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A Szentkirályi Általános Iskola Farsangi rendezvényét 2008. február 15-én,
pénteken 13 órától tartja a mûvelõdési házban.
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Legyen-e helyi oktatás Szentkirályon?
"Láthatáron belül” az autópálya építés?
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

A TARTALOMBÓL

Testületi ülésen történt . . . . . . . . . . . . . . 2. oldal
A keresztes háború története . . . . . . . . . . 3. oldal
A nemzeti energiatakarékossági program várható
pályázatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. oldal
Garabonciás diák . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. oldal
Egyházi oldalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7. oldal
Farsangoljunk gyerekek! . . . . . . . . . . . . 8. oldal
Iskolai élet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oldal
A könnyek forrása . . . . . . . . . . . . . . . . 10. oldal
Mentsük meg épített, és természeti értékeinket . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. oldal
Hirdetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oldal

2. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2008. február

2007. január 28-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület január 28-án
ismét ülésezett. A napirendek között
szerepelt az önkormányzat 2007. évi
költségvetési rendeletének módosítása, iskolaigazgatói állásra pályázat
kiírása, a Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása,
közterület-használatról szóló helyi
rendelet módosítása, „Szentkirályért”
Közalapítványhoz pályázat benyújtása, „Öreg Iskola” épületének bérlése,
szavazatszámláló bizottság kiegészítése, valamint ügyeleti ellátásról tájékoztató. Az ülésen 9 képviselőtag volt
jelen.
Az ülés megnyitása után a képviselő-testület módosította az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét,
mely a központosított támogatások,
és a pályázaton nyert pénzeszközök
beépítése, illetőleg a tartalék kötelező
megszüntetése miatt vált indokolttá.
Ezt követően a polgármester arról
tájékoztatott, hogy az általános iskola
vezetésére a jelenlegi iskolaigazgató az intézményvezetői állásra kiírt
pályázat elbírálásáig kapott megbízást.
A pályázat hivatalos lapban történő
megjelentetése, valamint a pályázat
véleményezésére és elbírálására szükséges idő miatt már most célszerű
kiírni a pályázatot. A képviselő-testület
egyetértett a pályázat kiírásával 5 évre
szóló megbízással.
Ezután a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására került sor. A
módosítás eredményeként megtörtént
a lakosságszám aktualizálása, és a
ladánybenei oktatási társulás bekapcsolódása a társulásba. Bekerült a
megállapodásba a sporttevékenység
végzése, a belső ellenőrzés kibővítése három településsel (Ágasegyháza,
Jakabszállás, és Orgovány), illetőleg
a pszichiátriai és szenvedélybetegek
közösségi ellátásának felvállalása.
A képviselő-testület módosította a
közterület-használatról és közterülethasználati díj megállapításáról szóló
rendeletét, melynek eredményeként
könnyebben teljesíthetővé válik az
egész évre vonatkozó használati díj
befizetése a bérlők részére a havi befizetés lehetőségével.
A „Szentkirályért” Közalapítvány
pályázatot írt ki közfeladatok ellátásá-

ra a folyó év első féléves időszakára.
A polgármester javasolta az alapítványhoz pályázati kérelem benyújtását
8.400 ezer forint összegben általános
iskolai oktatási tevékenységre, valamint folyékony- és szilárdhulladék
kezelésre. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Ezután Kutasi Ferenc alpolgármester tájékoztatott az „Öreg Iskola” helyzetéről. Elmondta, hogy a novemberi
testületi ülésen hozott döntés elvetette a tervezett üzletház megépítésének
lehetőségét, mely akár új vállalkozásokat hozhatott volna Szentkirályra. Az
itteni vállalkozók szóbeli nyilatkozata
alapján pedig úgy tűnik, hogy a helybeliek nem tudják szolgáltatásokkal,
„élettel” feltölteni még a rendelkezésre
álló ingatlant sem. Mindezekről levélben informálta Hajas József tulajdonost, aki ezt tudomásul vette, egyúttal
a következő javaslatot tette: ha van az
önkormányzatnak szándéka és anyagi
ereje kialakítani egy falumúzeumot,
akkor ő egy szimbolikus mértékű bérleti díjért kb. 5 évre bérbe adná.
A hozzászóló képviselőtagok javasolták megkeresni azokat a helyi lakosokat, akik Szentkirály Napján kiállítást rendeznek, hogy résztvevői lennének-e ebben az épületben falumúzeum
kialakításának a gyűjteményeikkel. Ha
igen, költségvetést kell készíteni arra
vonatkozóan, hogy az ingatlan fenntartása, működtetése, illetve a bérleti
díj milyen anyagi terhet jelentene az
önkormányzat számára. Utána dönthet
majd a képviselő-testület az ingatlan
sorsáról.
A következőkben a polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket a háziorvosi
ügyeleti ellátással kapcsolatban kialakult problémákról. Elmondta, hogy
amikor a lakiteleki központú ügyeleti
ellátásra társulás szerveződött, akkor is
felmerült Tiszakécske bevonása, mivel
ott van mentőállomás, és gyógyszertár
is, de ők akkor ettől elzárkóztak. Így
négy település – Lakitelek, Tiszaalpár,
Tiszaug és Szentkirály – létrehozta
a maga változó telephelyű ügyeletét.
Most változott a helyzet Tiszakécskén
is, mivel az orvosok magasabb ügyeleti óradíjat szeretnének, amit az önkormányzat nem tud teljesíteni, a lakiteleki háziorvosi ügyeleten pedig a

jogszabályban előírt ápoló személyzet
nincs biztosítva, amit az ÁNTSZ erősen kifogásolt és azonnali intézkedést
kért. A kialakult helyzet megoldására
Lakitelek polgármestere január 22-én
megbeszélést kezdeményezett az érintett települések polgármesterei részére,
ahol egy tiszakécskei központú ügyeleti
ellátás biztosításáról egyeztettek külső
feladatellátó szervezet – Emergency
Service Kft. – megbízásával. A Kft.
képviselője jelen volt a megbeszélésen, részletesen ismertette ajánlatát.
Elmondta, hogy tevékenységüket több
év óta eredményesen végzik, országos
hálózatuk van. A települések polgármesterei egyetértettek abban, hogy az
ajánlatról tájékoztatják a testületeket,
és felhatalmazást kérnek a további
tárgyalásokra a szerződéskötés részleteiről. A feladatok ütemezésében azzal
értettek egyet, hogy elfogadás esetén
április 1-től már a központi ügyeleti
rendszer be tudjon indulni.
A hozzászóló képviselőtagok
elmondták, nem értik, hogy miért kell
a lakosság által már megszokott, jól
működő rendszert megszüntetni, átszervezni, de ha más megoldás nincs, akkor
azt kérnék, hogy az ügyeleti ellátást az
új rendszerben is a helyi háziorvosokkal oldják meg, mivel ők rendelkeznek
helyismerettel, és őket az emberek is
már valamennyien ismerik.
Ezután a népszavazás lebonyolításával kapcsolatban a jegyző arról tájékoztatott, hogy a választási eljárásról
szóló törvény módosítása értelmében
az igazolással szavazás lebonyolítására
kijelölt szavazatszámláló bizottságnak
legalább hét tagból kell állnia. A képviselő-testület a fentieknek megfelelően egyetértett a bizottság tagjainak
javasolt kiegészítésével.
Az M44-es gyorsforgalmi út nyomvonalával kapcsolatban a lakosság
részéről egy felkérést juttattak el a
polgármester részére, melyben kérik,
hogy gyűjtesse össze a falut érintő
nyomvonalak miatti várható károkat,
ezekről kérjen szakvéleményt. Kérje
meg az eddigi előzetes nyomvonaltervek indoklását, valamint az érvényben
lévő tudományos kutatások, és ajánlások alapján az egész testület határozottan képviselje a falu, különösen a
tanyavilág érdekeit.
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A fentiekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy január elején a
tervezők eljuttatták az önkormányzathoz az M44-es nyomvonaltervezetét
és Lakiteleken volt egy tervismertetés,
ahol véleményt kértek az érintett települések polgármestereitől.
Azt nyilatkozta, hogy a képviselőtestület a településen keresztül menő
egyik nyomvonalat sem támogatja, a
már meglévő 44-es úthoz legközelebb

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
húzódó nyomvonal kiépítését tartaná
célszerűbbnek. Jelenleg annak előkészítése folyik, hogy az M44-es autóút az
M8-asról Nagykőrös és Katonateleptől
induljon-e (akkor érintené községünket), vagy az M5-ösről Városföld fölött
kanyarodjon, ami teljesen elkerülné
Szentkirályt. Ennek eldöntése azonban
nem az önkormányzat hatásköre. Jó
okunk van azonban feltételezni, hogy
érintettjei leszünk ennek a fejlesztés-
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nek, mivel az országos útfejlesztési
koncepció az M8-as megépítésével
számol. Egyetért azzal, hogy érveket
mindenféleképpen fel kell hozni, de
csak akkor, ha már valóban látjuk azt,
hogy mit kell megvédenünk. Jelenleg
még idő előttinek érzi a tudományos
munka igénybevételét. A beruházásnak
a település egészére kiható jellege miatt
azonban a továbbiakban is gondja lesz
a pontos tájékoztatásra.

A keresztes háború története, 1096 – 1291
A keresztes hadjáratokról általában
Az átlag olvasó számára nem különösebben ismertek a középkorban a
Szentföldért indított hadjáratok okai és
hosszú története. A valóságban egy háborúról beszélünk, amely öt hadjáratból állt.
A történészek ezen felül beszélnek és
írnak még késői keresztes háborúkról is.
A keresztes háborúk a középkori nyugati kereszténység legnagyobb szabású
katonai vállalkozásai voltak. E háborúk
alkalmával a különböző európai királyságok haderői (lovagok) fel akarták szabadítani a Szentföldet s benne Jézus Krisztus
sírját a moszlim uralom alól. A hadjáratok
következtében a Földközi-tenger keleti
partján különböző keresztény államokat
hoztak létre. Majd ezeket igyekeztek megvédeni a nem keresztény szomszédok
heves ellentámadásaitól. A hadjáratokban részt vettek a különböző társadalmi
rétegek, a királytól kezdve a főurak, püspökök, lovagok éppúgy, mint az alsóbb
osztályok közül a kézművesek, parasztok és egyéb nincstelenek vagy kalandorok. Ezek a hadjáratok általában éveket, évtizedeket vettek igénybe. A pápák
felhívására az európai államok királyai
(megbízottai) szervezték a hadjáratokat.
Óriási anyagi költség kihatásai voltak az
ilyen rendkívüli vállalkozásoknak. Persze,
hihetetlen véráldozatokat is követelt a
harcokban való részvétel. Az idegen földrészen folyó hadjáratokban sok gondot
okozott a különböző felszerelés, táplálék,
ivóvíz előteremtése a nagy létszámú sereg
részére. Nem kis gonddal járt a létszükségletet jelentő lovak ellátása sem.
Az első keresztes hadjárat
Évszázadokon keresztül zavartalanul folyt a népcsoportok, vándorok
zarándoklása különböző földrészekről a
Szentföldre. Az első keresztes hadjárat
elindításának közvetlen oka I. Alexiosz
(1081-1118) bizánci császár segélykérése
volt. A császár a szeldzsukok (török népréteg) győzelmei miatt féltette birodalmát.
A nyugati keresztények segíteni akartak a

keleti kereszténységnek. Az első keresztes hadjáratot II. Orbán pápa(1088-1099)
hirdette meg az 1095. évi clementi zsinaton. Szervező munkája eredményeképpen
sokan felvették a keresztet (jelentkeztek).
A pápa 1096. augusztus 15-ét jelölte meg
a keresztes sereg indulásául.
A „népi” keresztesek már 1096
tavaszán elindultak. Az első keresztes
had zömét a frankok adták. A lovagsereg augusztusban indult el. A vezetőjük
Adhémar püspök volt. Természetesen
több főúr, lovag, herceg is csatlakozott
fényes kísérettel a keresztesekhez.
A fogadalmuk alapján határtalan bizalommal, lelkesedéssel és a győzelmükbe
vetett hittel meneteltek (lovagoltak) az
idegen tájak felé. Útközben sok váratlan
nehézséggel kellett megbirkózni. A seregek szárazföldön vagy tengeren közelítették meg az elfoglalandó területet.
Érdekességként megemlítem, hogy az
első hadjárat alatt a keresztesek egy része
Kálmán király idején, 1096. május 8. és
május vége között a Magyar Királyság
területén haladt keresztül. Zimonynál
hagyták el az országot. A keresztes hadak
1096 decembere és 1097 májusa közt
érkeztek Bizánc területére. Hamar érintkezésbe kerültek az ellenséggel. A nagy
harci erejű, igen lelkes sereg csaták sorozatában verte meg a szeldzsuk hadakat,
így visszaszerezte Bizáncnak az elveszett
Kis-ázsiai területeit. Elfoglalták Nikaia
várost. 1098-ban megalapították az edesszai grófságot és az antoichiai fejedelemséget. Ezek mind hosszú hónapokat vettek
igénybe, és sok áldozattal jártak. Nyári
melegben étlen-szomjan meneteltek, és
még harcoltak is.
A következő évek is állandó harcok
közepette teltek. 1099-ben a keresztes és
lovagi hadak elfoglalták Jaffát. Tovább
menetelve az Ígéret Földjén elérték az
annyira áhított Szentföldet. Több hónapos
ostrom után a keresztes vitézek elfoglalták Jeruzsálemet. Mindez ismét óriási
anyagi és véráldozattal járt. A kereszté-

nyek sajnos nagy mészárlást rendeztek
a védők és a helyi lakosok körében. A
hódításuk eredményeképp megalapították a Jeruzsálemi Királyságot. Az első
uralkodó Bouillon Gottfried lett, de ő
még nem vette fel a királyi címet. Az első
király az ő öccse, I. Balduin lett. Őt még
22 jeruzsálemi király követte a trónon,
1291-ig. Gottfried 1099-ben Aszkalonnál
nagy csatában legyőzte az egyiptomi szultánt. Ezt követően néhány évtizedig az
új keresztes államok még terjeszkedni
tudtak. I. Balduin király 1104-ben elfoglalta Akkont, Tripoliszt, Bejrutot, Szidont
és Akabát. Tripoliszban megalapított egy
grófságot. II. Balduin király elfoglalta
Tyrust, és ezzel a szíriai-palesztinai tengerpart egészen a keresztes hadak uralma
alá került. Ezzel a jelentős győzelmekkel
a terjeszkedési korszak befejeződött. Az
elfoglalt területeken kiépítették a saját
uralmi és egyházi rendszerüket.
Második keresztes hadjárat
1144-ben Zengi, moszuli emírt elfoglalta a keresztényektől Edesszát, és ezzel
megkezdődött a védelmi korszak. Félve
attól, hogy az addigi keresztény hódítások elvesznek, Európában ismét keresztes
hadjáratot szerveztek. A clairvauxi Szent
Bernát által szervezett II. keresztes hadjáratot már királyok vezették. II. Konrád (11381152) német, és VII. Lajos (1134-1180)
francia király vezetésével 1147. júniusban
és júliusban vonultak át hazánkon – Géza
király idején – a keresztes hadak. A hadjárat egyetlen mellékes sikere: egy tengeri
úton vonuló sereg 1147-ben elfoglalta az
araboktól Lisszabont. A német keresztesek
súlyos vereséget szenvedtek Dorilainnál az
ikoniumi szultántól. A keresztesek maradéka egyesült a franciákkal. Laodiceánál
is kikaptak, és sikertelenül ostromolták
Damaszkuszt is. Ezt követően a német és
francia keresztesek hazatértek. A muzulmánok rájöttek arra, hogy a nyugati lovag- és
keresztény sereg igenis legyőzhető megfelelő taktikával és elszántsággal. (Folytatás
a következő oldalon.)
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Harmadik keresztes hadjárat
1174-ben és 1187-ben Szaladin egyesített hadereje sikeres hadjáratokat viselt
a keresztény államok ellen, és sorsdöntő
vereséget mért rájuk. Elfoglalták Akkont,
Jaffát, Szidont, sőt Jeruzsálemet is. Ezt
már Európa fejedelmei sem nézhették
tétlenül. 1189-ben újabb keresztes hadjáratot szerveztek. Frigyes német-római
császár, II. Fülöp Ágost francia király,
és (Oroszlánszívű) Richárd angol király
vezetésével indult a III. keresztes hadjárat. Jelentős haderőt, mintegy 40.000 fős
kontingenst indítottak a Szentföldre. 1189
júniusában vonult át Magyarországon a
keresztesek egy része, Barbarosa Frigyes
császár vezetésével. III. Béla király fogadta őket. Jelentős csatákat nyertek KisÁzsiában. Útközben a 70 éves császár a
vízbe fulladt. A franciák az angolokkal is
győzelmeket arattak. Közben fegyverszünetet is kötöttek.
Negyedik és ötödik keresztes hadjárat
A IV. hadjárat 1202-1204 között zajlott.
A keresztesek megalakították az 1204-1261.
között fennálló latin császárságot. Tartozott
hozz néhány fejedelemség, hercegség és
egy királyság. Ezen államalakulat létezése,
majd bukása még ma is érezteti hatását.
Megerősítette a nyugati és keleti egyház

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
szakadását, sőt gyűlölködéssé fokozta.
Az V. keresztes hadjárat szinte teljesen
magyar vonatkozású. Ugyanis II. Endre
magyar király (1205-1235) irányítása alatt
történt. Hogy keresztes fogadalmát teljesítse, sereget toborzott és vezetett a
Szentföldre. A magyar keresztes lovagok
több sikeres harci tevékenységben vettek
részt. A létszámuk mintegy 2-3000 fő
volt. Ehhez a számhoz tartozott még több
ezer gyalogos is. A magyar király több
alkalommal Akkonban állomásozott. A
következő év elején, 1218 januárjában II.
Endre beteg lett, és úgy döntött, hazatér a
hadjáratból. A különböző, mesterségesen
összetákolt államokban adókat vetettek ki,
kialakult a helyi uralom egy-egy formája.
A keleti keresztes mozgalom azonban
fokozatosan megsemmisült, csak 200 esztendeig tudott fennmaradni.
A keresztes háború az utókor mérlegén
Ma már nem lehet meghatározni, hogy
a keresztes hadjáratok során hány ember
esett áldozatul a harcoknak és a hozzá
kapcsolódó eseményeknek. Mérhetetlen
az is, hogy milyen kulturális, régészeti
és egyházi kincsek, kegytárgyak semmisültek meg, estek zsákmányul a hódoltatóknak.
A keresztes hadjáratok diadalai a hit

2008. febuár
diadalai voltak. A hit bölcsesség nélkül
azonban veszedelmes dolog. A történelem
törvényei alapján az egész világ megfizet
minden egyes polgára bűnéért és ostobaságáért. A Kelet és Nyugat együttműködésének és egybeolvadásának hosszú
folyamatában, melyből a civilizációnk
sarjadt, a keresztes hadjáratok tragikus és
romboló epizódot képeznek. Amikor az
utókor az évszázadok távlatából visszanéz
erre a lovagias történetre, a hadjáratok
sorolására, csodálatát beárnyékolja a szomorúság, mert ez a történet olyan híven
tükrözi az emberi természet korlátait. Az
oly nagy bátorság és lovagiasság kevés
tisztességgel, az oly sok keresztény áhitat
kevés megértéssel párosult. A fennkölt
eseményeket, eszményeket bemocskolta a
kegyetlenség és a kapzsiság. A vállalkozó
szellemet és a kitartást a vak és korlátolt
önelégültség. A Szent Háború nem volt
más, mint az Isten nevében évszázadokon
át tanúsított vallási türelmetlenség, vétek a
Szentlélek ellen.
Felhasznált irodalom: - Steven
Runciman: A keresztes hadjáratok története. Budapest, Osiris Kiadó, 1999,
- Borosy András: Keresztes háborúk és
Magyarország, 1996.
lovag Kenyeres Dénes

A Nemzeti Energiatakarékossági Program
várható pályázatai (NEP-2008)
A tervek szerint a NEP-2008 keretében az alábbi, energiamegtakarítást, illetve megújuló energiahordozó
felhasználás növekedést eredményező
pályázatok lesznek meghirdetve, várhatóan 2008. első negyedévében:
NEP-2008-1: hagyományos építésű épületeken végrehajtott nyílászáró-csere vagy utólagos hőszigetelés,
melynél a támogatás aránya 15%. A
maximális támogatás 264.000 Ft, a
felvehető kedvezményes hitel maximális összege 1.760.000 Ft.
NEP-2008-2: hagyományos építésű és nem hagyományos építésű
épületeken végrehajtott fűtés- és/vagy
használati melegvíz-ellátás korszerűsítés, melynél a támogatás aránya

20%. A maximális támogatás 400.000
Ft, a felvehető kedvezményes hitel
maximális összege 2.000.000 Ft.
NEP-2008-3: hagyományos építésű és nem hagyományos építésű
épületeken végrehajtott energiamegtakarítást eredményező több célt
megvalósító beruházások; nyílászáró
csere és/vagy utólagos hőszigetelés,
és fűtés- és/vagy használati melegvíz ellátás korszerűsítés együttesen,
melynél a támogatás aránya 18%. A
maximális támogatás 720.000 Ft, a
felvehető kedvezményes hitel maximális összege 4.000.000 Ft.
NEP-2008-4: a panel, illetve egyéb
iparosított technológiával épült épületeken végrehajtott nyílászáró csere,

Köszönet

melynél a támogatás aránya 15%. A
maximális támogatás 264.000 Ft, a
felvehető kedvezményes hitel maximális összege 1.760.000 Ft.
NEP-2008-5: megújuló energiafelhasználás növelést eredményező beruházások melynél a támogatás aránya 25%. A maximális
támogatás 1.000.000 Ft, a felvehető
kedvezményes hitel maximális összege 4.000.000 Ft.
A pályázatok várhatóan2008. tavaszán, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium honlapján - www.gkm.
gov.hu - lesznek leghamarabb hozzáférhetők.
Kutasi Ferenc
településfejlesztő

Az Általános Iskolai SZMK köszönetét fejezi ki mindazon támogatóknak, szülőknek, akik munkájukkal, felajánlásukkal eredményessé tették a pótszilveszteri bálat. Külön köszönet illeti a Béni Farm
Kft-t, aki felvállalta a terembérleti díjat.
SZMK Vezetősége
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GARABONCIÁS DIÁK
A lakoták szerint:
Elég volt!

Bizony,
a
mai
korunk,
Gazdaságkorunk hajlamos azt hirdetni,
befejeződött az emberiség története, a
kialakult pénzalapú demokratikusnak
nevezett államberendezkedések elhozták az emberi együttélés betetőzését,
s mert akinek pénze van, az mindent megvehet - nincs már szükség
a jövőre, hirdetik. Minden jól van
így, halljuk a kormányoktól, akinek
meg mégsem tetszene, hát tüntessen,
mondják. A történelem azonban nem
lezárt, befejezett dolog, hanem nagyon is élő valóság. S bizony, az utókor
dönti el, mi kerül bele a történelemkönyvekbe 50-100 év múlva. Nagy
valószínűséggel a mai megélhetési
politikusaink, reformereink lábjegyzetként sem fognak említődni 100
év múlva.
Az észak-amerikai indiánok, őslakók
viszont azt mondják, nem kérnek többet a
felejtésből, bele akartnak kerülni a majdani történelemkönyvekbe. Komolyabb
vagy kevésbé komolyabb könyvekből,
s talán filmekből is tudhatjuk, hogy az
Amerikai Egyesült Államok az 1800-as
években fokozatosan terjeszkedett nyugat felé, s ennek során kíméletlenül
megfosztotta az őslakókat, az indiánokat
földjeiktől, vadászterületeiktől. Ha kellett
fondorlatos szerződésekkel, ha kellett,
katonai erővel. Mára az indián törzsek a
belső szövetségi államokban kialakított
rezervátumokban tengődnek. E rezervátumoknak szerény önkormányzatuk van,
de az indiánok életkörülményei sokkal
rosszabbak, mint az átlag amerikai lakosságé. Többségük az amerikai szegénységi küszöb alatt él, igen magas körükben a
munkanélküliség, a csecsemőhalandóság,
a tinédzserkori öngyilkosságok száma. A
férfiak átlagéletkora kb. 44 év. Jelentős
az alkohol- és drogfogyasztás az indiánok
között.
Elég volt! - kiáltották bele a világ
elhízott arcába az észak-amerikai
indiánok a közelmúltban. A szíú törzsek
körébe tartozó lakoták önálló államok
kívánnak alakítani! Decemberben egy
washingtoni sajtótájékoztatón Russel
Means indián jogi aktivista kijelentette:
felmondják a lakota nemzet és az amerikai állam között köttetett, a földtulajdonokra vonatkozó szerződéseket. Phyllis
Young indián aktivista hozzátette:
harminchárom olyan szerződést kötött

velük az Egyesült Államok, amelyet
nem tartott tiszteletben.
A lakota állam több ezer négyzetkilométernyi területet foglalna magába,
Nebraska, Dél-Dakota, Észak-Dakota,
Montana, Wyoming mostani államokból kiszakadva. A jelenlegi amerikai
alkotmány alapján is létrehozható lenne,
hiszen az kimondja, hogy az amerikai állam lemondhat földterületéről,
ha azt értéktelennek találja. Márpedig
az 1850-es, 1860-as években kötött
szerződésekben az indiánoknak kényszerlakhelyül átadott területeket ilyennek
minősítette a washingtoni kormány.
A lakota állam nem fizetne adót
az Egyesült Államoknak, saját útlevelet és vezetői engedélyt adnának ki.
Céljaik szerint nemcsak lakoták vagy
más indiánok lakhatnának államuk
területén, hanem mindenki, aki lemond
amerikai állampolgárságáról, és egyetért
célkitűzéseikkel.
A lakoták tervét máris támogatja Chile, Venezuela és Bolívia, ahol
az államelnök, Evo Morales, maga is
ajmara indián. 2007 szeptemberében az
ENSZ is elfogadott egy nyilatkozatot,
amely ugyan még nem kötelező erejű a
tagállamokra, de megszületett eszerint a
világon élő – összesen mintegy 370 milliós – őslakosságnak egyéni és közösségi
jogai vannak, fenn kell tartani és erősíteni
kell kulturális önazonosságukat, hangsúlyozni kell, hogy igényeik, törekvéseik szellemében fejlődhetnek tovább.
A határozat szerint a világ őslakosainak
joga van ahhoz, hogy elismerjék őket,
tekintettel legyenek rájuk, és az államok,
illetve utódállamok betartsák a velük
kötött szerződéseket!
E határozat mögöttes értelme az,
hogy az őslakóknak elidegeníthetetlen
joguk van a földjeikre, természeti
erőforrásaikra.
Az új lakota állam legfőbb célja a
természetközeli életmódhoz való visszatérés lenne. A nyelvi és kulturális önállóság mellett fontos programjuk a megújuló energia felhasználása. A függetlenség fellendítené a lakoták önbecsülését,
elhagynák a káros szenvedélyeiket, mert
értelme lenne életüknek.
„Népünk élni akar, nem csupán
túlélni, vagy kabalamajomként csúsznimászni”- mondotta Phyllis Young. Egy
lakotanyelv-tanár, az egyetemi oktató
Albert White Hat pedig ezt állapította
meg: „ a nyelv létfontosságú a lakota
kultúra szempontjából. A nyelv a mi

vérvonalunk. A történelem megmutatta:
ahogy gondját viseljük nyelvünknek, úgy
gyarapodik vagy pusztul a lakoták népe.
Kétszáz évvel ezelőtt a nyelv olyan szintre emelt bennünket, hogy gyarapodó,
erős nemzet voltunk. Kétszáz év alatt
a nyelv helytelen használata jóformán
megsemmisített bennünket. ..Amikor
gyermekeket tanítunk, a jó és a rossz
erőkről is tudomást kell szerezniük. Meg
kell érteniük, hogy a nyelvnek hatalmas az ereje, megbánthatjuk vele mások
érzéseit vagy gratulálhatunk a teljesítményeikhez; kárt okozhat, de tiszteletet
és áldást is fejezhet ki. A fiataloknak meg
kell tanulniuk, hogy a nyelvnek megvan
hozzá az ereje, hogy életet adjon, vagy
elvegyen, ezért gondosan kell bánniuk
vele. Aki lakotául beszél, annak éreznie
és értenie kell minden szót, hogy igaz
érzelmeket fejezhessen ki. ...A nyelvünket ugyanúgy megszállták, mint a földünket. Vissza kell nyernünk a nyelvünket
valamennyi szellemi-lelki értékével és
erkölcsi erejével együtt, ahogy azért is
harcolunk, hogy visszakapjuk a Feketehegyeket és a többi szent helyet.”
Clyde Warrior, egy ponka törzsből
származó író és aktivista pedig észrevette: Amikor az Egyesült Államokat
megalapították, csak a fehérek öt százaléka lakott városokban, kilencvenöt
százalékuk pedig vidéken ma viszont
hetven százalékuk lakik városokban és
csak harminc százalékuk vidéken. Hát
nem értitek, mint jelent ez? Azt jelenti,
hogy fokozatosan beszorítjuk őket a
városainkba és nemsokára megint miénk
lesz az ország.”
Lassan, mi magyarok hasonlatossá
válunk a földjeikből nyelvükből és kulturájukból kiforgatott, rezervátumokba
kényszerített indiánokhoz. S lassacskán már nemhogy mi adnánk példát a
világnak, nekünk kell példát vennünk
az észak-amerikai lakotáktól. Lehet,
hogy az idő nekik dolgozik, s nem
a plázaépítőknek és plázalakóknak, a
kereskedelmi tévéknek. Mert ez utóbbiak
biztosan nem kerülnek bele a történelemkönyvekbe.
Mai magyarok, gondolkozzunk hát
erősen, hogy mostani életünkből vajon
mi lesz fontos és említésre méltó dolog
a száz évvel későbbi maradékainknak!
Nehogy az akkori történelemkönyvek az
1990-2020 közötti időről mélyen hallgassanak...
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Imádság és elmélyülés
nagyböjtben

Jézus így szólt: "Amikor imádkoztok, ne
tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az
emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy
mutogassák magukat! Bizony mondom nektek:
megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol,
menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei
Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót,
mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha
ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra
találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti
Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még
kérnétek.
Ha ez így van, akkor miért kell imádkozni
egyáltalán? Hiszen Isten tudja, mire van szükségünk, meg is tudja azt adni, akkor miért nem
megy minden magától?
Bensőséges kapcsolatot csak azzal tarthatunk fenn, akivel találkozunk, akivel beszélgetünk. Ha szeretjük Istent, akkor vágyunk az
Ő közelségére - mármint akkor, ha valóban
Istent szeretjük, és nem csak az áldásait. Csak
Isten jelenlétében alakulhatunk át az Ő képmására. Nem véletlen, hogy sátán igyekszik
minden lehetséges módszerrel megakadályozni az imádságot, hogy ne tölthesse be ezt a
rendeltetését. Eléri, hogy túlóráznunk kelljen,
hogy a hétvégéinket is munkával töltsük, hogy
a televízió előtt üljünk a szabad óráinkban,
hogy túl feszültek legyünk ahhoz, hogy „bemehessünk” a mi belső szobánkba, hogy csendet
teremthessünk magunk körül, és hogy csak
egyszerűen elbeszélgessünk Istennel.
Az ima alatt kaphatunk olyan lelki áldásokat is, amelyeket máskor vagy másképpen nem
tudnánk befogadni. Jézus is imában kérte a
Szentlélek erejét. Az ima fontos nevelő eszköze is Istennek, ha hagyjuk magunkat az imádságban a Szentlélektől vezetni. Megvilágosít,
reményt és tanácsot ad.
Ezen kívül az ima egy hatalmas lehetőség a másokért való munkára. Kérhetünk
másoknak áldásokat, akár nemcsak konkrét
személyeknek, hanem egyházunknak, országunknak, falunknak. Merjünk nagy dolgokat
kérni: olyanokat, amelyek előreviszik Isten
országának az ügyét.
Imádkozni sokféleképpen lehet. Lehet az
évek során megtanult verses imákkal, lehet a
saját szavainkkal, lehet egyszerűen csak a gondolatainkkal, de jócselekedeteinkben, áldozatainkban, hétköznapjaink apró mozzanataiban is
benne lehet a Jóistennel való beszélgetésünk.
Az imádkozás lelkületét a szegényektől
és a szenvedőktől tanulhatjuk meg leginkább.

Arról van itt szó, hogy a dolgoktól való függetlenné válás tud minket a legkönnyebben a
szemlélődő élet felé terelni. Mivel az imádság
lényegében Istenhez kiáltás (akár kérésről,
akár köszönetről van szó), ezért csak azoknak
az iskolájában tudunk megtanulni imádkozni,
akik megtapasztalták a fájdalmat, a szenvedést
és a nélkülözést. Az ő kiáltásuk nem más, mint
Jézus kereszten elhangzott felkiáltásának a
folytatása. Az ő imájuk tele van bizalommal,
hisz a kiszolgáltatottak tudják igazán, hogy az
embernek Isten a mindene, és csak Őrá hagyatkozhatunk igazán.
Láttuk, hogy milyen sok formánk és lehetőségünk van az imádságra, de lehet egyáltalán
rosszul imádkozni?
Rosszul imádkozik, aki azt gondolja, hogy
imádságával szívességet tesz Istennek. Az
imádságra mi szorulunk rá, nem Isten.
Rosszul imádkozik, aki az imádságot kötelező feladatnak, nehézségnek érzi. Az imádság
ünnepi állapota a léleknek. Azt jelenti, hogy
felgyúltak bennünk a lámpák.
Rosszul imádkozik, aki csak egy szöveget
reprodukál. A szöveg segítség az imádságban,
de önmagában nem imádság. Nem kommunikáció. Szöveget reprodukálni olyan telefonba is lehet, ahol senki nincs a vonal túlsó
végén. Úgy kell imádkoznunk, hogy közben
meghallhassuk a választ is. Az imádság kommunikáció. A latin communis szó azt jelenti:
„közös”. Kommunikáció = közössé tétel. Isten
önmagát kommunikálja a kinyilatkoztatásban.
Az imádkozó ember erre válaszol önmaga
kommunikálásával. Ha ő maga nincs benne a
szövegben, nem imádkozik. Ha viszont, akár
csöndben is, jelen van Isten számára, akkor az
imádság állapotában van.
Az „Isten jelenlétébe helyezkedés” nem
előkészület az imádkozáshoz, hanem az imádság lényege. Két szerelmes, aki csöndben nézi
egymást, vagy egy gyermekét karjában tartó
édesanya, vagy egy barátjával kezet szorító
férfi szavak nélkül is jelen van a másik számára. Kölcsönösen egymás személyes erőterében
vannak, pontosabban: egyetlen közös erőtérré
válnak. Ez nem teremthető meg semmiféle
technikával. Személyes szólításra adott személyes válaszból születik. Válasz odaadással az
odaadásra, szeretettel a szeretetre.
A személyes szólítás jelen van embertársunkban, aki az Isten képmása. Jelen
van a Szentírásban, jelen van a liturgiában.
Aki „misét hallgat”, nem jól imádkozik. Az
Eucharisztiában az Ige cselekszik köztünk:
bevon bennünket Jézus áldozatába. De ennek
mértéke nem attól függ, hogy mennyire tudunk
koncentrálni. Egy édesanya, aki síró kisgyermekét csitítva ki-be jár a templom küszöbén,
hogy ne zavarja a szentmise résztvevőit, de

ő maga valahogy mégis részt tudjon venni
a szent cselekményben, anyaságának vállalásával sokkal jobban „benne lehet” a köztünk megjelenő húsvéti misztériumban, mint
gondolnánk. Egyéni imáinkban is hasonló a
helyzet. A fantázia elkalandozása elkerülhetetlen kísérőjelensége az imádságnak, csak
rendkívüli kegyelmek esetén küszöbölődik ki.
Elszórakozás esetén viszont kezdjünk el nyugodtan újból beszélni Urunkhoz, folytassuk
ott, ahol abbahagytuk. Az elkalandozás nem
akadálya annak, hogy lelkünk mélye Isten felé
forduljon. Legyen ez vigasztalás a munkában
hajszoltaknak, az álmatlanságban szenvedőknek, a súlyos beteget ápolóknak, a kisgyermekes anyáknak. Ők is tudnak jól imádkozni.
Érdemes vállalni a fáradságot és vállalni
a nehezebb periódusokat az imaéletünkben,
még akkor is, mikor úgy gondoljuk, nem
tudunk eléggé odafordulni Istenhez, mikor
szétszórtak a gondolataink. Akár érezzük, akár
nem, az isteni jelenlét magába öleli az imádkozót. Márpedig ebben az ölelésben, Istenben
vagyunk igazán otthon.

Árvai Emil: Hit

Van, aki nem tud imádkozni,
az Istenhez nincs egy jó szava.
Van, aki úgy tud imádkozni,
hogy nem jut szóhoz az Úr maga.
Van, akit imája fölemel,
bejut az égi trónterembe;
béke és boldogság tölti el,
erőt kap hitre, szeretetre.

Hírek a
Plébánia életéből:

Keresztút: Hamvazószerda után egészen Húsvét ünnepéig minden pénteken este
5 órakor Keresztúti áhítatra várjuk a kedves
Testvéreket.
Egyházközségi Képviselő-testületi Ülés:
Január 27-én ülésezett a képviselő-testület.
Elfogadásra került a 2007. évi költségvetés,
valamint a 2008. évi tervezet. Ebben az évben
– az érsekségnek köszönhetően - sor kerül
templomunk külső felújítására. Ennek induló
munkálatai már megkezdődtek, és reményeink szerint ezév május 10-re sikeresen be is
fejeződnek.

Kalendárium:

2008. február 14. - március 15.

Február 14.: Szt. Ciril és Metód pk.
Február 22.: Szt. Péter apostol székfoglalása
Március 15.: Nemzeti Ünnep

2008. február
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REFORMÁTUS ÉLET
Az ideális állampolgár
és az ideális keresztyén

Bizony, most aztán a tőke, a pénzhatalom is kimutatta a maga valóságát, megtudhattuk a közelmúltban egy perc-politikustól,
hogy szerinte minden, az egész világ a
profitról, azaz a haszonról szól. Érdekes,
hogy ilyet még a hatalom berkeiben is a
fiatalok és a gazdagok mondanak, elfeledve
azt, hogy egyszer majd ők is lesznek idősek,
amikor már nem tudnak több profitot termelni; s lesznek majd nyugdíjasok, amikor
csökken a vásárlóerejük. Ó, hogy rettegnek
majd akkor, nehogy őket taszítsák le valami
modern Taigetoszról! Régi bölcsesség, hogy
az állam erkölcs nélkül csupán egy rablóbanda. Tragikus, hogy a mai pénzközpontú,
pénzalapú államberendezkedésünk számára
ki is az ideális, azaz a legjobb állampolgár. Hát az, aki dolgozgat egy kicsit, jó
sokat eszik, megvásárol minden kacatot,
rengeteget dohányzik és iszik, majd 50-60
éves korában illendően elhalálozik. Az ilyen
állampolgár ugyanis a szüntelen és fölösleges vásárlásaival tetemes áfa-bevételhez
juttatja az államot. Munkája után valamennyi jövedelemadót befizet. A dohányzása
és az alkoholfogyasztása révén még több
jövedéki adót fizet az államnak, s ha idejében eltávozik, akkor az államnak mentesül
a nyugdíj kifizetése alól. A mai haszonelvű államunknak ilyen állampolgárok kellenek. Akik emellett könnyen szédíthetők, s
a választásokon a valódi világot is képesek
leváltani csalfa reményekre.
A mai kormányzatnak mi, a Szentkirályi
Hírmondó olvasóinak és íróinak többsége,
Szentkirály lakosságának többsége, s persze
mi, keresztyénségünkhöz ragaszkodó reformátusok és katolikusok – nem kellünk. Mert
mi nem olyanok vagyunk, mint az előbb leírt
állampolgárok, s jó néhányan közülünk még
földműveléssel, gazdálkodással is foglalkoznak, foglalkoznának. Nemrégiben, a svájci
Davosban azt mondotta a Világgazdasági
Fórumon egy magyarországi politikus, hogy
az Európai Unió 2013-tól állítsa le a tagállamok mezőgazdaságának támogatását. Ó igen,
az agrárpénzeket elszívó nagytőke szeret
ilyeneket hallani. Ez a nagytőkének lenne jó,
mert a kisebb mezőgazdasági termelők tönkremennének, megszűnne a függetlenségük,
s néhányan beállhatnának a nagybirtokokra
dolgozni, de a többségüknek, egész falvaknak, maradna az útilapu. Gyülekezhetnének

a nagyvárosok körüli nyomornegyedekben.
Vagy éppen, ha megmaradnának a falvak,
azok néhány nagyobb, nemzetekfölötti nagyvállalat uralma alatt nyögnének. Tehát ha
kellenénk, mi falusi, tanyai polgárok a jelen
államunknak, annak vezetője nyilván nem
mondana ilyet. Ha mégis így nyilatkozik, ez
annak a jele, hogy nem tartanak ránk igényt.
Boldogabb időkben még tudták az igazságot: „Az országra nézve mindenekfölött
hasznos, ha a király a földművelést pártolja.”
- így szól az ószövetségbeli Prédikátor könyvének egyik verse (5:8.) S ezt jó háromezer
évvel ezelőtt írták le.
Mára pedig milyen távolra tűnt ez az
egyszerű és bölcs alapelv! Lassacskán
tanulgatja vissza a világ, ha hagyná a
nagytőke. Az Európai Unió meghirdette,
hogy a jövőben nem a konkrét terményekhez és mennyiségekhez köthető termelést
támogatja majd, hanem azt, hogy miként,
milyen módszerekkel termel valaki, milyen
minőségű terményeket és élelmiszert állít
elő, mennyire kíméli a környezetet, mennyit fordít a táj gondozására, valamint azt
is hogy milyen módon vesz részt saját
lakóhelye és közössége megtartásában, a
munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban,
beleértve mindenekelőtt az önfoglalkoztatást, a magángazdálkodást.- tudhatjuk meg
Ángyán József országgyűlési képviselőtől,
a MAGOSZ szakértőjétől, a Szent István
egyetem professzorától.
Hely hiányában csak említhetjük, hogy
bizony jó két évszázada már ún. kultúrtáj
vesz bennünket körül, amelynek alakítója a
falusi tanyai népesség életmódja gazdálkodása volt. E változatosságot legyalulnák a
mezőgazdasági nagyüzemek, amelyek akár
tíz- és tízezer hektárokon csak egybefüggő kukoricát, vagy napraforgót termelnének. Azt is éppen csak említhetjük itt és
most, hogy a 19-20. századokban a falusi,
tanyai magyarság volt megtartója a vidéki
keresztyén gyülekezeteknek. Már kifejtettük,
micsoda kár volt az, hogy a második világháború utáni pártállam éppen azt a parasztpolgári réteget semmisítette meg, amely pedig
fölvirágoztathatta volna a hazánkat, s erős,
öntudatos támogatója lett volna vidéki egyházközségeinknek is.
De ha mostani államunknak nem is kellenük, kellünk bizony örökkévaló urunknak,
Jézus Krisztusnak! Február 10-én, vasárnap,
a böjti időszak elején az úri szent vacsora
közössége erősít bennünket. A böjti időszak

pedig a mai rohanó világban is igen hasznos
és üdvös lehet. Alkalmas lehet arra, hogy
valamit kivegyünk az életünkből, valami
fölöslegességet, valami rossz szokást akár;
s helyére betegyünk valamit. Helyesebben:
Valakit. Jézus Krisztust. Ez lehet a böjt mai
értelme, így töltheti be az igazi értelmét,
a felkészülést a Feltámadás ünneplésére.
Nem is kell rögtön nagy dolgokra gondolni,
vágyni, mert ha életünkbe egy kicsit is beengedjük Jézust, onnan szépen továbbhalad ő,
lelkünk ismeretlen tájaira.
Mert a böjt értelme nem az, amit a sajtó
tanít, hogy ne együnk ezt vagy azt. Mert
mákos beiglivel is torkig lehet ám lakni.
Attól, hogy ilyen vagy olyan étkektől megtartóztatjuk magunkat, segíthet az akaratot fejleszteni, s lehet, hogy egészségesebb
keresztyének leszünk, de az üdvösséghez
még kevés.
Az alvó lelkek ébresztését szolgálja a
Szentkirályi Református Egyházközségben
a február 25-én hétfőn kezdődő és március
2.-áig, vasárnapig tartó EVANGÉLIZÁCIÓS
HÉT, amely segítséget, alkalmat ad Jézus
életünkbe való beengedéséhez. Hétfőtől
szombatig esténként a Gyülekezeti Házban
kiváló vendég igehirdetők tesznek bizonyságot arról, ők hogyan is találkoztak Urunkkal.
Vasárnap pedig a 10 órai istentiszteleten az
úri szent vacsora közösségében lehetünk
együtt régebbi és új keresztyének! (Figyeljék
a plakátokat, s szórólapokat is!)
Február 24-én vasárnap délután 3 órakor
a Gyülekezeti Házban Családok Vasárnapja!
Kötetlen beszélgetésen találkozhatnak a
helybeli és a Szentkirályról elszármazott családok, ismerősök, iskolatársak, s felidézhetik
a múltat (akár fényképekkel is), értékelhetik a jelent, s reményelhetnek szebb jövőt.
Szeretettel várunk mindenkit felekezetre,
korra tekintet nélkül, akik szeretnek beszélgetni, együtt lenni!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre hívogat a harang! Ugyanakkor szakképzett
hitoktatók a gyermekek számára külön istentiszteletet tartanak a Gyermekkuckóban!
Egyházközségünkben a 2008. évre is
havi 210 forint (évi 2.500 forint) az egyházfenntartói járadék összege, azzal, hogy
aki teheti, ezt tekintse minimálösszegnek.
Emlékeztetünk rá, hogy egyházközségünknek templomot, parókiát, gyülekezeti házat
kell fenntartania. Isten pedig bizodalmunk
szerint megáldja az adakozókat!
Kenyeres Tibor
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PÁLYÁZAT
Szentkirály Község Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet a
polgármesteri hivatalban gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó főbb feladatok: Közreműködik az önkormányzat és intézményei
éves költségvetésének és zárszámadásának összeállításában; közreműködik a számviteli rend kialakításában
és a számlarend elkészítésében; napi
bizonylatolás, kontírozás elvégzése;
nyilvántartási és statisztikai adatok
kezelése; elektronikus adóbevallásban
közreműködés; pénztárellenőrzés
Az ellátandó feladatok részletes
leírását a hatályos jogszabályok és az
SZMSZ alapján készített munkakörleírás-tervezet tartalmazza.
Pályázati feltételek:
Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
pénzügyi-számviteli
szakképesítés,
gazdasági elemző és szakstatisztikus
ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés. Büntetlen előélet. Cselekvőképesség. Magyar állampolgárság.
A pályázathoz mellékelni kell:
- Képesítést tanúsító okiratok másolatát
- Szakmai tevékenységet, a területen
szerzett tapasztalatot is bemutató részletes önéletrajzot
- A kinevezés feltétele három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.
Az illetmény és egyéb juttatások
meghatározása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján történik.
A pályázati anyagot 2008. február
25-ig az alábbi postacímre lehet beadni: Polgármesteri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.
Bővebb felvilágosítás dr. Lipka Klaudia jegyzőnél kérhető a 76/597-013 telefonszámon.
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követő 10 napon belül – a
polgármester egyetértésével – a jegyző
dönt. A munkakör betölthető: 2008. április 15.
A kinevezés határozatlan időre, 4
hónapos próbaidő kikötésével történik.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
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Farsangoljunk gyerekek!
Farsangoljunk gyerekek!
Gyorsan – gyorsan keljetek!
Ugorjatok ki az ágyból,
Víg maskarát vegyetek!
Táncoljunk és mulassunk,
Böjtig meg sem nyughassunk!
Űzzük el a hideget!
Táncoljunk el a telet!
Ezekkel a szavakkal hívogatták a
nagycsoportos gyerekek óvodástársaikat a 2008. január 31-én megtartott
farsangi mulatságra.
A program az
óvoda udvarán a
„Télbanya” elégetésével kezdődött,
majd a Kultúrházban
folytatódott, ahol a
csoportok zenés, táncos előadását láthatták a kedves szülők,
nagyszülők, testvérek és érdeklődők.
A köszöntés után
Gumimaci jelmezbe
bújva táncolták el
– első farsangi báljukon – a kiscsoportos
gyerekek műsorukat. Őket követték a

középsős Hupikék törpikék, akiket
most sem kímélt Hókuszpók és macskája, Sziamiaú. Ezután macskajelmezbe öltözve lopakodtak be a nagycsoportosok, élükön egy jazz zenekarral.
A sikeres, tartalmas, fantáziadús
előadások után – meglepetésként
– Puding és Palacsinta, a két meghívott bohóc szórakoztatta a gyerekeket. Előadásuk után igazi báli hangulat kerekedett: tánc, nevetés, evés,
ivás…”
Óvó nénik

2008. február
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A Magyar Kultúra Napján
mi is ünnepeltünk
Kölcsey Ferenc éppen 185 éve,
1823. június 22-én fejezte be a Himnusz írását. 1983 óta ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját ezen a janu-

Közös éneklés a kultúra napján.

ári napon. Emlékezünk és tisztelettel
gondolunk mindazokra, akik sokat
tettek és tesznek ma is azért, hogy világhírűvé vált szokásaink, értékeink,
hagyományaink ne veszítsenek régi
fényükből, és az európai színvonalban maradhassanak. Ha a kultúra szó
meghatározására kérnének bennünket, igen-igen bajban lennénk, mert
bár valószínűleg sok dologban egyetértenénk vele kapcsolatban, mégis
mindenkiből más-más érzést váltana
ki, amit nehéz szavakba önteni. Iskolánk tanárai mégis megpróbálták
szavakba foglalni mindazt, amit nekik jelent egy-egy kedves vers, zene

Gitárszó és ének töltötte be a termet.
vagy kedvenc írójuk gondolatai. A
megemlékezésen hallhattunk Kosztolányi Dezsőről, Petőfi Sándorról,
Szabó Lőrincről, Örkény Istvánról,
Radnóti Miklósról, meghallgattuk
Koncz Zsuzsa és Cseh Tamás egyegy dalát. Az előadók közt szép zongoradarabokat hallottunk.
Álljon itt végezetül Kosztolányi Dezső gyönyörű írása a magyar
nyelvről:
„Az a tény, hogy anyanyelvem
magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható.
Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas
vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy
gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában,
metafizikai rejtélyként. Ebben az

Előreláthatóan márciusi kezdéssel
Internet használói tanfolyam indul
a szentkirályi könyvtárban kezdők számára.

A tanfolyamon elsajátítható ismeretek:
az Internet-használat legalapvetőbb ismeretei;
elektronikus levelezés;
az érdeklődési körbe tartozó információk keresése adatbázisokban,
Internetes webhelyeken.
Előzetes jelentkezés a könyvtárban délutánonként személyesen,
vagy a 445-322-es telefonon.
A tanfolyam indulásáról és a részvétel részleteiről
a jelentkezők számától függően legkésőbb
február 22-én tudunk pontos információt adni.
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egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor,
mint arra, hogy születtem, élek és
meghalok.”
Zeneiskolánk kiváló lett!
2007 decemberében kaptunk értesítést arról, hogy zeneiskolánk jól
szerepelt a minősítési eljárás során,
ezért minősített intézmény lett.

Zongoratanárnő és növendékei.

Január első hetében azonban még
ennél is jobb hírt kaptunk. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények
Szakmai Minősítő Testületétől megkaptuk a
Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet.
Igyekszünk ennek a címnek a jövőben is megfelelni, hiszen ez a minősítés 5 évre szól, és jó eredményt a
jövőben is csak színvonalas munkával lehet elérni.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 12:00 – 17:00, Kedd: 12:00
- 17:00, Szerda: 12:00 – 17:00,
Csütörtök: 12:00 – 17:00, Péntek:
12:00 – 15:00.
Minden hónap 1. és 3. péntekjén
18:00 – 20:00. Minden hónap 2. és
4. szombatján 9:00 – 11:30.
Februári pénteki és szombati nyitvatartási napok: február 1. (péntek):
18:00 – 20:00, február 9. (szombat):
9:00 – 11:30, február 15. (péntek):
18:00 – 20:00, február 23. (szombat): 9:00 – 11:30, február 29. (péntek): 18:00 – 20:00.
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A könnyek forrása
Cikkeim Müller Péter nyomán íródnak.
„Örömkönyv” – lett a címe új könyvének. Ha valaki „Örömkönny”-nek olvassa, úgy is érvényes: örömünkben is sírunk. Meghallok egy szép zenét, megragad egy szép gondolat, egy nagy színészi pillanat: és könnybe lábad a szemem.
Néha anyák szemében láttam ezt a furcsa csillogást. Ránéz kisgyerekére, és akaratlanul is fényesebb lesz a szeme. Ez még nem
könny, csak egy nedves, csillogó fátyol. De látom, hogy odabent
már elindult valamiféle meghatódottság. Ez éppolyan ösztönös
indítéka a lelkének, minthogy megcsókolja a baba combját, vagy
megharapja pucér kis lábacskáit.
Fura dolog, hogy milyen kétarcú a sírásunk: nagy bánatunkban és
nagy örömünkben elsírjuk magunkat.
Ha valaki elveszti a gyermekét, éppúgy zokogni kezd, mint amikor az elveszettnek hitt gyermeke tíz vagy húsz év után egyszer
csak visszatér – ott áll előtte és átöleli.
Sírunk. Lelkünk mélyén – mint olaj a földben – rejlik a legnagyobb kincsünk: a könny. Két módon tudjuk felszínre hozni: nagy
fájdalommal és nagy örömmel.
Miért van ez?
Sokat gondolkoztam rajta. Miért van az, ha elveszítem azt, akit
nagyon szeretek, éppúgy kicsordul a könnyem, mintha szívből
nevetek? A fájdalom és az önfeledt, boldog kacagás kicsalja szememből a könnyet.
Amikor megkérdezték a bölcs Szókratészt, mi a véleménye erről,
azt mondta: - Tragédia és komédia ugyanaz. És ez tényleg így van.
Bármelyik tragédiát könnyen át tudnánk írni komédiává.
Othello, ahelyett, hogy tisztázná, tényleg megcsalta-e a felesége,
vadul nekiront az ártatlan asszonynak, és megfojtja. Később a hős
már látja, hogy tettét elhamarkodta. Hibáját be is vallja, s megöli
magát. De halála előtt még végrendeletet diktál, s azt kéri, feltétlenül írják bele, hogy sírva ölte meg magát. És tényleg: a nagy
hadvezér elbőgi magát, mint egy gyerek, s miközben potyognak a
könnyei – szíven szúrja magát.
Döntsd el: ez tragédia, vagy komédia?
És így van, ilyen Rómeó és Júlia halála is. Kész röhej: Rómeó a
tetszhalott szerelmét valóban holtnak véli, és szíven szúrja magát.
A tetszhalott Júlia felébred, látja, hogy a fiú tényleg meghalt. Mit
tehet erre? Végleg megöli magát.

Felhívás

A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár és a Vágó János Gazdakör a régi és mostani tanyai életmódra, hagyományokra, a tanyai élet értékeire szeretné felhívni a
figyelmet TANYAI NAPOK rendezvényekkel.
A tervezett rendezvények között szerepel rajz és fotókiállítás, irodalmi pályázat, falusi komédia előadása, ismeretterjesztő előadás és táncház.
A tanyai rendezvényekhez kapcsolódóan irodalmi pályázatot hirdetnek a szervezők.
Téma: Így él(t)ünk a tanyán Visszaemlékezések, riportok,
élménybeszámolók a tanyai életről. Terjedelme: legalább 30
gépelt sor. Elkészítés határideje: 2008. április 10.
A műveket az általános iskolába vagy a könyvtárba kérjük eljuttatni. A legjobb írások egy kiadványban fognak megjelenni, és díjazásban részesülnek.
A Tanyai napok rendezvényeiről a Szentkirályi Hírmondóban rendszeresen tájékoztatást adunk. A szervezők: Vágó
János Gazdakör, Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és
Közkönyvtár
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Ugyanakkor minden mulatságos vígjáték a sorscsapások végtelen
sorozata. Nem hiszem, hogy van ember a földön, aki többet szenvedett volna, mint Charlie Chaplin. Üldözték, megverték, belerúgtak, kifosztották, megpofozták, elhagyták, tönkretették.
És ha színpadra lépett, mi könnyesre röhögtük magunkat. Ha a filmen fejbe csapják vagy elgázolják, csak derülünk. De ha ráomlik
egy ház, vagy éhségében megeszi a cipőjét: a hasunkat fogjuk a
nevetéstől. A lélek nagy rejtélye ez!
És Müller Péter mindezt azért meséli el, mert régen volt olyan
nehéz a szíve, mint amikor az Örömkönyvet írta.
Írja: sokszor voltam szomorú, depressziós, jártam mély kútban,
ott ahonnan a könnyek erednek. A családja megkérdezte, hogy
lesz ebből Örömkönyv? Lett.
(Akiket a lélek titkai, az érzelmek, érzések érdekelnek, azoknak
szeretettel ajánlom! Olvassák el!)
Az író jó helyen járt, az a „mély kút” nemcsak a szomorúság, de
az öröm könnyeinek forrása is. Öröm az, amikor az ember a nehezet, még a nagyon nehezet is könnyűnek érzi. Repülésélmény!
A lelked nehéz, az életed is nagyon nehéz, de fölfedezed, hogy
szárnyaid vannak! Lassan megrebbented őket, elkezded mozgatni, egyre gyorsabban és merészebben mozgatni – és fölszállsz!
És elhagyod a földet, a mocsarat, és minden bánatot, gondot és
nehézséget. És szállsz! Repülsz!
Tiéd a kék ég. És a csillagos ég. A végtelenség…
Igen, az öröm: szabadságélmény. Vagy úgy mondom: megszabadulás-élmény. Nem köt semmi. Sem a saját lelkem, sem egy vesztébe rohanó világ, sem egy beteg társadalom gondja.
Szabad vagyok – ez az öröm.
És ami még csodálatosabb érzés: végre hazataláltam. Mintha az
embernek sokkal inkább hazája lenne az ég, mint a föld! És a lelkének sokkal inkább alaphangja a derű, mint a gondterheltség.
Örömében az ember odakerül, ahová mindig is vágyódott. Kidobta
a homokzsákokat, fölemelkedett végre… egy olyan világba, ahol
zene szól és tánc van. Ha eltölt bennünket az öröm – és ez bármikor megtörténhet, kinyílnak a szárnyaink -, rögtön kedvünk lesz
dalolni! Ilyenkor sokkal harsányabbak, hangosabbak vagyunk. A
környezet megkérdezheti: Miért kiabálsz? Itt vagyunk melletted.
- Nem kiabálok … Csak boldog vagyok!
Ha Müller Péter könyvét olvassák, s közben úgy érzik, hogy néha
„túl hangos” (túl sokat mond), ilyenkor ő legszívesebben azt mondaná: Tedd le a könyvet, és táncoljunk!
Pásztor tanító néni

Állás pályázat

Szentkirály község Önkormányzata az általa fenntartott általános iskola igazgatói állására pályázatot ír ki.
Pályázati feltételek: A pályázat benyújtására jogosult,
aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján felsőfokú pedagógus szakképesítéssel, és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Bérezés a Kjt. szerint, 250 % vezetői pótlékkal. A megbízás 5 évre szól. A megbízás kezdő időpontja: 2008. augusztus
1. A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 18.
Véleményezési határidő: 2008. június 20. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell: - szakmai életrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget bizonyító okirat másolatát.
A pályázatot Szentkirály község Polgármesteri Hivatalához – 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13. – kell benyújtani.

2008. február

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Sajtos háromszög

Hozzávalók a tésztához: 5 dl tej, 5 dkg élesztő, 1,5 kiskanál kristálycukor, 75
dkg finomliszt, 2 kiskanál só, 1 dl étolaj, 1 tojás. A töltelékhez: 20 dkg ram sütőmargarin, 20 dkg reszelt sajt (füstölt is lehet), só. A lekenéshez: 1 tojás.
A tejet meglangyosítjuk, és 1-1,5 decinyit egy kis tálkába átmerünk belőle.
Az élesztőt belemorzsoljuk, és beleszórjuk a cukrot is. Meleg helyen kb. 15 perc
alatt felfuttatjuk. A lisztet tálba szitáljuk, a sóval összeforgatjuk, majd a kovásszal, az olajjal, a tojással és a fokozatosan hozzáadott többi tejjel jó bedagasztjuk. Akkor jó,
ha sima, közepesen kemény kelt tészta lesz belőle. Letakarva, meleg helyen kb. 50 perc alatt
a duplájára kelesztjük. A töltelékhez a puha margarint a reszelt sajttal összedolgozzuk, a sajt
sósságától függően megsózzuk. Amikor a tészta megkelt, finoman átgyúrjuk és megfelezzük.
Egyenként 0,5 centi vastagra, téglalap alakúra nyújtjuk, a margarinos sajtot rákenjük. Szorosan fölcsavarjuk, és addig sodorgatjuk, egyenként kb. 50 cm hosszúak legyenek. Ezután
cikkcakk alakban haladva a késsel háromszögekre vágjuk. Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk,
de nem túl közel egymáshoz (egy nagy tepsire 10-12 darabot), hogy legyen helyük megnövekedni. Felvert tojással lekenjük, meleg helyen 2025 percen át kelni hagyjuk. Előmelegített
sütőben, a közepesnél nagyobb lánggal (200 C, légkeveréses sütőben 180 C) kb. 22 perc alatt
szép aranybarnára sütjük.			
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

MENTSÜK MEG ÉPÍTETT,
ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINKET
Kedves Olvasó! Tovább folytatjuk helyi
értékeink bemutatását, melyek megérdemlik,
hogy figyelmünket csak egy pillanatra is ráirányítsuk. Lapunk címoldalán mindenki által
ismert rekettyést mutatjuk be. Eredete sok ezer
évre nyúlik vissza. Valószínű, hogy valamikor,
a jégkorszak végén kisebb folyómeder volt. A
fentiekre utal, hogy akár 20-25 méter mélységig is csak apró folyami homokot találunk
néhány kilogrammos agyagzárványokkal. A
kútfúrási próbálkozások alkalmával még 10
méteres mélységből is mocsári növények gyökérmaradványai kerülnek elő. A folyómeder
feltöltődése után mocsári növények telepedtek
meg. A terület egészen az 1950-es évekig szinte egész évben vízborított terület volt. Másfél
évszázaddal ezelőtt megtelepedett a mocsaras
ingoványos területen a fehérnyár, népi nevén
topolyanyár. A nyárerdőnek megpecsételődött
a sorsa, amikor a múltszázad elején a „Szőke” majort építették. Az óriási istállók tetőszerkezetéhez az erdő fáit használták fel. A
vizes mocsaras területen aztán megtelepedett
a rekettyefűz, és sejtelmes, titkokat rejtő bozótossá alakult. Mit egy harminc éve egy kőris
kezdett növekedni az ingovány szélén. Ma már
szép fává fejlődött, és számtalan utóda kezdi
elnyomni a rekettyét, és uralma alá venni a területet. Szemünk előtt zajlik a természet átalakulása. A hosszú évszázadok alatt egy sekély
lápföld réteg alakult ki, melynek kitermelésére
1987-ben kezdeményezések történtek. A terület fele le lett termelve. /Tulajdonképpen ez a
felújítás jótékonyan hatott, a területen megfiatalodtak a bokrok./ A lápföld 3000 négyzetméteres területen ki lett termelve. Azon túl, hogy
ez a réteg átlagosan alig éri el az egy métert,
és humusztartalma is alacsony. Mindezt tetézi,
hogy igen magas a mész-tartalma. A fenti talajjellemzők azt jelentik, hogy talajjavításra nem
alkalmas. Haszna mégis lett a próbálkozásnak,
hiszen Szent István szobrunk „dombja” ebből a
talajból lett össze állítva. További haszon, hogy
egyes nyári időszakokban községünk területén

ez az egyedüli nyitott vízfelület. Most pedig
következzék ennek a kis, múltat idéző gyöngyszem értékének elemzése, bemutatása. A falusi
gyerekek kedvenc kiránduló, és játszó helye,
ahol időnként még horgászni is lehet. Télen éjjel itt alszanak a szarkák, a fácánok, az ölyvek,
a héják, fenyőrigók, és sok apró énekes madár.
Nappali menedékhely és pihenőhely az őzeknek, rókáknak, erdei fülesbaglyoknak. Nyáron
a kis felületű víz bölcsője, és egyben szinte
utolsó szaporodó helye több békafajnak falunk
közelében. Sok rovarfaj lakmározik a növényeken, él a vízben. VIGYÁZAT, sok a kullancs!
Ha szerencsénk van, megpillanthatjuk a sütkérező mocsári teknősöket, a kecskebékákra fogukat fenő kövér vízisiklókat. Legalább négy
fűz faj alkotja a rekettyét, többségében kecskefűz. A többi fás szárú növény: kőris, fehérnyár, olajfűz és bodza. A füzek korai virágzása
segíti a méhek táplálkozását. A bokrok között
sok madárfaj neveli fiókáit. Örvös galamb, a
téglavörös vadgalamb, tövisszúró gébicsek,
feketerigók, és erdei pintyek A természetet
ismerő ember a réti tücsökmadár „ciripelését”
meg tudja különböztetni a lótetű párját kereső hangjától. A kellemetlenkedő szarkák is
előszeretettel fészkelnek a szinte megközelíthetetlen sűrűségben. Ölyvek és rétihéják sem
ritka fészkelők. A vizeket gémek és kócsagok
látogatják Vadkacsák, szárcsák, és vízityúkok
rendszeresen fészkelnek. Ha szerencsénk van,
megláthatjuk, amint fiókáikat vezetgetik. A
lágyszárú növények sokasága fordul elő, gyékény, nád, és sokféle sás. Néhány fehérvirágú
nadálytő, a gyönyörű virágú réti füzény, vagy
a kisvirágú füzike. Számos sárgavirágú boglárkaféle, és a vízben többféle hínár található.
A felsorolás szinte csak ízelítő. Bizonyára a
terület tulajdonosai tisztába vannak vele, hogy
mekkora kincs van a birtokukban. Jegyezzük
meg, hogy egy hidat néhány hónap alatt újjá lehet
építeni, egy száz éves fát csak száz év alatt lehet
pótolni, ha egyáltalán lehet.
Vecsei Ferenc

11. oldal

December időjárása
Hasonló helyzet állt elő, mint az előző
hónap elején, csak azzal a különbséggel,
hogy a kialakult anticiklon középpontja Szentpétervár /Leningrád/ térségében
alakult ki. Ennek következtében a sarkkör térségéből igen hideg levegő érkezett az Orosz síkságon át egészen Irán
térségéig. Az anticiklon nyugati oldalán,
nyugat Európán át enyhe levegő áramlott
az északi országokba. Így fordult elő,
hogy Svédországban több fokkal melegebb volt, mint nálunk Ebből a meleg
levegőből jutott fölénk is, azonban az itt
megülepedett hideg, szennyezett levegőt nem tudta kisöpörni, csak némileg
átmelegíteni. A január 22-én érkezett
hidegfront hajtotta ki a közel két hónapig
vendégeskedő hideg párnát. A január az
átlagostól kissé enyhébb volt, főleg 10-e
után, nem ritkán 10 C fok körüli maximumokkal. Ez a hónap közepi enyhülés gyakran bekövetkezik. Elsősorban a
méhészek megfigyelései alapján vannak
feljegyzések, hiszen számukra adott estben lehetőség nyílik az állomány gyors
áttekintésére. Ebben az enyhülésben a hó
teljesen elolvadt. Igazán hideg csak egy
napon volt, újév után rögtön, -15 C fokot
mértek többen a faluban. Eddig ebben az
évben a talaj fagymentes volt, hiszen a
hidegben jelentős hótakaró védte, ezért
a vakondok munkája szembe ötlően gyakori. Az utóbbi években, januárban feltűnt seregélyek nem jelentkeztek. Sajnos
a talajok vízkészlete nagyon szegényes,
és időbeni feltöltődésére már csak egy
igen csapadékos tavasz esetén volna
lehetőség, aminek nem nagy a valószínűsége. Elő kell venni a víztakarékos
gazdálkodás tudományát, már a tavasz
folyamán.
Csapadék viszonyok: 05-én 1,2 mm,
06-án 6,6 mm, 18-án 3,2 mm, 19-én 1,6
mm. Összesen: 12,6 mm. A sokévi átlag
januárban, térségünkben: 30 mm.
Vecsei

Anyakönyvi
hírek
Születtek: Kiss Dániel, anyja
neve: Szepesi Szilvia, Gulyás Viola,
anyja neve: Gulyás Zsuzsanna,
Németh Ákos, anyja neve: Muzslai
Ágnes.
Elhunyt: Rása István élt 55 évet,
Csorba János élt 83 évet, Kalics
Jánosné
élt 83 évet.

HIRDETÉSEK
Ingyenes gépi masszírozást és fényterápiás
kezelést adok minden gyógyulni vágyónak.
Horváth Mária 76/445-161, 20/594-5081
***
Egy- és kétszárnyas ajtólapok, valamint villanybúrák eladók! Érdeklődni:
Művelődési Ház.
***
Üveges kis szekrény, 2 db dohányzó
asztal, autóba való gyermekülés eladó!
Érdeklődni: 76/445-208-as telefonszámon.
***
Eladó 2 fotel és egy három személyes
rekamié, olcsón. Érdeklődni: 76/445-179as telefonszámon.
***
Eladó Ford Tranzit 9 személyes személygépkocsi, 1992-es, fehér, 2500 cm3, dízel,
vonóhoroggal. Érdeklődni: 20/594-5081,
70/953-7183
***
Bernáthegyi kiskutyák eladók! Érdeklődni:
76/445-195, 30/550-3174
***
Családi házak kivitelezése-bővítése, gazdasági épületek, kommunális létesítmények, üzemi épületek kivitelezése-felújítása TERVEZÉSE, MŰSZAKI VEZETÉSE!
Teljes körű ügyintézéssel! SZÁLAS és
TÁRSA Építőipari és Szolgáltató BT. Állunk rendelkezésükre a hét minden napján
8 – 18 óráig! Nagykőrös, Bíbor u. 5. Telefon/fax: 53/350-165

vicces mondások

Viccek!

- Olyan az arca, mint a gólyának, aki éppen
leejtette a babát, és éppen jön, hogy megmagyarázza a szülőknek.
- Hiányzott ez nekem, mint lufi árusnak a
nyílzápor.
- Inkább legyen az orrom borvirágos, mint
vízkövesek a fogaim.
- Sétálunk, sétálunk, egy kis kocsmába
becsücsülünk, fröccs.

Csomagolt paprikát árusít egy ember a piacon.
Kérdi egy vevő:
Ólommentes?
Hát persze! – mondja az árus.
Mivel tudja ezt bizonyítani?
Hát ugye tudja, hogy az ólom nehéz?
Nézze meg ezt a csomagot! Rá van írva, hogy
egy kilógramm súlyú, és ha felteszem a mérlegre, csak 90 dekát mutat.

A hagyományoknak megfelelõen
a „Vágó János” Gazdakör szervezésében
idén is megrendezésre kerül
a MÁRCIUS 15-I BaNKETT.

Az ünnepi műsorral egybekötött megemlékezés
2008. március 15-én (szombaton)
18 órakor kezdődik a Művelődési Házban.
A vacsora marhapörkölt lesz,
melyhez a jegyek Vörösné Vári Ilonánál
(tel.: 445-151 vagy 597-016) és
Bimbó Ferencnél válthatók 1500 Ft/fő ellenében.
Szeretettel várunk a közös megemlékezésre
és egy kis beszélgetésre minden kedves érdeklődőt !

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák,
egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos
tanácsadás, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel.
Õstermelõk, magánszemélyek
adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS.
Az iroda nyitva tartása:
Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219 vagy
06-30/266-85-36
Vargáné
Farkasházi Orsolya
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Kiskunsági
TÉSZ szentkirályi zöldség-gyümölcs felvásárló
telepére telepvezetőt keres.
Jelentkezni
lehet
László
Benjáminnál személyesen, vagy a
20/9569-453-as
telefonszámon. A
jelentkezés feltétele középiskolai
végzettség, gépkocsi.
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