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Minden kedves olvasónknak
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Locsoló vers
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot 
szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Köszönjük!
A Víz Világnapja alkalmából tartalmas prog-
ramot szervezett iskolánkban a Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. Köszönjük az élmény-
teli, szép napot Balogh Levente tulajdonosnak, 
és Martin Olivér ügyvezetőnek, valamint az 
Ásványvíz Kft. minden dolgozójának, akik a 
szervezésben és lebonyolításban részt vettek.

Szentkirályi Általános Iskola 
tantestülete és tanulói
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Mindenkinek megvan a maga keresztje
Nagyböjt van. De már nem tart so-

káig. Az önként vállalt szűkölködésnek, 
böjtölésnek hamarosan vége. Immár 
láthatáron belül Húsvét Ünnepe, ismét 
lehet bővelkedni ételben-italban kinek-
kinek kedve szerint. Persze ez csak az 
évenkénti ritmus szerinti szűkölködés-
bővelkedés. Az egész életünket végig 
kísérő fáradozástól, időnkénti sikerrel 
megajándékozó küzdelmektől, minden-
féle nyavalyáinktól ugyanis nem szaba-
dulhatunk. A küzdés a sorsunk, és ez a 
tény még az ünnepeink örömébe is ür-
möt vegyíthet – gondoljunk csak saját 
családunk ünnepi készülődéseinek ezer 
gondjára, aminek a családtagok közötti 
arányos elosztása nem kis próbatéte-
lünk.

Apáink is ezt tették, sőt az Ő apá-
ik-anyáik is, viselvén az első emberpár 
Édenkertből történt kiűzetésének sorsát 
a Földön, hiszen valóban fáradsággal 
szerezzük meg rajta táplálékunkat, ar-
cunk verítékével esszük kenyerünket. 
Viseljük önmagunk és családtagjaink 
megélhetésének felelősségét, hordoz-
zuk mindazon terheket, amik a munka 
fáradságából, saját tökéletlenségünkből, 
testi-lelki betegségeinkből és a társadal-
mi együttélés során egymásnak okozott 
bosszúságainkból eredeznek a legválto-
zatosabb formában és súllyal. 

Előfordul, hogy tudva és akarva 
szegjük meg azokat a parancsokat, amik 
Isten-képű embermivoltunk kiteljesíté-
sét hivatottak számunkra jól érzékelhető 
és érthető keretek között tartani, ám leg-
fájóbbak az ún. „véletlen bűnök” tudnak 
lenni, amik egymást amúgy becsülő és 
szerető emberek kapcsolatát akár egyet-
len helytelenül megválasztott (félreértett) 
szóval, gesztussal mérgezik. Bár éppen a 
szándékosság és tudatosság hiánya miatt 
hittani ismereteink szerint bűnről ebben 
az esetben nem is beszélhetünk, a harmó-

nia visszaállása érdekében a bocsánatké-
rés bátorsága és a megbocsátás készsége 
éppen ezért állítja igen kemény próbaté-
tel elé a feleket. Nagy érték, ha emberi 
kapcsolatainkat tudjuk olyan őszinte bi-
zalmi szinten működtetni, hogy megbán-
tottként rá merünk kérdezni a másiknál: 
Mondd, hogyan gondoltad?

A bennünk lévő töredékesség, a Jóra 
való, de rosszra hajló gyarló természe-
tünk akár kudarcok és keservek soroza-
tát okozhatják, azonban pardon nincs: 
„…ember: küzdj…!”

Mit tegyünk ezekkel a minket vis-
szahúzó, álmaink szárnyalását szinte 
lehetetlenné tevő kötöttségekkel, le nem 
dobható súlyokkal, kapott és szerzett 
betegségeinkkel, rossz szokásainkkal, 
nehezen elviselhető embertársakkal? 
Egyáltalán tehetünk velük valamit is?

A gondolatmenet címéül választott 
népi szólás mélyét vizsgálva juthatunk 
értékes következtetésre.

A görög mitológia gyakran emle-
getett alakja Sziszüphosz, akinek viselt 
dolgaiért az lett a büntetés, hogy egy 
nagy követ görgessen fel egy dombra. 
Ám a csúcs előtt ereje mindig elhagyja, 
és a kő visszakerül eredeti helyére, hogy 
kezdődjön minden elölről. Vég és a siker 
legkisebb esélye nélkül. 

Életünk ilyen sziszifuszi munkára is 
hasonlíthat. Belekeseredve a megváltoz-
tathatatlanba, önjelölt mártírként tűrve a 
rossz (bűnös) emberek túlerejét, az élet 
igazságtalanságát, nem bocsátkozva ran-
gon aluli tisztázó beszélgetésekbe sem 
önmagunkkal, sem másokkal.

A másik út Krisztus útja. Aki önként 
vállalta keresztjének hordozását, meg-
szentelte így a másokért végzett leg-
kisebb áldozatot is, többször el is esett 
annak súlya alatt, számtalanszor igazít-
hatta is a vállán, végül erre szegezve kért 
bocsánatot az őt körülálló és káromló tö-

meg számára „mert nem tudják mit cse-
lekszenek” (hiszen szerette őket), aztán 
kilehelte lelkét.

Keresztényként hitünk veleje, hogy a 
kereszt számunkra nem a botrány, hanem 
a feltámadás, azaz üdvösségünk jele. A 
Feltámadás adja a reményt, hogy ugyan 
a gonoszság megölheti az Igazt, ám földi 
sorsunk lehajló végső íve egy határozott 
gellerrel az Ég felé fordul.

Higgyünk Arany Jánosnak: „Nem 
mindig ember, aki sorsot intéz”.

A szólás tehát nem mindenkire igaz. 
Tekinthetjük a minket ért megpróbálta-
tásokat, bosszúságokat egyre nehezedő 
koloncként a nyakunkon, ami belefojt a 
bajok tengerébe, de ez nem kereszt. 

Ám aki élete terheit tudja hittel hor-
dozni, mint Krisztus a keresztet, ember-
társait pedig mindhalálig szeretni képes, 
amint Ő tette, annak számára értelemmel 
telik meg a szenvedés is, és derűvel bíz-
hatja magát Istenre, aki a keresztet az 
üdvözülés, a mi üdvözülésünk eszközé-
vé tette.

Az első a magányos reménytelenség, 
a bezárkózott lélek útja. A másik sem 
könnyű, de a kereszthordozó egy baráti 
szóval, vissza nem ütéssel, bátorítással 
segíthet családtagjának, munkatársá-
nak, falustársának, hogy szusszanjon 
kicsit, újat fogjon a maga keresztjén, s 
akár az út mentén nyíló virágok is felvi-
díthatják tekintetünket, közösen megélt, 
szép kalanddá téve életünk keresztútját. 
Hordozzuk hát hittel életünk keresztjét, 
különös szeretettel és tapintattal fordul-
ván azok felé, akik segítségünket várják, 
hogy koloncukból keresztet faragjanak, 
s velünk tartsanak. 

Áldott Húsvétot, Szentkirály!

Szabó Gellért
(Az írás alapgondolatát dr. Tuba Iván 

piarista tanár egyik előadása adta.)

Meghívó

Költészet Napja 2017.
Április 11-én, kedden József Attila születésnapján az idén is közös versmondásra

várnak mindenkit szentkirályi iskolások a művelődési házzal szemközti térre
12 órára, déli harangszóra.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!
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Víz Világnapja: játékos programok és 
üzemlátogatás Szentkirályon

A Szentkirályi Általános Iskola tanu-
lói és tanárai vettek részt a Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. Víz Világnapja 
alkalmából szervezett interaktív játékos 
programjain, hasznos ismereteket sze-
rezve az ásványvizekről és az egészséges 
folyadékbevitel fontosságáról.

Március 21-én, a Víz Világnap alkal-
mából a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 
Kft. mindkét üzemében, Szentkirályon 
és Kékkúton is izgalmas, figyelemfelhí-
vó edukatív programokat szervezett az 
általános iskolás gyermekek és tanáraik 
számára. A Szentkirályi Általános Isko-
la területére szervezett szórakoztató és 
ismeretterjesztő programoknak köszön-
hetően a résztvevők hasznos ismerete-

ket szerezhettek a föld vízkészletének 
védelméről, az emberi test vízháztartá-
sáról, valamint a helyes hidratálásról. A 
feladatok megoldásában a Szentkirályi-
Kékkúti Ásványvíz Kft. munkatársai is 
segítették az iskolásokat.

A Víz Világnapjához kapcsolódó 
programok keretében a fiatalok meglá-
togathatták Magyarország meghatározó 
ásványvíz- és üdítőipari vállalatának 
szentkirályi üzemét is, megtekintették a 
Szentkirályi ásványvíz kútházát és a mo-
dern PET palackozósort. 

Balogh Levente, a Szentkirályi-Kék-
kúti Ásványvíz Kft. elnöke a programso-
rozatot megnyitva elmondta: „Piacveze-
tő ásványvíz palackozóként és felelősen 

gondolkodó vál-
lalatként külö-
nösen fontosnak tartjuk fogyasztóink 
és a társadalom figyelmét is felhívni a 
vízkészletek, különösen a védett vízadó 
rétegből származó, eredendően tiszta 
ásványvizeink megőrzésének jelentősé-
gére. A Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 
Kft. életében mindig kiemelten kezeltük 
az edukációt, ezért igyekszünk a Víz 
Világnapján is felhívni a figyelmet a 
hidratáció alapvető szerepére az egész-
ség-megőrzésben, valamint arra, hogy 
felelősen és a valódi szükségleteinknek 
megfelelően gazdálkodjunk ezzel a ter-
mészeti kinccsel.” Képek az esemény-
ről:
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Folytatás
Mi alapján válasz-

tunk barátot? Vagy mi 
alapján választanak 
minket barátnak?

A szakirodalom 
szerint a hasonlóm 
értékrend és szemé-
lyiség is számít, de 
a legfontosabb még 

ebben a felgyorsult világban is az azonos 
élethelyzet és a fizikai közelség.

Barát, vagy pszichológus?
A barátság egyik legfontosabb tulaj-

donsága, hogy a szerelemmel ellentét-
tel nem kizárólagos. Vannak időszakok, 
életkorok – főként a kamaszkor – amikor 
nagyon szükség van a legfőbb, legőszin-
tébb támaszra, de felnőttként nem szabad 
megsértődni azon, hogy a barát másokkal 
is barátkozik. A kizárólagosság igénye 
mögött meghúzódhat egy nehéz sors, vagy 
egy élethelyzet, nagyobb szükség lehet a 
barátok adta támaszra. Ha valaki korán el-
veszti a szüleit, vagy nincs velük bizalmas 
viszonyban, esetleg nincs testvére, esetük-
ben nagyon erős a kötődés. De vajon mi-
lyen a jó barát: őszinte, vagy támogató?

Ha választani kell, akkor a támogató. 
Elkötelezett, de okosan őszinte legyen a 
barát! Az őszinteség fontos, mert ha nincs 
hangom, akkor jó ha a barátok szólnak, 
hogy ne menjek el egy tehetségkutatóba, 

de sokat számít a hangnem: a fejhez vágó, 
kioktató stílus negatív érzést vált ki. Sze-
mélyiségfüggő, mennyire tudja elfogad-
ni a kritikát, ezért nagyon fontos hogyan 
tálalják az őszinteséget. A barátság privát 
intimitás, egy szubjektív és kölcsönös kap-
csolat. A barát hiába próbál őszinte lenni, 
a történetnek csak az egyik oldalát ismeri, 
elfogult. Szokták kérdezni, ha az ember-
nek van egy jó barátja, akkor kell-e pszi-
chológus.

Távolodás, közeledés
A barátságokban feszültséget okozhat, 

ha az egyik fél egy új szerelem miatt ha-
nyagolja a másikat, vagy ha a barát és az új 
partner nem kedvelik egymást. Szakértők 
szerint ez nem kell, hogy szakításhoz ve-
zessen, de nem kell erőltetni a párkapcso-
latos programokat. Az is előfordul, hogy 
a gyerekek nem bírják egymást, vagy a 
szülő nem szereti, ahogy a másik csemetéi 
bánnak az övéivel, ilyenkor érdemes elen-
gedni a közös családi programokat.

A barátság fejleszthető. A nagyon kü-
lönböző élethelyzet eltávolíthat. Nem ér-
demes azon megsértődni, ha néha elsodor 
az élet, ha szilárd alapok vannak, vissza-
találunk egymáshoz. Kár szidni a Skype-
ot, a Facebookot és a csetelést, ezek nem 
feltétlenül helyettesítik a személyes talál-
kozásokat, viszont megkönnyítik a fizikai 
távolság leküzdését. A régi barátságok fel-
élesztésében sokat segítenek. A közösségi 

oldalak által könnyebb felvenni a kapcso-
latot, gyakran az a vége, hogy személyesen 
találkozunk. Előfordul, hogy megromlik, 
megszakad egy barátság, ilyenkor végig 
kell gondolni mi történt, helyre lehet-e 
hozni. Ha a pillanatnyi helyzet nem engedi 
a békülést, gondolkodni kell, hogyan lehet 
apró magvakat elszórni, melyek később 
szárba szökhetnek, feloldják a feszültsé-
get.

Barátok örökre
Idős korban ismét nagyon fontossá vá-

lik a fizikai közelség, felértékelődik, aki 
ott van helyben, hasonló az élethelyzete, 
komoly szerepe lesz az egymásra utalt-
ságnak, tudnak egymásra támaszkodni, 
meghallgatják egymást. Nem igaz, hogy 
idősebb korban nem lehet már barátságot 
kötni, csak nem lesz olyan mély a gyökere, 
mint az évtizedekre visszanyúló kapcsola-
toknak, ahol rengeteg közös élmény kap-
csolja össze a barátokat, lehet nosztalgiáz-
ni, felidézni az emlékeket.

Férfiak kontra nők
A női barátság intimebb, komplexebb, 

van igény a hétköznapi dolgok, apróságok 
megbeszélésére, megosztjuk egymással 
mit éreztünk ekkor, vagy akkor. A férfi ba-
rátságok ezzel szemben tárgyilagosabbak, 
inkább arról beszélgetnek, hogy mi történt, 
a közös szabadidős tevékenység a kapcso-
lódási pont.

Pásztorné Margó

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

ezt a címet viseli az a komplex közmű-
velődési program, amelyet a kecskeméti 
HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS ÉS IF-
JÚSÁGI KÖZPONT NONPROFIT KFT. 
a térség települései: JAKABSZÁLLÁS, 
KUNSZÁLLÁS, SZENTKIRÁLY, VÁ-
ROSFÖLD önkormányzatai és közmű-
velődési intézményei együttműködésével 
valósít meg 2017. március – május hó-
napban. 

A program támogatója a NEMZETI 
KULTURÁLIS ALAP 

A programban olyan óvodás, kisisko-
lás gyerekeknek szóló DRAMATIKUS 
ÉS BÁBOS játszóházi programok való-
sulnak meg, amelyek mesekincsünket al-
kotó, élményszerű, részvételre ösztönző 
(interaktív) formában közvetítik a gyere-
kek számára. 

A játszóházi programokat sokéves ta-
pasztalat nyomán alakították ki a Kecske-
méti Drámapedagó-
giai - illetve a Báron 
Bábos Műhely szak-
emberei.

A foglalkozások 
évek óta sikerrel 
szerepelnek a Hírös 
Agóra Ifjúsági Ott-
hon programjában. 
A gyermekfoglalko-
zásokat MÓDSZER-
TANI MŰHELY 
egészíti ki, amely a 

tapasztaltcsere lehetőségét biztosítja a 
helyi kulturális szakemberek, pedagógu-
sok és a település közösségi, kulturális 
életében tevékenykedő civil önkéntesek 
számára. A dramatikus játékban a gye-
rekek mint a mesék szereplői vesznek 
részt, mint például „A kiskondás” mese-
játékban. A bábos játszóházban szintén a 
gyerekek kapcsolódnak be a bábjátékba. 
A tervezett játékok: Mese Vackorról, és a 
kisegér farkincája.

Thália szekere
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Adalékok Lászlófalva/Szentkirály/ történetéhez 3. rész
TSZCS-k működése, begyűjtési moz-
galom

A soron következő tanácsülést 1952. 
március 9-én tartották Rákosi 60. jubileu-
mi születésnapján! Természetesen Palásti 
László méltatta a magyar nép „nagyvezé-
rének” munkásságát.

   Szinte minden községi tanácsülésen 
volt tanácstagválasztás a sok költözés, le-
mondás, vagy elhalálozás következtében. 
A vb elnöke a tanácsülésen ismertette, 
hogy a község 3 legjobb dolgozóját /szer-
vezetét/ a községi tanács nevében vánd-
orzászlóval tünteti ki.

Első díjat Gura József 7 holdas kis-
paraszt kapta, a begyűjtés és mezőgazda-
sági munkák jó teljesítéséért. A második 
díjat az Összetartás TSZCS, a vágómarha 
beadása terén elért jó eredményéért érde-
melte ki. A harmadik díjat pedig a szövet-
kezeti üzletház rendbehozataláért fárad-
hatatlanul dolgozó tanácstagok: Csordás 
Péter, Kormos József és F. Faragó István 
vehette át.

1952. április 6-án is volt tanácsülés. 
Napirendjén szerepelt elnöki beszámoló, 
egészségügyi kérdések és iskolai beszá-
moló. Palásti elnök ismertette a megjelent 
tanácstagokkal a begyűjtési versenymoz-
galom helyzetét. (Így nevezték a község-
ben a kötelező beszolgáltatási rendszert.)

„Tojás és baromfi tervünket az I. 
negyedévre teljesítettük – kezdte a be-
számolóját. Ez annak a következménye, 
hogy biztosítjuk a helybeli átvételt. A be-
adási tervünket 20%-ról 90%-ra emeltük. 
Kiemelkedő eredményt értünk el a sertés 
beadásával, ezt 107%-ban teljesítettük. 
Nagyobb lemaradás a vágómarha begyűj-
tésében van. Már most foglalkoznunk kell 
az 1952/53 évi begyűjtési tervünkkel. „A 
beszéd hatására Rada Mihály 1 szarvas-
marhát ajánlott fel a szarvasmarha beadá-

si terv biztosítása érdekében.”
Érdekes megfigyelni, hogy alig hagy-

ták el az első negyedévet, de már a követ-
kező évi begyűjtési tervről beszélt a párt- 
és rendszerhű elnök. Arról természetesen 
nem esett szó, hogy a lakosságnak milyen 
jelentős nehézséget, valószínűleg nélkü-
lözést is jelentett a kötelező beszolgál-
tatási rendszer működtetése. A politika 
pedig versenymozgalmat kreált a nép 
megnyomorításából. A magyar paraszt-
ság verejtékes munkájával megtermelt 
javakat: terményeket és állatokat kellett 
mintegy 5 éven keresztül az állam részére 
beszolgáltatni, akkor is ha nem maradt az 
adott termékből semmi sem a családnak!

A következő napirendben dr. Dekov 
Ivánné az egészségügyi helyzetről adott 
tájékoztatást. Beszélt a tisztasági moz-
galomról is. Pesti János az Összetartás 
TSZCS elnöke, ehhez kapcsolódva, tisz-
tasági versenyre hívta ki Varga Józsefet 
az Úttörő TSZCS elnökét, aki természe-
tesen elfogadta azt.

A június 22-én zajló tanácsülésen be-
számolót hallgattak meg a mezőgazda-
sági munkák állásáról és a soron követ-
kező feladatokról. Palásti László elnök 
jelentette: „Az idei begyűjtésünk első 
szakaszának utolsó hónapjában nem ér-
tünk el kellő eredményt. A tanácstagok 
nem figyeltek fel az ellenség munkájára, 
nem ellenőrizték a beadásban hátraléko-
sokat kellő időben…Dolgozóink ellensé-
gei szabotálják az állattenyésztési tervet, 
mert ennek felfejlesztésével harcolunk a 
beadás maradéktalan teljesítéséért és ne-
kik nem érdekük, hogy a dolgozó népnek 
több kerüljön az asztalára. Szükséges, 
hogy tanácstagjaink a kívülálló dolgozók-
kal, a jó teljesítőkkel karöltve végezzenek 
felvilágosító munkát. Mert községünkben 
az a hiba is felütötte a fejét, hogy a kulá-

kok az állatállományukat kisparasztoknál 
helyezik el vagy átíratják nevükre és így 
értékesítik. A nagy gabonabegyűjtési csa-
ta sikeres megvalósítása érdekében kije-
löltük a gabonaraktárakat, melyek fertőt-
lenítése megtörtént.”

A tanácsülésen ehhez a témához 13 
hozzászólás történt. Határozatot is hoz-
tak: „A kulákok felé nagyobb ellenőrzést 
kell gyakorolni! A tejüzem kérdést meg-
sürgetni, mert ez okozza a lemaradást.” 
Az aratás időszakában 11 cséplőgép lesz 
a községben. Kevés a kapott zsák a gabo-
nához. Több tanácstag versenyfelhívást 
tett közzé.

A július 23-án megtartott tanácsülé-
sen a mezőgazdaság munkákról és a jár-
ványos betegségek elleni küzdelem volt 
napirenden. Palásti vb elnök dicséretbe 
részesítette az Úttörő TSZCS minden tag-
ját, mivel a vállalásukat eddig jól teljesí-
tették. Példaképül állította a többi TSZCS 
dolgozói elé.

Beszámolójából idézet: „Beszélnem 
kell a begyűjtés helyzetéről. Az első fél-
évi sertés és vágómarha tervünknek nem 
tettünk eleget. Az ellenségnek, a kuláknak 
sikerült elszabotálni a begyűjtés teljesíté-
sét. A széna beadás: eddig csak 76 mázsa 
szénát adtak be. Minden beadási cikkből 
eleget kell tennünk beadási kötelezettsé-
günknek.” A témához 8 hozzászólás tör-
tént a tanácstagok részéről.

Az 1952. november 9-én megtartott 
községi tanácsülés jegyzőkönyvében ol-
vasható egy felvetésre: „A községünkben 
40 kislakás, új orvoslakás, egészségház, 
új Tanácsháza és bekötőút épült.”

Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár 
BKKM-ei Levéltár XXIII. 796/a. Lász-
lófalva községi Tanácsülési jegyzőköny-
vek, 1952.

Kenyeres Dénes

A kecses kis madarat internetes sza-
vazáson választották az év madarának. 
Aprócska madarunk egész Európában 
elterjedt. Bizonyára mindenki ismeri 
ezt a tarka, alig 15 gr-os madarat. Csőre 
környéke a szeméig, és a torkáig piros. 
Tarkója fekete. Háta barna, fark csíkja fe-
hér, farka fekete. Begye, és testalja fehér. 
A szárnytollak feketék, hegyükön fehér 
folttal, közepe táján sárga tükörrel. Csőre 
elefántcsont színű. Madarunk semmilyen 
más madárral nem téveszthető össze. A 
Föld több kontinensére betelepítették. 
Hazánk leggyakoribb madara, csak rész-
ben vándorol, valószínű, hogy egyedszá-

muk növekszik. Télen nagy csapatokban 
kóborol, apró gyom-magvakat keresve. 
Kedvenc eledele a disznóparaj magva, a 
gyermekláncfű termése, de előszeretet-
tel fogyasztja a platánfa termését. Kupos 
csőre alkalmas ezeknek a magvaknak a 
felvételére. Ha rákap a madáretetőre, mák 
a kedvence. A tengelic a fákkal és nyílt 
gazosokkal tarkított sík és dombvidéki 
élőhelyeket kedveli. Mivel a lakott terü-
letek is alapvetően ilyen élőhely kínálat-
tal rendelkeznek, a településeinken még 
a belvárosokban is jól érzi magát. Fiókáit 
apró rovarokkal, hernyókkal eteti. Fész-
ke, ami egy remekmű, finom, és a fák 

sűrű lombja közé építi, növényi szálak-
ból áll, előszeretettel béleli kutyaszőrrel. 
Csak lombhullás után láthatjuk meg a sok 
tengelic fészket, például a gömbjuharok 
koronájában. Általában, 4-5 fiókát nevel, 
évente akár három alkalommal is. Ál-
landó vendége a madáritatóknak. Óvjuk, 
védjük madárékszerünket. V. F.

2017 év madara – a tengelic  



Kedves Testvérek!

• Szeretettel közlöm a nagy-
böjti lelkigyakorlatunk idejét, 
mely alkalmakra mindenkit nagy 
tisztelettel várunk. Április 6-án, 
7-én és 8-án este 6 órakor kez-
dődnek ezek az előadások a kato-
likus templomban, gyóntatással 
egybekötve. Az előadónk Görbe 
László piarista plébános atya lesz 
Kecskemétről. E lelkigyakorlat 
nem csak a katolikus felekezetű 
testvérek számára adatik, és álta-
lában sincs semmiféle akadálya a 
részvételnek, bárki eljöhet és ve-
szíteni való amúgy sincs semmi. 

• Április 8-án este és április 
9-én a reggeli szentmisében ün-
nepélyesen és általánosan felve-
hető lesz a betegek szentsége, 
ami a közhiedelemmel ellentét-
ben nem az utolsó kenet, hanem 
a betegek és haldoklók számára 
szóló szentség kiszolgáltatása. 
Ilyen esetben imádkozunk beteg, 
vagy életükben veszélyeztetett 
testvéreinkért és kérjük a jó Isten 
segítségét a gyógyulásukhoz, ill. 
a jó Isten akarata szerinti szép és 
békés halálhoz. 

• A Szent Három Nap, mely 
lényegében beragyogja szá-
munkra az egész évet április 13-
án kezdődik: Nagycsütörtökön 
és tart Nagyszombatig, április 
15-ig. Ezen napokon 18.00-kor 
kezdődnek a liturgiáink. Szom-
baton este tartjuk a Feltámadási 
Körmenetet. 

• Húsvétvasárnap április 16-
án a szokott rendben 08.30-kor 

ünnepeljük Urunk Feltámadását. 
• Húsvéthétfőn reggel 08.00-

kor kezdődik a szentmise, melyet 
követően vidám locsolkodást kí-
vánok mindenkinek!

• Április 23-án vasárnap ün-
nepeljük az Isteni Irgalmasság 
Vasárnapját, 08.30-tól. 

• Április 29-én szombat este 
17.00-kor lesz bérmálás temp-
lomunkban, mely a katolikus 
egyházba való teljes beavatás 
ünnepe. Dr. Bábel Balázs Érsek 
atyánk lesz a vendégünk és ő 
szolgáltatja majd ki e szentséget 
20 fiatal számára. Mindenkit sze-
retettel várunk egyházközségünk 
e szép ünnepére is. 

• Április 30-án vasárnap kö-
nyörgünk Urunkhoz a jó termé-
sért és Búzaszentelést végzünk, 
szintén 08.30-tól. 

• Május 07-én papi hivatáso-
kért imádkozunk és ez lesz egy-
ben az édesanyák napja is, imád-
kozunk őértük is, megköszönve 
mindennapi önfeláldozó tettei-
ket, életüket. 

• Május 14-én tarjuk idei 
Elsőáldozási ünnepünket és 
fogadjuk nagy örömmel fiatal 
felebarátainkat, akik ekkor ve-
szik magukhoz először az Oltá-
riszentséget. 

A feltámadást ünnepeljük te-
hát Húsvétkor és az abban való 
hitünket erősítjük, hogy mi is fel-
támadunk. A testünk előbb-utóbb 
elenyészik, elgyengül, megöreg-
szik, de a szellemiségünk, a hu-
morérzékünk, a gondolkodásunk 

megmarad, ezért hívjuk átmenet-
nek, másik létezési síkra való át-
térésnek a meghalást. 

Miben is áll hát Krisztus kö-
vetése és hogyan élhető ez? Rö-
viden szólva magunkból, belülről 
haladunk kifelé, nem eljátsszuk 
Jézus szerepét, mint egy színész, 
hanem az Ő beállítottságát pró-
báljuk meg elsajátítani. Az Ő 
lelkivilágát alakítjuk magunk-
ban. Természetesen nem kell 
kapkodnunk ebben sem, mert ez 
egy életnek a feladata és mun-
kája lesz. Olyanok vagyunk egy 
kicsit, mint a kőtömb és benne - 
bennünk van ez a Krisztus, csak 
lefaragjuk a felesleges dolgokat, 
ami személyiségünktől, helyze-
tünktől, korunktól függően min-
dig változó (egyébként könnyebb 
a márványt alakítani puszta kéz-
zel, mint magunkat...).

Azt hozzuk ki hát embersé-
günkből, amit csak tudunk. Sok 
szülő például olyan a gyerme-
kével szemben, hogy mindig 
ötös érdemjegyet hozzon haza a 
kicsi...vagy a nagy. De ha ez a 
gyermek csak hármast tud haza-
vinni, nem is kell többet elvárni 
tőle, hanem annak kell nagyon 
örülni. Az Isten sem vár többet 
tőlünk, csak amennyi a képessé-
geinknek megfelel. Így próbáljuk 
magunkat is az idők során szép-
pé, jó emberré formálni. Ehhez 
kívánok sok erőt és bölcsességet 
és olyan szép ünneplést, amen-
nyire az csak lehetséges!

Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUS ÉLET
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REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink:

Istentisztelet – minden 
vasárnap 10 óra, gyer-
mek-istentisztelettel

Énekkar – hétfőnként 
17 óra

Bibliaóra – április 4. 
kedd, 18 óra

Virágvasárnapi Isten-
tisztelet – április 9.

Nagyheti bibliaórák 
– április 11. kedd és 12. 
szerda, 18 óra

Nagycsütörtöki éne-
kes Istentisztelet - ápri-
lis 13., 18óra

Nagypénteki Isten-
tisztelet – április 14., 18 
óra

Húsvétvasárnap és 
húsvéthétfőn- ünnepi úr-
vacsorás Istentiszteletek 
– április 16-17., 10 óra

Tamás pedig, egy a tizenket-
tő közül, akit Ikernek hívtak, 
nem volt velük, amikor meg-
jelent Jézus. A többi tanítvány 
így szólt hozzá: Láttuk az Urat. 
Ő azonban ezt mondta nekik: 
Ha nem látom a kezén a szegek 
helyét, és nem érintem meg uj-
jammal a szegek helyét, és nem 
teszem a kezemet az oldalára, 
nem hiszem. Nyolc nap múlva 
ismét benn voltak a tanítványai, 
és Tamás is velük. Bár az ajtók 
zárva voltak, bement Jézus, 
megállt középen, és ezt mond-
ta: Békesség nektek! Azután 
így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide 
az ujjadat, és nézd meg a keze-
imet, nyújtsd ide a kezedet, és 
tedd az oldalamra, és ne légy 
hitetlen, hanem hívő! Tamás 
pedig így felelt: Én Uram és én 
Istenem! Jézus így szólt hoz-
zá: Mivel látsz engem, hiszel: 
boldogok, akik nem látnak, és 
hisznek. (Jn 20, 24-31)

A ma embere gyakran kétel-
kedik. Gyakran mondjuk is: Hi-
szem, ha látom! A Bibliában is 
olvasunk kételkedőről. Tamás, 
az egyik tanítvány is kételke-
dett, hitetlenkedett, amíg saját 
szemével nem látta Jézust. 

Hitbeli fejlődésünk útja, 
hogy szükségünk van nagy 
bizonyosságok, csodák meg-
tapasztalására Istennel kapcso-

latban. Ezután alakul ki egy 
bensőséges kapcsolat Istennel, 
megtanulunk bízni Benne min-
den körülmények között. Nem 
véletlen mondja Jézus: „boldo-
gok, akik nem látnak és hisz-
nek”. 

2017. Húsvétján munkál-
kodjék bennünk az Úr, hogy ne 
csak a szemünknek higgyünk 
és bizonyosságunk lehessen!

A rövid igei gondolat után 
szeretnék röviden bemutatkoz-
ni is.

Dr. Egeresiné Szűrszabó 
Anikó vagyok. Egy évig én 
helyettesítem Balázs Hajnal-
ka nagytiszteletű asszonyt. Ti-
szakécskén élek családommal, 
férjemmel és 4 gyermekünk-
kel. Teológiai tanulmányaimat 
Budapesten végeztem, 2008-
ban szereztem diplomát. Mi-
vel nagyon fontosnak tartom a 
folyamatos tanulást, ezért még 
két diplomát szereztem, egy 
tanítóit és egy vallástanárit. 
Tiszakécskén voltam segéd-
lelkész, majd Ágasegyházára 
kerültem missziói lelkészként. 
Ágasegyházi szolgálatomat 
követően az édesanyai felada-
taimra koncentráltam, ezért 
lelkészi szolgálatot nem végez-
tem, rendelkezési állományban 
voltam. Jelenleg Tiszakécskén 
tanítóként dolgozom.
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Márciusi programok az óvodában
A hónap elején részt vettünk a kecskeméti Lánchíd 

Sport Általános Iskola játékos sportvetélkedőjén, ahol 
hat fős csapattal indultunk. A csoportunk többi tagját el-
vittük szurkolótábornak. Mindenki örömére egy kupával 
tértünk haza, amit kineveztünk „vándorkupának”, így 
minden nap hazaviheti egy gyermek.

Még februárban kulisszajáráson voltunk a Katona 
József Színházban és annak műhelyében, ahol belelát-
hattunk a díszletek, dekorációk, kellékek elkészítésébe. 
Még álarcokat is próbálhattunk. (Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani Kovács Menyhértnek a közreműködé-
sért.) Ekkor készült egy nagy fa.

Ezt a nagy fát láthattuk a Manóvizsga c. előadás egyik 
díszleteként, egy márciusi előadásban. Nagy sikert ara-
tott mind a gyermekek, mind a felnőttek körében a szín-
darab.

A Víz Világnapjáról sem feledkeztünk meg. Minden 
csoport saját projektjein keresztül próbálta meg megis-
mertetni a víz létfontosságát.

Mikroszkóppal ismerkedtünk

A szabadságharcról óvoda szinten emlékeztünk meg. 
Közösen elsétáltunk az emlékműhöz, majd minden cso-
port elmondta, elénekelte az ünnephez kapcsolódó ver-
seit, dalait.

Nyílt napokat is tartottunk a Maci-, és Katica csoport-
ban egyaránt. A hónap lezárásaként Ciróka Bábszínház-
ban és Mariann néninél a könyvtárban is voltunk a kö-
zépsősökkel együtt.

Durgóné Benkő Babett

Húsvét utáni faluszépítés
Április 21-én pénteken 8 órától szemétszedési akciót szervezünk Szentkirály útjain, utcáin.
Önkéntesek jelentkezését várjuk, akik készek falunkat szebbé tenni, szemetelőkből már így is túl 

sok van!
Találkozás a Községháza előtt, védőeszközről és zsákokról gondoskodunk.

Szabó Gellért
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Pompeji kiállítás az 5. osztállyal

Március 3-án Szegedre látogattunk az 
5. osztályos tanulókkal, hogy megtekint-
hessük a legendás római városról, Pompe-
jiről szóló kiállítást. Az osztály nagy izga-
lommal várta az eseményt, mivel előzőleg 
már az iskolapadban is tanulhattak a Római 
birodalomról, most egy kicsit közelebbről 
is megfigyelhették milyen volt az élet az 
ókorban és részletes bemutatást kaptak ar-
ról, hogy milyen szörnyű esemény is volt a 
várost ért katasztrófa. A tárlaton rengeteg 
eredeti leletet csodálhattak meg, valamint 
a kiállítás interaktív jellegének köszönhe-
tően, több eszközt és egy ókori játékot is 

kipróbálhattak. A korszakhoz kapcsolódó 
többi kiállításon pedig hazánkban feltárt, 
vagyis Pannónia provincia területéről 
származó tárgyakkal is találkoztak és igaz, 
hogy csak szűkös keretek között, de a hí-
res gladiátorok fegyvereit és páncélját is 
megcsodálhatták a tanulók. 

A gyerekek sok érdekes tapasztala-
tot szerezhettek kis túránk során, ami így 
segített abban is, hogy egy régi korszakot 

közelebb hozzon és ne csak a tankönyvi 
szöveg soraiból ismerjék meg azt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
önkormányzatnak, hogy utazási lehetősé-
günket biztosították, valamint az ötödikes 
szülők támogatását és közreműködését is, 
hogy így a gyermekek egy emlékezetes él-
ménnyel gazdagodhattak.

Jónis György
történelemtanár

Egy mesés délután
Március 29-én délután dramati-

kus játszóházban vendégeskedtek a 
szentkirályi iskola alsós tanulói. A 
program a Hírös Agóra Kulturális 
és Ifjúsági Központ szervezésében 
a helyi művelődési házban került 
megrendezésre. A résztvevő gyere-
kek improvizációs játékkal eleve-
nítettek meg mesei történetet, tehát 
maguk is a mesék szereplőivé vál-
hattak. A foglalkozást a Kecskeméti 
Drámapedagógiai Műhely dráma-
pedagógusai tartották, és igazán jó 
hangulatú, vidám délután szereztek 
tanulóinknak.
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Kultúránk legszebb tavaszünnepe! 
Kedves emlékeket ébreszt, festett to-
jás, főtt sonka illata, kertben keresett 
ajándék. Locsolkodási szokás fiúnak, 
lánynak Húsvét hétfőn különösen iz-
galmas.

Ez az ünnep a népszokások csúcs-
pontja. Lányként alig várjuk, hogy 
kora reggel apuka, nagypapa, fiútest-
vér - később udvarlók - nyakon öntse-
nek vízzel, vagy kölnit csorgassanak a 
hajunkra, tréfás, suta verseket mondja-
nak, örülünk, hogy „nem fogunk elher-
vadni”.

A fiúknak a húsvéti szokások mást 
jelentenek. Ők bezsebelhetik a locsolá-
sért a jutalmat, régen gyönyörű, kézzel 
festett, írott tojásokat, manapság borí-
tékba zárt pénzt, csoki nyuszit, Kinder 
tojást. 

A tojásfestés mindig női munka 
volt, lányok-asszonyok ezzel köszön-
ték meg a locsolást, ami – mint a hie-
delem tartja – biztosítja, hogy abban az 
évben is szépek, termékenyek, frissek 
legyenek. Ám vannak különleges, ősi 
rítusok, melyek mára kikoptak a köz-
tudatból, mélységes spirituális üzene-
tük van.

Kerepelés, harangszó helyett.
Magyar szokásokban a húsvét már 

negyven nappal előbb kezdődik: ez 
a nagyböjt hava. Minden vasárnapja 

jeles nap volt: gulyás vasárnap, feke-
te vasárnap, virágvasárnap. A barka 
az újjászülető természet szimbóluma, 
ezért is volt szokás a barka-szentelés. 
A barkának mágikus ereje van, elhá-
rítja a betegségeket, a kísérteteket, a 
bajt. Nagycsütörtökön elhallgatnak a 
harangok, „Rómába mennek”. Helyet-
tük kereplővel hívják a híveket a temp-
lomba.

„Nagypénteken holló mossa a fiát” 
… ez a nap a gyász, a bánat, a feltáma-
dásra való lelki felkészülés jegyében 
telt. A holló az őshagyományokban 
az a madár, amely a túlvilágra vezeti 
a lelket. Nagyszombat hajnalán feléb-
red a remény, megsütötték a húsvéti 
kalácsot, este új tüzet gyújtottak, fris-
sen készített, vásárolt ruhát húztak. 
Így várták az örömünnepet, a Húsvét 
vasárnapot. Szokás volt éjjel hegyen 
virrasztani, ott várni a napfelkeltét, 
mely Jézus feltámadását jelképezi. 
A hiedelem szerint, aki képes a Nap-
ba hinni, ilyenkor megláthatja benne 
Krisztus alakját, vagy szimbólumát, a 
bárányt. Megtörik a böjt, sonkát, tojást 
fogyasztanak, fő ünnepi lakoma a bá-
ránysült. A nap a vigadozás jegyében 
telt, a fiatalok mókás játékokkal múlat-
ták az időt, fő jelképe az életet megtes-
tesítő tojás volt: nagy kézügyességet, 
türelmet igénylő tojáspatkolás, tojás-

dobálás, tojással célba dobálás történt. 
Életre szóló komabarátság
Húsvét hétfő az ünnepkör másik 

csúcspontja. Néprajzosok gyűjtésében 
szerepel a locsolkodás, a komatál kül-
dés (palócoknál ma is ismerik). Ez 
a szokás abban segít, hogy a fiatalok 
életre szóló barátságot kössenek. Ezen 
a napon komatálat küldünk egy má-
sik fiatalnak, és aki kapta, annak illet 
a küldővel testvéri szeretetet fogadni. 
A komatálon sonka, tojás, kalács, kis 
üveg pálinka volt. Illet viszonozni!
Mondóka:

„Komatálat hoztam,
fel is koszorúztam.
Koma küldte komának,
Hogy váltsa ki magának!”
Ha az elfogadás és a viszonzás 

megtörtént, a fiatalok ettől fogva ma-
gázták és komának szólították egymást 
életük végéig.

Húsvét hétfővel zárult is a Húsvét 
ünnepköre. Böjttel, gyásszal, bűn-
bánattal kezdődött, vigadozással és 
barátsággal fejeződött be: A Húsvét 
az emberélet összes érzelmét feltölti, 
hogy ezzel segítse az érzelmi stádi-
umoknak kiélését, megtapasztalását. 
Ennek révén pedig, ki-ki megtisztulva, 
megújult lélekkel fogadhatta a rég várt 
rügyfakadást, a beköszöntő tavaszt. 

Pásztorné Margó

Húsvéti különlegességek

Iskolai beiratkozás: 
2017. április 20. és 21-én (csütörtök-péntek) 8-19 óráig. 
(Iskolaköteles minden 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között szü-
letett iskolaérett gyermek.) 

Óvodai beiratkozás: 
2017. május 8. és 9-én (hétfő-kedd) 8-17 óráig 
(Óvodaköteles minden 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között 
született gyermek.)
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Húsvéti kalács főtt tojással
Reggelire tökéletes.
Ha a tésztát este bedagasztjuk, majd azon-

nal a hűtőbe tesszük, akkor reggel csak meg 
kell formázni, és már lehet is sütni - a hűtőben 
is szép lassan megkel egy éjszaka alatt -, mire 
a sütő felfűt. Elkészítési idő: Több, mint 120 perc

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 csomag  Instant Élesztő, 7 
dkg cukor, 1 nagy csipet só, 1 tojás, 1 tojássárgája, 3 dkg 
puha vaj, ½ dl tejszín, 1 dl tej, 4 db főtt tojás, + 1 tojás a 
lekenéshez

Elkészítés: A tészta hozzávalóit robotgéppel vagy kéz-
zel alaposan kidagasztjuk. Az élesztőt nem szükséges fel-
futtatni, azonnal mehet minden a dagasztótálba.

A kész tésztát letakarjuk, és kb. egy óra alatt a duplájára 
kelesztjük.

Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. 
Kiborítjuk a megkelt tésztát egy lisztezett deszkára, és 

3 egyforma részre osztjuk. Hosszúra sodorjuk, majd meg-
fonjuk, és koszorúvá formázzuk. 

Lekenjük a tetejét tojással, majd belenyomjuk a főtt 
tojásokat.

Sütőpapírral bélelt lemezen kb. 40 perc alatt sütjük szép 
pirosra.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Régi képek fotóalbumból

2017. március 7-én a Faluházban találkoztak a harminc 
évvel ezelőtt színjátszásra vállalkozó felnőttek. Megem-
lékeztünk Faragó Pista bácsiról, Kovács Gazsiról, Nagy 
Péterről, a volt „játszótársakról”. Hiányoltuk Fakan Jó-
zsit és Almási Anikót. Terített asztal, házi bor, pogácsa, 
sütemények és ásványvíz mellett több órán át beszél-
gettünk. Előkerültek az akkori fotók, a forgatókönyvek, 
sok-sok emlék a próbákkal töltött téli estékről és az em-
lékezetes előadásokról. 
Lélekmelengető találkozó volt! Köszönjük Mindenki-
nek!
Az együttlétet őrzi a csoportkép, megmutatva az eltelt 
„pár évet” is.

Március időjárása
Igen egyhangúan telt a hónap. Az átlagostól kicsit 

tavasziasabban. Hőmérséklet szempontjából viszonylag 
meleg nappalokkal, 20-a után már-már nyárias hőmér-
sékletekkel, 22-25 között 26, 27 C fokokat mutattak a 
hőmérők. Napokon keresztüli gyenge hajnali fagyok ala-
kultak ki a hónap közepén. Mindezen időjárási helyzetek 
a hónapok óta uralkodó leszálló légmozgásnak, anticik-
lonnak köszönhetők. A tiszta levegőben nagy a nappali 
besugárzás, míg éjjelente, a kisugárzás. Ebből eredően, 
nagyok a hőmérsékleti különbségek. Most már látszik, 
hogy a szokatlan téli hideg, legalábbis térségünkben 
nem okozott akkora károkat, mint amitől féltünk. Inkább 
a csapadékhiány érzékelhető. Ez is az uralkodó anticik-
lonnak a következménye. A tudósok mindezekre talál-
nak magyarázatot. Az ébredő tavaszi természet követte 
az időjárást. Az örvös galambok a hónap végén szoktak 
megérkezni, az idén már március 2-én lehetett hallani 
hangját. Gólyáink két héttel korábban jöttek. A kökény-
bokrok a hónap végén borultak virágba, napokkal hama-
rabb a szokásosnál. Érdekes, hogy a fecskék tömeges 
érkezése a hónap végéig elmaradt, valószínű, hogy még 
kilátásban van egy hidegfront, ami rontja táplálkozási 
lehetőségüket. Ami aggasztó a csapadék szempontjából, 
hogy a csatornák üresek, csak itt-ott van az aljukban ke-
vés víz. Csapadékviszonyok: 1-én 1,6 mm, 5-én 4,6 mm, 
9-én 1,6 mm, 10-én 4,2 mm, 18-án 3,2 mm, 19-én 1,3 
mm. Összesen: 16,5 mm. A sokévi átlag: 29 mm.

Vecsei

ANYAKöNYVI HÍREK
Született: Szabó Péter 2017.03.02. anyja neve: 
Fábián Ágnes, Teleki Barnabás  2017.03.04. 
anyja neve: Járó Ramóna, Lakatos Lorina 

2017.03.11. anyja neve: Prikkel Krisztina, Farkas 
Zsigmond Vilmos 2017.03.30. anyja neve: Száraz 
Zsófia
Házasságot kötött: Varga Pál és Csanádi 
Ágnes 2017. március 13. napján.

Elhunyt: Pászti András élt 82 évet, Kovács Ist-
ván élt 60 évet

Szociális gondozó és ápolónőt
keresünk a Szentkirályi

Idősotthonba májusi kezdéssel.

Szakmai tapasztalat előnyt jelent!
Érd: 20/423-3954



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 Polgármes-
teri 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: sztkhir-
mondo@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 szom-

szédos településeken szántót, legelőt, 
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-
219

* Szentkirályon 3 helyrajzi szá-
mon 10 és fél hektár legelő eladó. 
Érdeklődni a 70/442-7008-as tele-
fonszámon.

* Szentkirályon 2,5 szobás csa-
ládi ház eladó! Érdeklődni: 30/961-
2760 telefonszámon.

* Építési telek eladó az Arany 
János utcában. Érdeklődni lehet: 
70/599-4101

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként 
- a lakossági konzultáció figyelembevéte-
lével – elkészített, a közigazgatási ügyinté-
zéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak 
megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény 
szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági el-
járás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 
a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit 
csökkenti.

A Kormány által kezdeményezett, 2016 
nyarán tartott lakossági konzultáció során az 
állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban ös-
szesen 142 589 db kérdőív került kitöltésre.

Az állami rezsicsökkentés mostani üteme 
várhatóan összesen 1,6 milliárd forint meg-
takarítást eredményez majd 2017. évben, 
amiből a vállalkozások 1,2 milliárd forintra, 
a magánszemélyek 385 millió forintra szá-
míthatnak.

Ezentúl többek között nem kell illetéket 

fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven 
aluliaknak az általános tételű közigazgatási 
eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig 
a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a csa-
ládi név korrekciójára irányuló eljárás sem.  
A családi otthonteremtési támogatás igénylé-
séhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyíté-
se érdekében nem kell fizetni a jogviszonyt 
igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági 
bizonyítvány (OEP igazolás) kiállításáért. 
Megszüntetik továbbá a Magyarország terü-
letén kívül élő magyar állampolgárok nyil-
vántartásba vételére vonatkozó illetéket is.  
A vállalkozások terheit a későbbiekben jelen-
tősen könnyíti, hogy mentesülnek az illeték 
megfizetése alól azok, akik az egyéni vállal-
kozók nyilvántartásában szereplő adatokról 
állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy 
kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társa-
ságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi 

ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem 
kell fizetni.

Az építésügyi eljárási szabályokkal ös-
szefüggésben is több illeték csökken vagy 
megszűnik. A nem hiteles, elektronikus tu-
lajdonilap-másolatot például évente kétszer 
díjmentesen lehet lekérni. 

A módosítás értelmében illetékmentes 
lesz az öntözési berendezések engedélyezés-
nek eljárása.

A döntés érinti az igazságszolgáltatást is, 
a továbbiakban nem kell díjat fizetni az iga-
zságügyi szakértői névjegyzékbe történő be-
jegyzés és a szakterület kiterjesztése esetén. 

Két év alatt az állami rezsicsökkentés két 
ütemének megvalósulásával a vállalkozások-
nál több mint 3,6 Mrd forint, a magánszemé-
lyeknél több mint 10,3 Mrd forint maradt.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

Térkövezés, kertépítés és tervezés, 
öntözőrendszerek tervezése, kivitelezése.

Érd: 20/206-1505

Ez is egy igaz történet a szívbéli jóságról   
Nem messze élt egy idős hölgy. A férje 

meghalt 5 éve, 2 éve pedig lánya férjével 
és 2 gyerekével autóbalesetben...

Mikor jöttem az iskolából hazafelé, az 
ajtaján láttam egy hirdetést, amire az volt 
írva: „Elvesztettem 2000 Ft- ot, aki meg-
találja, hozza vissza legyen szíves a 76-os 
lakásba, mert kevés a nyugdíj és nem tu-
dok miből ételt venni.” Kivettem a tárcám-
ból 2000 forintot és felmentem az 5-ödik 
emeletre.

Mikor odaadtam az idős hölgy-

nek a pénzt, elsírta magát és így szólt: 
”Te vagy a tizenkettedik ember, aki felhoz-
ta nekem a pénzt. Köszönöm.”

Elmosolyogtam magam és odamentem 
a lifthez, mikor a nénike így szólt: „Lá-
nyom, vedd le azt a hirdetést, mert azt sem 
én írtam.”

Az öreg hölgy állt és könnyek hulltak 
a szeméből.

Vannak emberek, akikben még maradt 
jóság és együttérzés. A szeretetnek ereje 
van!


