
ár még nem ért véget a hét, ahogy írom 
ezt a pár gondolatot, mégis tapasztal-
juk, mind, akik napról napra hallgatjuk 
az Igét, hogy Isten mennyi kincset rejt 
el ebbe az időbe. 

A hallott gondolatokból szeretnék 
most szemezgetni, csak tényleg né-
hány villanásnyit. 

A böjt szó helyett a gyász szó áll 
a Bibliában.  A gyász (böjt) ideje az, 
amikor az Istennel való kapcsolatom 
nincsen rendben. De épp ez a gyász 
– böjt ideje visszavezethet Istenhez.

Attól, hogy közel vagyunk valaki-
hez fizikailag, még nem biztos, hogy 
van (jó) kapcsolat. A közelség nem 
jelent automatikusan közösséget, és 
ez Jézussal is így van. Lehetünk a kö-
zelében, de nem biztos, hogy vele va-
gyunk. Az a teljes Istenkapcsolat, ami-
kor Isten akaratába belehelyezkedem, 
beleengedem magam az Ő döntésébe, 
hogy azt tesz, amit ő akar, és én azt te-
szem, amit Ő akar.

A hét a böjt mellett az úrvacsorá-
ra való készülés ideje is. Az úrvacsora 
három oldalról is megközelíthető. A 
múlt, a jelen és a jövő felől is. A múltra 
nézve emlékezés: arra emlékezem amit 
Jézus értem tett a golgotai kereszten. 
A jelenben érezhetem Jézus jelenlétét, 
amikor úrvacsorázom. Mert amilyen 
valósággal esszük/isszuk a jegyeket 
– olyan valósággal van Jézus velünk 
az úrvacsorában. 

A jövő felől nézve pedig eljön majd 
az az idő, amikor már nem fogunk úr-

vacsorázni, a 
Jézus vissza-
jövetelével el-
érkező időben. 
De ebben az 
időben, minő-
ségben mindig 
vasárnap lesz, 
mindig az Úr-
napja lesz.

Az úrvacso-
rát ajándékba 
kegyelemből 
kaptuk, ahogy 
a hitet is. Ér-
d e m e i n k k e l , 
jó cselekvése-
inkkel nem tudunk visszaadni semmit 
sem Istennek. Mégis lehetünk hálásak. 
Az úrvacsorát akkor esszük méltatla-
nul, ha nem tudunk megbocsátani, és 
ha nem vagyunk hálásak.

A kenyér – az úrvacsorában való-
jában a hétköznapi eledel képe. Maga 
is az. A kenyér hétköznapi eledel, de 
nem természetes, hogy van. Táplálást, 
tápláltatást élünk meg Jézus által az 
úrvacsorában. Belső erőforrássá lesz 
a kenyér, s azért van, hogy energiává 
legyen bennünk. Ha nem alakul át ben-
nünk a szénhidrát energiává, vagyis 
többet viszünk be, mint amit elégetünk, 
akkor abból elhízás, betegség lesz, az 
káros. Jézus a jelenlétével energiát ad 
nekünk. De azért adja, hogy elégessük, 
s ha nem égetjük el, akkor az káros 
lesz. Nem lesz a hasznunkra az a sze-
retet, amit tőle kapunk, de nem akarjuk 
továbbadni.

Az evangélizációs héten közöt-
tünk szolgáltak: Szabóné Szanyi Ilona 
– kecskeméti lelkész-hitoktató, Kósa 
István – szanki lelkész, Nagy Árpád – 
izsáki lelkész, Pénzes Péter – kiskőrösi 
lelkész, Szabó Gábor – tb.esperes és 

Fodorné Ablonczy Margit- lelkésznő.

Március
Istentisztelet – minden vasárnap 10 
óra, gyermek-istentisztelettel
Énekkar – hétfőnként 17 óra
Bibliaóra – március 22. szerda, Kerek-
egyháza – közös alkalom, 18 óra
Március 19. vasárnaptól helyettesítő 
szolgálatokat dr. Egeresiné Szűrsza-
bó Anikó lelkipásztor végzi

Április
Istentisztelet – minden vasárnap 10 
óra, gyermek-istentisztelettel
Énekkar – hétfőnként 17 óra
Bibliaóra – április 4. kedd, 18 óra
Virágvasárnapi Istentisztelet – április 
9.
Nagyheti bibliaórák – április 11. kedd 
és 12. szerda, 18 óra
Nagycsütörtöki énekes együttlét – kö-
zös alkalom - április 13., 18óra
Nagypénteki Istentisztelet – április 
14., 18 óra
Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn- 
ünnepi úrvacsorás Istentiszteletek 
– április 16-17., 10 óra
Presbiteri gyűlés – április 18. kedd, 18 
óra.
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REfORMÁTUS ÉLET

Indulás a böjtbe
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ELISMERÉS

A Bramac Tetőfedő Bajnokság 
pályázatán községünk ácsmeste-
re Pekár András (Pekár és Társa 
Kft.) elismerő oklevelet kapott 
a „felújított épületek” kategóri-
ában. A felújított épület: Tihany, 
Lepkesor 12. szám alatt találha-
tó családi nyaraló. Az építtető 
Gyenes János, budapesti lakos. 
Köszönjük az elismerést munka-
társaink nevében is, akik Czakó 
András, Bakos Imre, Varga Pál és 
Dobi Mihály. 

Köszönettel ifj Pekár András

Szomszédoltunk
Köszönetet mondok egykori 

kollégáimnak, és mindenkinek, 
aki a segítségemre volt, és oly 
lelkiismeretesen műanyag ku-
pakokat gyűjtöttek! Mivel több 
zsáknyi kupak gyűlt össze, 
nagyon szívesen felajánlották 
jótékonysági célra. Volt kol-
léganőm Zsuzsika telefonon 
megkeresett, én biztosan tu-
dok olyan személyt, akinek 
ezzel segíteni tudnánk. Hát 
persze! Biztosan akad olyan, 
akinek oda tudnánk adni. Hi-
szen a segítség a legnagyobb 

kincs a világon, és ahol az első 
gyermek is betegen születik, 
ott elkél a segítség. Így hát a 
kupakok nem kis segítséggel 
de Szentkirályra utaztak!! (Na-
gyon köszönöm a segítséget!) 
Majd némi kis pihenő és szám-
talan telefon után elindultak 
egy szomszédos településre, 
ahol ragyogó szemekkel várt 
ránk egy beteg kisgyermek, és 
nagyon hálásak voltak a segít-
ségünkért. Ez csak természetes 
válaszoltuk, hiszen nekünk egy 
apró mozdulat, amiben renge-

tek szeretet, jó cselekedet van, 
neki viszont a gyógyulásában 
nem kis segítséget jelentett a 
sok kupakért járó összeg. Mi-
előbbi gyógyulást kívánunk 
a kis betegünknek, és nagyon 
örülünk, hogy egy kicsit mi is 
tudtunk segíteni. Persze a ku-
pakokat folyamatosan gyűjtjük 
tovább, hogy a következő ke-
zelésbe is be tudjunk segíteni! 
Szívesen fogadjuk az össze-
gyűjtött kupakokat az alábbi te-
lefonszámon: 06 70 337 9485.

Gömöriné Erzsike

Kullancsveszély
Sajnos a kullancsoknak 

meg se kottyan az olyan hideg, 
mint a mögöttünk hagyott té-
len volt. Ha 7 C fok alá csök-
ken a hőmérséklet megfelelő 
búvóhelyet keresnek, amint 
melegszik előjönnek éhesen 
és „támadnak”. Akár egy évig 
is kibírják élelem nélkül. Igen 
nagy számban jöttek elő a ked-
vező kora tavaszi időjárásnak 
köszönhetően. Erdőn, mezőn, 
kertekben mindenütt előfordul-
nak. Emberre, állatra veszélyes 
kórokozókat terjesztenek, nem 
egyszer halálosat, itt a beteg-
ségek sokaságát lehetne fel-
sorolni, nem beszélve, hogy 
újabbak is feltűnnek. A kuta-
tások szerint, minden kullancs 
hordoz valamilyen betegsé-
get, legtöbb esetben emberre 
is veszélyeset. Lehet, hogy a 
fertőzés csak évek múlva ala-
kul betegséggé. Igyekezzünk a 
kullancstámadást kivédeni sza-
badban tartózkodás esetén zárt 

ruházattal, riasztószerek hasz-
nálatával, testünk átvizsgálá-
sával. Persze sokat szenvednek 
kedvenc háziállataink, haszon-
állataink. A kereskedelemben 
kaphatók olyan, állatokra való 
nyakörvek, melyek riasztják, 
illetve megölik a parazitákat. E 
vérszívók irtása nagyon nehéz, 
hiszen csak speciális vegysze-
rekkel tudjuk elpusztítani ezt az 
ádáz ellenséget. Tesztelés alatt 
áll egy magyar találmány, a 
kullancsgomba, amely más ro-
varokat nem károsít. Állítólag 
ez a biológiai szer 90-95%-ban 
hatásos. További kutatásokhoz, 
nagyparcellás kísérletekhez te-
rületeket, és adományozókat 
keresnek, akik között lehető-
ség van a magyar találmányt 
tesztelni, kipróbálni. A keze-
lés 10 hektáronként 166.000 
Ft-ba kerül. A fenti kis lehető-
ség elérése: MOTKA EGYE-
SÜLET  info@motka.org tel: 
+3670/251-4976. V.F. 
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Vendégségben a leendő első osztályosok

2017. március 1-jén a leendő 
első osztályosok és szüleik láto-
gattak a Szentkirályi Általános 
Iskola 4. osztályába. Először a 

szülők vehettek részt egy 4. osz-
tályos matematika órán, melyet 
Némethné Muzslai Ágnes tanító-
nő tartott az osztályának. Ezután 

megérkeztek az óvodások is, játé-
kos foglalkozáson ismerkedtek az 
iskola világával és leendő tanító-
jukkal. 

fARSANG 2017

Az iskola február 10-én tartotta 
farsangi mulatságát a művelődési 
házban. Vidám osztály-produkci-
ók, jelmezes felvonulás, játékok és 

tombolasorsolás követték egymást. 
A jóhangulatú délelőttön mindenki 
találhatott szórakozást, az üres per-
cekben pedig „feltöltődhetett” a bü-

fében. Az idei farsangon a telet is si-
került elzavarni, tehát mindenképpen 
betöltötte szerepét a télbúcsúztató 
vigadalom.
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A Bács-Kiskun Megyei Ér-
téktár Bizottság megtárgyalta a 
Szentkirályi Települési Értéktár-
ba felvett „Szentkirály ásvány-
víz” megnevezésű nemzeti érték 
adatainak nyilvántartásba vétele 
előterjesztést, és a 8/2017.(I.16) 
MÉBH számú határozatot hoz-
ta:

Az Értéktár Bizottság a „Szent-
királyi ásványvíz” megnevezésű 
nemzeti érték adatait az agrár és 
élelmiszergazdaság szakterü-

let szerinti kategóriában veszi 
nyilvántartásba, és megküldi a 
Hungarikum Bizottság részére. 
Gratulálunk a sikerhez!

-szerk-

Felkérés az Országos
Nótafa Mozgalomban

való részvétel
segítésére

A DAN-TON Művészeti Közhasz-
nú Egyesület, valamint a Hidak Kul-
turális és Hagyománypártoló- bemu-
tató és támogatást szervező Egyesület 
és Aradi László vállalkozó, közösen 
meghirdeti az ORSZÁGOS NÓTAFA 
MOZGALMAT. „Keressük az ország 
nótafáit”. A nótafákat (lehet egy sze-
mély vagy csoport), aki szépen éne-
kel, a település elismeri őt, és esetleg 
jó szervező készséggel megáldott, a 
hagyományőrző csoportokat, népdal-
köröket, nóta egyesületeket. Célok 
Magyarországon működő népdalkö-
rök, nótakörök, szólisták adatbázisá-
nak létrehozása. A nótafa Mozgalom 
elindítása. (A HUNGARIKUMOK 
JEGYÉBEN!) Koncertszervezés. A te-
lepülések egymásközti kapcsolatának, 
turizmusának, faluturizmus fejlesztése, 
a magyar értékekre alapozva. Korosz-
tályok összevonása, társas kapcsolatok 
fejlesztése. Minden település választ 
magának egy NÓTAFÁT (lehet egy 
személy, lehet csoport is). A községek, 
kisvárosok egy-egy nótafát választa-
nak, a nagyobb városokra pedig el-
döntik, hogy hány nótafát szeretnének.  
Majd kiválasztják a település NÓTÁ-
JÁT, NÉPDALÁT. A már kiválasztott 
dalok listája az Országos Nótafa Moz-
galom Facebook oldalán folyamatosan 
látható. Az Országos Nótafa Mozgalom 
Facebook oldalán felregisztrálnak, ez-
zel automatikusan bekerülnek a Hidak 
Egyesület, www.hidak.net weboldalán 
található országos adatbázisba.  2017.
áprilisától havonta megyénként lesz 
közös nótafaültetés. A rendezvényso-
rozat jelképe a méltán hungaricummá 
nyilvánított fehér akácfa, ami jelen 
esetben a magyarság nótáját és szívós-
ságával a magyar népet kívánja szim-
bolizálni.  Erről fénykép, videó készül, 
amit feltöltésre kerül a pannontv.com 
kép- és videómegosztó portálra. Meg-
osztásra kerül a Facebook oldalon is. 
A szervezett Nótafa bemutatkozókra 
az ország számos pontján kerül sor. A 
jelentkezéshez és a részvételhez nincs 
regisztráció és tagdíj sem. A szervezők 
várják a jelentkezőket.

-szerk-

HÍREK A „SZENTKIRÁLYI”
HÁZA TÁJÁRÓL
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Túrógombóc dédi-módra
Hozzávalók (4 főre): 3 db tojás, 3 evőkanál 

finomliszt, 3 zsömle (nem kell, hogy friss legyen, 
de ne is legyen száraz), 3 evőkanál kristálycukor, 
3 evőkanál étolaj, ½ kg túró, 1 pohár tejföl, 1 
vaníliás cukor, 1 evőkanál olvasztott zsír (lehet 
olaj is), zsemlemorzsa, csipetnyi só. Elkészítési idő: 1 óra.

1. Ha minden megvan, lássunk is hozzá! A tojásokat üssük 
fel és válasszuk szét két külön edénybe, a sárgájára és a fehér-
jére. A három evőkanál kristálycukrot, fél pohár tejfölt és egy 
tasak vaníliás cukrot öntsük a tojás sárgához.

2. Szórjuk bele a ½ kg túrót, egy csipetnyi sót, és keverjük 
össze. Öntsük rá az egy kanál olajat, vagy olvasztott zsírt, 
valamint a 3 evőkanál finomlisztet és keverjük jól el.

3. Tegyük félre, s amíg pihen, a három zsömlét vágjuk fel 
kb. 1x1 centiméteres kockákra. Amikor kész vagyunk vele, 
szórjuk hozzá a túróhoz és keverjük benne jól el.

4. A tojások fehérjét géppel vagy kézzel verjük fel, míg 
kemény hab nem lesz. Öntsük a tálba és óvatosan dogozzuk 
össze. Következő lépésként tegyünk bel a tűzre egy nagy 
fazék vizet. Amíg felforr, készítsük el a pirított zsemlemorzsát, 
amibe majd a gombócokat forgatjuk. Tegyünk egy lábosba 3 
evőkanál étolajat. Közepes lángra tegyük fel és amikor felme-
legszik, rakjuk bele a zsemlemorzsát, kb. fél zacskónyit (25 
dkg. Folyamatos keverés mellett addig pirítjuk, amíg arany-
barna nem lesz. Vigyázzunk, mert a tűzről levéve még tovább 
barnul, főleg, ha vastag aljú edényt használunk. Nem árt a 
tűzről levéve is megkeverni néhányszor.

5. A gombócokat vizes kézzel formázzuk meg a masszából. 
Vegyünk a tenyerünkbe szilvás-gombócnyi (4-5 cm átmérőjű) 
anyagot és hengergessük gömbbé. Akkor jó, ha 20-25 gombóc 
kerekedik az anyagból. A kezünkből rögtön a forrásban lévő 
vízbe tegyük. Ha elég nagy az edény, kifőzhetjük egyszerre, ha 
kisebb, főzzük két adagban. A főzési idő 8-10 perc. A gombó-
cokat óvatosan emeljük ki a vízből. Várjunk egy kicsit, hogy 
a víz lecsepegjen, majd a zsemlemorzsában forgassuk meg, 
amíg egyenletesen rá nem ragad.

6. A kész gombócokat tegyük ki egy tálra és tálaljuk. 
Adjunk hozzá porcukrot és tejfölt. Ínyencek fogyaszthatják 
földieper dzsemmel, de van, aki fahéjas porcukorral és tej-
színnel kedveli. Ha nem fogy el az összes gombóc – mert jó 
laktató az étel – ne ijedjünk meg, mert kiváló hidegen és újra 
melegítve is!

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Február időjárása
Hát bizony a meteorológusok februárban nyugodtan elme-

hettek volna politikusnak, mert szép, és jó idő ígérgetésben nem 
volt hiány, olyan jó volt hallani, csak hát, a remélt eredmény 
rendszerint elmaradt. A hónap első napjain némi felmelegedés 
ígérkezett, azonban a hó miatt alig volt érzékelhető. Újra beállt 
a hideg 5-étől, igazi februári idő volt, nappal 0 +2-3 C fokok-
kal, ami aztán 14-étől nappal is átment 0 fok alá néhány napra. 
Ebben az időszakban az éjszakák kimondottan hidegek voltak, 
igaz, a januári rekordokat meg sem közelítették. A változás 20-
ától következett be. Elkezdett olvadni a hó, nappal 5 fok fölé 
kúszott a hőmérséklet, ami aztán a hónap utolsó napján országos 
rekordot döntött, több helyen mértek 17-19 fokokat. A hajnali 
fagyok is ebben az időszakban alig -2 -4 C fokosak voltak. A 
korábbi években azért előfordultak szélsőséges esetek is. Ilyen 
volt 1929-ben, amikor is Gyertyaszentelőkor -30 C fokot mér-
tek, 1940. február 16-án -35 fokot mutattak a hőmérők. Szent-
gotthárdon 2004. február 5-én viszont 22 fok meleget mértek. A 
kemény tél megpróbáltatásait a mezőgazdasággal foglalkozók 
már felmérték, az eredmény vegyes. Talán a szőlő szenvedte a 
legtöbb kárt. Érdekes, hogy a korán érkező vándor énekesmada-
rakból alig látni, hallani. A seregélyek fészkelőhely hiányában 
kerülték falunkat, noha énekük kellemes, azért nem hiányoz-
nak. Sajnos pacsirtát, barázda billegetőt alig lehetett látni, hal-
lani. Elfogytak, nagy részét útközben elfogták, megették, itthon 
meg fészkelő helyeiket pusztítjuk el. A meteorológiával foglal-
kozó szakemberek az elkövetkező három hónapra az átlagostól 
melegebbet, és csapadékban szegényesebb időjárást „jósolnak”. 
Persze az időjáráshoz mindenki ért, a jóslás feledésbe merül, a 
néhány nappal ezelőttire sem emlékszünk. Csapadékviszonyok: 
1-én 4,6 mm, 4-én 14,5 mm, 6-án 5,8 mm, 7-én 2,8 mm, 28-án 
3,2 mm. Összesen: 30,9 mm. A sokévi átlag: 32 mm. A nyugvó 
talajvízszint: 212 cm-en áll.

Vecsei

Emlékezés id. Gömöri Balázs
halálának 12. évfordulójára

Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Üres most a ház, fáj még a szó, 
Miért marad a gonosz, miért megy el a jó?
Nemrég még vidámság zengte be a házat, 
Most nincs már más, csak könny és bánat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi drága emlékedet! "
Soha nem feledünk! 

Szerető családod

ANYAKöNYVI HÍREK
Született: Magyar Bence 2017. 02. 21. anyja neve: 
Kordik Éva.

Elhunyt: K. Szabó Imre élt 71 évet.

Az év vadvirága 
Erre az évre a hóvirágot választották az év vadvirágának 

Magyarországon. Ki ne ismerné a tavasz hírnökét, az erdők, 
kertek legkorábban virító szerény virágát. Sokszor már január 
végén kikandikál az avarból. Egykoron, virágzása idején kosa-
rakkal járták az erdőket, hogy borostyánlevélbe kötött kis cso-
korba árulják piacokon, utcákon, Nőnapra, vagy Valentin napra. 
Állománya az utóbbi években jelentősen lecsökkent, minősége 
is leromlott, mivel mindig a legszebbeket szedték, így elmaradt 
a természetes szelekció. A hóvirágot 2005-ben védetté nyilvá-
nították, már egyetlen szál letépése is büntetést von maga után. 
Ezért aztán tilos bármelyik változatát 
árulni üzletekben, vagy piacon. Össze-
sen négy fajjal találkozhatunk, kertje-
inkben leggyakoribb a levantei fajta. A 
képen látható kis hóvirágfolt a Sallai 
utcában hívja fel magára a figyelmet.

Kép és szöveg: Vecsei



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.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 

településeken szántót, legelőt, kaszálót vá-
sárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő tele-
fon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 
70/442-7008-as telefonszámon.

* Szentkirályon 2,5 szobás családi ház 
eladó! Érd.: 30/961-2760 telefonszámon.

Vastag száraz akác 3.300 ft/q
Vékony akác 2.900 ft/q
Vegyes akác 3.100. ft/q
Száraz tölgy 3.200 ft/q

vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)

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

Korunk hősnője a maga módján 
mind csinos és sportos, tekintve, hogy 
nulla százalékos joghurton, müzlin és 
zöldségen él. Bár igaz, ami igaz, sze-
reti a bonbont is. A modern tudomá-
nyoknak köszönhetően naponta tudja 
váltogatni selymes hajszínét, ha szük-
séges, ráadásul olyan frizurával, ami 
erős szélben, szikrázó napsütésben is 
push-up hatással bír. Soha nem fakul 
ki a pulóvere, nincs az a folt, amit Ő ki 
ne tudna venni a munkásruhából.

Otthon mindent szanaszét dobál, 
még sincs soha rendetlenség nála. Nem 

vízköves sem a fürdőszobája, sem 
a mosógépe. Ha vacsorát készít, azt 
hozzávetőlegesen másfél perc alatt te-
szi. Imádók hada sorakozik az erkélye 
alatt, vetik magukat autója elé. Ha van 
gyereke az gyönyörű. Elképesztő gya-
korisággal zuhanyozik, mégsem szá-
raz a bőre. Gyakran fáj a feje, gyomra, 
lába, de olyankor csak bekap valami 
pirulát, a baj azonnal megszűnik a kö-
vetkező 12 órára. Csak kétféle időjárás 
létezik körülötte: ragyog a nap, zuhog 
az eső. Az előbbiben boldog, az utób-
biban sem fázik, és nem megy tönkre a 

frizurája sem … Ezt sugallják nekem 
manapság a reklámok. Jómagam pedig 
csak annyit mondok: Boldog nőnapot 
kívánok!

Pásztor Géza

Korunk Hősnője

Minden Kedves
Nő Olvasónknak
Boldog Nőnapot

kíván a Szentkirályi
Hírmondó

szerkesztősége!


