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20 évesek lettünk!

Nagyon rég volt már 1992 õsze,
amikor a szüreti felvonulás után
PápainéTerike és KisprumikAmbrus
bácsimegkért,hogytanítsaktáncokat
azakkoricsõszöknek.Hátígykezdõdött!Pörögtekazévek,ésmost2012tírunk.Pontosan20évteltelazóta.A
SzentkirályiTánccsoport20éveslett!
Ebbõlazalkalombóloktóber27-én
találkozótszerveztünk.Kisebbekkérdeztéktõlem,hogymilyenezatáncos
találkozó.Mondtam,hogyolyan,mint
egyosztálytalálkozó.Azértnemteljesen,hiszittnemegyosztály,hanem45 korosztály találkozik. Elõfordulhat,

hogyvannak,akiknemisismerikszemélyesen egymást, hisz nem
egyidõben táncoltak. Mégis fantasztikusezatalálkozó,hiszegyrésztarégi
táncosok újra beszélgethetnek, akik
pedig nem ismerik egymást, most
megtudhatják, hogy milyen sokan, és
kik építették föl a Szentkirályi Tánccsoport hírnevét. És ne feledkezzünk
megazokrólsem,akikazifjúságicsoportbannem,deagyermekcsoportban
akár 8-10 évet is táncoltak. Egyszer
egy újságíró megkérdezte, hogy hány
táncosvolta20évalatt.Nemtudtam
pontosanmegmondani.Afellépõ,ifjú-

MEGHÍVÓ
NOSZTALGIABÁLLESZSZENTKIRÁLYON
AMÛVELÕDÉSIHÁZBAN,2012.NOVEMBER17-ÉN
19ÓRAIKEZDETTEL.
A NOMÁD ZENEKAR HANGULATOS ZENÉJÉRE TÁNCOLHATNAK,
MULATHATNAK A VENDÉGEK.
JELENTKEZNI, ÉS ÉRDEKLÕDNI LEHET NOVEMBER 14-IG
GERGELYNÉ MARIKÁNÁL SZEMÉLYESEN, VAGY A 06 70 452 3850-ES TELEfONON.
TOMBOLA, BÜfÉ
MINDENKIT, SZERETETTEL VÁRUNK

ságicsoportbankb.120fõtáncolt,és
ehhezjönnekmégagyerekek.Nagyságrendilegszerintemtöbbszázrólbeszélhetünk. Bízom abban, hogy ez a
többszázemberszívesengondolviszsza a táncos évekre, a sok játékra, a
sokszori gyakorlásokra, a fellépésekre,asikerekre,akirándulásokra,avidámbeszélgetésekre!
Ezt tettük a találkozón is: visszaemlékeztünk.Segítettekebbenafényképek, a táncos naplók, a videofelvételek. Az ifjúsági csoport legifjabb
tagjai tánccal köszöntötték a megjelenteket.Afinomvacsorautánajelenlegifellépõcsoportbemutattaa20év
egyiklegsikeresebbkoreográfiáját,az
Egyveleget. Az est fénypontja volt,
amikorugyaneztaprodukciótazöszszes jelenlévõ táncos együtt is eltáncolta.Természetesennemmaradhatott
elaszülinapitortasem,amihatalmas
volt. És hatalmas volt az én örömöm
is, hogy együtt láthattam egykori és
mostani táncosaimat! Köszönöm az
élményt, az együtt töltött éveket és a
csodaszépajándékot!
Külön köszönet a találkozó megszervezésében nyújtott segítségért
BencsikMarcsinak!
(Reményeimszerintanagycsapat
hamarosan újra együtt táncol. Közös
produkcióttervezünkatáncosbálra!)
Takácsné Kis Márta
(Folytatás képekben a 8. oldalon.)
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A képviselõ-testület október 25-ei ülésén történt
Aképviselõ-testületoktóber25-éntartottasoronkövetkezõülését.Anapirendekközött szerepelt a Fecskeház lakásának bérbeadása,elõterjesztésatiszakécskeijárásihivatalfelállításávalkapcsolatbanazönkormányzatunkésaBács-KiskunMegyeiKormányhivatal közötti megállapodás jóváhagyásáról,
tájékoztatás az Általános Iskola mûködtetésérevonatkozókérelembenyújtásáról,elõterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhezcsatlakozáshoz,elõterjesztésatanyagondnoki,valamintatornacsarnokgondnoki
állásrapályázatkiírásáról,2013.évibelsõellenõrzési terv jóváhagyása, ingatlancsere
ajánlat.
Azülésen6képviselõtagvoltjelen.
Az ülés megnyitása után a polgármester
arróltájékoztatott,hogyafecskeháztetõtéri6.
számú lakására egy pályázat érkezett.A pályázók Kecskeméten dolgoznak, Szentkirályon szeretnének letelepedni.A pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek megfelelnek,
ígyaképviselõ-testületapályázatotelfogadta.
Eztkövetõenajárásihivatalfelállításával
kapcsolatosmegállapodástárgyalásárakerült
sor. A polgármester elõterjesztésében elmondta, hogy e hó végével kell megállapodást kötni a polgármesternek és a megyei
kormánymegbízottnakarról,hogyajárásihivatalfelállításakapcsánazönkormányzatmilyeningóésingatlanvagyontárgyakat,továbbá eddig államigazgatási feladatot ellátó, illetve hozzá tartozó funkcionális feladatot
végzõ köztisztviselõi álláshelyeket és köztisztviselõketadátamegyeikormányhivatalnak.Ezamegállapodástartalmazzaannaka
helyiségnekaKormányhivatalrendelkezésre
bocsátásávalösszefüggõfeltételeketis,amia
leendõjárásiügysegédelhelyezéséülszolgálnaaKözségházán.Ajárásirendszeregyrészt
törzshivatalból,másrésztszakigazgatásiszervekbõláll.Atörzshivatalhatósági,szervezési, funkcionális feladatokat lát el, de ennek
keretében mûködik az okmányiroda, majd a
jövõben a kormányablak is. Ezen felül vannak a járási szakigazgatási szervek: a járási
gyámhivatal, a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szakigazgatási
szerve, a járási földhivatal, a járási hivatal
munkaügyi kirendeltsége, a járási népegészségügyiintézetésajárásiépítésügyihivatal.
Ajárásokkialakításárólszólótörvényalapján
2013.január1-tõlajárásihivatalhozátkerülõ
államigazgatási feladatokat szolgáló vagyon
a feladat ellátásának idõtartamára a Magyar
Államingyeneshasználatábakerül,vagyonkezelõje esetünkben a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatallesz.AMegállapodásbanaz
ÁtadóésazÁtvevõkötelezettségetvállalarra,hogyaközöshasználatúésüzemeltetésû
ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig külön megállapodást
köt.
Akormányhivatalszemélyiállományába
kerülnek a járásokhoz delegált államigazga-

tási feladatokat ellátó köztisztviselõk, valamint a funkcionális (humán, gazdasági, mûszaki-informatikai) feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók, amennyiben
megfelelnek a jogszabályban meghatározott
képesítésifeltételeknek.Aképesítésifeltételekhiányábanátnemvettfoglalkoztatottaknak csak az álláshelyei kerülnek át a kormányhivatalállományába.
A személyi kérdések eldöntése során az
átkerülõfeladatok,hatáskörökésaszükséges
képzettségi feltételek mellett, valamennyi
esetbenfigyelembevettükazátkerülõkollégákszemélyeskéréseit,családikörülményeit,egyébigényeit.Azátkerülõkollégákjogviszonyamunkajogiszempontbólfolyamatos
lesz, azaz kinevezésük módosításával kerülnekátajárásihivatalhoz,ígysemmilyenhátránytevonatkozásbannemszenvednek.
Afentiekmellettegybenarraistörekedtünk,hogyaPolgármesteriHivatalmûködõképessége, a fennmaradó feladatok ellátása
biztosítottlegyen.
AKormányhivatalvezetésebiztosítottarról,hogyatelepülésiügysegédfeladataitlehetõségszerintakorábbanhivatalunknáldolgozó ügyintézõ fogja ellátni, tekintettel az
ügyfelekésazügyekelõzményeinek,ahelyi
sajátosságok ismeretének fontosságára. A
Megállapodás mellékletei pontosan tartalmazzák az átkerülõ köztisztviselõket, valamint az ingyenes használatba átadott ingatlantésinformatikaieszközöket.
Kutasi Ferenc alpolgármester aggodalmának adott hangot, mivel a fentiektõl függetlenülhelyiszintentovábbraismennikell
a dolgoknak. Akik átkerülnek a járáshoz,
azokkalegyüttkelldolgozniajövõbenis.Elvi szinten vannak aggályai, mivel nemcsak
eszközökrõlvanszó,hanememberekrõlis.
Ezutánaképviselõ-testület5szavazattal,
1tartózkodássaljóváhagytaamegállapodást.
A harmadik napirendi pont keretében a
polgármesterazÁltalánosIskolamûködtetésére vonatkozó kérelem benyújtásáról tájékoztatott.Elmondta,hogyaNemzetiköznevelésrõlszólótörvényfolyóévjúliusimódosításahoztabeafogalmakközéafenntartóés
amûködtetõelkülönítését.Elõbbiazatermészetes vagy jogi személy, aki vagy amely a
köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik,
mígmûködtetõazatelepülésiönkormányzat,
amely a saját tulajdonát képezõ ingatlanban
folyó állami köznevelési feladatellátáshoz
kapcsolódóingóésingatlanvagyontüzemelteti.
Láthatótehát,hogyamûködtetéscsupán
aköznevelésnekhelyetadó,aztlehetõvétevõ
ingó és ingatlan vagyonhoz kötõdik, magához a feladatellátáshoz, az épületben zajló
munka szervezéséhez nem.Az Nkt. idõközben módosításra került, és a módosítás szerinta3000lakosalattiönkormányzatvállalhatja az illetékességi területén lévõ összes,
sajáttulajdonábanálló,azállamiintézmény-

fenntartóközpontáltalfenntartottköznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon mûködtetését. Fontostehát,hogyennélatelepülésikategóriánál
azállamifenntartóabbólindulki,hogyatelepülések nem képesek a mûködtetésre; a
több iskolaépülettel rendelkezõ önkormányzat nem válogathat; továbbá a törvény nem
vonatkozikazegyházifenntartású,vagymagániskolákra, de az óvodákra sem, hiszen
ezeknemkerülnekazállamiintézményfenntartóközponthoz.Amûködtetéskeretébenaz
önkormányzatsajátforrásaiterhérebiztosítja
az ingó és ingatlan vagyon üzemeltetésével
kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket.
Ez lényegében a közmûvek, és a takarításkarbantartásköltségétjelenti.Atörvényelõírjaaztis,hogyazönkormányzatnakavállalásaiteljesítéséhezszükségesgazdaságiésjövedelemtermelõ képességekkel rendelkeznie
kell, és errõl adatot kell szolgáltatnia. Ha
ezeknem,vagycsakrészbentámasztjákaláa
mûködtetési képesség meglétét, a kérelmet
elutasítják.
Amûködtetésegyedifeltételeitazönkormányzat és az állami intézményfenntartó
központ külön megállapodásban rögzíti. A
mûködtetés vállalásáról a döntést folyó év
november15-iglehetmeghozni.Ennekidõtávja is újra lett szabályozva, hiszen kezdõ
napja2013.január1.,errõllemondanipedig
csak a legközelebbi helyi önkormányzati
képviselõk választását követõ év (2015.)
március 31. napjáig benyújtott kérelemmel
lehetséges a következõ tanévtõl, azaz 2015.
szeptember 1-tõl kezdõdõen. Mivel az adatszolgáltatáshoz szükséges táblázatot tartalmazóKormányrendeletnemjelentmégmeg
aMagyarKözlönyben,ígyaképviselõ-testületanovember15-igösszehívottülésenhoz
majddöntéstakérdésben.
Ezt követõen a polgármester arról tájékoztatott,hogyaNemzetiErõforrásMinisztériumismétkiírtaaBursaHungaricaFelsõoktatásiÖnkormányzatiÖsztöndíjpályázatot,
melynek célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányoshelyzetû,szociálisanrászorulófiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása.
Az ösztöndíjrendszer többszintû támogatást
takar,pénzügyifedezetekéntazalábbiforrásokszolgálnak:
A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: Az önkormányzatok által
évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helybenkerülelbírálásra,ígyadöntéshozásazon
aszintentörténik,aholalegtöbbismeretbirtokábanképesekarászorultságotelbírálni.A
települési önkormányzati támogatás havi
összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat, ennek összege minimum 1.000
Ft/fõ/hó. A megyei önkormányzatok által
nyújtotttámogatás:Amegyeiönkormányzat
tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által megítélt ösztöndíj
összegét.
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Intézményi támogatás: A Nemzeti ErõforrásMinisztériumafelsõoktatásbanmártanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó,
szociálisanhátrányoshelyzetûfiataloktámogatásához az önkormányzati ösztöndíjrészt
kiegészíti.Akiegészítésmaximálisösszegea
2012.évifordulóban5.000Ft/fõ/hóvolt.Az
önkormányzatokszámáraazösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes. A
csatlakozási nyilatkozatot 2012. október 26igkellmegküldeni,apályázatikiírástpedig
legkésõbb 2012. október 26-tól kell megjelentetnihelybenajelenlegifelsõoktatásihallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat
kezdenikívánókrészére.Benyújtásihatáridõ:
2012.november23.
Ajegyzõkiegészítésülelmondta,hogyaz
ösztöndíj pályázati rendje megváltozott. A
2013.évifordulótólkezdõdõenapályázatok
illetve az ösztöndíjak kezelésére az EPERBursa rendszer szolgál. Ebben a pályázók a
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regisztrációtkövetõenmagukrögzítikazadataikat,ésazönkormányzatnakapályázókáltal elektronikusan kitöltött és kinyomtatott
ûrlapotkellbenyújtani.
A képviselõ-testület egyetértett az ösztöndíj-rendszerheztörténõcsatlakozással.
EzutánajegyzõismertetteaPolgármesteriHivatal2013.évibelsõellenõrzésitervét,
melyben a közös hivatal létrejöttével alkalmazottbizonylatok,ésszabályzatokellenõrzésérekerülsor.
A képviselõ-testület a tervet jóváhagyta
azelõterjesztettformában.
AkövetkezõkbenKutasiFerencképviselõtagelmondta,azelõzõtestületiülésenfelmerült, hogy az önkormányzatnak iparfejlesztésre alkalmas területe nincs, de magántulajdonbanlévõerrealkalmasterületekvannak,amelyekvásárlássalvagyterületcserével
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kerülhetnének önkormányzati tulajdonba. A
fentiekretekintettelazzalazajánlattalfordult
atestülethez,hogyatulajdonábanlévõegyik
területetelcserélnéazönkormányzattulajdonábanlévõun.pedagógusföldegyrészével.
Acseréreajánlottterület4hanagyságú,gyep
mûveléságúterület.Azingatlanegyaszfaltozottésegyföldútrólegyarántmegközelíthetõ,telekhatáránhúzódikivóvízvezeték,közvetlenközelébentalálhatótranszformátorállomás.Aképviselõ-testületazajánlatotmegvitatta.Nemvetetteelazesélyétaterületcserének,demivelegyelõreolyancélnincs,ami
miatteztcélszerûvolnavégrehajtani,azügybendöntésnemszületett.
Eztkövetõenapolgármestertájékoztatta
a jelenlévõket, hogy a II. körzet tanyagondnokiállásra,illetveatornacsarnokgondnoki
állásranyugdíjazásmiattpályázatotkellkiírni.Aképviselõ-testületegyetértettapályázatokkiírásával.

Családokat segítõ - támogató programok Szentkirályon
AkecskemétiszékhelyûFalugondnokok
Duna-Tisza Közi Egyesülete sikeresen
pályázott az Új Széchenyi Terv kertén
belül a TÁMOP - 5.5.1.B számú,
Álmom
a
CSALÁD
Tanyagondnokokkal a családokért a
kecskeméti kistérség tanyagondnokos
településein - címû projektre. Ennek
köszönhetõenSzentkirályonislehetõség
nyílik egy éven át ingyenes képzések,
tréningek, rendezvények, tanácsadások
megszervezésére, melyek többsége a
Faluházbankerülmegrendezésre.
A projekt átfogó céljai közé tartozik a
családok életminõségének javítása, a
munkanélküliség csökkentése, az egész
életen át tartó tanulás szemléletmódjának kialakítása, a kisgyermekes édesanyák jobb munkaerõ-piaci integrációjának támogatása, a GYES-rõl,
GYED-rõl visszatérõk foglalkoztathatóságánakjavítása.
Aprogrambanrésztvevõkkisgyermekei
számára - igény szerint - gyermekfelügyeletet biztosítunk a különbözõ programok idõtartama alatt, a Faluházban
kialakítottGyerekkuckóban.
A program részletei, melyek a helyi
igényeket követve még változhatnak:
Képzések:
• Elsõsegélynyújtáselméleteésgyakorlata,baleset-megelõzés
• Családinapközivezetõ
• Házigyermekfelügyelõ
• Informatikaiképzés
• Vállalkozásiismeretek

Tréningek:
• Hatékonykommunikáció
• Szakmaikészségfejlesztés
• Munkaerõ-piaci
alapkészségek
fejlesztése
Tanácsadások:
• Családi élet, gyereknevelés, életmód,
életvezetés
• Családtámogatás, családi kedvezmények,jogi,ügyintézési
• Álláskeresési, munkaerõ-piaci tanácsadásgyermekgondozásbólvisszatérõ
szülõkszámára
Elõadások:
• Családiéletrenevelés
• Speciális nevelési igényû és fogyatékosgyermekacsaládban
• Alkohol-,
és
drogfogyasztás
megelõzés
Tervezett közösségi együttlétek:
• Baba-mamakör
• Fõzõklub
• Kézimunkakör
• Csere-bere(szolgáltatás,tárgy)
• Németnyelvûfoglalkozás
2012. november hónapban megvalósuló programok:
november 16. 1700 - "Álmom a
CSALÁD"programnyitórendezvénye
november 16. 1730 - Nevelési módszerek,szülõtípusok
elõadó:Balázs Hajnalka
november20.1500 -Fõzõklub
november21.1000 -Baba-mamakör
november28.1000 -Kézmûveskör
november30.1730 -Aszeretetgyakorlataacsaládban

elõadó:Balázs Hajnalka
Afentemlítettprogramokraminden
érdeklõdõtszeretettelvárunk!
További kérdéseiket, észrevételeiket,
ötleteiketszívesenésköszönettelfogadja a programban résztvevõ települési
koordinátorazalábbielérhetõségeken:
KutasinéKullaiIlona:
Mûvelõdési Ház irodája (6031
Szentkirály,KossuthLajosút16.)
telefonszám:06-70/953-7181
e-mailcím:kullai.ilona@gmail.com

Meghívó
jótékonysági
bálra,
mely a szentkirályi óvodás
gyerekek javára kerül
megrendezésre

2012. december 8-án,
19 órai kezdettel
a Tornacsarnokban!
AjószórakozásrólaHangulat
zenekargondoskodik.
Vacsora:pacal
vagysajtoscsirkemell
AsztalfoglalásHunyadiMiklósnál
személyesenvagya70/337-13-39
telefonszámonnovember30-ig,
2.800.-Ft/fõáron!
Büfé•Szülõktánca•Tombola
Mindenkitszeretettelvárunk!
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Tisztelt Szerkesztõség!
Lakitelkenélekacsaládommal,és
azértfordulokÖnökhöz,hogyújságukon keresztül a lakosság segítségét
kérjem. Kisfiam, Olivér 2010. szeptember5-énszületettKecskeméten48
cm-el,és2600grammal.Aköldökzsinórháromszorvoltanyakáratekeredve,ezokoztaagondokat.Aszületését
követõen legalább négyszer élesztettékújraazelsõ24órában.Eztkövetõen lassan javulni látszott az állapota,
de15naposkorábanátkerültünkDebrecenbe, ugyanis a sok újraélesztést
követõen, agyvérzéseket kapott. A
vérömleny a fejecskéjében elzárta az
agyvízútját,ezértvízfejûségalakultki
nála.Többmûtétután,a2012.júniusi
kontrollvizsgálatokonmindenhol(koraszülöttutógondozó,neurológia,fejlõdés neurológia) nagyon megdicsérték Olit. Az epilepsziás gyógyszereit

is lehetett csökkenteni, egy tulajdonképpenjelképesadagra.Remélhetõleg
idõvel akár el is hagyhatjuk, ez a mi
titkos reményünk. Szerencsére csak
Budapestre kell utaznunk, hogy részt
vehessünk a kezeléseken.Azonban a
fejlesztõ foglalkozásokat nem támogatja a TB, sem az OEP.Az állandó
fejlesztések kiadásai mellett, ami
meghaladjaahavi100.000Ft-ot,igen
nagy anyagi nehézséget okoz egy intenzívterápiánakadíja,ami720euró.
Olivér fejlõdése nyomon követhetõ a
következõ blogon: http://olivermindennapjai.blogspot.hu
A felajánlások a következõ bankszámlára küldhetõk: Pénzes Xénia,
Lakiteleki
Takarékszövetkezet,
52000018-15065294, megjegyzés:
Olivérfejlesztése.
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Mindenszentek
napja
Igazán szép, kellemes idõ lett az
idén mindenszentek napjára.Virágba
borultakatemetõk,asírkertek.Egyegyszálgyertyával,koszorúval,vagy
néhányszálvirággalemlékeztünkelhunyt családtagjainkra, ismerõseinkre,barátainkra.Azidénelmaradtakaz
erõs fagyok, bõvelkedtünk a sírokat
díszítõ virágokban. Igazi krizantém
dömpingvoltaSzentkirályipiaconis.
/afotóatanulság/V.F.

Álláshirdetés
A Képviselõ-testület pályázatot hirdet tanyagondnoki állás betöltésére a II.
körzetbe.
Jelentkezésifeltételek:legalábbalapfokúvégzettség+szakképesítés,legalább
"B"kategóriásjogosítvány,szentkirályiállandólakcím.Ajelentkezõnekvállalniakelltanfolyamelvégzését,valamintatanyagondnokiszolgálatellátásárólszólóhelyirendeletbenésaszakmaiprogrambanfoglaltakat.(EzekmásolatbankérhetõkaPolgármesteriHivatalban.)
Azállásbetöltéséreaközalkalmazottakjogállásárólszóló1992.éviXXXIII.
tv.elõírásaivonatkoznak.Próbaidõ3hónap.
Anapimunkaidõ8óra.
Azállásbetölthetõ2013.január1-tõl.
Akinevezésrõlaképviselõ-testület2012.december24-igdönt.
Azönéletrajzot,ésazállásravalóalkalmasságrövidindokolását,esetlegegyénielképzelésekettartalmazópályázatotaPolgármesteriHivatalbaleheteljuttatnilegkésõbb2012.december10-énszemélyesen,vagypostaiúton.

Álláshirdetés
AKépviselõ-testületpályázatothirdetaTornacsarnok gondnoki állás betöltésére.
Jelentkezésifeltételek:legalábbalapfokúvégzettség,szentkirályiállandólakcím.
Azállásbetöltéséreaközalkalmazottakjogállásárólszóló1992.éviXXXIII.
tv.elõírásaivonatkoznak.Ajelentkezõnekvállalniakellasportcsarnokkülsõbelsõkörnyezeténekrendbentartását,atelepülésisportéletszervezését,együttmûködéstaziskolaisporttevékenységekben.
Próbaidõ3hónap.Anapimunkaidõ8óra.Azállásbetölthetõ2013.január1tõl.Akinevezésrõlaképviselõ-testület2012.december24-igdönt.
Azönéletrajzot,ésazállásravalóalkalmasságrövidindokolását,esetlegegyénielképzelésekettartalmazópályázatotaPolgármesteriHivatalbaleheteljuttatnilegkésõbb2012.december10-énszemélyesen,vagypostaiúton.

1956 forradalmára
emlékeztünk
Hagyomány községünkben, hogy
minden évben megemlékezünk az
1956-osforradalomrólésannakhõseirõl.Azidénoktóber19-énféltizenegyregyülekeztünkahõsiemlékmûvünknél.A Himnusz éneklése, és az
iskolások versei után Kutasi Ferenc
alpolgármester általános iskolás diákokközremûködésével/aképen/koszorút helyezett el 56-os emlékmûvünknél.
-szerk-
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GARABONCIÁS DIÁK
Kós Károly
Bizony,márharmincötéveszürkébbekareggelek,halkabbankoppannakazírógépbillentyûi,
hézagosabbamagyargéniusz,amiótaitthagyott
bennünket. Mert hát kevés íróember tudna és
merne regényt kezdeni ilyen mondattal: "Szelíden öregedõ, szomorúan mosolygó õszi napon,
de amikor éjszakára hóharmat hull a határra."
Igen, az így kezdõdõ regényeket érdemes elolvasni.Ajánlom hát a Varjú-nemzetség címû románt, ami sokak szerint az egyik legszebb magyartörténelmiregényt.Mertnemcsakkorfestésehûésszép,nemcsakcselekményeizgalmasés
fordulatos, hanem mondatai olyanok, mint a jó
aszúbor,kortyolgatvaválnakélvezetessé.ABethlenGáborerdélyifejedelemuralkodásakezdetén,
az 1630-as években játszódóA Varjú-nemzetséget1925-benírtaaszép,sólyomfejûKósKároly,
aki1977-benköltözöttazégbe,nyilvánottjóépítészt,írót,lapszerkesztõtkerestek.
1883-banszületettTemesvárott,németeseredetûcsaládból,degyermek-ésiskoláséveitmár
Kolozsvárotttöltötte,ahogyacsaládjaodaköltözött.Fiatalkorábanalaposanmegismerteavárostólkeletrefekvõtájegységet,skésõbbKalotaszeget tekintette választott szülõföldjének. E tájat
érezteazõigazihazájának."Érzem,hogyitthon
vagyokvégre,hogyilyenotthonmégnemvoltam
sehol."-ígyírterrõl.Hitvestisonnanválasztott,
a türei református lelkész leányát, Balázs Idát.
Persze,KalotaszegiserõstbüszkeKósKárolyra,
kialeghíresbkalotaszegiekközülvalóválett.
Kalotaszegtörténeti-néprajzitájegység,mely
a Kolozsvárt Nagyváraddal vasútvonal, illetõleg
vele párhuzamos országút között és két oldala
mentén Kolozsvártól egészen Csucsáig terül el.
Színpompás,gazdagnépihagyományokatõrize
táj, melyhez Bánffyhunyad központtal mintegy
ötvenmagyarésvegyeslakosságúfalutartozik.
A budapesti Mûegyetem mérnöki és építész
szakának elvégzése után építészirodát nyitott.
Maisszámos,általatervezettépületláthatóBudapesten.Azóbudaireformátustemplomésparókia,azebegényirómaikatolikustemplom,1910bõlabudapestiÁllatkertfõbbpavilonjai.Marosvásárhelyen a gázgyári munkásoknak tervezett
lakóházakat,BudapestenaVárosmajoriutcaiiskolaésóvodaterveitispapírravetette.1911-ben
megtervezte a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum épületét. 1912-ben elkészítette a kolozsvári
Monostoriútireformátustemplomterveit,melyneképítésétellenõrizte.1916-banmegbíztákIV.
Károlykoronázásiünnepségeivelkapcsolatbana
királyi palotától a Mátyás templomig vezetõ út
házainakésakardvágódombdíszítésénektervezésével,atribünökelkészíttetésével.
1910-benvásároltházatakalotaszegiSztána
faluban,aholmagatervezteésépítettealakóházát, amelyet Varjúvárnak nevezett, s nevezünk
mais.Utánakétlakiéletetélt,SztánaésBudapest
között. Rendkívül termékeny, szerteágazó tevékenységetfolytatott,melynekközpontjaaVarjúvárvolt.Ittírta"RégiKalotaszeg"címûkönyvét,
majd megindította a "Kalotaszeg" címû hetilapját. Foglalkozott fafaragással, könyvkiadással,
könyvtervezéssel, könyvkötéssel. A XX. század
elejénszakítottakordivatos,mesterkéltennépi-

es stílusával: a kalotaszegi és a nyugat-európai
építészet jellegzetességeit felhasználva, egyéni
stílustalakítottki.1914-benasztánaireformátus
batyus bálba meghívta Móricz Zsigmondot, aki
ottaniélményeialapjánírtamega"Nemélhetek
muzsikaszónélkül"címûregényét.
1919-ben nem fogadta el az Iparmûvészeti
Fõiskolatanáriállását-otthonakartmaradniErdélyben:"Sztánánértemmeg-azimmárháromgyermekescsaládapa-azösszeomlást,azõszirózsásoktóberiforradalmatésErdélynekRomániához való csatolását." "Választanom kellett… A
döntésnehézvolt…hiszem,hogyErdélybennagyobbszükségleszrám,mintBudapesten.Ésitthon maradtam." Régi Kalotaszeg címû könyvét
ígykezdette:"Ajánlomeztazírástmindazoknak,
akikmagyarok,ésaszépetismagyarulszeretik.
Üzenetazoknak,kikújutakatjárnak.";sígyfejeztebé:KészültezakiskönyvIstensegedelmével 1910-1911. esztendõben, téli idõben. Kós
Károly." Meglátásai ma is idõszerûek, cseppet
semvesztettekjelentõségükbõl:akárkultúrában,
divatban,ünnepekben,vallásban…Lássuk.
"Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam
minden nagy nyugati nemzetnél, hogy az apák
dolgátfolytatjákazutódok.Méghaeznemalegjobbis,nemalegszebbvolnais,hanemvolnais
olyantökéletesaz,mintegymásiknemzethasonlóalkotása.Mertazövékaz.Azangoloknemzetiházépítésenemazolaszház,semafranciapalotautánzása,hanemunokájaazegyügyûangolszászlakásnak,vagyfiaaskóttoronyháznak,és
édestestvéreazangolfalusiparasztháznak.Dea
nekünk talán kopasznak, sõt dísztelennek, mogorvának látszó dán és hollandi téglaházak sem
egyebek, mint a puritán õsök puritán utódai.
Ugyanezt látjuk északon és délen minden olyan
nemzetnél,akihezmitanulnijárunk,hogyhazajõve - lebecsülhessünk mindent, ami a miénk.
Merthogy itten nincsen készen akkora kultúra,
akkoramûvészet,mintamilyenthozhatunkkönnyenkészen-külföldrõl.Mertnekünkaztelõbb
csinálnunkkellene.Mertösszekelleneszednünk
nagy fáradsággal az ország minden részérõl a
széjjelhordott köveket, hogy azokkal a magunk
képére építhessünk. És ehhez hit is kellene, és
vakfanatizmus.Ésrettenetesensokmunka.
Igaz,hogyaztánakkoramagunkgúnyájába
öltözhetnénk…Dekönnyebb,ugyésokkalkönynyebbidegenkultúráklevettvagykölcsönkértruháibanfeszíteniéskacagniésgúnyolniéslenézniésszidnimindent,amiamiénk-dedaróc[daróc = gyapjúposztó. -bor-] csak még. Tudom,
hogymindent,napkeletimagyarhegyeketjárókat
csakkacagnak,csaklenéznekezért.Tudom,hogy
apáink, mi, hívõ munkásságunkkal sohasem érhetjükelazt,amitazidegenruhákatviselõkjátszvaelérhetneknálunk:asikert.Mertapáinkdarócanemúriviseletazújmagyaroknál,mivelazõ
idegenbõl kikölcsönzött ruhatárukban nincsen
olyan.Deboltbansemárulják.Ésfáradságosdologahegyiutakatkutatvabejárni,hogydarócot
szerezhessünk,éshinniabbanigazhittel,hogyaz
igazi ruhánk: hogy abból lesz még udvarképes
posztóis.Hátakkormijogonlegyenudvarképes
azilyenruha?Hátnemegyszerûbbakkorfelven-
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niazangolposztót,franciaselymet,németvásznat?Debizony,egyszerûbb.Azkészenvan.Csak
ügyesenkellfeldolgozni.Egykissujtástrá,egy
kevéske zsinórt is, avagy sok-sok sujtást és zsinórt.Haddkáprázzékaszegénymagyardaróchoz
szokottszemeazilyenmagyargúnyától.Ígylehetdicsõségetszerezni,hírt,nevet,mindent.Így
leszazemberbõlnemzetimûvész.Éskacagnivaló,akiszegény,ügyefogyottõsökegyügyûmunkáinrágódikbízóhittel.Lenéznivaló,akitöbbre
tartjaazapáitólöröklöttszegényesjusst,minta
mástól kölcsönzött kész pompát. Kacagni való,
akinemakaridegenuraságoktóllevetettkultúrávalélni.
Hát mi ilyen félretenni való emberek vagyunk.Mind,mikalotaszegimagyarok.Derégi
idõkótanálunkcsakacigányéstalánvalamivárosi salakemberek viselik nálunk a másoktól levetettruhát,dealegszegényebbparasztemberfel
nemvennémagáraaztavilágmindenkincséért
sem. Szégyennek tartaná azt mindenki. Mert a
szegénységnemszégyen,seaszegényeskultúra.
Hanem a kolduspénz: a kölcsönkért kultúra.Az
szégyenéskulturálatlanság…"
Békesség veletek.A kõ marad. Kós Károly
is.
-bor-

Álláshirdetés
A Szentkirályi Napközi Otthonos
Óvoda pályázatot hirdet határozatlan
idejûközalkalmazottijogviszonykeretében,teljesmunkaidõsszakács
munkakörbetöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Konyhai feladatok ellátása HACCP
szerint.
Illetmény és juttatások a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
éviXXXIII.törvényszerint.
Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképzõ intézet, szakács
szakképesítés,
• Magyar állampolgárság, bûntetlen
elõélet,erkölcsibizonyítvány.
Benyújtandóiratok,igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmasság.
Amunkakörlegkorábban2013.január2.napjátóltölthetõbe.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012.december03.
Apályázatokbenyújtásánakmódja:
• PostaiútonaSzentkirályiNapközi
Otthonos Óvoda címére történõ
megküldésével (6031 Szentkirály,
Sallaiutca2.).Kérjükaborítékon
feltüntetni:szakács.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012.december15.
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KATOLIKUSÉLET
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
körlevelének kivonata a Hit éve megnyitójára
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
meghirdetteaHitévét,amely2012.október11-tõl2013.november24-ig,Krisztus
Király ünnepéig tart. 50 évvel ezelõtt,
1962.október11-énnyitottamegugyanis
Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni
Zsinatot.
Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit
évével?"Újrafelkellfedeznünkahitútját, hogy egyre világosabban meg tudjuk
mutatniaKrisztussalvalótalálkozásörömét és mindig megújuló életerejét".
Ugyanis - ahogy írja - "nem fogadhatjuk
el,hogyasóízétveszítse,semazt,hogy
vékaalárejtsükavilágosságot".
Akereszténységetmasajnosahagyományosan keresztény országokban is sokancsakszociális,kulturálisvagypolitikai szempontból tekintik, és legfeljebb
szép szokást látnak benne.A kereszténységhajnalán,SzentPálkorábanavallást
azakkoripogánygondolkodókisszokásnaktartották,ésezzelelõsegítettékapogány vallások megszûnését, mert életet,
hitet nem lehet tartósan szokásra építeni,
hanemcsakazigazságra."Krisztusigazságnak,nempedigszokásnakneveztemagát."Akeresztényvértanúksemegyszokásért adták oda az életüket, hanem az
Igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is
csak Krisztusra, az Igazságra épülhet, és
csakavelevalóélõkapcsolatadhatjameg
azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunkavilágban.Dehogyahitörömétsugároznitudjuk,elõszörnekünkkellmegújulnihitünkben.
ASzentatyaoktóberreösszehívtaRómábaaPüspökiSzinódust,amelynekatémája: "Az új evangelizáció a keresztény
hittovábbadásaérdekében".Tapasztaljuk
ugyanis, hogy olyan népek körében is,
aholhosszúévszázadokvagyakárezerév
ótaisjelenvanaKatolikusEgyház,sokan
vagyhitetlenek,vagyegyáltalánnemtudnaksemmitJézusKrisztusról.TalánkönnyebbelmenniegyolyanországbaKrisztusthirdetni,aholmégsohanemhallottak
Róla, mint egy hagyományosan kereszténykörnyezetben,aholsokanaztmond-

ják:"Eztmárhallottuk,eztmárismerjük",
de valójában sem nem ismerik, sem komolyannemgondolkodtakelróla.
Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett
hit,amitaHitévébenszeretnénkelmélyíteni és élõvé tenni? A hit mindenekelõtt
személyes találkozás Istennel. Az ember
nemegyarcnélkülivégsõokbanhisz,nem
egy világmagyarázatban vagy ideológiában, hanem a személyes Istenben. Paul
Claudelfoglaltaígyösszemegtérését:"elindultam valaminek a keresésére, és íme
VALAKIlettélszámomra,Istenem."AtalálkozásmindigIstentõlindulel,Õadjaa
kegyelmet,ésÕszólítmeg.SzentPálszerint:"Aszívbélihitmegigazulásra,aszájjalvalómegvalláspedigüdvösségreszolgál"(Róm10,10).Szentatyánk,XVI.Benedek pápa így tanít: "A szív azt jelenti,
hogyahitrejutáselsõaktusaIstenajándékaésakegyelemmûve,amelyhatésátformálja a személyiség mélyét". Szent
Lukács írja az Apostolok Cselekedeteiben,hogyFilippibenegybizonyosLídiának"azÚrmegnyitottaaszívétarra,amit
Pál mondott" (16,14), vagyis a hit tartalmának ismerete önmagában még nem
elég.Szükséges,hogyaszívetmegnyissa
a kegyelem, hogy lásson és értse, mirõl
szólvalójábanIstenhirdetettszava.Tehát
a személyes találkozás a kegyelem és az
igehirdetés révén az elsõ.Aki ezután rábízza magát Istenre, Krisztusra, az elfogadja az általa adott kinyilatkoztatást is,
amelyet szájjal kell megvallani, hirdetni
ésazéletéveltanúsítani.
Akeresztényhitnemakármilyenemberihiedelem,hanemIstenkinyilatkoztatására adott hívõ válasz.A kinyilatkoztatás az Egyház igehirdetése, Szentírása,
imája, szentségei, különösen is a Szent
Eucharisztiarévénjutelhozzánk,ígykeresztény hitünk elválaszthatatlan Jézus
KrisztusEgyházától.Azapostolokraépülõ katolikus keresztény egyháznak szól
Jézus kijelentése: "...tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek
megõketazAtyaésaFiúésaSzentlélek
nevére,éstanítsátokmegõketmindannak

amegtartására,amitparancsoltamnektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ
végéig"(Mt28,19-20).
AHitévébentehátegyrejobbanmeg
kellismernünkJézusKrisztust,Katolikus
Egyházát,aSzentírást,aszentségeket,az
Egyház imáit, hogy megújuljunk hitünkben.Ígyfelfedezzük,hogyhitünknemelmélet,hanemszemélyestalálkozásIstennel,akiazEgyházbanél.
Bruno Ferrero: Hit
A nagy esõhiány tikkadtá, szárazzá
tette a földeket. A fák fájdalmasan hullatták megfakult, elsárgult leveleiket. A fû a
réteken kiégett. Az emberek nyugtalanul
kémlelték a tiszta, kobaltkék eget.
Mivel mind szárazabb hetek követték
egymást, és hónapok óta egy csepp esõ
sem esett, a helybéli plébános az esõ kegyelméért könyörögve rendhagyó imaórára hívta az embereket a templom elõtti térre.
A teret nagy sokaság töltötte be a megbeszélt órára. Sokan hozták el magukkal
hitüket jelképezõ tárgyakat: a Bibliát, keresztet és rózsafüzért.
A plébános végignézett az embereken,
és tekintete megállapodott egy kislányon,
aki teljes komolysággal ült az elsõ sorban.
A kislány egy piros esernyõt tartott
ölében..........
Imádkozni annyi, mint esõt kérni. Hinni
annyi, mint esernyõt vinni magunkkal.

Kalendárium: 2012. november
15.-december15.
• November 19.: Árpádházi Szent Erzsébet
• November 25.: Krisztus Király, a
nagymisénJubiláló Házaspárok Ünnepe
• November30.:SzentAndrásapostol
• December2.:Ádvent elsõ vasárnapja,
a kismise elején ádventi koszorúszentelés
• December 8.: Szûz Mária Szeplõtelen
Fogantatása
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REF ORM ÁT USÉLET

"Az Úr Igéje … perzselõ tûzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. " Jer 20,9.
Kedves Olvasó!
AReformátusÉletcímûrovatábantalán nem feltûnõ, ha vallásos, és hitbeli
dolgokkal foglalkozunk. Nem azért teszszükezt,hogyuntassukakedvesolvasókat,hanemazértháthaközelebbkerülezzelisamindenhatóIstenhez.
Amaivilágperszenemúgymutatjaki
Istenhezvalóközeledését,ahogyarégebbi idõkben volt. Vannak hasonlóságok
persze, és hála Istennek Szentkirály egy
keresztyénfalu,közösség,aholazemberi
alapvetõ értékek még számítanak. Mindezekentúlmegkellkérdezzükmagunktól,
hogyvajonegyáltalánvan-elétjogosultságamaegykisközösségnek,van-eértelme,hogyPusztatemplomvanafalukécskei oldalán? Volt mostanában olyan ismerkedésem, találkozásom egy falubelivel, akinek ismertetve foglalkozásomat,
aztazértfogadtacsodálkozva,mertnemis
gondolta, nem is tudta, hogy ebben a reformátuskistemplombanittapusztaszélén szokott lenni Istentisztelet és bizony,
nem üres, nem csupán mûemlék a templom, nem csak úgy áll ott magányosan,
hanemlakikmellettevalaki,ésvangyülekezetiélet.Azilletõnemishallotta,nem
istudta,pedigfalubelivolt.Igenérdekes
ez a gondolat, és itt töltött néhány évem
alattnemezazelsõeset.Vajonezkineka
hibája,sara,hanemtudnakrólunk?
Azthiszemnemcsupánazérdeklõdõ
személyé, és nem csupán a gyülekezeté.
Mind a kettõ részét képezi az elcsúszásnak.
Jelen írásomat, szokásostól eltérõen,
áhítat, beszámoló vagy kép helyett, ezért
isfogalmazom.Hahó!IttvagyunkSzent-

király! Van református templom és van
gyülekezet. A gyülekezet Isten családja,
amelyben a hívõ emberek egymásnak
(hit)testvérei. Ez a közösség a családiasság és a szeretet légkörét árasztja magából,talánkicsitcsöndesebben,mintahogy
avilágharsogamagafényességeivel.Van
REFORMÁTUS ÉLET Szentkirályon,
amiigengazdagéssokszínû,amagalégkörével, hangulatával.Tudom, ha valakineknincs,vagyigencsekélyamotivációjaatemplombajárásra,akkorannakhiába
prédikáljuk,hiábaerõltetjük.Énsemszerettemgyermekkénttemplombajárni.Hideg volt, lefagyott a lábam mire hazaértem,ésnemisértettem,amitapapmondott. Nem volt hozzá kedvem. Mára
mindez megváltozott. Ott élem át, hogy
vagyokvalaki,ésotttapasztalomIstenvezetésétazéletemrenézve,studom,hogy
Õfeltételnélkülelfogadésszeret.
A valláshoz való hozzáállás már korunk intellektuális klímájában sem olyan
egyértelmû. De a másik oldalon a vallás
visszatérésérõlbeszélnek.Sokpszichológus felfedezte a lelkiség pozitív hatásait.
Akövetkezõoldalonaztislátjuk,hogyaz
ateizmusvilágánakreneszánszátéljük.Ez
afajtasokszínûségsokembertelbizonytalanít.Döntõ,hogyahitetnemlehettudományos érvekkel eltávolítani a világból,
mertmássíkontalálható,mintazész.
Aztán léteznek olyan keresztyének (a
mi gyülekezetünkben is), akik egészen
megvannakgyõzõdvearról,amithisznek.
Számunkra minden egyértelmû. Jézus
Krisztussal való közösségben élünk, és
érezzük Isten szeretetét. Tudom, hogy a
mélyhitnyelvezetenehezenérthetõama
embere számára. Kihívás az egyház számára,hogyahitetolyannyelvenhirdesse,
amelymegérintiaszíveket.Vajonhogyan
találjuk meg ezt a nyelvet, amely megnyitjaaszíveketIstenfeléésJézusKrisztus titkai felé? Mi nyitottak vagyunk, és
befogadóközösség.Tudjukmitjelentaz,
ha"azÚrIgéje…perzselõtûzzéváltszívemben,csontjaimbavanrekesztve."Jer
20,9.Istenaszemélyeséletünkvezetésén
keresztülbeszélhozzánk,olyanélménye-

ketad,amelyekbenmeggyõzamagaigaz
voltáról.
VanegygyülekezetSzentkirályon,aki
maiegyszerûnyelvenhirdetieztazIstent,
ésélimegaközösségetegymással.
Nemsokára indul az Álmom a család
címû pályázat megvalósítása Szentkirályon.Álmunknekünkisvan.Agyülekezetismegfogalmaztaálmát,céljátésküldetését,amelyhasonlítegyszorosésszeretetben élõ család életcéljára, ezt az álmotszeretnénkveledis,önnelismegosztani.
Íme:
Küldetésünk, hogy Istent imádjuk, dicsérjük egy erõs, összetartó közösségben, ahol
szeretetben szolgálunk egyrészt egymás
felé a lelki fejlõdés által és mások felé az
evangélium megosztásával.
Balázs Hajnalka

Gyülekezetünkben rengeteg alkalom van
arra,hogymindeztátélhessük!
Szeretettel hívjuk és várjuk a következõ
alkalmainkra.
Istentiszteletek -vasárnap10óra
Gyermek-istentiszteletek - minden vasárnapa10óraiIstentisztelettelpárhuzamosan,különteremben
Interaktív Istentisztelet - zenés, csalásos, modern alkalom a Káté zenekar
szolgálatával minden hónap 4. vasárnap
10óra,november25.
Bibliaóra -  november 14., és november
28. szerda, 18 óra, amelyen lelki kérdésekrõlbeszélgetünk
Énekkar és dicsõítés - november 21,
szerda,18óra
Házi Istentisztelet - november 22., csütörtök15óra,KincsesnéJuliskanéniotthonában
Advent elsõ vasárnapja - december 2.
vasárnap,10óraúrvacsorásIstentisztelet
November 16-án és 30-án pénteken,
17.30-tólgyermekneveléssel kapcsolatos
elõadásokattartésvezetlelkipásztorunk.
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ISKOLAI HÍREK
1956-ra emlékeztünk
Osztályvigyázz!Ezvoltacímeazáltalánosiskolásokünnepimûsorának.Aszíndarabbemutatta,milyenvolt
diáknakéstanárnaklenni-éstisztességesnekmaradni-1956októberébenMagyarországon,Budapesten.

Õszi kirándulások
Azidénisõszikirándulásraindultakaziskolások.
Az alsó tagozatosok a Vackor Vár Erdei Iskolában
töltötték a napot, a felsõsök Budapesten jártak a
KözlekedésiésaMezõgazdaságiMúzeumban.Akirándulás napján, október 2-án az idõjárás nem volt túl
kegyes,deennekellenéremindentervezettprogramot
sikerültmegvalósítani.

Október 2-án kirándulni mentünk a Vackor Vár Erdei
Iskolába.Abuszonfélórátutaztunk.Anegyedikesekrövid
mûsortadtakelõazaradivértanúkról.Aztánbementünkaz
ErdeiIskolába.Ottkisideiglehetettenni,inni.Aztántúrázni
mentünk. Imre bácsi volt a túravezetõnk. Megetettük a
halakat,megnéztükHurit,amangalicátésBátort,akecskét,
és Barackot, a dámszarvast. Utána sétálni mentünk az
erdõbe. Azután egy másik erdész mesélt az erdészek
munkájáról, majd faágból ceruzát faragtunk, és azután
íjászkodtunk. Végül hazamentünk. Már nagyon várom a
következõalsóskirándulást.
Bimbó István 3.o.
Október 2-án kirándulni mentünk a Vackor Vár Erdei
Iskolába.Kb.7:45-korindultunkésfélórátutaztunk.Amikor
megérkeztünk a 4. osztály megemlékezést tartott az aradi
vértanúk emlékére. Bementünk egy múzeumba, ahol az
1848-as évrõl láttunk kiállítást.Az erdei "környezetóra" jó
volt. Találkoztunk kemény törzsû fával, de láttunk puha
törzsû fát is. Megkóstolhattuk a fák leveleit és terméseit.
Kipróbáltuk az íjazást, és faragtunk ceruzát, amit hazahozhattunk.Láttunkállatokatis.2órakorértünkhaza.
Areggeliesõellenérejólsikerültanap.
Kiss Nikolett 3.o.
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Meghívó
ASzentkirályiÁltalánosIskolaszervezésében
azidénismegrendezésrekerüla

Jótékonysági
gálamûsor
2012.november23-án,pénteken17órától
aSzentkirályiMûvelõdésiHázban.
Fellépnek:
-aSzentkirályiÁltalánosIskoladiákjaiéstanárai.
ArendezvényenaSzentkirályértKözalapítvány
számlájárapénztgyûjtünk.Azösszegyûjtött
összegbõlaziskolakerítésénekfelújítását
tervezzük.
Kérjükközségünklakosait,hogyjelenlétükkel
éslehetõségeikhezmértanyagitámogatásukkal
segítsékrendezvényünket,éstöltsenekegy
kellemesestéttanulóinkkal!

Kötelezõ agrárkamarai regisztráció
idejének meghosszabbítása
AzOrszággyûlés2012.szeptember11-énelfogadtaazaugusztusbanhatálybalépettújagrárkamaraitörvénymódosítását.Fontosváltozás,hogy2hónappalmeghosszabbodika
regisztrációrarendelkezésreállóidõ:atagságrakötelezetteknek2012.november30-igkellbejelentkezniaMagyarAgrárkamara honlapján az agrárkamarai választási tagjegyzékbe,éseddigkellmegfizetniaz5.000Ftösszegûegyszeriregisztrációsdíjatis.Ezafeltételeannak,hogyaleendõtagok
résztvehessenekajövõévelejénesedékeskamaraiválasztásokon.Atörvénymódosításpontosítjaagazdafogalmát:ebbe
akörbecsakazokamagánszemélyektartoznak,akikegyéni
vállalkozóként vagy õstermelõként végeznek agárgazdasági
tevékenységet.
Az egyidejûleg õstermelõi és egyéni vállalkozói tevékenységet folytató gazdálkodók csak az egyik jogviszonyuk
alapjánlesznekkamaraitagok.
Közösõstermelõiigazolványeseténannakaszemélynek
kell az agrárkamarai nyilvántartásba bejelentkezni, akinek a
nevéreaközösõstermelõiigazolványtkiállították.
A jogszabály kimondja, hogy az új agrárkamarához önkéntes alapon csatlakozhatnak a mezõgazdasági szaktanácsadók és a LEADER helyi akciócsoportok tagjai is. Õket
ugyanazokajogokilletikmeg,mintazokat,akiknektagsági
viszonyaatörvényalapjánkeletkezett.
Azagrárkamarairegisztrációbansegítségetnyújt:
Mák Sándorné - ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/288-1623,
E-mail: mak.sandorne@agrarkamara.hu

2012. november

Hol kapható AQUA ELIXIS?
Nagy az érdeklõdés a vásárlók körében
2012. október 19., Szentkirály - Az
AQUA ELIXIS már több budapesti és
vidéki nagykereskedésben kapható,
ahonnan a független kiskereskedelmek
megvásárolhatják.A termék bevezetése
a nagyobb élelmiszer-hálózatokban folyamatbanvan,azonbananemzetköziés
hazai hálózatokban változó ideig - akár
többhónapigis-eltarthatezafolyamat.
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. legújabb üdítõitalát, az AQUA ELIXIS-t
szeptemberben mutatta be ünnepélyes
keretekközött.Atermészetesásványvíz
és gyógynövények házasságából született,természetesédesítõszert(sztíviát)is
tartalmazóitallalszeretnéacégazüdítõitalkategóriánbelülazegészségfelébillenteniazegyensúlyt.

Megújul a Sportcsarnok
Atavaszfolyamánigengyorsankelletteldöntenünk,hogy
kívánunk-eélniazzalalehetõséggel,melyeta4/2012.(III.1.)
BMrendeletszerintikiírásbiztosítottszámunkra:felújítjuk-e
atornatermünket?Adokumentációvégüliselkészültéssikeresnek is bizonyult, hiszen mindösszesen 9.549.000,- Ft-ot
kaptunkaBelügyminisztériumszeptemberidöntésealapján.
Mirefordíthatóezaforrásésamellémégkötelezõenelköltendõ1.100.000,-Ftönrész?
Apénzlegnagyobbrészeazépülethõszigetelésére,felújításáraleszelköltve:5cmvastaghõszigetelõrétegetkapkívülrõlafal,valamintazablakokalattiüvegtéglákbelülrõlis
szigetelve lesznek. A vakolat hibáinak kijavítása után új
nemesvakolatotkapazegészépületésegyteljesbelsõfestést.
Ezenkívülkicseréljükabejárati-valamintaszertárajtót.Az
ablakokbádogosmunkáiismegújulnak,illetveatetõcserepek
alá10cmvastagszigetelõanyagésújtetõfóliakerül.Ezateljescserépfedéslebontásávalésújrarakásávaljár,dereményeinkszerintsokatjavítmajdacsarnokhõszigetelésén.
Atámogatásiszerzõdéselõírja,hogyaberuházásiköltség
legalább 5 %-át kötelezõen közmunkások foglakoztatására
kellfordítani,ennekmegfelelõenakivitelezõmesterekmelletttöbbönkormányzatiközmunkásisdolgozott/dolgozik.Az
építésimunkálatokmellettegykisebbösszeg(kb.300eFt)
eszközökre is fordítható: mini focikapuk, védõháló, labdák,
öltözõpadokéssötétítõfüggönybeszerzésére.
Reméljük,hogyamegújult15évesSportcsarnoktakarékosabban, kevesebb
energia felhasználásával, még sokáig
fogjaszolgálnitelepülésünkaktívanpihenni vágyó lakosságát.
- kut -
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Fokhagymás libacomb
Hozzávalók: 4 db libacomb (kb. 80-90 dkg),
30 dkg póréhagyma, 10 dkg gyöngyhagyma
konzerv, 4 cikk fokhagyma, 1 csomó petrezselyemzöld, 30 dkg paradicsompaprika, 25
dkg konzerv zöldbab, só, 2 dkg zsír, majoránna
A libacombokat sózzuk, majoránnával bedörzsöljük, fokhagymával betûzdeljük, olvasztott zsírral meglocsoljuk és
közepesenmelegsütõbenmegsütjük.Vizetneöntsünkalá,
csakazsírrallocsolgassuk.Hakívülbarnárapirult,demég
nem puha, alufóliával letakarva folytassuk a sütést (kb. 1
óra).
A megsült hús alatt összegyûlt zsíron külön serpenyõben
karikáravágottpóréhagymátpirítunk.Levétõllecsurgatott
gyöngyhagymát,szeleteltparadicsompaprikát,finomravágottpetrezselymetadunkhozzá.Néhánypercpirításutána
levétõl leszûrt zöldbabot is hozzátesszük és rövid párolás
után az így elkészült ragut a sült libacombokra halmozva
tálaljuk.

Novemberi csillagos égbolt
Alighogy besötétedett, máris a látóhatár fölé emelkedik a
keletiégboltonaFiastyúk(Pleiadok).Ezacsillaghalmaza
bikacsillagképbentalálható.Amitológiaszerintahalmazban látható hét csillagAtlasz, és Pleione hét leánya. Ez a
halmaz400fényévtávolságravantõlünk.Hakisebbtávcsõvel,vagylátcsõvelszemléljükahalmazt,csillagoktucatjai
tûnnek szemünk elé. Alighogy felemelkedik a Fiastyúk,
alattarögtönfeltûnikNaprendszerünkóriásbolygójaaJupiter,melynekátmérõje11-szereseföldünkének.ANapot11,9
földiévalattkerülimeg.ArómaimitológiaszerintJupiter
azég,anappalivilágosság,aviharistene,azistenekkirálya. Nevének jelentése: fényes égbolt. Földünk pályájától
620milliókilométerrevanaJupiterpályája.Érdemesjobb
minõségû látcsõvel is megnézni, akár meg is láthatjuk a
négy legnagyobb holdját. Ha többet meg szeretne tudni a
fentiekrõl,látogassacsillagászklubunkat.
V. F.

Csillagász szakkör Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Mûvelõdésiházban.
Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmekkel és távcsöves bemutatóval
szeretnémacsillagászatalapjaitmegismertetniminden
érdeklõdõvel.
Novemberiidõpontok:09-én,és23-ánpénteken,este5
órától.
Decemberiidõpontok:07-énés21-én,pénteken,este5
órától.
MindenérdeklõdõtvárokaMûvelõdésiHázban.
Szakáll Norbert
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OKTÓBER IDÕJÁRÁSA
Régnemlátottzöldvetésekben gyönyörködhettünk a
hónap elejétõl kezdve, köszönhetõen a szeptemberi
kedvezõ idõjárásnak. Az esõ
lehetõséget biztosított a további talaj-elõkészítésnek és
az õszi vetések befejezésének.Anyáriaszálykövetkeztébenrétiszénagyakorlatilag
nemtermett,ezértaztánakukorica betakarítása után a silány (takarmánynak mégis
jó!)kukoricaszáratisbegyûjtöttékagazdák.Ajóidõmiatt
azészakrólérkezõvándormadarak(varjak,darvak)ahónap
végére jelzett hidegfront elõl érkeztek térségünkbe, illetve
mentektovábbtelelõhelyetkeresni.Október27-énigazidaruvonulásnak lehettünk szem, és fültanúi. Semmivel össze
nemtéveszthetõgrugatássalhívjákfelmagukraafigyelmet
adarvak.Ahónapelsõheteszintenyáriashangulatbantelt
25Cfokkörülihõmérséklettel.Amélyebbenfekvõrészeken
10-ekörülgyengefagyokvoltak.Eztkövetõenigaziindián
nyárkövetkezett.Ahõmérséklet27-tõlfolyamatosancsökkennikezdett.Igazitélireggelreébredtünk29-én,szakadta
hó.Gyengefagy30-áraérkezett,kevésbébántvaanövényzetet.Alombhullatófákleveleiahónapvégénmégmindig
ahelyükönvoltak,gyönyörûszínkavalkáddalárasztvaelaz
erdõket, mezõket.  (2011-ben október közepén érkezett a
fagy.)Csapadékviszonyok:1-én1,1mm,2-án9,3mm,7-én
2,2mm,10-én1,3mm,16-án1,2mm,27-én9,6mm,28-án
16,3mm,29-én1,9mm.Összesen:42,9mm.Asokéviátlag
34mm.Atalajvízszint360cm-revanafelszíntõl,2011.azonosidõszakában270cmvolt.Vecsei.

Anyakönyvihírek
Született: Fábián Daniella 2012. október 24-én anyja
neve:Varga Ágnes. Kutasi Gréti  2012. október 24-én
anyjaneve:HolikÉva.
Elhunyt: NagyPálnéVirágIrénélt68évet
NagyJánosélt52évet
FórisIstvánnéMészárosJuditélt66évet

Névnapodalkalmábólakövetkezõképpen
emlékezünkrád:

id. Csõsz Imre
Nehézakõ,denehezebbabánat,
melyszívéreborultazegészcsaládnak.
Szenvedésedutánahalálnyugalom,
denélküledélniörökfájdalom.
Szeretõcsaládod

Hirdetések
ELADÓ Audi 80, benzin-gáz üzemû,
93-as évjárat, jó állapotban, friss mûszakival.Érdeklõdnilehet:30/547-7667
***
ELADÓ3dbjóállapotbanlévõF8.50esfalraszerelhetõkonvektorés1dbFK25ös kéménybe köthetõ falifûtõ. Érdeklõdni
Bimbó Ferencnél a 06-70/776-18-11-es
telefonszámon.

Meghívó
ASzentkirályiÁltalánosIskola,
ZeneiskolaésKönyvtáralsó
tagozatosaiszeretettelmeghívják

2012. november 16-án
délelõtt 10 órától
aMûvelõdési
Házban
megrendezésre
kerülõ

Mesemondó versenyre.
Mindenérdeklõdõtszeretettel
várnakaSzervezõk!

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyekKft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.Havontatájékoztatástkap
vállalkozásaeredményérõl,áfájáról,a
könyveléstígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig
8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.
Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetésnem"tömeg-könyvelõirodát"
keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenikhavonta:Kiadja:Szentkirály Község Önkormányzata -Felelõskiadó:Szabó Gellért polgármester -Felelõsszerkesztõ: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. Szûcs Zsolt, Takácsné Kiss
Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna -Szerkesztõségcíme:Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. -Tel./fax:
76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T:76/441-519-Felelõsvezetõ:Tóth Géza

