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Mindenszentek-Halottaknapja
A Mindenszentek a katolikus és ortodox
keresztény egyház ünnepe. A katolikus
egyház november 1-jén, az ortodoxia
pedig egy héttel késõbb tartja. Az ünnep
és az azt követõ halottak napja - egyházi jellegén túl - fokozatosan általános
népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor
mindenki kilátogat a temetõbe elhunyt
hozzátartozói sírjához. Megtelnek a sírok õszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek
gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek. Már a IV. századból
maradtak fent adatok Mindenszentek
ünnepérõl. Aranyszájú Szent János már
tudott az ünneprõl, melyet május 13-án,

illetve pünkösd utáni elsõ vasárnap ültek meg. Aztán 835-ben Jámbor Lajos
császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az ünnepet, és attól
kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett. A halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az
egyház. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Szokás ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor feldíszítjük a sírokat, virágokat, és koszorúkat viszünk az elhunytak tiszteletére.
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni
a temetõbe, az otthon gyújt gyertyát.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola szervezésében az idén is megrendezésre kerül a Jótékonysági
gálamûsor 2011. november 18-án, pénteken 17 órától a Szentkirályi Mûvelõdési Házban.
Fellépnek:-aSzentkirályiÁltalánosIskoladiákjaiéstanárai.
ArendezvényenaSzentkirályértKözalapítványszámlájárapénztgyûjtünk.
Azösszegyûjtöttösszegbõludvarihintavásárlásáttervezzük.
Kérjükközségünklakosait,hogyjelenlétükkeléslehetõségeikhezmértanyagitámogatásukkalsegítsék
rendezvényünket,éstöltsenekegykellemesestéttanulóinkkal!

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Könyvtár alsó tagozatosai szeretettel meghívják
2011. november 11-én délelõtt 10 órától a
Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ

Mesemondó
versenyre.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár nak a Szervezõk!
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A képviselõ-testületi ülésen történt
A képviselõ-testület október 13-án
tartotta soron következõ ülését. A napirendek között szerepelt a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, tájékoztató a Többcélú Társulás
2011. I. félévi tevékenységérõl, önkormányzatunk anyagi helyzetérõl, urnafal
építésérõl, LEADER Egyesület szervezeti átalakulásáról, és a külterületi szemétgyûjtésrõl.
Az ülésen 5 képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után dr. Lipka
Klaudia jegyzõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztérium ismét kiírta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatot, melynek
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok számára az ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A csatlakozási döntést 2011.
október 14-ig kell meghozni, a pályázati
kiírást helyben 2011. október 17-tõl kell
megjelentetni, a benyújtási határidõ 2011.
november 14. Arról is tájékoztatott, hogy
az ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójában 21 db "A" típusú (jelenleg is felsõoktatási tanulmányokat folytató) és 5 db "B"
típusú (2010. évben érettségizõ középiskolás illetve felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizett) pályázat esetében ítélt meg támogatást a
képviselõ-testület. 2011-ben az önkormányzat költségvetésébõl 1.610.000.- Ft
került felhasználásra erre a célra. Felmerült annak kérdése, hogy az önkormányzat anyagi helyzete egyáltalán lehetõvé
teszi-e a csatlakozást. A képviselõ-testület döntésétõl függetlenül vannak olyan
átnyúló kötelezettségek, amelyeket fizetni kell a 3x10 hónapos támogatások miatt. Ennek az összege 555 ezer forint, tehát ez az összeg mindenképpen terhelni
fogja az önkormányzat költségvetését.
Kutasi Ferenc alpolgármester javasolta, hogy a lehetõséget biztosítsa a testület,
csatlakozzon az ösztöndíjrendszerhez, az
összegrõl majd a pályázatok elbírálásakor
döntsön.
A javaslatot a képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta.
A második napirendi pont keretében a
polgármester beszámolt a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás 2011. I. félévi
tevékenységérõl, nevezetesen a szociális
alapellátás, a közoktatás, pedagógiai
szakszolgálat helyzetérõl, a belsõ ellenõrzési feladatok ellátásáról, a mozgókönyvtári feladatokról, a kistérségi szintû turiz-

musfejlesztésrõl, valamint idegenforgalomról, és a különféle szervezetekkel történõ együttmûködésrõl. Értékelte a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén mûködõ gazdasági és társadalmi szervezetek elképzései összehangolásának érdekében végzett
tevékenységet. Ismertette a kistérségben
kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése érdekében tett intézkedéseket (közfoglalkoztatás, TÁMOP-os programok). Tájékoztatott a kistérségi hazai és nemzetközi
együttmûködésekben való részvételrõl.
Összegezve elmondható, hogy a feladatellátások zökkenõmentesen folytak 2011.
I. félévében is. A jövõben is azon munkálkodnak, hogy figyelemmel a kistelepülések igényeire is, az egész kistérség fejlõdését szem elõtt tartva minél magasabb
színvonalú szolgáltatást nyújthassanak a
települések lakosságára számára, a foglalkoztatás és a gazdasági versenyképesség növelése érdekében minél több forrást hívhassanak le, javítsák a térség elérhetõségét, valamint a térségi kohéziót.
Végezetül megköszönte Kutasi Ferenc településfejlesztõnek a Társulásban végzett
tevékenységét. A képviselõ-testület a beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.
dr. Lipka Klaudia jegyzõ az önkormányzat anyagi helyzetével kapcsolatban
elmondta, hogy az elmúlt néhány hónapban a képviselõ-testület ülésein rendszeresen visszatérõ téma volt az adóbefizetések alakulása, az adók behajtása. Az elmúlt egy hónapban sok olyan intézkedést
megtettünk, amit eddig nem. Az adós
ügyintézõk az elõzõ évi hátralékosokat
személyesen felkeresték. Ennek eredményeként szeptember 15-tõl október 13-ig
8 gépjármû került a forgalomból kivonásra, 9 letiltás történt nyugdíjból, jövedelembõl, 3 ügyet adtunk át a bírósági végrehajtónak, illetve nagyon sokan rendezték tartozásukat, összesen 859.986.- Ft
összegben. Voltak olyan romos tanyák is,
melyek esetében nem kell kommunális
adót fizetni, így a törléseket is figyelembe véve ez az összeg még magasabb. Az
egyéb tartozásoknál kiemelkedõ még
azoknak a száma, akiknek szociális kölcsön illetve közmûtartozásuk van. A felszólítás hatására vannak, akik rendezték a
tartozásukat, de van egy kör, akikkel a
kapcsolatot sem tudtuk igazán felvenni. A
szociális kölcsönöknél az a gond, hogy itt
az érintettek olyan személyek, akiknek az
anyagi helyzete nehezen teszi lehetõvé a

tartozás visszafizetését. Jelenleg szociális
kölcsön tartozás összege 720 ezer forint,
a lakbértartozás 400 ezer forint, illetve
közmûtartozás van még 1.600 ezer forint
összegben. A következõ lépés lesz majd
az ez évi tartozások behajtása.
A polgármester kiegészítésül elmondta, hogy az elmúlt idõszakban munkahelyi értekezleteket tartottak, melynek célja
az volt, hogy az önkormányzat minden alkalmazottja a vezetéstõl közvetlenül kapjon tájékoztatást. Legfontosabb üzenet az,
hogy vészhelyzet ugyan nincs, ám a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében kiki a saját munkaterületén mozgósítsa a
tartalékait az okszerû takarékosság szem
elõtt tartásával.
A képviselõ-testület a tájékoztatást
egyhangúlag tudomásul vette.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott: Urnafal létesítésére már korábban hozott döntést a képviselõ-testület, de
a megrendelés mindeddig nem történt
meg. Kérte a képviselõ-testülettõl az idei
megrendelés megerõsítését vagy elvetését. Kutasi Ferenc javasolta a fenti öszszegnek a jövõ évi költségvetésbe történõ
betervezését. A javaslatot a képviselõtagok egyhangúlag jóváhagyták.
A LEADER Helyi Akciócsoportok
mûködését szabályozó VM rendelet értelmében 2011. december 31. után kizárólag
egyesületi formában létezhetnek az akciócsoportok. A szervezeti átalakulást tehát le kell bonyolítani a mi "Homokhátság Fejlõdéséért Nonprofit Kht"-nk esetében is, különben visszavonják a címet. A
Kht-ben tag az önkormányzat és a Gazdakör. Ahhoz, hogy a térség és benne a
szentkirályi vállalkozások és magánszemélyek továbbra is részt tudjanak venni a
pályázatokon, szükséges az egyesület alapítása. Az elképzelés szerint a Kht. is
megmaradna, ennek gesztorszervezete
lenne az új egyesület, érdemi munkavégzés tehát továbbra is a Kht. részérõl történne. Térségünkben rendelkezésre áll
még több mint 1 milliárd forint pályázati
forrás, amely csak az átalakulás feltételével hívható le. Az egyesületi tagság tagdíj
fizetésével is jár, melynek mértékérõl az
alakuló ülés dönt még ebben a hónapban.
A tagdíj az Egyesület elsõ néhány hónapi
mûködéséhez szükséges források elõteremtésével van összefüggésben. Az önkormányzatnak egy nyertes pályázata van
jelenleg, és hamarosan további hat pályázatunk érkezik be. A képviselõ-testület
egyhangúlag hozzájárult a szervezeti átalakulás lebonyolításához.
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A Saubermacher Kft. a vegyes háztartási hulladék gyûjtése és kezelése tekintetében kész együttmûködni önkormányzatunkkal a költségeink csökkentése érdekében. Esetünkben ez amiatt méltányolandó álláspont, mivel a Kft, mint szolgáltató nem érdekelt a hulladékkezelési
megrendelésünk volumenének apasztásában, hiszen ez számára bevételkiesést
okoz. Ideálisnak azt a helyzetet tartanák,
ha csak a belterületen gyûjtenék a kukás
szemetet hetenkénti ürítéssel, a külterületrõl pedig bevonnánk a konténereket. A
részletek kimunkálása még hátravan,
amelyhez több héten át tartó járatfigyelés
tapasztalatai is rendelkezésre állnak. A
felvetés a mostaninál lényegesen korrektebb viszonyokat teremtene, hiszen az elszámolás alapja ezután a belterületi ku-

BURSA
HUNGARICA
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2011. október 13-án megtartott ülésén csatlakozott a
BURSA HUNGARICA 2012.
évi fordulójához, és a Nemzeti
Erõforrás
Minisztériummal
együttmûködve 2012. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a
szociálisan hátrányos helyzetû jelenlegi és leendõ - felsõoktatási hallgatók számára.
A részletes pályázati kiírás
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a pályázat beadásához szükséges nyomtatvány a jegyzõnél kérhetõ.
A pályázati kiírás és további ismertetõ a www.wekerle.gov.hu
(Bursa Hungarica) internetes
honlapon található.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.
Dr. Lipka Klaudia
jegyzõ
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kák száma (Ifjúság utca + út menti tanyákkal kiegészülve), és a zárt helyen lévõ konténerek ürítési száma lenne. Ez
azonban az eddigiekhez képest gyökeres
változással jár nemcsak a tanyai lakosok,
de számos belterületi lakos számára is,
akik legalább annyira "érdekeltek" a konténerek mostani elhelyezésében. Így
azonban talán kivédhetõ volna az idegen
szemét költségnövelõ hatása. A saját polgáraink belátásának és együttmûködésének megnyerése viszont szemernyivel
sem tûnik egyszerûbbnek az idegenek
megregulázásánál. (Erre legfõbb elõjel az
a közöny, amit a legutóbbi telefonos felmérés sikertelensége igazol. A háztartásoknak kiküldött 620 "kutyanyelves" kérdõívre mindösszesen 31 visszajelzés érkezett.) Fõ szempontnak kell lennie an-

nak, hogy a belterületi és külterületi szemét gyûjtése, kezelése és szétválogatása a
lakossági teher szempontjából a szolgáltatással arányos legyen. E tekintetben
meglehetõsen nagy a különbség a belterületi és tanyasi lakosok között. Nem segít
bennünket az a körülmény sem, hogy a
Saubermacher és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a jövõ évi díjkalkulációt
különösen kedvezõtlen elõjelû gazdasági
kondíciók (gázolajár-emelés, minimálbéremelés, stb.), másrészt a központi adatok, intézkedési tervek bosszantó hiánya
mellett kénytelen készíteni.
A képviselõ-testület hosszasan elidõzött e napirend tárgyalásánál, több javaslat is elhangzott a szilárdhulladék-kezelés
költségeinek csökkentésére, de döntés az
ügyben egyelõre nem született.

Egy szemetes ember töprengése
Amint az egyes ember igényességét, úgy egy közösség kultúrszintjét is
jól jellemzi, hogyan becsüli meg környezetét. Errõl nemcsak a szépen rendben tartott ház tanúskodik, hanem az
onnan kikerülõ hulladék is árulkodik.
(A kukás autók vezetõi és munkatársai
érdekes következtetésekre tudnak jutni
apró jelekbõl is.)
Nem az Õ megfigyeléseikre támaszkodom, amikor saját benyomásaimat adom közre.
Falunk rendezettségére büszkék lehetünk. Úgy általában, az összkép alapján. Ha viszont gyalog járja valaki végig Szentkirály utcáit egy csütörtök
reggelen, találhat lakatlan ház elõtt is
kukát. Más ingatlanoknál akár három
kukaedény is van, meg zsákok. Ennél
izgalmasabb beletekinteni a szemetes
edényekbe, kevésbé a mennyiség, mint
a szemét összetétele miatt. A legtöbb
kuka valóban csak szemetet tartalmaz,
ám sokban akár nejlonszatyorba gondosan be is kötve fém és mûanyag italos dobozok, jelentõs papírmennyiség,
falevél és más értékes holmik.
Az általunk végzett szemlék eredménye a következõ: három egymást
követõ héten 258 és 272 között volt az
ürített kukák száma, összesen 800 db.
Közülük 27 % az, ami legfeljebb félig
volt, az átlagos mennyiség egy kukára
62 liter. A kukákat 250 lakcímrõl ürítették (belterület + Ifjúsági lakótelep).
A külterületi konténerekben lévõ
összes szemét mennyisége 80 %-a a

belterületi összes kukában lévõ szemétének annak ellenére, hogy az itteni ingatlanok száma fele sincs a belterületiekének! (Vállalkozások hulladéka külön számítva!)
Ami a szentkirályiak szelektív gyûjtés terén elért sikerét illeti õszinte köszönet a többségnek. Legutóbb 153
helyrõl összesen 333 zsáknyi értékes
anyagot gyûjtöttek be. Ám a hetente
rendszeresen kukájukat kirakó ingatlantulajdonosok 40 %-a számára még nem
tûnt fel a szomszédok hóbortja az értékes hulladékok külön zsákba gyûjtésérõl. (Ezek jellemzõen nem az egyedül
élõ idõs emberek.) Miért van az, hogy
õk nem hajlandók a "játékra" értékeink
megmentésében, költségeink csökkentésében, ám elvárják, hogy különcségüket a többség méltányolja, mellesleg fizesse is meg a hulladékkezelés többletköltségét és viselje el az általuk kidobott
értékek miatti bevételkiesést?
A havi 900.000 forintos szemétdíjat
nem bírja el a falu költségvetése. A külterületi konténerek bevonásával, a tanyai háztartásokban is külön válogatott
szemét begyûjtésével egyszerre csökkenne a költségünk, és gyarapodnának
értékeink.
A faluközösség érdekében készek
vagyunk a segítségre, de haszonlesõ
potyázókra nincs szükség Szentkirályon. (Ezek csak kisebb bajaink. Ha itt
elbukunk, mit várhatunk magunktól nagyobb megpróbáltatások idején?)
Szabó Gellért
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Óvodai élet
A 2011-2012. nevelési évet szó szerint megújult erõvel kezdtük.
Óvodánkba felvételt nyert egy helyettesítõ dajka és egy állandó dajka, szakács és gondnok. Az évkezdés mindenki számára nagy izgalmakat tartogatott. Meg tudunk-e felelni a ránk váró feladatoknak? A
nevelési év kezdetén vezetõ óvónõnk megújult ötletekkel várta az
óvónõket. Így került szervezésre a családi nap. E családi napot a
kompetencia szelleme járta át. Mivel a beszoktatáson, ismerkedésen,
jó hangulatkeltésen kívül átfogó mozgató rugót kapott témájában. Ez
a nap lett az "Indiános nap". A téma maga kimeríthetetlen lehetõségeket tartogatott. Szerveztünk olyan foglalkozásokat, amelyek feledhetetlen pillanatok képeiben rögzülhettek gyermekeink életében.

Játékosan megismerkedtek a gyermekek az Indiánok életmódjával:
• horgászhattak
• bölényre vadászhattak: papírbölényt dobálhattak babzsákkal, míg
az ki nem dõlt
• lovat befoghattak: karikát dobva a játék ló nyakába,
• igazi pónilovakon lovagolhattak
Ezúttal köszönjük a lovak
gazdáinak: Tóth Roxánnak és
szüleinek, valamint Kara
Lászlónak és mindazoknak,
akik a lovat kísérték és közben a gyermekeket felügyelték.
Készült
elõzetesen
Vargáné Urbán Gizike segítségével Indián sátor, melyet a
gyermekek saját kézlenyomatukkal láttak el, így feliratkozva az indián nemzetség
soraiba. Száradás után izgatottan vették birtokba a gyerekek.
Minden gyermek nagy
örömmel készített indián fejdíszt, festett tésztanyakláncot, készített fonott karkötõt, fejpántot. Így
azonosulva az indián nép kultúrájával, küllemével. Közben pedig az
ügyes szülõk elkészítették az ebédet a szabadban. Azt hiszem minden
felnõtt és gyermek feledhetetlen élményekkel, megelégedetten térhetett haza.
Óvodánkban az elsõ néhány beszoktatós nap után megkezdõdött,
illetve folytatódott a programunkban szereplõ kompetencia alapú nevelés. Minden hétnek motivációs, mozgató címet adtunk az oktatás
megvalósításakor, ez az összekötõ kapocs járja át a fejlesztendõ területeket!
Pizsama partit szerveztünk, amely mind a három csoportra kiterjedt. Egész nap pizsama-ruha, félhomály és jókedv jellemezte ezt
a napot. Minden csoportban az óvónõk meglepetés árnyjátékot adtak
elõ, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Izgalmas sötétkamrát készítettük a nagycsoportunkban, ahol zseblámpákkal megkereshették a
gyerekek az éjszakai állatok képeit. Így oldva a sötéttõl, állatoktól va-

ló félelmet. A jó móka tetõpontján elõkerültek a puha, szõrme állatkák és "alvókák", amelyek párnadobálózáshoz vezetettek. Nagyon
nagy örömmel cseréltek helyet a csoportok, és próbálták ki a különbözõ fényviszonyokat. Büszkén állíthatjuk ez az alkalom is pozitív
mély nyomot hagyott a gyerekek életében, hiszen még most is, több
héttel a buli után is kérdeztetik az óvodásaink, hogy: mikor lesz újra
pizsama parti. Ígérjük, jövõre ismét szervezünk ilyet!
Olyan mozgalmasan teltek az elmúlt hetek, egymást követték a
partik és a projektek. Szüreti projektünk is vidám hangulatúvá kerekedett. Gondnokunk Takács István szõlõjébe mehettünk ki
lovaskocsikkal. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy a homokban
sétálás, a fürtökért
való nyújtózkodás és
a vödrök cipelése
nem is olyan könnyû
munka. Köszönjük a
lehetõségeket, eszközöket, lovaskocsikat
Takács
Istvánnak,
Vargáné
Urbán
Gizikééknek, László
Benjaminnak, Hojsza
Attilának.
A szüreti mulatság másnap ért a tetõpontjára, amikor kis darálóval, kis sutuval a szõlõbõl mustot készíthettek a gyerekek. A szüret
lezárásaként megszólalt a népzene, amely táncba, vigasságba hívta a
jókedvû munkásokat, a gyerekeket. Megmutatkozott a gyerekekben a
népzene iránti szeretet is.
A zenei világnapról is megemlékeztünk. Szabó Mária
szervezésében
vendégek látogattak
el óvodánkba. K.
Szabó Istvánné Gizike és Bimbó Ferenc
gyermek-dalokat játszottak a gitárokon,
Járvásné Katika néni
pedig a szintetizátorát elhozva keltette fel a gyerekek érdeklõdését.
Gyermekek - meglepetés hangszerek (csörgõk, csattogók és kopogók) segítségével - is bekapcsolódhattak a zenélésbe.
Legutóbbi projektünk a tûz témára épült. A tûzrõl, mint veszélyforrásról és hasznosítható energiaforrásról tanulhattunk. Tüzet raktunk az óvoda udvarán. Tûzoltós bábjátékon keresztül megtanulhatták a tûzgyújtást, a tûzzel való helyes bánásmódot. A gyerekek nagy
csodálkozására sütöttünk kenyérsütõben kenyeret, fõzhettünk teát
stb. Közben pedig a kézmosás világnapjára, a higiéniára hívtuk fel
a figyelmet. Ádámné Maróti Erika és Szabó Marika néni drámajátékán keresztül gyakorolhatták, sajátíthatták el a gyerekek a helyes
kézmosás technikáját.
Azt hiszem az elmúlt években szerzett továbbképzések, szakmai
fórumok meghozták az óvodánk életébe a kompetencián alapuló nevelés elõnyeit.
Gulyásné Vári Edit óvónõ
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GARABONCIÁSDIÁK
Novemberimúltidézés
Bizony, október 23-án arra az '56-os forradalomra emlékeztünk, amely megdöntötte
a Rákosi- rendszert, a magyar történelem
egyik szégyenteljes, barbár korszakát.
Jellemzõ volt erre a teljes létbizonytalanság,
a kiszolgáltatottság, a zsarnok-állam
kiépítése, amely az állampolgárok életének
minden részét ellenõrzés alá vonta. Ennek
érdekében építette ki a kommunista párt már
1946 körül a rögtön irányításuk alá vett
Belügyminisztérium katona-politikai osztályt (a "katpolt"), amely rögtön komoly terrorszervezetként tudott mûködni. Ebbõl
aztán kifejlett az ÁVO, ami aztán külön
hatósággá duzzadt, ez lett az ÁVH. A
Rákosi- rendszerben az igazságszolgáltatás
sem mûködött rendesen, részben az 1949-tõl
egypárti (MDP: Magyar Dolgozók Pártja)
irányítás alá került állam érdekeit szolgálta
ki (feketevágások, beszolgáltatások elmulasztása miatti elítélések). Másrészt
bevezették a koncepciós pereket és a koholt
vádak alapján történõ elítéléseket. Vidéken
ilyen szavak tûntek fel az '50-es évek elsõ
felében: cséplõgép-ellenõr, traktoroslány,
gumipitypang, indigó, munkaverseny, kulák,
kuláklista, internálás, feketevágás, tervutasítás, hároméves terv, kötelezõ terménybeadás,
padláslesöprés,
csasztuska,
kolorádóbogár. Fiatalok, gyermekek kérdezzék bátran nagyszüleiket e szavak jelentésérõl!
Rákosy Gergely (1924-1998) - aki persze nem rokona annak a rákosinak - kitûnõ
szatírikus regényeiben írt a korról. Az
óriástök és A kolorádóbogár címû, a hatvanas években megjelenhetett mûveit mindenkinek ajánljuk, akit érdekel a
történelmünk e gyászos szakasza, s még a jó
humort is szereti. Most, amikor november 4.én a szabadságharc szovjet túlerõ általi leverésére emlékezünk, igazságunk mellett
legyen most vígasztalónk a humor. A
következõ részletek A kolorádóbogár címû
regénybõl valók. A Rákosi-rendszer ostobaságát, meggondolatlanságát, hozzá nem
értését, a tervutasítás mindenekfelettiségét,
hivatal-duzzasztását figurázzák ki az elsõ
részlet sorai. A regény a valóságban nem
létezett Ürgeöntõ Vállalaton keresztül ábrázolja a rendszer töménytelen butaságát,
embertelenségét, pöffeszkedését, másokon
való átgázolását, pazarlását, innen való a
második részlet. Hogy ez titkon az ÁVH-ról
is szól-e, döntsék el a kedves olvasók, a
regény elolvasása után.
"A vállalat, ahol akkor (és már az
egyetem elvégzése óta) dolgoztam, szinte
évente alakult - egy citrom, amely hol
gerezdjeire hullik, hol összeáll újra. Minden
gerezdnek természetesen külön igazgató,
igazgatóhelyettes, személyzetis, fõkönyvelõ
jár, hogy csak a kulcspozíciókat említsem.

Általában négy, öt vagy hat gerezdre hullottunk. Ez eddig rendben is van, a probléma ott
kezdõdött, mikor a mesterségesen felduzzasztott gerezdeket ismét citrommá ragasztgatták össze. Megyénként ilyenformán három,
négy vagy hat igazgató stb. jelentkezett
pluszként, akik mögött az esetek kilencven
százalékban jelentõs pártfogók, és így csinálni kellett velük valamit. A lényeg: a rang
nagyjából, de a fizetés mindenképpen megmaradjon. A pesti központ tehát kénytelen
volt egyre-másra fõosztályokat, osztályokat
kreálni - s bár kezdetben egy kétemeletes kis
épületben bõven elfért, ma mint egy túlnépesült hangyaboly nyüzsgött egy roppant
iroda-toronyházban. (Egy példa: egyetlenegy a sok közül: kezdetben volt az ún.
Göngyöleg osztály, ma pedig van a
Göngyöleg Fõosztály az alábbi osztályokkal:
Papírzsák Osztály, Jutazsák Osztály,
Kenderzsák Osztály, Láda Osztály, Hordó
Osztály - Vashordó Alosztály, Rézgálicos
Fahordó Alosztály, Sárgamérges Fahordó
Alosztály, - Zacskó Osztály, Tasak Osztály,
Demizson osztály, Palack Osztály)."
"Minden megyében fellelhetõ volt,
legalább húszfõnyi irodista személyzettel,
plusz a bivalyápolók, bivalyhajtók, az
ürgeöntõk és ürgelövõk, kezdetben ugyanis a
parasztság hagyománytiszteletét szem elõtt
tartva, bivalyok által vontatott lajttal történt
az öntés, egy-egy lajthoz tartozott tehát két
öntõ, aki a lajt két oldalán ballagott, a jobb,
illetve a bal oldali csappal elzárható slagot
himbálva a kezében, mögöttük, a terep
megfelelõ áttekintése végett egy-egy
ürgelövõ, puskával a kezében. Egy-egy
Ürgeöntõ Vállalathoz hat-nyolc, a nagyalföldi homokos megyékben tíz-tizenkettõ fogat
tartozott. … tudom, hogy ha nem is túl
sokan, de szép számmal vannak, akik
szeretnék életre hívni újra - nyíltan nem, de
maguk között susmorognak róla eleget - ezt
a több évvel ezelõtt, a nagy budapesti
tûzvész után minisztertanácsi határozattal
megszüntetett vállalatot. Az Ürgeöntõ
Vállalat fénykorában nemcsak, hogy egyre
hatalmasabb és hatalmasabb apparátussal
dolgozott, de ráadásul még a vidéki városok
legszebb központi terein sorra építette milliós állami dotációval, a bivalyistállókat és
lajtszíneket, melyeket az irodaházzal díszes
folyosó kötött össze, hogy az igazgató a
reggeli szemlét minél könnyebben meg tudja
ejteni mikor is e célra felhúzott és naponta
cserélt fehér kesztyûjét végighúzta a bivalyok farán, ez a farszemle olyasféle volt,
mint az ébresztõ, mint a színházi harmadik
csengetés, a vezérbivaly keservesen elbõdült
(a mellette vigyázzban álló ápoló egy bivalybõrre élezett és titokban használt ösztökével
gondoskodott errõl), hangja végighullámzott
a folyosókon az irodákig, lajtszínekig és a
vállalat gépezete beindult. … a lajtfényesítõk
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beleköptek a tenyerükbe, s lecsavarták a
Sidol tubusok kupakját, az ürgefürkészek
pedig lelkes trappban dobogtak ki a térre, a
vállalati csizmáikban, nehéz valutáért beszerzett vállalati adóvevõ készülékük bõrtokban himbálózott a nyakukban a tüzérségi
távcsõ mellett, jobbkézrõl mindegyikõjük a
terepszínû IZS motorját tolta (természetesen
az is vállalati volt, éppúgy, mint a könyékig
érõ kecskebõr kesztyû, bivalybõr sapka késõbb már nemcsak a sapka, hanem minden
lehetséges felszerelésük bivalybõrbõl készült
- overall, dupla esõkabát, gumipárnás
motorszemüveg, zsebes, nagy aktatáska…)
… A vállalat megalakulásakor csoda egyszerû dolguk volt (természetesen akkor még
nem is volt szükségük a fenti bonyolult felszerelésre…), nemhogy nem mentek ki a
földekre, hanem még csak oda sem
szagoltak, bementek a téesz irodába, s
megkérdezték az elnöktõl: "Van ürge?"
Igenlõ felelet esetén - eleinte majd mindenütt
igenlõ volta gyanútlan válasz - feljegyezték a
téesz nevét, címét és MNB egyszámlaszámát, s azzal már robogtak is tovább.
Napokig, néha hetekig nem is történt semmi
-a bivalyfogat nem éppen a leggyorsabb
járatú jármû - majd egyszer csak, mint az
álomból, feltûntek a faluban a lassan cammogó komplex brigádok. … Egyik helyre
aztán kivonultak, kockadobással döntötték
el, s ott a megadott szabályok szerint
megkezdõdött a tulajdonképpeni ürgeöntés.
A munka mindig eredményes volt, csak
meghökkentõen sok áldozatot követelt. A
vállalat takarékossági szempontokból elsõ
világháborús, felsõ csapszeges francia idegenlégiós puskákat szerzett be az
ürgelövõknek
(ócskavas-áron
alul
vásárolták…) ám az csak késõbb derült ki,
hogy a puskák annyira kopottak, a hajdani
huzagolásnak már a nyoma sem látszott a
csövekben, hogy puskásnak kellett lennie a
talpán annak, aki oda talált velük, ahová célzott. Ehhez járult még, hogy az ürgelövõk
általában nem is értettek a céllövéshez, s így
aztán, amikor az eredményt a komplex
brigád summázta, kevés kivétellel az arány
így alakult - egy ürge: egy bivaly. Mikor a
bivalyok kifogytak - egy-két nap - a
megyeszékhely útnak indította a pótbivalyokat. Mikor a megye egész bivalyállománya elesett az ürgeharc mezején, akkor
a pesti központ a különleges bivalytartalékaiból feltöltötte újra a megyei kereteket
- az alagi lóversenypályát akkor már átvette
a vállalat bivalytenyésztés céljaira -, és így
tovább. Nem is lett volna semmi baj, illetve
nem is volt addig, mag az elsõ ürgeöntések
után meg nem kapták a téeszek a bank
értesítését, mely szerint az Ürgeöntõ Vállalat
ennyi és ennyi összeget leemelt az egyszámlájukról. Az ennyi és ennyi rendszerint annyi
volt, hogy nem is maradt az egyszámlán egy
büdös fillér sem."
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
Jézus a szívünkben
Van egy híres kép, amely azt ábrázolja, hogy Jézus a sötétben egy kertben
sétál. Bal kezével magasba tart egy lámpást, amely megvilágítja a környéket és
a jobb kezével bekopog a kapun. Amikor a képet egy kiállításon bemutatták,
az egyik látogató a következõ szavakat
intézte a mûvészhez:
-A képen van egy hiba. A kapunak
nincs kilincse.
-Az nem hiba - válaszolta a festõ. - A
képen az emberi szív kapuját látjuk, és
azt csak belülrõl lehet kinyitni.
Az egyik távol-keleti városban nagy
vihar kerekedett. A repülõteret sem kímélte meg. Az utasok, hogy ne ázzanak
meg, futva közelítették meg a repülõgépet. Gyorsan beszálltak a gépbe, helyet
foglaltak, becsatolták magukat, várva az
indulást, hiszen már így is jelentõs késésben voltak. Minden székben ültek,
nem maradt üres hely. Be is reteszelték a
bejárati ajtót startra készen. Elhangzott
a figyelmeztetés is, hogy állítsák egyenesbe a szék támláját, és kapcsolják ki a
telefonjaikat. Minden ment a maga
rendjén, de a gép csak nem indult el.
Egyesek türelmetlenül nézelõdtek kifelé
az ablakon keresztül, hiszen a vihar
alább hagyott, csupán az esõ esett, de az
rendesen, mintha dézsából öntenék. Váratlanul megláttak egy férfit, aki futott a
gép felé a zuhogó esõben egy felöltõt
tartva a feje fölé. Felrohant a lépcsõn,
és energikusan dörömbölt a repülõgép
ajtaján, bebocsátást kérve. Az utaskísérõ belülrõl gesztikulálva magyarázta,
hogy nem lehet, már késõ a beszállni, és
a gép is tele van. Erre a férfi még erõsebben dörömbölt. Az utaskísérõ újra intett neki, hogy már nem lehet kinyitni az
ajtót. A kétségbeesett férfi nem engedte
lerázni magát. És már csurom vizesen
ütötte az ajtót, mire végre kinyitották
elõtte. Az utaskísérõ nagyot nézett, amikor meglátta, hogy férfi ne más, mint a
repülõ pilótája.
(Bruno Ferrero)

Bizony, vigyázzunk, hogy életünk
pilótáját ne hagyjuk a földön, ne zárjuk
be elõtte az ajtónkat. Ha õ nincs velünk,
sehová sem fog tartani az életünk, megrekedünk az elsõ viharban.
Nincs, aki irányítson minket, nincs,
aki vezesse utunkat, nincs, aki biztos
kézzel landoljon velünk utunk végén.
Jézus ismeri ennek a hosszú repülésnek
minden koordinátáját, minden zökkenõjét, minden légörvényét, tudja, hogyan
kell kikerülni õket. De ha mégis beléjük
hajtunk, tudja, hogyan is keveredjünk ki
belõlük. Biztosítja, hogy mindig legyen
elég üzemanyagunk, és karbantartja a
repülõnket, hogy elérjük a célunkat. Azt
gondoljuk néha, hogy nem lesz elég,
nem tudunk már tovább menni, de õ biztosít arról, hogy igenis, ameddig a jegyünk szól, addig el is érünk épségben.
És Jézus nem pusztán elvisz minket a
célig, hanem számtalan csodát is megmutat nekünk útközben. Aki repült, talán látott már naplementét vagy napfelkeltét a felhõk fölött. Mikor minden
aranyban úszik, és az ember nem lát
mást, csak csillogást. De ugyanilyen különleges belekerülni egy nagy felhõgomolyagba. Nem látunk semmit, csupán a
nagy fehérséget, de tudjuk, hogy jó úton
haladunk. Vagy amikor átutazunk egy
település fölött, és szembesülünk vele,
milyen kicsi is minden és Isten milyen
nagy.
Nyissuk hát ki életünk, szívünk ajtaját Jézus, a pilóta elõtt, és engedjük,
hogy elinduljon végre a repülõnk a célállomásra. Hagyjuk rá magunkat, és fi-

gyeljünk minden utasítására, amit induláskor mond a hangszórókon keresztül.
Aztán nem szabad elfelejtkeznünk a
stewardesseinkrõl sem. Ezek a légi utaskísérõk, ki tudja, kicsodák az életünkben, de mellettünk állnak, ha szükségünk van bármire. Egy családtagunk,
egy rokonunk vagy egy barátunk, de az
is lehet, hogy egy idegen. Nem engednek minket elcsüggedni még egy nagy
vihar esetén sem. Ha lefelé zuhanunk,
akkor is ott állnak mellettünk töretlenül.
Ellátnak bennünket jó tanáccsal, de akár
csak a puszta jelenlétükkel, gondoskodásukkal vagy mosolyukkal teszik egyszerûbbé, szebbé az életutunkat. Talán
azt hisszük, könnyû feladat ez, mellettünk szolgálni, figyelni a rezdüléseinket,
kedvünket, kívánságainkat, talán azt
gondoljuk, õk mindig mosolyognak, õk
mindig boldogok, de néha kívülrõl is
nézzünk magunkba: mi tényleg "könynyû" utasnak számítunk? Vagy mindenért reklamálunk: kicsi ez az ülés, meleg
a víz, hideg a tea, túl szoros az öv, nem
szimpatikus a mellettem ülõ, lassan haladunk, nem tudunk aludni. Jelenetet
rendezünk, fegyelmezetlenek, arrogánsak, mogorvák, válogatósak, lekezelõk
vagyunk. Közben észre sem vesszük,
hogy õk is emberek, nekik is végig kell
utazniuk ezt az utat minden kényelmetlenség ellenére, nekik is fárasztó, kimerítõ az útjuk, csak nekik állniuk kell akkor is, amikor mi kényelmesen ülünk,
sõt, talán el is bóbiskolunk. Ezért néha
köszönjük meg nekik, hogy mellettünk
vannak…
(Sz.Sz.I.)

Kalendárium: 2011. november 15. - december 15.
•
•
•
•
•

November 19.: Árpádházi Szent Erzsébet
November 20.: Krisztus Király, a nagymisén Jubiláló Házaspárok Ünnepe
November 27.: Ádvent elsõ vasárnapja, a kismise elején ádventi koszorúszentelés
November 30.: Szent András apostol
December 8.: Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatása

2011. november

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

7. oldal

REF ORM ÁT USÉLET
Bocsáss meg!
"Viseljétek el egymást, és bocsássatok
meg egymásnak, ha valakinek panasza
volna valaki ellen…" (Kolossé 3:13)
C. S. Lewis mondta: "Mindenki szép
gondolatnak tartja a megbocsátást, amíg
nem történik vele valami, amit meg kell
bocsátania". Mac Anderson írja: "Az életben néhányszor rosszul bántak velem. Az
elsõ reakcióm… a harag és a neheztelés
volt. Éreztem, ahogy a gyomrom összeszorult, elment az étvágyam, és az öröm
eltûnt az életembõl… mintha egy kosármeccsen egy félidõt fémbõl készült cipõkben játszottam volna. Majd az öltözõben
az edzõ ezt mondta: "A második félidõben
próbáld ki ezt a pár Nike cipõt!". Szorozd
ezt meg tízzel, és megérted, milyen érzés
letenni az érzelmi terheket a megbocsátás
ereje által." Jézus leleplezte azt a mítoszt,
hogy a szeretet érzelmekre épül. A szeretet
akarati döntés, ha szereted Istent, megtartod parancsolatait. Ez ilyen egyszerû. Ha
azzal küszködsz, hogy megbocsáss valakinek, aki megbántott, íme néhány szentírási útmutatás, ami segítségedre lehet.
Ne keress megtorlást! Inkább
"…gyõzd le a rosszat a jóval" (Róma
12:21)! Isten azt mondja: "Enyém a boszszúállás, én megfizetek" (Róma 12:19).
Ne siess az ítélettel! Ez nem mindig könynyû, ha te vagy a sértett fél, de a Végsõ Bíró azt mondta: "amilyen ítélettel ítéltek,
olyannal ítéltettek…" (Máté 7:2). Hozd
rendbe a dolgokat! Jézus azt mondta:
"…békülj ki… atyádfiával…" (Máté
5:24). Ne várj arra, hogy a másik ember tegye meg az elsõ lépést - tedd meg te! "Törekedjetek mindenki iránt a békességre…"
(Zsidók 12:14). Imádkozz azért, aki megbántott! Bármennyire is nehezedre esik,
"…imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket" (Lukács 6:28)! Isten megadja kegyelmét ahhoz, hogy meg tudj bocsátani, és hogy az embereket az Õ szemével tudd nézni.
A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB
Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap:
maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhetõ az említett honlapon, vagy a következõ
címen: Mai Ige, 6201 Kiskõrös, Pf. 33.

Isten megismerésének és
dicsõítésének lehetõségei
2011. november

Bibliaóra
Péntek 18 óra,

Október 2.:
A jelölõbizottság bemutatása a gyülekezetnek és fogadalomtételük az Istentiszteleten
Október 27.: Presbiteri gyûlés; a jelöltekre vonatkozó javaslat megtárgyalása
November 20.: A jelöltek bemutatása a
gyülekezetnek az Istentiszteleten
November 27: Az Istentiszteletet követõen, egyházközségi közgyûlés, melyen
a presbitérium megválasztására kerül sor
2012 január 8.:Az újonnan megválasztott presbiterek eskütétele. Az új presbitérium hivatalába lép

Filmklub (házas kör)
Havonta egyszer a Bibliaórán filmet nézünk - péntek 18 óra

Bibliaóra

Istentiszteletek - vasárnap 10 óra
Gyermek-istentiszteletek - minden vasárnap a 10 órai Istentisztelettel párhuzamosan
Interaktív Istentisztelet - minden hónap
3. vasárnap 10óra, november 20.

Házi Istentisztelet - havonta, 4. csütörtök
15 óra
November 24. csütörtök 15 óra
Presbiteri bibliaóra és gyûlés
November 8. kedd, 18 óra
Kiemelkedõ alkalmaink
• Advent 1. vasárnapja, úrvacsora - november 27. - Presbiterválasztás

Hittanórák
Óvodai hittanóra ideje, helye: kedd,
10.30-11.00, Óvoda irodája
Alsós hittanóra ideje, helye: kedd, 6.
óra (12.35-13.20), 1. osztály tanterme
Felsõs hittanóra ideje, helye: szerda 6.
óra (12.35-13.20) 8. osztály tanterme
Konfirmációs elõkészítõ ideje, helye:
kedd 7. óra (13.30-14.15) 8. osztály tanterme

Presbiterválasztás 2011
2011 év végén a soron következõ Presbiteri tisztújítás következik.
Ha valaki Istentõl való elhivatottságot
érez a szolgálatra, akkor a választott jelölõbizottságnak, illetve a lelkipásztornak
bátran jelezze.
A választási rend idõpontjai a következõk:
Szeptember eleje : megfelelõ gyülekezeti tagok keresése a jelölõbizottságba
Szeptember 27.:
Presbiteri
gyûlés; a jelölõbizottság megválasztása

élet, ige, közösség
péntekenként 18 órától házasoknak, felnõtteknek egyaránt gyermekfelügyelettel
Témák
Rick Warren: Céltudatos élet c. könyve
alapján
Szeptember 23. Illés története - megújulás,
erõre kapás
Szeptember 30. az egész Istennel kezdõdött (1.fejezet a Céltudatos élet c. könyvbõl)
Október 7. Az ember léte nem a véletlen
Október 14. Mi mozgatja életünket?
Október 21. Filmklub : A kegyelem kártyája c. film
Október 28. Az örökkévalóságra teremtve
November 4. Ökumenikus alkalom: Életünk órája- egyén a közösségben c. elõadás
November 11. Az élet Isten szemszögébõl
November 18. Filmklub: Sarah választása
c. film
November 25. Az élet ideiglenes állomáshely
December 2. Minden érte van
December 9. Isten örömére teremtettünk
December 16. Filmklub: A szív bajnokai c.
film
December 30. (31.) közös szilveszter
2012. Január 6. Mi fakasztja Istent mosolyra?
Január 13. Az Istenimádat lényege
Január 20. Filmklub: Bátorság c. film
Január 27. A legjobb barátom: Isten
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Láthatatlan kiállításon jártak a felsõsök
Ide mindenkinek el kellene menni!
Nemcsak a gyerekek között, de a tanáriban is napokig beszédtéma volt a felsõsök budapesti kirándulása, amikor is meglátogatták
a Láthatatlan kiállítást. Mindenki átérezhette, milyen vaknak lenni,
milyen érzés így boldogulni a mindennapokban. Mert õk is dolgoznak, utaznak, fizetnek a boltban, élik az életüket. Látásukra azonban
nem támaszkodhatnak, mely annyira fontos minden egészséges, látó embernek. Nekik ott van helyette a tapintás, a szaglás, a bot és
persze a vakvezetõ kutya. Ezen a kiállításon a gyerekek is csak ez
utóbbiakra, és vak emberek segítségére támaszkodhattak a láthatatlan világban tett kiránduláson.
Néhány gondolat a látottakról:
"A láthatatlan kiállítás nagyon jó volt, mert átélhettük azt, amit
egy vak átél. A vak bácsi elmesélte, hogy az emberek nem azért
nem segítenek, mert buták, hanem mert nem tudják, hogy mit kell
csinálni. A bácsi 40 évesen vakult meg, ezért neki jobb, mint aki
vakon született. Elmesélte, hogy aki egy kicsit lát, az feketét lát, és
aki egyáltalán nem lát, az rózsaszínt. De õk attól, mert vakok, azért
álmodnak." Farkas Norbert 5.o.
"Metróval mentünk a láthatatlan kiállításra. Nagyon tetszett,
mert amikor bementünk, nem lehetett látni semmit, és nagyon élethû hangok voltak odabenn. A konyhában tûzhely, sok tepsi volt, de
azt is csak tapogattuk. Egy szobrokkal teli szobában is voltunk,
ahol sok ismerõs szobrot lehetett kitapogatni." Oláh Tibor 5.o.

"Mikor beléptünk abba a teljesen fekete, fény nélküli szobába,
mindenkinek a hangján lehetett érezni, hogy fél. De mégis mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, hiszen megismerhettük a
vakok életét és rájöttünk arra, hogy nem szeretnénk így élni. A mi
idegenvezetõnk nagyon nyitott volt felénk, minden kérdésünkre
nyíltan válaszolt, még akkor is, ha az személyes volt." Hák Adrienn 8.o.
"Minket Elemér vezetett, aki már 6 éve vak, és a családját soha többé nem láthatja, és ez szerintem elrettentõ. Megkérdeztük,
hogy a családtagjait hogy tudja elképzelni, ahogy növekednek. Elmesélte, hogy az agyával gondolja el azt, hogy hogyan nõ a lánya."
Dudás Erzsébet 8.o.
" A sötétben arra lettem figyelmes, mennyire jobban fülelek.
Úgy éreztem, csak akkor vagyok biztonságban, ha kicsiket lépek,
ha szinte csoszogok. A tárgyakat tapogatással ismertük fel. Hihetetlen, mennyire más élmény zajok, tárgyak felismerése, ha nem lát
az ember." Gyurján Áron 7.o.
"Érdekes volt, mert be kellett takarni a szemedet, és kaptál a
kezedbe egy botot. Tehát az volt a lényeg, hogy a labirintusból ki
tudj jönni úgy, hogy csak bottal tájékozódhatsz." Szabó Liliána
7.o.
"Nagyon érdekes volt, mert semmit sem láttunk. De én élveztem, mert tudtam, ha kijövök, akkor újra látni fogok."
Tari Roland 8.o.

Õszi kirándulás
Már hagyomány , hogy egy szép õszi napon az alsósok felkerekednek, és együtt kirándulni indulnak. Ez a nap most október
6-a volt, mely jó választásnak bizonyult, mert gyönyörûen
sütött a nap, kellemes õszi idõ volt.
Az erdei séta elõtt a moziban "vártuk", hogy felszáradjon a harmat. A "Hupikék törpikék" címû film után a
Kecskeméti Arborétum csodálatos növényvilága és annak õszi
színvilága kápráztatott el minket. Természetesen a játszóteret is
birtokba vettük.
A Mária-kápolnánál rövid mûsorral megemlékeztünk az
aradi vértanúkról, és koszorút helyeztünk el.
Takácsné Kis Márta

Hol járt a tánccsoport az elmúlt hónapokban?

Lakitelek

Balatongyörök
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Sajókirályi (Szlovákia)

Szentkirály

Tiszaug

Cibakháza

Kecskemét (Hírös Hét)

Vágkirályfa (Szlovákia)

Székelyudvarhely (Erdély)

Kecskemét (GAMF)
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Bográcsos fõzõverseny
Bódogh Szabolcs és Kozma Gyula
bográcsos marhapörkölt fõzõ versenyt
kezdeményezett október 22-i idõponttal
az iskolai játszótéren. A verseny célja
egy hagyományteremtés "alapkövének"
a lerakása. A késõi idõpont ellenére
szentkirályi viszonylatban a verseny sikeres volt, még Kadafalváról is érkezett
"versenyzõ". Kilenc bográcsban fortyogott a finom étel. A vidámságban nem
volt hiány, hiszen a marhapörkölt csak
úgy az igazi, ha vörösborral locsolják:
egy kicsi a pörköltbe, kicsivel több a
szakácsok gyomrába, hogy ott aztán jó
hangulattá alakuljon át. A szervezõk jövõbeni vágya, hogy rendszeressé váljon

a rendezvény, persze anyagi támogatók
bevonásával. Az izgalom a végére érkezett el, az eredményhirdetésre. A zsûri
Kovács Tibor "fõztjét" találta az elsõ

helyre érdemesnek. A második helyezést
S. Nagy István, míg a harmadikat Köteles
Tamás
pörköltje
kapta.
-szerk-

A gyõztes bogrács alatt lobog a tûz

A színe már nagyon szép

Majdnem kész

Alakul már

Igazi kis kóstoló

Házassági évforduló
Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nõ és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.

Házassági évfordulót ünnepelt Béni
Sándor és Béni Sándorné Vári Mária. Ötven évvel ezelõtt fogadtak örök hûséget egymásnak. A nevezetes napot az aranylakodalmat ünneplõket népes rokonság, és a család
tagjai, két gyermekük, és hat unokájuk köszöntötték.
Marika néni, Sanyi bácsi! A Hírmondó
szerkesztõsége nevében kívánunk még soksok együtt töltött évet békességben és jó
egészségben. Isten éltesse Önöket!
-szerk-

Adalékok Szentkirály történetéhez
1926. szeptember 20. A Szentkirályi lakosok kérelemmel fordultak Kecskemét
városához, a belvizek elvezetéséhez kértek
segítséget.
1935. október 28. Felavatták a Szentkirályi gazdakör székházát.
1938. május 29. Jégverés pusztított
Szentkirályon és környékén.
Tejszövetkezet kérelme tejbegyûjtõ engedély kiadása iránt.
A Kecskeméti levéltárban végzett kutatómunkám során találtam egy Szentkirályt
is érintõ iratot. A Felsõszentkirályi tejszövetkezet 1948 elején kérelmet nyújtott be
Kecskemét városához kis tejbegyûjtõ állomás mûködtetése tárgyában. A város I. fokú Iparhatósági V. ügyosztálya határozatban válaszolt a kérelemre 1948. május 3án.
Kivonat a határozatból: "A Földmûvelésügyi miniszter úr a 159000/1941.
F.M.sz. rendelet 4.§-a alapján a kereskedelem és szövetkezet ügy miniszter úrral
egyetértõleg, engedélyt adok arra, hogy a
Felsõszentkirályi pusztán az elõírt engedélyezési eljárások lefolytatása után, az öszszes feltételek fennforgása esetén a
159000/ 1941. F.M.sz. rendelet 6.§. 1. bek.
C. pontja szerint minõsülõ kistejbegyûjtõ

ipar gyakorlására jogosító iparengedélyt kiadjon. A 159000/1941. F.M. sz. rend. 17 §nak 3.bek. értelmében az iparhatóság a F.
M. elõzetes hozzájárulását tartalmazó leírat
megérkezésétõl számított 15 napon belül
helyszíni tárgyalást tûz ki. A tárgyalásra
meg kell hívni: a kérelmezõt, a községi elõjáróságot, a tiszti orvost, a megyei állami
gazdasági felügyelõséget. A szakértõk
megtekintik a helyiségeket. Jegyzõkönyv
rögzíti majd a szakközegek véleményét. Az
elõírt követelményeket e rendelet 11.§-a
részletesen felsorolja. A rendelet folytán a
tárgyalást 1948. május 13. napjára tûzöm
ki. Felhívom a tisztiorvost, és a vármegyei
gazdasági felügyelõt, hogy ezen helyszíni
tárgyaláson jelenjen meg. Kérem a közigazgatási kirendeltség vezetõjét, hogy õ is
legyen jelen, a helyszíni tárgyaláson jegyzõkönyvet vezesse". Kecskemét 1948. május 3. A hatóság vezetõje Bárány János sk.
Az irományok mellett nem találtam
olyan anyagot, jegyzõkönyvet, amely tartalmazta volna a helyszíni szemlét. Mivel
Szentkirályon mûködött tejbegyûjtõ állomás, az is bizonyítja azt a tényt, hogy eredményes tárgyalás folyt 1948. május 13-án
Szentkirályon.
Közreadta: Kenyeres Dénes.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Almával töltött csirkecomb zöldséges tócsnival
Hozzávalók:
1 kg csirkecomb, 2 db alma, grillcsirke-fûszersó,
olaj a sütéshez; a zöldséges tócsnihoz: 2-3 szál
sárgarépa, 1 nagy fej hagyma, 4-5 db krumpli, 1
db cukkini, 1 db padlizsán, 2-3 tojás, liszt, só, petrezselyemzöld, olaj a sütéshez.
Elkészítése:
A csirkecombot elõzõ este jól bedörzsöljük az olajban elkevert
grillcsirke-fûszersóval, és ebben a pácban hagyjuk felhasználásig.
Az almát meghámozzuk, kis szeletekre vágjuk, és azokat a csirke
bõre alá dugjuk úgy, hogy ne látszanak ki. A tepsiben egymással
szembe forgatva elhelyezzük a csirkecombokat, mellé tesszük a
maradék almadarabkákat is, majd az egészet meglocsoljuk a páclével. Fóliával letakarjuk, és forró sütõbe tolva kb. 20 percig pároljuk közepes hõfokon. Ha a hús megpuhult, levesszük a fóliát, és kicsit magasabb fokozaton 10-15 perc alatt ropogósra sütjük. Közben néha meglocsolgatjuk a pecsenyelével, hogy ne száradjon ki.
A tócsnihoz a zöldségeket meghámozzuk, lereszeljük, összekeverjük a tojással és szükség szerinti liszttel, sóval és aprított petrezselyemzölddel ízesítjük, majd evõkanállal forró olajba szaggatjuk, és
megsütjük. Az almával töltött csirkecombokat zöldséges tócsnival
tálaljuk.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

Novemberi csillagos égbolt
Az egyre hûvösödõ esték kicsit didergõssé teszik az
eget figyelõ érdeklõdõket. Ha derült az idõ, és köd vagy pára nem zavarja a tiszta látást, egész éjjel láthatjuk Naprendszerünk óriás bolygóját a Jupitert.
Ötször messzebb van a Naptól, mint éltetõ bolygónk a
Föld. Átmérõje 11-szerese, míg súlya 318-szorosa Földünkének. A Jupiter óriási elektromágneses sugárzással rendelkezik, melyet a földi élet nem bírna ki, sõt a mûszereink is
tönkre mennének. A közelébe irányított mesterséges égitesteket ezért különleges védõburkolattal látják el. Ez az óriásbolygó Naprendszerünk "szemétbegyûjtõje", hiszen hatalmas gravitációjával magához vonzza a Naprendszer külsõ felébõl érkezõ kozmikus eredetû ûrtörmeléket, melyek
egyes esetben veszélyesek lennének a földi életre, vagy veszélyeztetnék azt. Néhány éve egy üstökös becsapódását figyelhették meg a kutatók. Nagy valószínûséggel földünkre
ez a becsapódás végzetes lett volna, legalább is az élõvilágra. Mûvelõdési házunk tükrös távcsövével lehet látni a Jupiter 4-500 km-es sebességgel rohanó felhõsávjait, vagy a
négy legnagyobb holdját. Égboltunkon majdnem a fejünk
fölött, kicsit nyugatabbra látszik szabad szemmel elmosódott hosszúkás foltként az Androméda köd. Ez egy galaxis,
melynek spirális karjait már kisebb távcsõvel is megláthatjuk. Érdekessége, hogy a távoli jövõben Tejútrendszerünk
nekiütközik. A számítások szerint a két galaxis óránkénti
másfélmillió kilométeres sebességgel közeledik egymáshoz. Kedves Olvasó! Ha mindezekrõl többet szeretne tudni, kérem, látogassa csillagász klubunkat.
V.F.
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OKTÓBER IDÕJÁRÁSA
Amennyire kedvezett az idõjárás a tüzelõ-megtakarításnak,
legalább annyira nem használt az õszi vetések talaj-elõkészítésének. A hónap elsõ néhány napja szinte nyárias hangulatúan napsütéses meleg volt, 20-25 C körüli nappali hõmérséklettel. A növények - elsõsorban a fák semmi jelét nem mutatták, hogy naptár szerint õsz van. A lombok nem sárgultak, a dió érése több hetet késett. Ez a sok napsütés tette igazán édessé a szõlõket. Az elsõ jelentõsebb hajnali fagy a hónap közepén érkezett, és több méteres magasságig hideg leheletével tönkre tette a fagyérzékeny
fák-bokrok leveleit /eperfa, akác, dió/. A lágyszárú növények is
áldozatul estek az elsõ fagynak. A hónap második felére sem lehetett panaszkodni. Szép és jó idõ volt némi kis esõvel, csak kevés volt. A szárazság ellenére a hónap végén a Tasi-ér alján megjelent a talajvíz, ami annak tudható be, hogy az idén a vízszint
nem süllyedt mélyre az elmúlt évi csapadék bõség következtében.
Jelenleg a talajvízszint 275 cm-en van. Egy évvel ezelõtt 170
cm volt. A jó idõ késleltette a vándorvarjak érkezését, az elsõt
21-én láttam falunk fölött repülni. A darvakat igazán nagy csapatokban 25-e után lehetett látni. Ezek a "krukkogó" nagytestû vándormadarak egykoron hazánk területén is fészkeltek. Nem véletlen, hogy némely városunk címerében is szerepel ez a pompás
külsõvel megáldott madár /Tompa, Makó, Püspökladány/. Ma
már csak egy-két hónapos pihenõhelynek használják a nagyobb
pusztaságokat, úgymint Hortobágyot, a Szeged környéki pusztákat. A 2008-as daruszámláláskor a Hortobágyon közel 80.000
egyedet számoltak meg. Rendszeresen látogatják a zöld vetéseket, és a kukorica tarlókat, egy kis zöldet és szemest csipegetni,
hogy aztán szép lassan telelõ helyükre Afrikába vagy a Közel-keletre vonuljanak. Gyakorlatilag már minden vándormadár elköltözött. A kerti rozsdafarkú kivételével. Ezek a házunk körül magukat mutogató énekes madarak még kitartanak. Nagyon gyorsan el tudnak tûnni, elsõsorban éjjel vándorolnak, kivédve a ragadozó madarak éles látását, ezzel életüket mentve. Csapadékviszonyok: 7-én 0,8 mm, 10-én 0,3 mm, 20-án 13,2 mm, 22-én 1,6
mm. 23-án 3,2 mm, 24-én 6,2 mm. Összesen: 25.3 mm. A sokévi
átlag: 34 mm.
Vecsei.

Anyakönyvihírek
Születtek: Zana Cosmina Blanca 2011. október
18-án anyja neve: Lázár Cosmina; Pácsa Adrián
2011. október 24-én anyja neve: Lakatos Liza; Csákvári
Hanna 2011. október 31-én anyja neve: Horváth Klára
Elhunyt:
Szente-Varga János

élt 78 évet

Köszöntés
Sok szeretettel köszöntünk névnapod alkalmából

id. CSÕSZ IMRE
Az élet bármilyen nehéz és mostoha,
Szeretni megtanít, de feledni soha.
Szeretõ feleséged
és Családod

HIRD ET ÉSEK
* 110 m2 alapterületû, központi fûtéses felújított szép
ház eladó Szentkirályon központhoz közel. Nagy pince,
beépíthetõ tetõtér, nagy melléképület, mûhely, garázs. Érdeklõdni a 06 30 813 56 98 telefonszámon.
* Családi ház eladó Szentkirályon, a Dózsa György utca 16. szám alatt. Érdeklõdni a 06 70 882 7051 telefonszámon.
* Eladó ház Szentkirályon, a Petõfi Sándor utca 13.
szám alatt. Érdeklõdni 06 76 445 084 telefonszámon.
* Eladó vitrines tv-szekrény, franciaággyá alakítható
négyszemélyes kanapé 2 plüssel, cipõs szekrény. Érdeklõdni: 06-30/97-92-162
* Lakóház eladó! 2 szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba, spájz. 70 négyzetméter hasznos tér, rendezett környezet. Irányár 4,5 millió forint. Érdeklõdni: 06-70/881-8163

Pályázat fecskeházi
lakások bérleti jogára
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselõtestülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévõ Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti fecskeház 1. és 4. számú garzonlakásának bérletére. A pályázatok beadási határideje: 2011. november 21. hétfõ 12
óra. A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a
szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri
Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A részletes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben átvehetõ. A pályázatok elbírálását a képviselõ-testület végzi, legkésõbb 2011. november 30-ig.
Szabó Gellért polgármester

Csillagász szakkör Szentkirályon
a mûvelõdési házban
Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmekkel és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat
alapjait megismertetni minden érdeklõdõvel.
Novemberi idõpontok: 11-én pénteken, este 5 órától.
25-én pénteken, este 5 órától.
Minden érdeklõdõt várok a Mûvelõdési Házban.
Szakáll Norbert

KÖNYVELÉSTÉSKÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalokcsaládigazdák,egyénivállalkozók,
BT-k,Kft-krészére.Vállalkozásindításávalkapcsolatos
tanácsadás,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.Õstermelõk,magánszemélyek
adóbevallásátelkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
Érd.:76/343-219vagy06-30/266-85-36
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.

AFORIZMÁK
"A kutyák azonnal jönnek, ha hívjuk õket; a macskák veszik az üzenetet, de csak akkor jönnek, ha õk jónak látják."
"Egyetlen állatfaj sem alakított ki olyan meghitt viszonyt
az emberrel, s õrizte meg annyira mozgási és cselekvési
szabadságát, mint a macska."
"A macskák hallószerve úgy lett felépítve, hogy az emberi hang, behatolván az egyik fülön, zavartalanul távozhasson a másikon."
"Túljárni egy macska eszén, aki nem akar befáradni a
házba - ez bizony felér egy sakkfeladvánnyal."
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