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Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
karácsonyi ünnepségét
2010. december 21-én,
kedden 11 órakor tartja
a művelődési házban.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
2011. január 15-én, 19 órától
tartja a PÓTSZIVESZTERI BÁL-at,
melyre szeretettel várunk mindenkit.

MEGHÍVÓ
A Szentkirályért Közalapítvány ez évben is
műsorral egybekötött sorsolást rendez
az alapítvány támogatói között.
A rendezvény időpontja 2010. december 19.
/vasárnap/ fél három, a művelődési házban.
Mindenkit szeretettel várunk.

Jótékonyság és jó szórakozás
A címben szereplő fogalmakat jól összekötöttük november 19-én, a Szentkirályi Általános Iskola jótékonysági rendezvényén! Színes műsorok váltották egymást, és már ezen
az estén 150 ezer forint gyűlt össze újabb udvari játékok
megvásárlására. Köszönjük a támogatást azoknak, akik
rendezvényünket jelenlétükkel is megtisztelték, és azoknak
is, akik azóta felajánlást tettek iskolánk részére.
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A képviselő-testület november 23-án tartotta soron következő ülését
A képviselő-testület november 23-án tartotta
soron következő ülését. A napirendek között
szerepelt a Bursa Hungarica pályázatok elbírálása, a 2011. évi költségvetési koncepció, tájékoztató a Művelődési Ház, a Könyvtár és a
Tánccsoport működéséről, előterjesztés villamos
energia vásárlási ajánlatról, gázcsere-telep sorsa.
Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után dr. Lipka Klaudia
jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázati felhívásra 21 db „A”
típusú (jelenleg is felsőoktatási tanulmányokat
folytató) és 5 db „B” típusú (tanulmányait 2011ben kezdő, jelenleg 4. évfolyamos középiskolás
tanuló) pályázat érkezett. Tájékoztatott arról is,
hogy a „B” típusú pályázat alapján támogatásban
részesülő hallgatók családjának jövedelmi viszonyait évente felül kell vizsgálni, mivel esetükben
a támogatás 3x10 hónapra kerül megállapításra.
A képviselő-testület személyenként havonta
7.000.- Ft támogatásról döntött 6 pályázó esetében, a további 15 hallgató havonta 5.000.- Ft
támogatásban részesül. A képviselő-testület a „B”
típusú pályázat alapján támogatásban részesülők
családjának jövedelmi viszonyait felülvizsgálta, és
egyetértett a támogatás eddigi összegének további
folyósításával mind a négy hallgató esetében.
Ezt követően az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciója került megtárgyalásra.
A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy
a Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a
foglalkoztatás növelése áll a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. Megkezdődött az
adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, az
oktatás jobb működtetésére vonatkozó intézkedések bevezetése. Az önkormányzat költségvetési
koncepciójának összeállításakor a kormányzat
által kiírt szempontok figyelembevételével legfontosabbnak a kötelező feladatokat és az azokat
ellátó intézményeink biztonságos fenntartását és
az önkormányzat területén élő rászorult emberek
támogatását tartottuk. A bevételek összeállításakor a normatív állami támogatásoknál a kormány
által ismertetett normatívákat alkalmaztuk. Az
összes bevételek tervezett összege 242.399 ezer
forint. A kiadásoknál a személyi juttatások esetében csak a soros előrelépésekkel számoltunk.
A tervezésnél 2 fő megy az 59 éves korhatárral
megállapított nyugdíjazással nyugdíjba, továbbá
beépítettük a 40 éves munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulását, amely az önkormányzatnál további 5 fő nyugdíjba vonulását és
az ezzel járó felmentést, új dolgozók felvételét,
betanítását jelenti. A fejlesztéseknél összesen
4.198 e Ft kiadással terveztünk, melyben szerepel
a konyhánál sütő felújítása, a művelődési háznál
érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása, fejlesztési pénzeszköz átadás a Szent Király
Szövetség részére, ifjú házasok letelepedéséhez
támogatás és tőketörlesztés, újszülött gyermekek
támogatása, és a ceglédi regionális hulladéklerakó részére fejlesztési pénzeszköz átadása.
Az önkormányzat által biztosított rendszeres és

nem rendszeres segélyeknél a 2010. évet vettük
alapul. Ahol az időarányos felhasználásnál megtakarítás mutatkozott, ott az előző évi számokkal
terveztünk, ahol nagyobb volt a felhasználás,
ott emeltük a keretet. A tervezett összes kiadás
271.941 ezer forint. A forráshiány a koncepció
összeállításakor 29.542 ezer forint. A képviselőtestület a koncepciót egyhangúlag jóváhagyta az
előterjesztés szerint.
A harmadik napirendi pont keretében
a Művelődési Ház idei tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalására került sor. Gergely
Attiláné közművelődési felelős elmondta, hogy a
Művelődési Házban illetve a Könyvtárban átalakítás történt. A Ház kibővítésével kulturált, szép
könyvtárunk lett, melyet 2009. decemberében
adhattunk át az olvasó közösség számára. Az
iskolai karácsonyi ünnepség következett, majd az
alapítványi sorsolás, és a vadásztársaság szervezésében a 2009-es év búcsúztatása.
A 2010-es évet is hagyományos karácsonyfarázással kezdtük, a március 15-ei ünnepség a
Gazdakör szervezésében történt. Ebben az évben
megrendeztük a majálist, melyen főzőverseny
is szerepelt a programok között. Május 4-én
tartottuk a kismamaklub anyák napját a könyvtárral közösen. 2010-ben második alkalommal
rendeztük meg az augusztus 20-ai ünnepségünket
a Szent István szobornál, melyet a Művelődési
Ház kertjében beszélgetésekkel, tűzzsonglőrök
bemutatójával fejeztünk be. Ebben az évben
augusztus 16-22-ig vettünk részt a Hírös Napokon
Kecskeméten. Szentkirály Napjának ünneplésére
augusztus 22-én került sor, melynek keretében a
Művelődési Ház nagytermében a hagyományhoz
híven kiállítás, délelőtt 9 órától folyamatosan a
Faluházban pedig filmvetítés aratott sikert.
A Szüreti felvonulás szeptember 18-án
volt, melynek záró eseménye a hagyományos
bál a Művelődési Házban. Mulatós esemény a
Gazdakör szervezésében 2010. október 16-án
volt, valamint november 13-án került megrendezésre a Nosztalgia bál. A Művelődési Ház több
szervezetnek, klubnak is helyet ad (Nóta-klub,
Baba-mama kör, torna, tánccsoportok, Ezoterikus
klub, Csillagászati szakkör, mozgáskorlátozottak,
polgárőrök, foltvarrók). Ezen felül az iskola és
az óvoda is itt tartja ünnepségeit. Családi rendezvények (születésnap, lakodalom, keresztelő
ebéd, ballagási ebéd), egyéb értekezletek (TÉSZgyűlés, vadásztársaság, hegyközség, lakossági
fórumok, falugyűlés, Magyarok Szövetsége helyi
csoportja) és véradás egyaránt helyet kapnak,
ezen felül a házat rendszeresen bérbe adjuk árusok és termékbemutatósok részére.
Ezt követően a Könyvtár, majd a Tánccsoport
tevékenységéről szóló beszámoló következett.
Szutor Sándorné könyvtáros elmondta, hogy a
Könyvtár a hét 6 napján látogatható. Kistérségi
szolgáltatás keretében ebben az évben 304 db
dokumentumot kaptak, saját költségvetésből 25
db dokumentummal gyarapodott az állomány.
Így jelenleg 10797 db dokumentum található a
Könyvtárban. A könyvállomány leválogatása is
megtörtént, melynek keretében közel 250 doku-

mentumot töröltek. Ezekből a következő évben
kívánunk vásárt rendezni. Az olvasók száma
október végéig 280 fő. A korábbi évekhez képest
jelentősen csökkent az iskoláskorúak tagsága,
mely abból adódik, hogy vannak szolgáltatások,
melyek beiratkozás nélkül is igénybe vehetők. A
Könyvtárban október végéig 9588-an fordultak
meg, ez a tavalyi évhez képest jelentős növekedést mutat. Az olvasók összesen 2631 alkalommal
kölcsönöztek 3271 dokumentumot.
Csökkent a helyben használt dokumentumok
száma is, itt főleg a felnőtt lakosság érdeklődése csökkent. Népszerű szolgáltatás a helyben
nem található könyvek könyvtárközi kölcsönzéssel való pótlása. Összesen 63 rendezvény volt a
Könyvtárban: Internet Fiesta, könyvtárak összefogása a társadalomért, kézműves foglalkozás,
társasjáték, mondókázó a legkisebbeknek, születés
hete (gyermekorvos és védőnő tartott előadást),
kismama anyák napja, sárkánykaland, klímaváltozás hatása a mindennapi életre – ismeretterjesztő
előadás, Wass Albert felolvasó délelőtt, olvasókör,
kiállítások). Összegezve: a tavaly átadott könyvtár
forgalma jelentős mértékben megnőtt a korábbi
évekhez képest. A szép, új környezet, sok új olvasót hozott elsősorban a felnőtt lakosság körében. A
gyerekek is szívesen látogatják, de elsősorban nem
könyvek kölcsönzése céljából. Sok színes programot igyekszik szervezni számukra.
A Magyarok Szövetségének Szentkirályi
Csoportja is itt tartja rendszeresen összejöveteleit.
A beszerzéseket ebben az évben igyekezett
minimálisra csökkenteni, de következő évben
szükséges lesz néhány új polcot készíttetni a
dokumentum-állomány növekedése miatt.
Szakmai munkájának köszönhetően a
Kossuth Rádióban is nyilatkozott a kiskönyvtárak helyzetéről, illetve a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének Bács-megyei Szervezete vezetőségi tagjának jelölte, mely választás a jövő év
elején fog lezajlani. Áprilistól közművelődési
menedzserképző tanfolyamon vesz részt.
A könyvtárban folyó munkát nagyban megkönnyítette a közmunkásként itt dolgozó iskola
és hivatalsegéd. Munkájára a következő évben is
számít, jó lenne, ha valamilyen formában, továbbra is megoldható lenne a foglalkoztatása.
Takácsné Kis Márta, a tánccsoport vezetője
elmondta, hogy az előző tanévben a csoporton
belül 5 korcsoport táncolt az óvodáskortól a
felnőttekig. A tánctanításban ebben az évben
Hunyadi Miklós és Cseh-Szakáll Alexandra is
segített. A 2009-es táncévzáró óta felléptek a
Kecskeméti Amatőr Művészeti Fesztiválon, a
Szent Király Szövetség találkozóján, a Hírös Hét
Fesztiválon, Tiszaugon, a Lakiteleki Népzenei
Fesztiválon, szüreti felvonuláson Borbáson,
Helvécián, Jakabszálláson, Nyárlőrincen, a
FRINGE elnevezésű tehetségkutató fesztiválon,
a Kecskemét és környéke Show-Táncversenyen,
ahol a több mint 180 produkcióból nagy örömükre a társastánc kategóriában az Ifjúsági Club
Holdfény keringője 1. helyezést ért el, itt Darányi
Attila és Rohács Kitti a párosok versenyében
szintén elsők lettek.
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A fentieken túl szinte minden községi rendezvényen részt vettek. Nem volt egyszerű a sok
kirándulás és iskolai program mellett próbálni,
mert bizony a táncpróbák, fellépések vállalása néha
más programokról való lemondást is jelenthet.
Ugyanakkor a táncos programok, fellépések sok
élményt, és sikert nyújtanak. A tánc, a mozgás sok
képességet fejleszt: figyelmet, fegyelmet, memóriát, egymásra figyelést. Ezért fontos, hogy a gyerekek foglalkozzanak valami mozgáskultúrával. A
táncévzárón összesen 14 tánckoreográfiát mutattak
be a gyerekek és a fiatalok. A műsorban szerepelt
néptánc, klasszikus tánc, modern- és showtánc is.
Július végén Tatára kirándultak. Az idei tanévben
Kovács Anikó is bekapcsolódott a tánctanításba,
így 7 korcsoporttal indultak. A gyerekek hétköznap
délutánonként, a fiatalok hétvégén este próbálnak a
Művelődési Ház nagytermében. Örvendetes, hogy
a programok ütközését most már szinte rutinosan
sikerül kerülni. Nagy szolgálatot tesz a pince, ahol
a ruhákat tárolják, és amit öltözőnek is használnak.
A fellépésekre való utazást elsősorban személygépkocsikkal oldják meg, illetve segítségükre van az
Önkormányzat mikrobusza is.
„Köszönjük a vállalkozók, a szülők és
magánszemélyek támogatását, segítségét. Ennek
köszönhetően készülnek el szebbnél szebb táncruháink.”
Ezután a polgármester megköszönte kinekkinek az egész évi munkáját, és a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a tájékoztatókat.
A negyedik napirendi pont keretében a villamos energia vásárlási ajánlat megtárgyalása
következett. A polgármester előterjesztésében
elmondta, hogy a folyó év szeptember 20-i ülésünkön elfogadtuk az EDF DÉMÁSZ ajánlatát a
közvilágítás energiadíjára, így az idei árnál már
idén október 1-től 1,70 Ft-tal olcsóbban kapunk 1
kWh áramot. Éves viszonylatban ez kb. 100 ezer
forint csökkenést jelent. Időközben a szerződés
aláírása is megtörtént. Azóta az intézmények energiaellátására is érkezett ajánlat. Az önkormányzat
intézményeinek kalkulált éves fogyasztása 74.000
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kWh, a csökkenést ehhez lehet számolni, ami így
kb. 220 ezer forint.
Az ajánlat elfogadása azt jelenti, hogy
önkormányzatunk a jogszabály által szabályozott
egyetemes szolgáltatói körből (képlettel rögzített
árból) kilép, és a szabad piacon szerzi be áramszükségletét. Az írásos előterjesztés kiküldése
után a Démász ügynökével történt egyeztetés
eredményeként még további csökkenést sikerült
elérni. A részletes szerződés is rendelkezésünkre
áll, mely szerint 2011. január 1-től december 31ig, határozott időre szólna. Amennyiben az önkormányzat a szerződést fel kívánja bontani, azt
november 15-ig jelezni kell. A képviselő-testület a
Démász ajánlatát egyhangúlag elfogadta.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Gázcsere telepünk néhány hónapja kihasználatlanul van. A telep a 291/2 hrsz-ú közparknak egy
23x12 méteres lekerített része (276 m2). Önálló
hasznosítása az épületnek eléggé korlátozott, mivel
külön ingatlanná nem alakítható. Javasolta a helyi
lapban e lehetőség megjelentetését, és kérni a
lakosság hasznosításra vonatkozó ötleteit.
Az óvoda konyhájában lévő sütő fűtőszálai
időnként tönkremennek, melyet eddig a helyi villanyszerelő javított, de jelezte, hogy a következő meghibásodás esetén már valószínű nem lesz
javítható, mert a belső fémburkolat elégett. Három
egymástól teljesen külön működtetésű villanysütő
részről van szó. Két lehetőség van: kicserélni
a sütőelemeket, vagy venni egy új, ugyanolyan
méretű, tudású sütőt. A villanyszerelő javaslata
új sütő vásárlása. A hozzászóló képviselőtagok
szintén új sütő vásárlása mellett foglaltak állást,
előtérbe helyezve az energiatakarékos típusokat.
Az önkormányzat FORD-jának fűtése nem
megfelelő, azonban a biztonságos üzemeltetésnek
fontos feltétele a megfelelő fűtés. 200 ezer forint
körüli összegért tudnának fűtőradiátort szerelni
az autóba, de mivel az árajánlat még nem érkezett
meg, így döntés az ügyben csak a következő testületi ülésen várható.
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Ma volt a Rendezési Terv módosításával
kapcsolatban az egyeztető megbeszélés. A dolog
lényege az volt, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park,
mint természetvédelmi hatóság nem támogatja
sem a tejgyűjtő, sem a halastó kialakítását, és a
Területi Főépítészi Iroda sem. A halastó kialakítása pályázaton nyert összegből történne, ezért
fontos lenne, hogy az valahogyan megvalósulhasson, ám ezt környezeti vizsgálat alapozhatná meg
szakmailag. Ha ez megtörténik, és tud olyan feltételeket megállapítani a szakértő, melyek betartása mellett esetleg más paraméterekkel mégis
megépíthető volna, akkor az megfelelő alapul
szolgálhatna ahhoz, hogy az építési engedélyt a
beruházó megkaphassa. A környezeti vizsgálatot
szakértő végzi, a költsége 80 %-ban a beruházót,
20 %-ban az önkormányzatot terhelné.
2011-től indulna a szelektív hulladékgyűjtés.
A hulladékkezelési díj a következő évben 1,319
Ft/liter. A ceglédi szilárd hulladékgazdálkodási
konzorcium kiírta a közbeszerzési pályázatot az
üzemeltetésre, amit a Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft nyert el.. Részletes tájékoztatást valószínű,
hogy a november 26-án tartandó konzorciumi
tanács ülésén kapunk.
Az ülés végén Béni Sándor képviselőtag
kérte a lakosság figyelmét szórólapokkal felhívni
a kutyák biztonságos tartására. Mindenki, aki
kutyát tart, érezzen annyi felelősséget, hogy a
kutya csak a telken belül tartózkodhasson.
A közmunkaprogram változásával kapcsolatban tájékoztatást kért, nevezetesen a program
megszűnése után hogyan történik a parkgondozás,
illetve a gyógymasszőr foglalkoztatására lesz-e
valamilyen lehetőség?
A polgármester válaszában elmondta, hogy
a kutyák ügyében a szórólap csak egy eszköz, a
józan észnek kell odáig eljutni, hogy a tulajdonos
úgy tartsa a kutyát, hogy az balesetet ne okozhasson. A közfoglalkoztatással csak a jogszabályok
megjelenése után tudunk érdemben foglalkozni,
mert abból derül majd ki, hogy milyen feltételekhez kell igazodnunk.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület decemberi hírei
„Egységben az erő!”
Kedves Fiatalok, kedves Olvasók!
Lassan vége az évnek és ez jó alkalmat
ad arra, hogy az ember végiggondolja, hogy
mi is történt vele ebben az évben, hogy számadást készítsen az elmúlt hónapok eseményeiről, történéseiről. Változások történtek az
országban, a közéletben, és mi is változtunk
ez alatt az eltelt egy esztendő alatt. Mi is végeztünk egy kis számadást és önvizsgálatot is
azzal kapcsolatban, hogy mit is tettünk ebben
az évben és mit kell még tennünk.
A legfontosabb cél az, hogy próbáljunk
meg eljutni minél több emberhez és szeren-

csére a szentkirályi emberektől halljuk, hogy
már tudják, mi is az a Szike.
A most dúló facebook őrületet kihasználva mi is létrehoztuk a saját profilunkat, ami
teljes mértékben interkatív, hozzá lehet szólni
az adott témákhoz, lehet kérdezni és biztosan
jobb és gyorsabb módja ez az információ cserélésnek, mint a kör-email. Ezért tehát kérünk
minden kedves szentkirályit, hogy ha kap egy
felkérést a Szikétől, akkor legyen szíves igazolja vissza.
December 4-én gyűlést tartunk, melynek
során a jövő évi terveket beszéljük meg. Ezek
között szerepel színházi előadás megszerve-

Köszöntés

zése, több szabadtéri program és szorosabb
együttműködés az általános iskolával és persze közös nyári tábor szervezése.
December 23-án este mindenkit sok
szeretettel várunk a szokásos egyesületi karácsony előtti estére, ahol kellemes zenével,
meghitt hangulattal, karácsonyfával és forralt
borral várunk minden kedves szentkirályit.
Egyesületünk nevében szeretnék Mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és Boldog
Új Évet kívánni!
Üdvözlettel: Csorba Zoltán
u.i.: Találkozunk 2011-ben!

Az Idősek-házában lakótársaim és a magam nevében: tisztelettel köszöntöm immár hatodik alkalommal újra választott Szabó Gellért polgármester Urat és a képviselő-testület minden tagját. További eredményes munkájukhoz, kívánunk sok sikert,
jó egészséget és Isten áldását.							
Tisztelettel: Szurokné Marika
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Autós rodeó a
Sporttér gyepén,
avagy botlás
a felnőtté válás
rögös útján
A felháborodás és a döbbenet egyaránt érződött azoknak a környékbelieknek a szavaiból, akik a Községi Sporttér telepített gyepén november utolsó
vasárnapján este rendezett autós rodeót
látták. Az anyagi kár talán nem is számottevő, ám a faluközösségünk egyik
fontos létesítménye, a közös áldozattal
létrehozott természeti és emberi érték
elleni durva támadás többek jogos indulatát gerjesztette föl.
A tettes/ek felderítésére végzett
hosszadalmas nyomozás nélkül jutottam el Darányi Attilához. A személyes beszélgetést már önként vállalta,
amelynek során megtudtam, hogy egy
ártatlannak látszó ifjonti elcsábulás következtében kerültek a körök a gyepre,
ami az éppen együtt lévő haverok előtt
jó heccnek tűnt. Saját elmondása szerint, Attilában később kerekedett felül
a józanság, ami arra ébresztette, hogy a
gyepen most ugyan jól látszó, de idővel
eltűnő körök kétes dicsőségén túl a tágabb falubeli ifjúság előtti lelepleződés
szégyenét, és személyében pillanatnyi
meggondolatlansága miatt egy sikeres
szentkirályi táncos jóhírén esett ki nem
törölhető bélyegfoltot is viselnie kell.
Ez indította színvallásra.
A beismerés és a megbánás láttán
rövid beszélgetésünk zárásaként örömmel nyújtottam kezet Szentkirály egyik
„szilaj csikójának”, akinek szemében az
önmagával küzdő férfiember ismerős
könnycseppjei is előtűntek. Attila közmunkát vállalt ellentételezésként. Az
eset tanulságait szívesen megbeszélném
a „csikócsapat” többi tagjával is, akiknek Ancsel Éva gondolatával üzenek.
„A zenekari próbán a karmester leintheti a zenészeket, akár a taktus közepén,
és újra kezdhetik tizedszer is a második tételt. Az életben semmit sem lehet
elölről kezdeni - itt minden végleges, és
a próbálkozásokért is felelni kell. Arról
nem beszélve, hogy partitúra sincsen”.
Attila! Lélektisztító Ádventet és
Boldog Karácsonyt kívánok Neked és
kor(sors?!)társaidnak!
Szabó Gellért
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Űrutazáson a negyedikesek
November végén a Kecskeméti Planetáriumba látogattak a negyedikesek. A látott és
hallott érdekességek mellett egy képzeletbeli űrutazáson is részt vettek.

TROPICARIUM
November 13-án a MÁV kirándulást
szervezett Budapestre, a Tropicariumba.
Az ország minden részéből érkeztek
vonatok a fővárosba, kb. 800 utassal.
Szentkirályról 39 fővel vettünk részt a
programon. Az utazás is nagy élmény
volt, hisz több gyermek most utazott először vonaton. A Tropicáriumban a trópusok és az Óceánok rejtelmes világába

pillanthattunk be. Nagyon érdekes volt
minden, de a legcsodálatosabb élmény
az óceáni alagút volt, ahol a cápák és más
vízi élőlények a fejünk fölött úszkáltak.
Fantasztikus volt átélni a trópusi esőerdő
hangulatát is. A ráják simogatását sem
felejtjük el soha. Hazautazás előtt még
Márton-napi játékokban is részt vehettünk. Fáradtan, de rengeteg élménnyel
értünk haza.
Takácsné Kis Márta

Egy edzés a KTE játékosaival
Október közepén a szentkirályi focista gyerekeknek edzést tartottak a KTE játékosai: Csordás Csaba, Tököli Attila és
Erdei Sándor kapus edző. Az edzés előtt
átadták a hozott ajándékaikat, egy labdát, melyet az összes KTE játékos aláírt
és egy kapus kesztyűt kaptak tőlük a kis
focisták. A másfélórás edzést nagyon élvezték a fiúk, amely alatt Csaba és Attila
is beállt közéjük játszani! Kutasi Zoltánt
(a szentkirályi gyerekek edzőjét) többéves munkájáért nagyon megdicsérték,
hogy milyen ügyesek és tehetségesek
a kis focistáink. Csordás Csaba december elején visszatért csapatunkhoz és

megajándékozta a gyerekeket egy-egy
labdával és a csapatot egy labdatartóval.
Ezúton is nagyon köszönjük tőle ezeket
az ajándékokat!
Prikkel Antal

Baromfi mintafalu program:
Lehet még jelentkezni!
A hírmondó augusztusi számában
már megjelent, hogy lehetőségünkben
áll csatlakozni a Baromfi mintafalu
programhoz. Kérjük, hogy akik érdeklődnek a hagyományos magyar baromfifajták újra elterjesztése iránt, azok
jelezzék szándékukat Kutasi Ferencnél
(06-70/382-9190) vagy Gömöri
Balázsnénál (06-30/616-2923).
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Nemzeti Együttműködés Szentkirályon

Közös dolgainkról beszélgetünk a Művelődési Házban 2010. december 15-én szerdán, 16 órai kezdettel.
1. Civil érdekképviselet a kistermelőkért
(szabályok, teendők a termelési és értékesí-

tési gyakorlatban – őstermelőknek). Előadó:
Szabadkai Andrea (Szövetség az Élő Tiszáért
Egyesület)
2. Ismét bemutatjuk a köztéri szobor pályázatra beérkezett rajzokat, maketteket. A

GARABONCIÁS DIÁK
Kovácsok ideje II.
(egy kovácsműhely avatására)
„Állapodjunk meg abban, hogy mindenféle
mesterségnek megvannak a maga szenvedélyei és
még hajnyírás tekintetében is különbözik a csizmadia a kovácstól. Hasonlókép csoportosulnak az erények foglalkozás szerint. Bátor és merész a kovács,
ellenben meggondolt a szűrszabó, nótás a csizmadia,
hallgatag az ács. A cukrász pedig szelíd.” Emígyen
írt jó Tömörkény István (1866-1917) egy tárcájában,
ahogy a múlt századelőn nevezték a novellát. Bizony
nem is árt ha bátor és merész a kovács, mert sokat
kell nékie dolgozni.
A Parasztbibliában olvasható, miképpen abroncsozott a néphagyomány egy kis történetet a kovácsok
köré: „Miért dolgozik a kovács sokat? Mikor az Úristen
kiadta, hogy melyik mesternek meddig kell dolgozni, a
kovácsnak azt mondta: - Na, kovács, a te mesterséged
nehéz, elég lesz, ha reggel hét órától délután négy óráig
vered a vasat! A kovács, hogy el ne felejtse, négyest írt
a kalapácsra, hetes a nyelére, hogy tudja, mikor kell
felhagyni, meg a dolgot elkezdeni, a kalapács nyelét
megfogni. Mikor hazafelé haladt, hogy könnyebben
vihesse a kalapácsot, a vasat fogta meg. De mire hazaért, elfelejtette, hogy megfordította. Fordítva is olvasta,
ezért hozzáfogott négy órakor dolgozni és dolgozott
este hétig. Ez az oka, hogy olyan sokat kell a kovácsnak
dolgozni, ha meg akar élni.”
A kovács elsősorban patkókat és vasalásokat
készítő fémfeldolgozó mesterember. Régi magyar
neve: vasverő. Elődeink a kovácsmesterséget már a
honfoglalás előtt is gyakorolták, ill. foglalkoztak a
vas előállításával. A kovácsmesterség valószínűleg
a honfoglalás után vált önállóvá, majd a 14. században több ágra is szakadt (elvált a lakatosság). A
falusi vagy patkolókovács főleg a paraszti munkaeszközök készítésével, javításával, lovak, tehenek
patkolásával foglalkozik, szerepe egy község vagy
táj életében jelentős. A mesterségnek különféle
szakmai típusai alakultak ki, így van cigánykovács,
uradalmi kovács vagy gépészkovács, községi vagy
kommenciós kovács. Többnyire közülük kerültek
ki a múlt század elejétől a paraszti munkaeszközöket újító, feltaláló emberek. Legtöbbjük állatgyógyítással is foglalkozott, volt, aki baromorvosi
iskolát végzett. Szerszámaik legjavát, a különféle
kalapácsokat, fogókat, vágókat maguk készítették,
az üllőket, fujtatókat manufaktúrákban vásárolták.
Szinte valamennyi munkát hagyományos kézi kovácsolással készítették. A mesterség családon belül
sokszor nemzedékeken át öröklődött, gyakorlásához
igen sok hiedelem fűződik. - írja a Magyar Néprajzi
Lexikon.
A kovácsműhelyek, de különösen színszerű, nyitott előterük a falusi műhelyek legtöbbjéhez hasonlóan a mesterség igényeinek kielégítése mellett sajátos
társadalmi funkciót is betöltöttek, hiszen a munkára
várakozók s az arra járók találkozóhelyeként, mint
a közélet, a közösségi kérdések megbeszélésének
helyei, kitüntetett szerepük volt.
Egy kovács nem kovács, két kovács egy kovács,

- ismerik a régi mondást, azok, kik még megfordultak kovácsműhelyben. Ifjú olvasók, tessék
megkérdezni az édesapákat, nagyapákat, mit jelent
eme kovács-matematika. De odébb a cikk vége még,
fohászkodjunk hát, mint a kovácsfújtató. A kovács
sem tudna neki észt kovácsolni – mondották rég’ a
buta emberekre. Mondom, régen. Ha valahol nem
akadt, ki megjavítson valamit, arra az a közmondás
illett: nem akad kovácsa. És bizony, a kovács nem
sokat ér fújtató nélkül, azaz csak akkor lehet valami
mesterséget folytatni, ha szerszám, felszerelés is
akad hozzá. Nem lészen abból kovács, kinek nem
kell a kalapács – gyakorlás nélkül nincs mesterségbeli tudás. De vigyázzunk: akiknek csak egyetlen
szerszáma a kalapács, az mindent szögnek néz.
Külön ága-boga a kovácsmesterségnek a fegyver- vagy kardkovácsolás. Hej, bizony, nemcsak
ekevasakat verettek ám régen a kováccsal, kellett a
sok gyilok a hősi halál verbunkjára! Az Árpád fejedelemmel bevonuló, majd itt megtelepedő magyarság is ismerhette a kovácsolást, ismernie is kellett,
hiszen annyi temérdek nyílhegyet, amennyit a harcok során ellődöztek, nem lehetett kereskedelem
útján beszerezni.
Külön tökéletesség volt aztán az egész testet
fedő, de mégis mozgásra alkalmas lovagi páncél,
szinte mérnöki alkotás. Bár nem volt könnyű benne
mozogni, csigás emelővel emelték nyeregbe az így
felvértezett lovagot. S bizony, külön cikket érdemelne, s lehet, hogy megkovácsolódik az is, Kelemen
Zsolt régész-fegyvertörténész ez év nyarán újjáalkotott egy régi hun mellvértet. Kis bőrszíjakra erősített
kifelé enyhén domborodó fémlapocskákból áll, amelyet két rétegben fűztek össze. Hajlékony, de mégis
erős: 9 miliméteres pisztollyal nem lehet átlőni.
Ó, és aztán a régi lovasnépek, s a huszárok szablyája! No arról kellene még csak cikket írni! Enyhén
ívelődő éle, s az annak vonalához képest éppen csak
előrehajló markolata szinte tökéletes fizikai alkotás.
Nem kell baromi nagy erő hozzá, mint a régi egyenes lovagi kardokhoz. A szablya húzó vágásával
igen mély sebet lehetett ejteni.
Ó, és el kellett volna menni a régi damaszkuszi
vagy szuzdali kardkovácsokhoz, akik rétegekből
kovácsolták össze a szablya lapját! Könnyed, de
mégis karikába hajlítható penge volt az eredmény,
ékessége a férfikarnak.
De ma láncot hordanak derekukon a fiatal legényeink. Önként. Holott a láncot, az aprószemű láncot
évtizedek múlva talán a csuklójukra verik majd az új
hódítók, az új földesurak. De van még egy érdekes
kovács, kit mélabús Juhász Gyula illesztett versbe:
„Lelkem kovácsa: akarat,/ Verjed szablyává a vasat,/
Szikrázzon az acél, sziporkázzon a vas,/ Hulljon a
salak, a selejtes, avas./ Minden, ami érces, legyen
új, más,/ Támadjon az éjben szikra, csillaghullás./
Bár fájjon a munka, feltörjön a kar,/ Csak az él, aki
akar!”
Békesség veletek! A kő marad. Szebb jövőt,
jobb jövőt!
--bor--

pályázat eredményéről a testület csak a lakosság véleményének ismeretében tud dönteni.
3. Ön miről beszélne?
Jöjjön el, érdemes!
Szabó Gellért

Autonómia
alapítvány

Autonómia
Foundation

Családja otthona
felújításra szorul,
de egyedül nem
megy? Segítünk!
Felhívás lakásfelújítást és lakás körülmények
javítását segítő programban való részvételre
A program résztvevőinek nyújtott szolgálta
tások: • A résztvevők 6-13 hónap alatt össze
gyűjtött megtakarításaikhoz a megtakarítással
azonos összegű vissza nem térítendő támogatást
kapnak, amit lakásfelújításra, korszerűsítésre
fordíthatnak. Pl. 12 hónap alatt 120.000 Ft
saját megtakarításhoz 120.000 Ft támogatást;
• A családi pénzügyek hatékony kezelését segítő
és a lakás energiahasznosításának javítását cél
zó ingyenes képzésben részesülnek; • A házak
felújításának megtervezéséhez és a kivitelezés
minőségének ellenőrzéséhez ingyenes műszaki
segítséget kapnak a helyszínen.
Jelentkezési feltételek: Lakásfelújítás,
korszerűsítés céljából olyan gyerekes családok
jelentkezését várjuk, akik: - Szentkirályon ren
delkeznek állandó lakóhellyel; az ingatlan a
jelentkező, vagy családtagja tulajdona, vagy az
önkormányzattól bérli; - lakáskörülményeiken
javítani kellene, de a család anyagi helyzete
ezt támogatás nélkül nem teszik lehetővé; - a
program részét képező rendszeres megtakarítást,
a pénzügyi és energiatakarékossági képzésen
való részvételt vállalják. - A jelentkező vállalja,
hogy a saját megtakarítást és támogatást a prog
ram során meghatározott módon és tételekre
használja fel és a kifizetésekről bizonylatokkal
elszámol.
A részvételi feltételekről részletes felvilá
gosítást és jelentkezési lapot biztosít Béres
Tibor, a program vezetője a következő elér
hetőségeken: telefon: 06-30/516-5632, e-mail:
beres.tibor@autonomia.hu, és telefonos egyez
tetést követően személyesen. A további jelentke
zéseket 2011. január 15-ig várjuk. A program
megvalósítói: Az Autonómia Alapítvány és a
Habitat for Humanity magyarországi szervezete.
A program Levi Strauss Alapítvány és a Soros
Economic Development Fund adományából
valósul meg.
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KATOLIKUS ÉLET
Isten álma
Istennek az az álma, hogy az emberrel találkozzon. Ez az, amit a karácsony
ünnepe szeretne kinyilatkoztatni. Isten
emberré lett a gyermek Jézusban, és így
belépett az emberiség történelmébe.
A karácsony elvezet bennünket újra
és újra ahhoz az egyszerű názáreti kicsi
házhoz, ahol egy lány, Mária, kimondta
feltétel nélküli IGEN-jét Istennek és az

embereknek, neked és nekem, mindnyájunknak.
A karácsony a szeretet titkát segíti
megélni: érted született meg a Megváltó!
Fogadjuk bizalommal és örömmel ezt
a hírt, mert ez segít meggyógyulnunk
a gőgtől, a gyűlölettől, a félelemtől,
a szomorúságtól, az aggodalomtól, a
magánytól, a büszkeségtől, az irigység-

től és minden olyan tehertől, amely nem
engedi, hogy szeretetben, reményben,
örömben és békében éljünk.
A karácsony eljön, hogy emlékeztessen bennünket arra a vágyra, amelyet
mindannyian magunkban hordozunk:
hogy újraépítsük az elveszett barátságokat, a megszakított párbeszédeket, hogy
újra megbocsássunk, és újra éledjen
az eltűnt mosoly ajkunkon - egyszóval
hogy újra rátaláljunk a boldogságra.

Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő”

Szilveszterkor lépjük át az új év
küszöbét, s az elmúlás szomorúságán
átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri „hangulat” nagyon is összetett
valami, kivált a hívő számára. Hála
és remény, számadás és tervezgetés,
mulatság és komolyság, bánat és öröm
találkozója a szilveszteri „tizenkettő”.
Az egyetlen ünnepünk, amely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi
bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, hogy magának az Időnek az ünnepe, magának a titokzatos földi Időnek

Reményik Sándor:
Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezed a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a szürke kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod, hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? S hogy tükröződni
Látod a vízben az eget.
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák:
Rajtuk át Isten szól: jövök.

a megszentelése. Épp ezért sokszor az
az érzésem, hogy rosszul ünnepeljük.
Tulajdonképpen csendben, szinte hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki
a hóesés kezdetét lesi, vagy a csillagok
neszére figyel, vagy mint a gazda, aki
az éjszaka csendjéből a vetés növését
szeretné kihallgatni.
A Szilveszter mégis a féktelen, a karneváli öröm órája lett, s mintha e mögött
az öröm mögött még ma is valamiféle
pogány szív dobogna. Nem csoda aztán,
ha újév napja sokak számára a kijózano-

dás szürke szomorúságával egyenlő.
Tizenkét óra van. Az éjszakában
most fejezte be körforgását a Föld, s
most kezd egy újabb égi kör írásába.
Fejünk fölött, mint forgó kristálygömb,
a csillagos egyetem. De a mi szívünk e
pillanatban egyedül az Övé, e csodálatos
mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt ne
feledjük el a legharsányabb szilveszteri
zsivajban se: véghetetlen csendben és
szelíden Isten most hajtja át csillagnyájait az ó-esztendőből az új-esztendő
mezőire.

Hírek a Plébánia életéből:
• Szentkirályon járt a Mikulás:
Advent második vasárnapján a gyermekek örömére ismét ellátogatott
templomunkba Szent Miklós püspök.
Köszönet a „látogatás” lebonyolítóinak!
• Szálást keres a Szentcsalád:
December 15-étől, december 23-ig minden este 17 órakor Szentcsalád áhítatot
tartunk.

• Ádventi lelkigyakorlat: December
13., 14. és 15-én lesznek a lelkigyakorlatos napok.
•
Karácsony
esti
műsor:
Hagyományos karácsony előesti
műsorunk december 24-én, 16 órakor
kezdődik. A betlehemi láng behozatala után ünnepélyes evangéliuméneklés következik, majd karácsonyi
műsor dalban és zenében.

Kalendárium:
2010. december 15. – 2011. január 15.
• December 24. Éjféli Szentmise
• December 25.: Urunk Születése,
KARÁCSONY
• December 26.: Karácsony 2. napja,
Szent István első vértanú, Szent Család
ünnepe
• December 28.: Aprószentek ünnepe

• December 31. este 16 óra:
Hálaadás
• Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten
Anyja
• Január 2.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
• Január 9.: Urunk megkeresztelkedése

2010. december
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REFORMÁTUS ÉLET
Karácsony akkor és most
Bele kell gondolni, hogy a mai
világban mit jelent a karácsony gyerekeknek és felnőtteknek.
A mai világban, sajnos a gyerekek
az ajándékok miatt várják a karácsonyt és nem az ünneplés, családdal
együttlét, és a valódi jelentése miatt. A
felnőttek idegesen, lázban égnek a sok
teendő, ajándékvásárlás miatt, és nem
látják már ettől az ünnep értékét. Az
ünnepből nagy rohanás, nyugtalankodás lesz, a pihenés pedig háttérbe szorul. Az együttlét jelentése már csak az
ajándékozásról és a vacsorákról szól.
Jézus születésére pedig már nagyon
kevesen gondolnak.
Az idősebbek jól tudják, hogy mi

is a karácsony igazi jelentése. Az ő
gyerekkorukban nem volt megvásárolt
ajándék, hanem mindenki a saját keze
által készített ajándékot adta át és ezt
jobban meg is becsülték, nagyobb
mértékben fejezték ki az egymás iránti szeretetet, amiért igazán tennünk
kellene karácsonykor. Ők manapság
mondogatják, hogy nem kellene drága
ajándékokat vásárolni, inkább a családdal közös együttléteket szervezni
ezen az ünnepen.
Mikor szenteste a karácsonyfa
körül a nagymama énekelni szeretne
unokáival, a gyerekek kellemetlennek
és ódivatúnak tartják ezt a kérést. Az
ének pedig szívből jön, ami szintén

nagyon fontos karácsony ünnepén,
hogy amit teszünk, szívből történjen!
Próbáljuk ki legalább egy karácsonykor, hogy nem veszünk ajándékokat, vagy legalább nem olyan drágát,
és saját kézzel készítünk ajándékokat
szeretteinknek. Meglátjuk, hogy ez egy
új és jobb módja a karácsony ünneplésének. Ezek után arra jövünk rá, hogy
ez az ünneplési mód az, ami igazán
kifejezi a karácsony lényegét. Erre gondoljunk, minden adventi vasárnapon,
és máris jobb lesz a karácsonyunk.
Karácsonykor a szeretetet, békét
és az összetartást kell, hogy érezzük
egymás iránt!
Vörös Boglárka

SIKLÓs JÓZsEF: TE MIt tENNÉL?
Ha lenne egyetlen fiad,
S szeretnéd őt nagyon,
Oda tudnád-e adni, mondd,
Egy hideg hajnalon?

Hagynád-e, hogy ha gőgicsél,
Más lesse el szavát,
Más fogja párnás kis kezét,
Tükrözze mosolyát?

Végignéznéd-e kínjait
Az átkos durva fán?
Hallgatnál-e, ha felkiált:
„Mért hagytál el, Atyám?”

Engednéd-e, hogy jászolágy
Várja bölcső helyett,
Hogy istállóban, állatok
Közt kapjon fekhelyet?

Tűrnéd-e, hogy a munka, gond
Korán megtörje őt,
Hogy esztelennek csúfolják
Egy nagy tömeg előtt?

Az Isten érted tette ezt!
Jöjj, hajts térdet, fejet,
És alázattal, boldogan
Ismerd el, hogy szeret!

KELLEMEs KARÁCsONYI ÜNNEPEt KÍVÁN A SZENtKIRÁLYI REFORMÁtUs GYÜLEKEZEt
Hívogató decemberi,
és ünnepi alkalmainkra:
• Filmklub – házas-kör, családos-kör
keretén belül, december 10-én pénteken 18 órától, gyermekfelügyelet
biztosított
• Házi Istentisztelet – december 16.
csütörtök 15 óra, Kincsesné Juliska
néninél

• Missziói Bibliaóra – december 17.
péntek 18 óra
• Advent 4. vasárnapján Szupplikáció
- december 19. vasárnap 10 óra, szolgál: Laczay András lelkipásztor-vallástanár Kecskemétről, és a református gimnázium diákjai, utána szeretetvendégség
• Karácsonyi interaktív gyermekműsor
– december 24. péntek, - Szenteste
délután 15 óra

• Karácsony első napja – december 25.
szombat, 10 óra Ünnepi Istentisztelet,
úrvacsora
• Karácsony másodnapja – december 26. vasárnap, 10 óra Ünnepi
Istentisztelet, úrvacsora
• Óévi hálaadó Istentisztelet – december 31. péntek, 14 óra
• Újévi Istentisztelet – 2011. január 1.,
szombat 10 óra Ünnepi Istentisztelet,
úrvacsora
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Törökországi útinapló

2010. november 6 és 12 között a törökországi
Zonguldakban két szentkirályi pedagógus és két
diák vett részt a Comenius Projekt projekttalálkozóján. Az új projektben partnereink egy –
egy iskola az alábbi országokból: Törökország,
Anglia, Olaszország és Lengyelország.
Az alábbiakban személyes útinaplót olvashatnak az olvasók.
Annyi minden történt ez alatt az egy hét alatt,
hogy csak kiragadni lehet egy-egy személyt a
sok-sok élmény közül.
November 6. szombat
Irány a repülőtér, irány Isztambul! Innen
Szentkirályról nézve minden ilyen gyorsnak
és egyszerűnek tűnt délelőtt 10 órakor. Aztán
délután lelassult a idő számunkra, ugyanis
az isztambuli ködös idő miatt több órai várakozás várt ránk a Ferihegyi repülőtéren. Ha
nem is délután, ahogy azt terveztük, hanem az
éjszaka kellős közepén, de végül megérkeztünk Isztambulba. A gyönyörűen kivilágított
Isztambul igazi világváros! És hát a mecsetek!
Ez tényleg a kelet kapuja!
November 7. vasárnap
A kalandos utazás után jót pihentünk a szállodában, így frissen indultunk neki az isztambuli
városnézésnek. Sokkal melegebb volt, mint
itthon. Az utcákon itt minden eladó, ehető,
iható és megvásárolható. A nyüzsgés óriási, de
így is hallgató az imára hívó müezzin éneke.
A Kék Mecset és a Haya Sophia mecsetek
valóban olyan gyönyörűek, mint a képeslapokon. Délután 5 órakor indult autóbuszunk
Zonguldakba, partnervárosunkba. Hogy hogyan
működik a török távolsági autóbuszközlekedés,
arról külön is lehetne beszámolót írni. Az óriási
Mercedesz buszon lehetett enni, inni, kávézni,
mindezekhez még pincér is volt!
6 órányi utazás után azért jó volt megérkezni,
vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket. A fantasztikus török vendégszeretetnek
itt éreztük első jelét.
November 8. hétfő
Nem lehetett sokáig lustálkodni, reggel megkezdődött a munka. Megismerkedtünk a vendéglátó iskolával, az ottani tantestülettel és a
projektben résztvevő országok pedagógusaival.

Gyerekeink a török gyerekekkel beszélgettek
és ismerkedtek. Az iskolában vagy 1000 gyerek tanul délelőtti és délutáni csoportokban. A
gyerekek nagyon barátságosak voltak, jó egy
ilyen találkozás arra, hogy mindenki kénytelen angolul beszélni. Még a mi lányaink
is! Az iskolalátogatás után hivatalos látogatáson vettünk részt, fogadott bennünket a város
polgármestere is, és mindenütt hagyományos
török teával kínáltak bennünket. Ezen a délutánon került kiválasztásra a projekt-logo. Nem
kis örömünkre az egyik szentkirályi logo-terv
tetszett mindenkinek a legjobban! Este „török
estre” voltunk hivatalosak. Táncos, zenés este
volt ez, finom török
ételekkel és italokkal.
November 9. kedd
Zonguldakban 25-30 C volt, amire mi nem
voltunk felkészülve. Reggel bányászruhában,
bányászlámpával egy bányába szálltunk le.
Igazi túlélő túra volt ez, az egyik angol kolleganő előrelátóan nem is tartott velünk. A nehéz
túra után megállapítottuk, hogy tényleg nehéz
a bányászok élete. Zonguldak egyébként híres
a feketeszén bányászatáról, több erre utaló
ajándékot is kaptunk. Délután a szomszédos
Ereglibe utaztunk, ahol csodás barlang-túrán
vettünk részt. Zonguldak és Eregli óriási hegyek
között van, az itt lakóknak természetes, hogy
minden út kanyarodik és meredeken emelkedik. A sofőrök ennek ellenére(vagy ezért?) úgy
száguldoznak, ahogyan mi az alföldön sem
szoktunk.
Eregliben finom török ételt, pidét ebédeltünk.
Ez ránézésre réteshez hasonlít, de a tésztája vastagabb, és hússal, sajttal, zöldséggel töltik meg.
November 10. szerda
Nagy nap volt ez Törökország-szerte, hiszen
Kemal Atatürk halálának évfordulója volt.
Mivel éppen 9 óra után 5 perccel halt meg a
nagy török politikus, a nemzet atyja, ebben az
időpontban szirénák szólaltak meg a városban,
és a forgalom is leállt az utcákon. Hivatalosok
voltunk az iskolai ünnepségre, Steklácsné
Terike pedig a nagy városi koszorúzáson is
résztvett.
A török gyerekek óriási átéléssel adták elő az ünne-

Anyanyelvi verseny

2010. november 12-én a kecskeméti Zrí-

nyi Ilona Általános Iskolában versenyeztünk János vitéz női 4 fős csapatunkkal. Az
anyanyelv helyes használatával, nyelvtani és
műveltségi ismeretekkel megfűszerezett versenyre nagyon sokat készültünk. A gyerekek
nagyon szorgalmasan dolgoztak és ennek
meg is lett az eredménye, Csongrád és Békés megye 42 csapatából az előkelő 4. helyet
szereztük meg.
Jövőre még ennél is keményebben készülünk, a motiváció már megvan!
Csapattagok: Kókai Szabó Anna, Kokovai
Nikolett, Pocsai Eszter, Steklács János és
Szabó Ágnes.
Lórné Molnár Tünde

pi műsort, elmesélték Atatürk egész életét, de mivel
ezt törökül tették, ebből nem sokat értettünk.
Délután Safranboluba utaztunk. Safranbolu a
világörökség része, az első török lakott település. A középkorban virágzó, gazdag város volt.
Megmaradtak jellegzetes emeletes fehér házai,
melyekben múzeumokat alakítottak ki.
November 11. csütörtök
Végre nem kellett korán kelnünk. Reggel elutazott lengyel és olasz küldöttség, mi maradtunk
és az angolok. Délelőtt megnéztük a szálloda
szomszédságában lévő bevásárlóközpontot. Az
üzletek fantasztikusak, ruhát, cipőt szebbet és
jobb minőségűt lehet kapni, mint nálunk. Az
árak is magasabbak természetesen.
Összecsomagoltunk a szállodában, és elindultunk a Fekete-tenger partjára ebédelni. Egy
nagyon kellemes üdülőhelyen egy nagyon pazar
ebédet kaptunk. Lányaink rákokat gyűjtöttek a
tengerparton, és egész jól összebarátkoztak a
török gyerekekkel.
Számomra ez volt az egyik legkedvesebb program, mert a terített asztalnál minden szóba
került, amire eddig nem volt idő: a török és a
magyar történelem, hogy kik a tatárok, mi a
különbség a pite és a pide között, hogy ők is
esznek pacalt. Könnyes búcsút vettünk török
vendéglátóinktól, és ½ 6 órakor indultunk
vissza belföldi repülőjárattal Isztambulba. A
repülés zökkenőmentesen ment, viszont mire
Isztambul egyik feléből taxival átjutottunk a
másikba, az több órába telt. A Boszporuszon
komppal keltünk át, és késő este érkeztünk
meg a szállodába. A késői időpont ellenére
még elindultunk az isztambuli éjszakába egy
kis bevásárlásra.
November 12. péntek
A reggeli után összecsomagoltunk, búcsút intettünk kényelmes szállodai szobánknak, betuszkoltuk magunkat és óriásra nőtt bőröndjeinket egy
taxiba, és elindultunk a repülőtérre. Szerencsére
nem késett a gépünk, így időben felszálltunk,
s bizony egy idő után örömmel fedeztük fel
Budapestet madártávlatból. ½ 4 órakor már
Szentkirályon voltunk, és megállapítottuk, igaz
a közmondás: Mindenütt jó de a legjobb otthon.
Katzné Almási Zsuszanna

Csillagász szakkör
Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon,
a Művelődési házban. Szemléletes
előadásokkal és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel. Decemberi időpontok: 17-én
pénteken este 5 órától. Témáink:
- Fogyatkozások, csillagfedések, Bolygók
Várok minden „leendő csillagászt”: Szakáll Norbert

2010. december

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

9. oldal

Évértékelés a helyi polgárőrségnél december 2-án
A Szentkirályi Polgárőrség Kovács
István vezetésével tevékenykedik, és a
rendezvény időpontjában 70 tagot számlál. Először tagsági ügyek rendezésére
került sor. Kilépett három fő, és felvételét kérte hat fő, melyet a tagság elfogadott. Ezután polgárőri alapismeretekből
tett sikeres vizsgát 64 polgárőrünk. Ezt
követően Kovács István csoportvezető évértékelésére került sor: „Az eltelt
időszak alatt igyekeztünk megfelelni a
meghatározott elvárásoknak. Községi
rendezvényeken, temetéseken polgárőreink folyamatosan ott vannak. Jutott
erőnkből még szomszédos község segítésére is. Őreink ügyeleti ideje nemcsak
a szolgálatban töltött időre vonatkozik,
hanem azon túl is. Számtalan esetben
éltek is a felhatalmazott lehetőségükkel,
és gyanús személyeket sikerült odébb
állítani. Rendszeresen járunk a rendőrségre egyeztetni. Jó a kapcsolatunk
a helyi körzeti megbízottal, bármikor
segítséget kapunk tőle. A Tiszakécskei
Rendőrőrs járőr kocsija fogadja a polgárőrségünknek szánt üzeneteket is, így
azonnal hatósági intézkedésre kerülhet

sor. Az ügyeletes járőr telefonszáma:
06-20/539 8489.
Sajnos a közbiztonsági felmérőlapra
nagyon kevesen adtak be választ. Úgy
látszik, kevésbé érdekli a lakosságot a
saját biztonsága. Kifogásolták többen,
hogy nem látják a polgárőröket. Mi elsősorban az éjjeli órákban járőrözünk,
és nyílván egyszerre csak egy helyen
tudunk megjelenni. A továbbiakban a
Hírmondóban rendszeresen adunk közre
a munkánkkal kapcsolatos tudnivalókat.
Fontos, hogy gyanús cselekmény, vagy
gyanús személyek láttán a polgárőrök
azonnal riasszák egymást, hívják fel
magukra a figyelmet, illetve segítséget
kérjenek a rendőrségtől.
Pénzügyi helyzetünk az alábbiak
szerint alakult:
A Rendőrség Igazgatási és Rendészeti Osztálya 250 ezer Ft, a Posta 60
ezer Ft, önkormányzatunk pedig 700
ezer Ft adománnyal támogatta szervezetünket. A támogatásokat a lehetőségek
és szükségletek figyelembe vételével
használjuk fel. Új egyen-mellényeket
rendeltünk és két, gépkocsira szerelhető

„fényhíd” beszerzése vált szükségessé.
Polgárőrjelvényeket is tervezünk vásárolni.
Ezt követően Lázár Csaba a
Tiszakécskei Rendőrőrs képviseletében a mikrotérség közbiztonságáról
adott helyzetképet. Farkas Viktor helyi
körzeti megbízott az eddig kialakult jó
együttműködés folytatásához ajánlotta
készségét. Szabó Gellért polgármester
a polgárőrök önkéntes áldozatvállalását
köszönte meg, és a tagok egymás közötti összetartását hangsúlyozta. A rendezvény közös vacsorával ért véget.
Vecsei.

Cégeink, az ország egész területén,
a mezőgazdaság szolgálatában!
Franciska és Judit Kft.
Termény- és gyümölcsfelvásárlás

• takarmány árpa, rozs
• búza (takarmány, euró, malmi, javító)
• tritikálé
• kukorica, waxy kukorica
• ipari olaj napraforgó, köles (sárga, vörös)
• étkezési napraforgó, szemes cirok
• iregi csíkos napraforgó, muhar, fénymag
meggy ipari alma.
• Gyors, korrekt fizetési feltételeket kínálunk partnereink részére az ország egész területén.
• Több telephellyel együttműködünk, így a terményfogadás, tisztítás, tárolás is megoldható.
Elérhetőségek:
• Mészáros István 30/419-0550
• Kiss Róbert 30/337-7467
• Andráskó Péter 30/288-8859
• Mohácsi János 30/461-9855
• Molnár István 30/2195-6577

Franciska Input Kft.
Alapanyagellátás, kedvező áron, halasztott fizetéssel,
• széles vetőmag választékkal,
• növényvédő szerekkel,
• műtrágyával,
• személyre szabott szaktanácsadással,
• gyors ügyintézéssel és szállítással,
• a készpénzes vásárlóknak egyedi ár!
Előnyös termeltetési szerződési feltételeket ajánlunk:
• a megvásárolt inputanyagok finanszírozása a betakarításig,
• folyamatos szaktanácsadást biztosítunk,
• a megtermelt terményt, napi áron, felvásároljuk.
Elérhetőségek:
• Szakál János: 30/588-0408
• Nagyné Márti 30/675-1262
• Kotvics Zoltán: 30/553-9805
• Leviczky Attila: 30/299-1611
• Nagy Zoltán: 30/945-6045
• Kovács Alajos 20/260-0880

Fióktelepünk jól megközelíthető a 6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20. címen! 0676/322-927
www.franciskakft.hu, 0676/417-082 és 0676/506-254, info@franciskakft.hu, input@franciskakft.hu
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Mesemondó verseny
November elején
Mesemondó versenyt
szervezett az Általános
Iskola az alsó tagozatosai számára. Sok
gyerek készült egy-egy
magyar népmesével,
a zsűri elé 17 gyerek
állhatott ki. Idén a
zsűri elnöke Koleszár
Márti néni volt, akit a
gyerekek jól ismernek,
hiszen több irodalmi
játékot is elhozott már
nekik a könyvtárba, a
Katona József Könyvtár
munkatársaként.
Munkáját segítette még
T. Nagyné Lencsi néni, Muzslainé Ági
néni, Gömöriné Erzsike néni és Hák Adrienn.
A kis mesemondók igazán jól felkészültek, nagyon ügyesen, szépen, jól
hangsúlyozva mondták el meséjüket. A
zsűri nehezen is hozta meg a döntést.
Végül ez a sorrend született:
1.K. Szabó István (2. o.) – Gergő juhász
vendégségben
2. Ádám Bálint (1. o.) – Kolontos Palkó
3. Farkas győző (2. o.) – Almát szemétért
Különdíj: Rohács Letti (1. o.) – Mátyás

Király és a faültető öregember
A nagyobbak már jóval kevesebben indultak, és náluk a felkészüléssel is voltak
gondok, így a zsűri közülük csak két diákot jutalmazott:
1. Oláh Dávid (4. o.) – A csillagász, a
lopó, a vadász meg a szabó
2. Hajagos Veronika (3. o.) – Mese a falánk tyúkocskáról
A mesék között Kokovai Nikolett és
Krasovetcz Ferenc énekelt egy-egy szép
népdalcsokrot. Pihenésképpen a közönség a szünetben vidám gyermekdalokat
énekelt közösen a tanító nénikkel.
Szutorné Mariann

Karate verseny és vizsga

Október közepén a klubjaink Kecskeméten karate kumite versenyen vettek
részt. Minden csoportban hoztak el érmet, lett köztük 1., 2. és 3. helyezettek
is. Ezek az eredmények jók, de még nagyobb gyakorlásra ösztönzi őket a jövőben.
Sikeres karate vizsgán vettek részt
a karatékáink, több településről érkeztek (Szentkirály, Kecskemét, Kocsér,

Lakitelek). A 2 és fél órás vizsgát 19
fő eredményesen végezte, a kimagasló
tudásért 5 fő kimagasló díjat is kapott.
Közülük kiemelném Kovács Adriennt
aki ezen a vizsgán a legnagyobb övfokozatért ment – 3. kyu (zöldöv) – amit
nagyon pontosan és ügyesen mutatott
be. Ezúton is gratulálok neki és az összes
vizsgázottnak!
Prikkel Antal, 5. dan

2010. december

Karácsonyváró
programok
a könyvtárban
Idén Adventi naptár várja a gyerekeket a nyitva tartási napokon. A számozott
csillagok alatt egy-egy kérdés rejtőzik, a
válaszokat könyvekből lehet kikeresni.
A válaszokat névvel ellátva egy dobozba
rakják a gyerekek, és a jól válaszolók az
iskolai karácsonyfa alatt egy sorsoláson
vesznek majd részt.
December 9-én, és 10-én délután karácsonyi kézműves foglalkozás lesz, 18-án,
szombaton délelőtt pedig társasjátékozni
várom a gyerekeket és szüleiket.
December 16-án 11 órától Bábtáncoltató Betlehemes lesz a Lóci Színpad előadásában, amire a kisiskolásokat és a nagy
csoportos óvodásokat várjuk.
A könyvtár a téli szünet ideje alatt (december 21-től, január 2-ig) az alábbi napokon és időpontokban lesz nyitva:
December 21. (kedd): 10-15 óráig
December 22. (szerda): 12-15 óráig
December 29. (szerda): 12-15 óráig
December 30. (csütörtök): 10-13 óráig
Minden kedves olvasómnak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szutorné Mariann

Nyugdíjasok barátsága
Szép és meghitt összejövetelnek voltunk részesei november 6-án a Nyugdíjas
Klubban. A szomszédos települések nyugdíjasait is vendégül láttuk. Vendégeink
voltak olyan klubok tagjai is, akik eddig
még nem voltak nálunk. Nagyszerű volt
hallani megnyilvánulásukat a művelődési
házzal és a községgel kapcsolatban. Sok
pozitív visszajelzést kaptunk. Jól esett a
barátságuk, ami összekovácsolta a társaságot ezen az estén. A meghitt hangulat
eszembe juttatta polgármesterünk korábbi
gondolatait, ami valahogy így hangzott:
„Legalább, ma este oszlassuk el a ködöt
önmagunk körül, és a tiszta levegőn át a
bizalom és a szeretet közelségével forduljunk egymáshoz”. Hiszem, hogy azon
az estén, akik együtt voltunk, így is éreztünk. Ezekkel a gondolatokkal mondunk
köszönetet László Béninek, hogy a finom
vacsorát megfőzte, Kovácsné Margónak
és Hollóné Évának az anyagi támogatásért. Nem utolsó sorban Gergelyné Marika fáradozását, amivel elősegítette az
est létrejöttét. Köszönjük a Szentkirályi
Tánccsoport és a „tűzzsonglőr” fiúk színvonalas műsorát, és mindenkinek, aki
bármivel hozzájárult az est megrendezéséhez. A Klub nevében: T Nagyné Lencsi.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Karácsonyi gesztenyetorta
Hozzávalók: a tésztához: - 4 tojás, - 4 evőkanál kristálycukor, - 4 evőkanál finomliszt, a forma kikenéséhez:
vaj, finomliszt a tetejére: - 3 zselatinlap, - 1 dl tej, - 25
dkg sárgabaracklekvár, - 4 dl habtejszín, - 10-10 dkg
darált dió, kristálycukor és mazsola, - 0,5 dl brandy,
- egy kis doboz babapiskóta, - 25 dkg fagyasztott édes gesztenyemassza,
- tortadara.
A tojások sárgáját a cukor kétharmadával krémesre, fehéredésig
keverjük. Ez elektromos habverővel, maximális fokozaton 3-4 perc.
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a maradék cukrot is
beledolgozzuk.
Egyharmadát a cukros tojássárgájára tesszük, de még nem keverjük
el. A liszt egyharmadát rászitáljuk, így nem lesz csomós, majd óvatos
mozdulatokkal összeforgatjuk. A maradék habot és lisztet ugyanígy, két
részletben keverjük bele.
A masszát egy kivajazott, belisztezett vagy sütőpapírral bélelt, 24
centi átmérőjű tortaformába simítjuk, majd közepes lánggal (180 C;
légkeveréses sütőben 165 C) kb. 18 percig sütjük.
A zselatinlapokat hideg vízbe áztatjuk, majd lecsurgatjuk. Két lapot
a tejben kis lángon megmelegítünk, míg föl nem olvad. A másik lapot
cukros vízbe tesszük, s hagyjuk, hogy ebben olvadjon fel.
A lekvárt egy kanállal kikeverjük, majd a kihűlt tortakorongra
kenjük. A tejszínt kemény habbá verjük, a vége felé a cukrot, azután a
diót, majd a mazsolát, végül apránként a brandyt keverjük bele. A tejben
föloldott, már csak langyos zselatint hozzákeverjük, majd egyenletesen
a lekváros tortalapra kenjük.
A babapiskóták alját egyesével a cukros vízben oldott zselatinnal
megkenjük, s ezzel az oldalával körben a torta oldalához tapasztjuk.
Amikor ezzel megvagyunk, letakarva 2 órára betesszük a hűtőszekrénybe, hogy megdermedhessen.
Végül tálalás előtt burgonyomón át rányomjuk a gesztenyemasszát,
egy kevés tortadarával megszórjuk díszítésképpen. Forró vízbe mártott
késsel szeleteljük fel.

Anyakönyvi hírek
Született: Lakatos Szabolcs 2010. 11. 19. édesanyja neve:
Prógliné Lakatos Karolina.
Elhunytak: Kovács Sándorné élt 63 évet.
Gratulálunk!
Két tanulónk kiemelkedő eredményt ért el a kecskeméti Damjanich Általános Iskolában megrendezett városi
népdaléneklő versenyen. Kokovai Nikolett I. helyezést,
Krasovecz Ferenc III. helyezést kapott. A jótékonysági
gálán is hallhattuk gyönyörű hangjukat.
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Mikulás
December 6-án, délelőtt érkezett iskolánkba a Mikulás!
Nagyon vártuk már! Minden alsós osztály versekkel, dalokkal köszöntötte a nagy ajándékozót. Boldogan vettük át a csomagokat. Mikulás bácsi az ajándékokból már előre elküldött
néhányat, így dec. 3-án a Mikulás buliról is ajándékokkal térhettek haza az ügyes gyerekek. Mindenki nagyon várta már,
hogy beinduljon a nagy játék, a versengés. A Krampusz menetlevelet osztogatott, melyre 10 aláírást kellett gyűjteni. Rengeteg játékkal lehetett ezeket beszerezni: hókupac, mogyorótörés, memória, atlaszkodás, hógolyózás, stb.. A sok „feladat”
elvégzése után következett a sorsolás! Mindenki izgatottan
figyelte, kié lesz a sok szép ajándék? Rengetegen nyertek, és
vidáman tértek haza. A buliban senki sem éhezett, szomjazott,
hisz a terített asztalok finomabbnál, finomabb süteményektől
roskadoztak, amit a szülőknek köszönhetünk. A „büfések” alig
győzték mérni a rengeteg innivalót. A szülők is önfeledten játszottak a gyerekekkel. A felsősöket is visszahúzta a szívük az
alsós folyosóra. Játékokat hoztak és lelkesen segítettek a játékvezetésben. Köszönjük!		
Takácsné Kis Márta

November IDŐJÁRÁSA

„Az időjárás, amit elront, azt helyre is hozza” tartja a népi bölcselet. Az igen kellemetlen október után már-már kora őszi időt kaptunk
november nagy részében. A hónap elején 15-18 C-fokot mérhettünk
napokon keresztül, ami eltartott 22-ig. Kellett is a jó idő a megkésett
őszi vetésekre, illetve a kukorica betakarításra. /A hónap elején csak
elvétve lehetett kukorica tarlót látni községünkben./ A darvak, és a
vadludak azonban 16-án valamit éreztek, mert egész nap óriási csapatokban vonultak délnyugati irányba. Éjjel viszont vonuló gémek
és énekes madarak hangját lehetett hallani. Ritkán látott madárvendégek jelentek meg falunkban 20-án, őszapó család látogatta végig a
kertek fáit, rovarok után kutatva. Ebben az időszakban, lehetett nyíló
hóvirágot, ibolyát, gyermekláncfű virágot látni, persze a kerti virágok
közül is sok „kellette” magát. Sem az Erzsébetek sem a Katalinok
nem hoztak hóleplet. Az időjárás 22-e után állt vissza az évszaknak
megfelelő irányba, hűvös kellemetlen esővel, a Dunántúlon havazással. A belvizes területek nagysága egyre csak szaporodik. Vannak
tanyák, melyeket már személygépkocsival nem lehet megközelíteni.
Sajnos a hosszú távú előrejelzések nem sok jóval biztatnak. Az
1988-as év a „mértékadó” a meteorológusoknál. Hasonló időjárás
volt 1999 őszén is. Az éltető Napunk „életében” egy 11 éves ciklus
megfigyelhető, mely bizonyíthatóan kihatással van a Föld időjárására.
A fenti évszámokból is ez látszik igazolódni. Hogy mennyire bizonytalan is tud lenni egy előrejelzés, ezt igyekszik alátámasztani egy kis
aforizma: „Jó estét kedves nézőink, mielőtt elmondanánk a holnapi
időjárást, szeretnénk helyesbíteni a mait, és elnézést kérni a tegnapiért”. Csapadékviszonyok: 8-án: 2,9 mm, 9-én: 6,6 mm, 10-én: 7,2
mm, 18-án: 2,8 mm, 21-én: 1,2 mm, 22-én: 11,2 mm, 26-án: 8,6 mm,
28-án: 8,4 mm, 29-én: 1,8 mm. Összesen: 50,7 mm. A sokévi átlag: 52
mm. A talajvíz 141 cm-re van a talajszinttől.		
Vecsei

Kecskés gyors étterem

Lakitelek-Tőserdő, Zalán u. 2/a. Tel.: 06-76/439-812,06-70/599-6885
Nyitva tartás: minden nap 9-14 óráig. Pénteken és szombaton nyitva 9-22 óráig.

Sültes tálakat házhoz szállítunk

December 24, 25, 26, 31-én sültes tálakat 16 óráig vállalunk, akár kiszállítással is. Menü házhozszállítás.
Pizza délutánok továbbra is egész évben, minden péntek, szombat 14-22 óráig.
Helyben fogyasztható vagy kérhető kiszállítással is. 06-76/439-812

HIRDETÉSEK
* 1 pár új Bosch féktárcsa VW Golf I-hez és 1 pár használt
féktárcsa VW Passat B5-höz eladó. Ár:5000 Ft/pár. Érd.:
70/335-2365 Balázs Róbert
* Eladó Szentkirály Alsó 177. szám alatti tanya. Érdeklődni:
megbízásból Kis Józsefnénál a Polgármesteri Hivatalban.
* Zanussi ZRC 19 JB típusú 3 éves, 190 literes, egyajtós
hűtőszekrény felül kis fagyasztórésszel kitűnő állapotban
eladó. Érdeklődni: Bimbó Ferencnél 06-70/776-18-11.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. ÉVBEN INDULÓ
RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL
Az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti szakközépiskolái érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indítanak az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére.
A 2011.szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési
határideje: 2011. február 15. A jelentkezési feltételek között szerepel a 18-33 éves életkor, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely, büntetlen előélet, sikeres
szakmai műveltségi teszt. További információk a
www.police.hu honlapról tölthetők le. A szükséges
nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban is kaphatók.
(06 76 597- 011) A rendőri hívatást választó érdeklődők
jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák.

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók:
		

Olajsziget Kft.
Kenőanyagok kis- és nagykereskedelme!
Magas szintű kenéstechnikai szaktanácsadás!
Motorolajok, hidraulikaolajok,
hajtóműolajok, zsírok, egyéb kiegészítők!

Elérhetőségeink:

6000 Kecskemét, Kőrösi hegy 31.
(Ceglédi út jobb oldalán, Metro felé)
Mobil: 06-30/911-3193 Tel/Fax: 76/320-044
E-mail: olajszigetkft@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 7.30-16.30

Állunk rendelkezésükre:

Varga Anikó és Darányi Endre 70338-4076
Szentkirályra ingyenes házhozszállítás!

Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter 30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Banki termékek * Lakáshitel * Gépjármű-biztosítás
* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás * Technikai
biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás

Figyelem 2008-ban történt
eseményekről Filmhíradó

Első alkalom: 2011. január 13. (csütörtök) 17 óra vetítésre kerül: 2008. április 29-én anyáknapi megemlékezés, 2008. augusztus 20. kiállítás, 2008. októberi ünnepi
műsor részletei
Második alkalom: 2011. január 27. csütörtök 17 óra
vetítésre kerül: 2008. november 8. Nosztalgia bál, 2008.
november 13. Mesemondó
Belépés díjtalan: Mindenkit szeretettel várunk
Érd: Gergelyné Marikánál 70/452-38-50

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester,
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

