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JobbítóÉvet,Szentkirály!
"Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra,
Minden gonosznak elváltoztatója."
(Babits)
Sorsfordító idõket élünk. Már egy jó
ideje.Amióta megszülettünk. Éppen csak
aszerepünkváltakozik-minketfordítanak
ésmagunkisfordítunk.Nomegasorsfordítás-fordulás iránya, mértéke. Ámbár az
ábrázatunkminthaugyanazafancsaliarc
volna folyamatosan: ha lelkünk legmélyebb tengerének tükrébe nézünk, a sorsunkatszánalmasnakítéljük.Nemigenvagyunk elégedettek semmivel. Sem a szereppel - függetlenül annak aktív vagy
passzívvoltától-semaváltozáseredményével.Meguntukmártalánamindensegítségetfelülrõlésmástólváró"önhibáján
kívüliokokmiattrászorultátutazó"csalfa
jelmezét, de amikor a néhány évtizednyi
múltban saját sorsfordító szerepalakításunk éveit-perceit vizsgáljuk, értetlenséggelnyugtázzukahajdanánelszalasztottlehetõségeket.
Egy évkezdet mégis alkalom arra,
hogy az elõzõ idõszak tanulságaiból erõt,
eltökéltségetmerítsünk.Felszítvánabuzgalmat, hogy nemcsak másként, de jobb
emberként akarjuk élni életünk hátralévõ
éveit.Abennünketérõváltozásoksokadalmátéshatómélységéttekintveeztamostani évváltást forgatagnak is nevezhetjük.
Sõtmaradhatunkaviharhasonlatamellett.
Azelmúltévettekintvemár-mármegkockáztatjuk,hogyegyjókiségiháborúdörgését,villámlásátésözönétinkábbválasztanánk,halehetne,mintamindennapjainkat és legmélyebb valónkat is átalakítani
szándékozószabályoksorozatát.Azelõbbieket mintha inkább ránk szabnák, hozzánkmérnék,mintazemberalkottarendet.
Mégalegutóbbiválasztásokatkövetõenhallhattuktöbbvezetõnktõl,hogy"ajövõbeniváltozásoknakazéletmindenterületérekikellterjedniük".Mindenesetreérdemesleltártkészíteniazokrólaféltettér-

tékeinkrõl,amelyekátformálásátmégsem
gondolnánk a mindent átalakítani akarók
gondjairabízni.
Elsõként a békességet említem. Az
embersorsaugyanaküzdelem,kenyerünketismunkánkverejtékévelkeressük,ám
a természet adta kihívásokkal való birkózástalánéppenazegymáselviseléséreedz
bennünket,azegyüttmûködésrekényszerít
ésnemazellenségeskedésre.Mirevalóaz
átalakulásjelentõségét,azaktuálissorsformálókszerepéneksúlyátolyanintézkedésekkel,kijelentésekkeldemonstrálni,amelyekatársadalmunknakmégisdöntõtöbbségétkitevõ,egymássalközösségetalkotó
polgárok békeszeretetét tekinti ósdinak,
utópisztikusnak,ahatékonysággátjának?
Aztánottvanahazaszeretetnekévezredótaformálódó,azidõtõlésatörténelmi helyzettõl függõen kitõl-kitõl más és
másformában,mégismindigaNemzetünkért és Országunkért személyes áldozat
vállalására indító magasztos eszménye.
Annakabódító,fenségesérzésnekamegtapasztalása,hogynemazegrivársáncain
ugyan,deamagamfrontjánküzdveminden kétséget kizáróan rajtam áll a Haza
sorsa.Azénhelytállásomonmúlhatavelemegyüttküzdõésutánamszázévekkel
jövõ magyarok millióinak léte, szabadsága, kilátásai. Ha pedig így van, akkor fel
sem merülhet a könnyelmûségnek, fellengzõsségnek, lepaktálásnak, a mások
nyomorán nyerészkedésnek, a bajtársai-
monvalóátgázolásnak,azelcsábulásbármely formájának még a komoly esélye
sem, mert hitszegõ áruló mégsem akarok
lenni.
Végülazidõérzéket,azIDÕérzékelését hozom fel, ami alatt az elõzõ két vagyonunk ötvözetét értem. Nem más ez,
mintatalentumainkkalvalóbölcsrendelkezés,azokgyarapításánakfeltétlenakarása.Önmagunkbelehelyezéseabbaafolyamatba,amelyateremtettvilágtársalkotójáváemelbennünket.Valóigaz,hogydöntéseinkszükségességétcsakazutókortud-

ja megfelelõ
tárgyilagossággal értékelni.
Ámmármostis
a kezünk ügyében vannak némely zsinórmértékek, amelyeket nem mi
szabtunk ki, és
kétségünk sem
lehet,
hogy
minket is ezekkel értékelnek,
mérnek meg.
Nemcsak az
utókor. Miért
nem használjuk hát önmagunkra ezeket
már most? Miért nem formáljuk önként
tetteinket, indulatainkat azokhoz az eszmékhez,amiketõseinktõlkövetendõmintaként kaptunk, és gyermekeinktõl magunkiselvárunk:atisztelet,atisztaság,a
mértékletesség,abocsánatkérésésmegbocsátás,amegbízhatóság,atürelemésajóságerényét?
Mondják: a szeretet nem politikai kategória. A társadalomnak igazodási pont
kell, amit a hatalomgyakorlással a mindenkorikormányzóerõtûzki.Azigazodás
ehheztörténik.Hozzá,vagytõleel.Azis
tételazonban,hogyaközösségeketegyes
emberekalkotják.TeésÕ,megÉn.Atársadalom sosem tûz ki igazodási pontot,
nemisigazodik;sosemtéved,éssosemtér
meg. Mindezt egyének teszik. Te és Õ,
megÉn.
….Láttam,amintfelvettélegyszemetetazútmellettésakukábadobtad.Miért?
Én korábban már kétszer jártam arra és
hagytam ott.Aztán végignéztem a tiszta,
ragyogó útszakaszon és beláttam, Neked
van igazad. Azóta követlek. Jobbnak érzemmagamVeled.
Legyünk Mind Jobbak, Szentkirály!
TeésÕ,megÉn.
Szabó Gellért
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Aképviselõ-testületdecember13-aiüléséntörtént
Aképviselõ-testületdecember13-ántartotta soron következõ ülését.A napirendek
között szerepelt a helyi általános iskola
fenntartóijogánakátadása,hospice-házcéljára telek értékesítés, természetben nyújtott
tûzifajuttatásróléstalajterhelésidíjrólszóló
rendeletekmegalkotása,elõterjesztéshulladékkezelési közszolgáltatási megállapodásról, az önkormányzat víziközmû vagyonának vagyonkezelésbe adásáról, az önkormányzatSzervezetiésMûködésiSzabályzatánakmódosításáról,tornacsarnokgondnoki
állásraésaII.körzettanyagondnokiállásáraérkezettpályázatokelbírálása.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Azülésmegnyitásautánapolgármester
tájékoztattaajelenlévõket,hogyahelyiÁltalános Iskola állami fenntartásba vétele a
különennekszabályaitrögzítõtörvényszerinttörténik.Aképviselõ-testületfeladataa
megállapodás tervezet jóváhagyása, mely
részletesentartalmazzaaköznevelésiintézményekállamifenntartásbavételévelösszefüggõ,valamintafeladatellátáshozkapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségekmegosztásávalkapcsolatosszabályokat.
A képviselõ-testület egyhangúlag jóváhagytaamegállapodás-tervezetetnéhánykiegészítéssel, és felhatalmazta a polgármestertamegállapodásaláírására.
Ezt követõen a polgármester arról tájékoztatott,hogyaHOSPICE-házatlétesíteni
és mûködtetni szándékozó Kecskeméti
GondviselésEgyesületkérelmébenaTemplomutcaReformátustemplomfelõlikétsarkitelkétkívánjamegvásárolni,hogyottlegfeljebb15daganatosbeteggondozásátvégzõ intézményt létesítsenek. Mivel az ilyen
betegek felgyógyulására nincs esély, ezért
otthonoskörnyezetetszeretnénekkialakítani
úgy nekik, mint az ideiglenesen velük tartózkodniszándékozócsaládtagoknak.Azellátás ingyenes volna. Még néhány helyi
munkaerõtistudnánakfoglalkoztatni.Atelekárat mérsékelt összegen kérik meghatározni,amiamélyebbfekvésûterületrészmiattindokolt.Az5évreszólóvisszavásárlási
jog és a beépítési kötelezettség garanciát
biztosítabeépítésre.Akérdésaz,hogyavevõrészéreaképviselõ-testületeztakéttelket értékesíti-e, és ha igen, akkor milyen
áron?
Az Egyesület részérõl Pulai Éva elmondta, hogy tevékenységük fõ célja az
utolsó stádiumban lévõ daganatos betegek
részére otthonos környezetet teremteni és
szeretetteljes testi-lelki gondozásukat végezni. Gyógyító munka nem folyik, a napi
szükségleteik kielégítése és a fájdalomcsillapítás a legfontosabb feladatuk.Amennyibensikerülneegyezségrejutniatelekvásárlásterén,soksegítségreszámítanakazépülettervezésébenéssokegyébdologban.Nekikcsaktagdíjukvan,adományokbóléspá-

lyázatokból épülne föl a ház.Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral tudnak szerzõdni, és normatívát kapnának a betegek
után. Orvosok, szakképzett nõvérek járnánakmajdKecskemétrõl.Azépületmagaegy
nagycsaládiház,kívülrõlnemlátszanasemmi,amibárkitiszavarhatna.Körbeakerítés
mentén olyan növényeket ültetnének, hogy
belátni ne lehessen. Az épületben kell egy
jólfelszereltorvosirendelõis,amitnemigazán fognak kihasználni, így a falu számára
lenne egy lehetõség, és délutánonként különféle szakrendelések volnának elérhetõk
jutányosabb áron, mintha magánrendelésre
mennének a betegek. Szociális munkásuk
szükségeseténszinténsegítenitudnaafaluban.Hamegvásárolhatnákatelkeket,legkésõbbanyáronszeretnékelkezdeniazépítkezést.
Ahozzászólóképviselõtagokegyetértettekabban,hogyegyilyenintézményreszükséglenneatelepülésen,ésezzelacsaládok
válláról vennék le a terhet, de abban már
megoszlottakavélemények,hogyholépüljön fel ház. Elhangzott olyan vélemény is,
hogynemafaluszélén,inkábbkülterületen
kellene megfelelõ helyet keresni. Végül a
képviselõ-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodássalegyetértettazemlítettkétbelterületi telek értékesítésével 1,5 millió forintosáron.
Akövetkezõkbenaszociáliscélútûzifa
támogatás jogosultsági feltételeirõl szóló
rendeletmegalkotásárakerültsor.Apolgármester arról tájékoztatott, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásról
szólórendeletalapjánönkormányzatunk38
m3 tûzifa támogatásban részesült.A támogatásfeltétele,hogyazönkormányzataszociálisrászorultságszabályaitésazigénylés
részletes feltételeit rendeletben határozza
meg, amelyet az elszámoláshoz csatolni
kell.Atámogatásirántikérelmet2013.január30.napjáiglehetbenyújtaniaPolgármesteriHivatalba.Akérelemhezmellékelnikell
ajövedelmekrõlszólóigazolásokat.Atámogatásegycsaládbanegyszemélynekállapíthatómeglegalábbegy,legfeljebbötm3tüzelõre.
A negyedik napirendi pont keretében a
talajterhelési díjról szóló helyi rendelet
megalkotására került sor. A polgármester
elõterjesztésébenelmondta,hogyakörnyezetterhelési díjról szóló törvény alapján a
Képviselõ-testületnekhelyirendeletbenkell
megállapítania a szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapítási,
bevallási, befizetési, ellenõrzési, adatszolgáltatási,eljárásiszabályait,valamintadíjkedvezményekésmentességekeseteit.Ezen
túlmenõen szintén helyi szinten kell szabályozni az átalány megállapításának szempontjait azon ingatlanok esetében, ahol az
ingatlantnemkötöttékráazivóvízközmû-

hálózatra és az egyedi vízbeszerzés mérési
lehetõséghiányábanmérésselnemigazolható a fogyasztás. Szentkirályon jelenleg a
BácsvízZrt.tájékoztatásszerint18ingatlan
van,amelyetérintenifogarendelet.Arendelettartalmazzaazadatszolgáltatásiéseljárásiszabályokat,hogykikafizetésrekötelezettek, valamint a díjmentességre, díjkedvezményrejogosultakkörét.Atalajterhelési
alapdíj1200Ft/elfogyasztottivóvízm3.
Ezt követõen a polgármester arról tájékoztatott, hogy a Saubermacher Magyarország Kft-vel kötött tíz évre szóló hulladékkezelési közszolgáltatási megállapodás az
évvégévelteljesülésfolytánmegszûnik.Tekintettelarra,hogyazMötv.szerintahulladékkezeléstovábbraisazönkormányzatkötelezõfeladata,ennekellátásárólahulladékrólszólóújtörvényelõírásaifigyelembevételévelkellgondoskodnunk.Atörvényrögzíti, hogy települési önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására csak
azOrszágosHulladékgazdálkodásiÜgynökség által minõsített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezettel köthet
szerzõdést.Aközszolgáltatókiválasztásáról,
aszerzõdésmegkötésérõlésmásszabályokról külön kormányrendeletek, egyéb szabályokról miniszteri rendeletek rendelkeznek,
amelyek azonban még nem jelentek meg.
Célja az új törvénynek, hogy minél kevesebblegyenazaszemét,amivelmárnemlehetmitkezdeni,csaklerakóbaszállítani.Településünkszámáralehetõségvanazeddigi
szolgáltatóval (Saubermacher Mo. Kft.) a
szerzõdésmegújítására,deújszolgáltatóval
isszerzõdhetünk.Kétszolgáltatóhozjuttatta
el ajánlatkérõ felhívását. Be is érkezett
mindkét ajánlat. Az egyik a Saubermacher
Mo. Kft, a másik a lakiteleki Laki-Gazda
Kft.részérõl.414háztartástjelentaszervezettszemétgyûjtés,továbbáatanyaiingatlanokból a Községháza udvarán található 4,5
m3-eskonténerbegyûlõszemét.Ezenfelül
van még a temetõben két nyitott konténer.
Az ajánlatokat felülvizsgálva a képviselõtestületatelepülésiszilárdhulladékbegyûjtésével
és
ártalmatlanításával
a
Saubermacher Mo. Kft.-t bízta meg egy év
idõtartamra, 2013. január 1-tõl 2013. december 31-ig. A Szolgáltató ajánlatát elfogadva2013.évrevonatkozóanaszilárdhulladékbegyûjtésiéskezelésidíjmértékétingatlanonként10.384.-Ft+áfa/évösszegben
jóváhagyta.Azösszegtartalmazzaazingatlanoknál kihelyezett hulladéktároló
edényzet, és a temetõi konténerek
kéthetenkénti(!!)ürítését,azígyösszegyûjtöttháztartásihulladékszállításánakésártalmatlanításának valamennyi közvetlen és
közvetett költségét, az éves lomtalanításon
kívül. Jóváhagyta továbbá a községházi
konténerek ürítési díját is alkalmanként
bruttó15.875.-Ftösszegben.
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Ezután az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosításáról
döntöttaképviselõ-testület.Apolgármester
elõterjesztésében elmondta, hogy általános
iskolánk fenntartója a jövõ évtõl a Magyar
Állam. A tankerületi igazgatóval történt
egyeztetéssoránkiderült,hogyaköznevelési intézmények állami fenntartásba vétele
tárgyában született törvény alapján csak a
köznevelési alapfeladatok átvétele történik
meg. Ebbe nem tartozik bele a könyvtári
szolgáltatás. Ezt a szakfeladatot az ÖnkormányzatSzervezetiésMûködésiSzabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben kell
feltüntetni,mivelajövõbenazönkormányzathozkerül.Amódosítástaképviselõtagok
egyhangúlagelfogadták.
A hetedik napirendi pont keretében az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet
megalkotása következett. A polgármester
elõterjesztésébenelmondta,hogyazországgyûlésazelmúltévvégénelfogadtaanemzetivagyonrólszólótörvényt,melyszigorú
szabályokatfogalmazmegavagyonvédelmével, kezelésével, gazdálkodásával és
megõrzésévelkapcsolatosan.Módosulttöbbek között az önkormányzati vagyon elnevezése és csoportosítása is.A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti
vagyonbóláll.Arendelet-tervezettartalmazzaatörzsvagyonra,üzletivagyonra,atulaj-

donosijogokgyakorlásáravonatkozószabályokat,gazdálkodásiszabályokat,akorlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonjoggyakorlására,azüzletivagyonhasznosítására és a vagyontárgyak minõsítésére
vonatkozószabályokat.
A képviselõ-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta az elõterjesztés
szerint.
Ezután a képviselõ-testület döntött az
önkormányzat víziközmû vagyonának vagyonkezelésbeadásáról,melyavíziközmûszolgáltatásrólszólótörvénymódosításamiatt vált indokolttá. Településünk az ivóvízszolgáltatáshoz tartozó közmûveit a
BÁCSVÍZ Zrt.-vel üzemelteti oly módon,
hogy ezen közmûveket a BÁCSVÍZ Zrt.nek apportként tulajdonba adta. A
BÁCSVÍZ Zrt. részesedésének egésze a
nemzetitulajdonbatartozik,ígyajelenlega
tulajdonában lévõ, a törvény által definiált
víziközmûvek 2013. január 1-jén az ellátásért felelõsök, vagyis az önkormányzatok
tulajdonábakerülnek.Mivelatörvényalapjánátháramlássalérintettvíziközmûvagyon
Szentkirály közigazgatási területén található,atörvényszerintivíziközmû-rendszeren
ellátásért felelõsnek minõsülünk, így 2013.
január 1. napján az e rendszeren található,
átháramlássalérintettvagyonteljesegészea
törvény erejénél fogva a tulajdonunkba kerül.AvagyonátháramlásrólaBÁCSVÍZZrt.

és önkormányzatunk megállapodást köt,
melynektervezetét,valamintavagyonkezelésiszerzõdéstervezetétaképviselõ-testület
egyhangúlagjóváhagyta.
A következõkben a tornacsarnok gondnokiállásrabeérkezettpályázatokelbírálása
következett.Azállásra4személypályázott.
Titkosszavazással,aharmadikfordulóbana
képviselõ-testület PrikkelAntalt választotta
megafeladatellátására.
Eztkövetõenmegtörténtatanyagondnokiállásrabeérkezettpályázatokelbírálásais.
Azállásra10személypályázott.Szinténtitkosszavazássalésszinténaharmadikfordulóban a képviselõ-testület Kovácsné Lázár
Ilonátválasztottamegafeladatellátására.
Azülésvégénapolgármesterarróltájékoztatott,hogyaRÉVSzenvedélybeteg-segítõszolgálattovábbraisvállaljaaszenvedélybetegekközösségiellátásafeladatottelepülésünkön is. A mostani megkeresésük
arról szól, hogy nem kérnek hozzájárulást,
de az ellátás folyamatosságának biztosítása
érdekébenkérikazerrõlszólószerzõdéstovábbi egy évre történõ meghosszabbítását.
Azáltalánosiskolábantartottakelõadást,illetve néhány szentkirályi betegük is van
Kecskeméten.
Aképviselõ-testületegyetértettamegállapodás további egy évre történõ meghoszszabbításával.

Közöstestületiülés
Aképviselõ-testületdecember18-ánismét ülésezett, mégpedig Tiszaugon a
Könyvtárban. A napirendek között szerepeltaTiszaugközséggelközösönkormányzatihivatalmegalakításárólszólómegállapodás-tervezet megvitatása, a Szentkirályi
PolgármesteriHivatalmegszûnésérõl,ésa
SzentkirályiKözösÖnkormányzatiHivatal
alapító okiratáról szóló elõterjesztés, ÁRT
módosításához lakossági kérelem, és földbérlethosszabbítása.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Az ülés megnyitása után a Tiszauggal
közösönkormányzatihivatalalakításárólés
fenntartásáról szóló megállapodás-tervezet
került napirendre. Az ülést megelõzõen a
kéttelepülésképviselõ-testületeamegállapodás-tervezetet megvitatta, és az elõterjesztett formában véglegesítésre javasolta.
Ezt követõen a képviselõ-testület azt egyhangúlag elfogadta. A Közös Hivatal
SzentkirályiKözösÖnkormányzatiHivatal
elnevezésselésSzentkirály,KossuthLajos
u.13.alattiszékhellyel2013.január1.napjátólalakulmeg.Tiszaugközségbenállandó jelleggel "Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaugi Kirendeltsége"
elnevezéssel Kirendeltséget mûködtet. A
Közös Hivatal létszáma 12 fõ. Vezetõ be-

osztásúköztisztviselõajegyzõésazaljegyzõ, nem vezetõ beosztású köztisztviselõk
számaaszékhelytelepülésen6fõ,aKirendeltségen3fõ.Egyfõköztisztviselõmindkéttelepülésenvégezmunkát.AKözösHivatal által ellátandó feladatokat fõ szabály
szerintaszékhelytelepülésenkellintézni,a
tiszaugilakosokszociális,anyakönyvi,népesség-nyilvántartással kapcsolatos, valamintadóügyeinekintézéseviszontaKirendeltségen történik.A Közös Hivatalt a két
településpolgármestereirányítja,ésajegyzõvezeti.AKirendeltségenfelmerülõkészpénzfizetésikötelezettségekteljesítéseházi
pénztármûködésévelvalósulmeg.Aszerzõdõ felek a Közös Hivatal alakításakor a
mûködéséhez szükséges valamennyi tulajdonukban lévõ ingó és ingatlan vagyont,
nemtárgyiasultterméketatulajdonjogváltozása nélkül közös használatba adják.
Ezen vagyon tekintetében a mûködtetési,
karbantartási és javítási kiadások a Közös
Hivatalköltségvetésétterhelik.Amegállapodáshatározatlanidõreszól,delegkésõbb
2014.február28-igfelülvizsgálják.
A második napirendi pont keretében a
polgármester arról tájékoztatott, hogy a
PolgármesteriHivataldecember31-veltörténõmegszûnésemiattszükségvanamegszüntetõ okirat jóváhagyására, és a Kincstárhoztörténõtovábbítására.

Aképviselõ-testületegyhangúlagjóváhagyta a megszüntetõ okiratot az elõterjesztésszerint.
Tájékoztatottarrólis,hogyaKözösHivatalmegalakításáhozaképviselõ-testületnekelkellfogadniannakalapítóokiratátis.
Az alapító okiratnak az Államkincstárnál
történõbejegyzésefeltételeaKözösHivatallétrejöttének.
Aképviselõ-testületegyhangúlagjóváhagyta az alapító okiratot az elõterjesztés
szerint.
Az"Egyebek"napirendipontkeretében
apolgármesterazalábbiakróltájékoztatott:
Községünk egyik lakosa kérelemmel
fordult a képviselõ-testülethez, hogy a tulajdonában lévõ 0290/5 és 0290/6 hrsz-ú
ingatlanokon olyan tevékenységet kíván
folytatni,melyhezaRendezésiTervmódosítása szükséges, nevezetesen, hogy ezen
területekgazdaságiövezetbesorolásamegtörténjen. A képviselõ-testület egyetértett
azzal, hogy a kérelemben foglaltak tárgya
legyenaRendezésiTervmódosításának.
Kérelemérkezettapedagógus-földfolyó év végén lejáró bérletének további
meghosszabbítására. A képviselõ-testület
egyetértett a bérleti szerzõdés 2013. december31-igtörténõmeghosszabbításával
50ezerforint/habérletidíjellenében.
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ÁlmomaCSALÁD
Tanfolyamok-rendezvények
Családokatsegítõprogramok-szolgáltatások
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete "Álmom a
CSALÁD"címûsikerespályázataáltal2012novemberétõl12hónapon át ingyenes programokat, képzéseket, tréningeket szervez
Szentkirályon.Aprojektenbelülnégyközösségépítõprogram-Baba-mama kör (kéthetente), Kézmûves kör (kéthetente), Fõzõklub
(havonta)ésNémetnyelvûklub(hetente)márrendszeresenmûködik,melyekremindenérdeklõdõtkortólésnemtõlfüggetlenülszeretettelvárunk.
A projekten belül lehetõség nyílik ingyenes képzések, tréningekszervezéséreis,amelyeketbármely
15.életévétbetöltöttszentkirályilakosigénybevehet.Aképzések,tréningekkezdésiidõpontjaajelentkezõklétszámátólfügg,a
minimáliscsoportlétszám15fõ.Egyfõakármindegyikképzésen,
tréningenrésztvehet.Aképzések,tréningektöbbségeakkreditált,
elvégzésüket követõen a hallgatók tanúsítványt kapnak.A tanfolyamokramárlehetjelentkezniaMûvelõdésiHázbantalálhatójelentkezési lapok kitöltésével illetve Kutasiné Kullai Ilona helyi
szervezõnél a 70/953-7181-es telefonszámon, vagy a
kullai.ilona@gmail.come-mailcímen.
Az "Álmom a CSALÁD" projekt programjain a résztvevõk
kisgyermekeiszámáragyermekfelügyeletetbiztosítunktöbbnyirea
FaluházbankialakítottGyermekkuckóban.
Képzések:
• Elsõsegélynyújtáselméleteésgyakorlata,baleset-megelõzés-30óra
• Családinapközivezetõi-40óra

• Házigyermekfelügyelõi-26óra
• Informatikaiképzés-30óra
• Vállalkozásiismeretek-20óra
Tréningek:
• Hatékonykommunikáció-20óra
• Szakmaikészségfejlesztés-20óra
• Munkaerõpiacialapkészségekfejlesztése-20óra
ÁlmomaCSALÁD2013.januáriprogramjai-Szentkirály

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

KÖSZÖNJÜKAFENYÕT

NEDOBJAKI

Mûvelõdési házunk karácsonyfája településünk lakosainakajándéka.AzelmúltévkarácsonyfájátDarányiJózsefnek
köszönhetjük. A fenyõ az általános iskolások keze nyomán
váltfeldíszítettkarácsonyfává,hogydíszelegyenazévvégi
iskolai és községi ünnepeknek, rendezvényeknek. A karácsonyfarázásaazóvodásoknakokozottörömet.DarányiJózsef!Köszönjükakarácsonyfát.

Ittakarácsonyfarázásideje.Ilyenkoraleszerepelt,díszeitõlmegfosztotttiszavirágéletûfenyõfácskáklegjobbesetben
ahulladéklerakóbanvégzik.Felelõtlenembereksokesetben
útszéliárokbadobjáklegszebbünnepünklekopasztottjelképét.Nedobjaki!!Inkábbvigyeelönkormányzatunkhátsóudvarába "lerázott" karácsonyfáját, ahol feldolgozás után értékesfûtõanyagkészülbelõle,közintézményeinkfûtésére.Köszönjük.-szerk-

ORGOVÁNYONJÁRTUNK

tánctudásukat,majdaszentkirályitánccsoportfélórásfergeteges táncbemutatója következett. A hálás közönség viharos
tapssal köszönte meg fiataljainknak a nem mindennapi produkciót.Ezutánharmonikamûvészinvitáltaegykisnótázásra
anyugdíjasokat.Arésztvevõkegyszépdélutántkaptakajándékba.KöszönetazOrgoványiÖnkormányzatnak.Afotókon
azOrgoványiésaSzentkirályitánccsoportlátható.
Vecsei.

Az Orgoványi Önkormányzat december 16-án délután,
másfélóráskultúrmûsorralajándékoztamegatelepülésnyugdíjasait.A mûsorra meghívást kapott a Szentkirályi tánccsoport.Amûemlék-mûvelõdésiházmegteltnyugdíjasokkal.Dr.
LócziBoglárkaköszöntõjeutánahelyiiskolásokmutattákbe
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GARABONCIÁS DIÁK
Ezerhatszáztizenhárom
"…aBáthoryakfölöttbeborultazég,svégükvan,
haezistenileckétmegnemértiksmegnemtanulnakország rablói, prédálói, zsarnokai helyett megalázkodva a
törökcsászárelõtt,itthonleülõ,sebeketkötözõ,csöndesenpásztoroló,békésmunkátistápoló,szegényeketfölemelõ,tudományokatvirágoztatósIstenigéjénekszolgál,hûséges,engedelmessszívbõlmunkálóországszolgájalenni.Haeztteszik,mégmindenjórafordulhat,ha
eztteszik,mégErdélybõlerõssvirágzókisfellegváralehetEurópának,jólétnek,békének,keresztyéntürelemnek
s míveltségnek csudaföldje, s világ példája, hogy a kicsinyországsnéplélekbenmilynagylehet,sfejedelmét,
kilelkinagyságbantündöklik,CaesarnálsNagySándornáljobbanmegbámulhatjastisztelhetiazegészvilágdehanem,töröksnémetközteltiportatik,legázoltatik,
puszta kõvé lészen…" -így beszélteti Bethlen Gábort
Makkai Sándor író, erdélyi református lelkipásztor és
püspökaz1923-banírtÖrdögszekércímûtörténelmiregényében.SenehányszóaBethlentjólismerõ,rólatanulmánytpapírravetõMakkaiáltalBethlenGáborszájábaadva,jólkifejeziazerdélyiúrpolitikai,emberiarcát,
gondolatait.
Bizony,éppennégyszázéve,1613elejénkezdõdött
azafolyamat,amelyBethlenGábor(1580-1629)erdélyi
fejedelemmé választásához vezetett. Nem volt könnyû
ez,ámbárazerdélyihistóriatalántöbbnehézidõszakban
késztette küzdelemre a hûségeseket, mint ahány jó idõszakotnyújtott-haaMátyáskirályhalálátólnapjainkig
húzódósors-vonalatnézzük.
Az1500-asévszázadbanareformációerdélyielterjedése és a Magyar Királyságban a török megjelenése
voltazakéteseménysor,amelyekhosszúidõreszólóanazelõbbimáighatóan-meghatároztákazerdélyiközpo-

litikai,országoseseményeket.Atörökhódításkövetkeztében alakult ki az Erdélyi Fejedelemség az 1500 évek
második felében. Az ugyanakkor elterjedõ evangélium
szerintreformáltkeresztyénhitpedigolyanfõúri,nemesiéspolgárierényeket,tudományokatfejlesztettki,melyeknélkülazerdélyilelkiségnemlenneaz,ami.
Nem véletlen hát, hogy az 1600-as évszázadba is
úgyfordultazErdélyiFejedelemség,hogyamegmaradás
kérdésekínzómaradt.AzAlföldfelõlésaKárpátokkaréjafelõlazakkormégjelentõstörökseregekállottak;a
királyiMagyarországészakirészénpedigabécsiHabsburguralomküldteholerõszakos,holmézes-mázosüzeneteit.JóBocskaiIstvánugyankardotfogottBécsellen
amagyaralkotmányossérelmekmiatt,sagyõzelmeután
az1606-osbécsibékébenelérte,hogyBécsbiztosítsaa
magyaralkotmányosjogokelismerésétésaprotestánsok
vallásszabadságát. Halála után azonban egy rövid évtizedreasorskeserûostorakisfacsigakéntpörgetteafejedelemséget.AzaddigierdélyifejedelmeketésBocskaitis
hûen támogató, szervezõmunkát és kardot egyaránt jól
értõ iktári Bethlen Gábor 1612-tõl már nem tûrhette a
féktelen kicsapongásaival, önkényeskedéseivel Erdély
bizalmátelvesztõ;aközelitörökkelapatkótösszerúgóezáltalErdélytkockáratévõ-szépBáthoryGábor(16081613)kapkodását.Azerdélyinemességetmagamelléállította,atörökjóváhagyásátelnyerte1613-ban,sefolyamat végén október 23.-án fejedelemmé választották.
Tudni kell, hogy akkoriban a török jóváhagyása nélkül
nemlehetetterdélyipolitikátfolytatni,hiszenSztambul
akkoribanErdélyttörökfennhatóságalattlévõországnak
tekintette.Folytatás a következõ számban.
Békesség veletek. A kõ marad. Bethlen Gábor emlékezete örök.
--bor--

Nyugdíjaslakásokatalakítanakia
lakitelekiGondozásiKözpont
Egyeztetést indított a lakiteleki GondozásiKözpontannakérdekében,hogyfelmérje, a lakiteleki és a környezõ települések Szentkirály - lakói részérõl mutatkozna-e
igény arra, hogy az idõseket ellátó intézményépületemellettegyedinyugdíjaslakásokatalakítsonki.
Azelképzelésekszerintkörülbelül30-35
négyzetméteres kis lakások épülhetnének,
melyben egy nappali/háló mellett, amerikai
konyha,zuhanyzóésmellékhelyiségkerülne

kialakításra. A nyugdíjas lakások lakóinak
felügyeletet,gondozási-,ápolásimunkát,étkezést-másigényszerintiellátástbiztosítana a Gondozási Központ. Megfelelõ számú
érdeklõdõeseténazelképzeléspénzügyikidolgozásaiselkezdõdik.
Akezdeményezésrõltovábbiinformációt lehet kérni a lakiteleki Gondozási Központban, illetve annak elérhetõségein.Telefon:70/774-05-90vagy76/449-071

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0035
ÉpítõközösségekSzentkirályon

Építõközösségek-Projektnyitórendezvény
2012.december23-ánaMûvelõdésiHázbankerülthivatalosanismegnyitásraaz"ÉpítõközösségekSzentkirályon"címûprojekt.ATÁMOPkereténbelül18millióforinttaltámogatottprojektönerõbevonásanélkülvalósítjamegakövetkezõtevékenységeketSzentkirályon:
tanóránkívülifoglalkozássorozatokindításaáltalánosiskolásdiákokrészérebõrdíszmû,fazekasság,textilmûvesség,színjátszás,néptáncéselektronikussajtóterületeken.Afoglalkozásokontöbbmint100diákveszmajdrészt2012õszétõl2013végéighelyiszakemberekvezetésével,összesenközel1000óraidõtartamban.Aprojektcéljatöbbekközöttarésztvevõ
fiatalok érdeklõdésének, motivációjának növelése az ismeretszerzés, a különbözõ anyagok
megmunkálása,azönállóalkotásiránt,akreativitás,afantáziafejlesztése,illetveazalkotómunkaáltalapályaorientációelõsegítése.
SzentkirályKözségÖnkormányzata

Apályázatok
elbírálásáról…
2012.december13-ántestületiülésttartott
a Szentkirályi Önkormányzat Képviselõ
Testülete.
Nagyizgalomvoltapályázatonindulószemélyekközt,hogyvajonkileszazújtanyagondnok,illetveasportcsarnokgondnoka?
Elégsoknapirendipontbankellettdöntenie
a Képviselõ Testületnek, de végül eljutottunk a várva-várt napirendi pontokhoz. A
tornacsarnok gondnoki állásra 4 pályázat
érkezett, a tanyagondnoki állásra pedig 10
pályázatjutottelaKépviselõTestülethez.A
pályázók meghívót kaptak, köztük voltam
jó magam is. Izgalommal várta már mindenkiadöntéspillanatát.Atornacsarnoknál
aszámlálóbizottságmondatátidézem:"felszálltafüst",megszületettadöntés!Következettatanyagondnokipályázatelbírálása.
Polgármester úr közölt néhány tájékozató
jellegû gondolatot, majd eljött a szavazás
pillanata.
Számomrameglepõ,mélységesenfelháborítóéselfogadhatatlandöntésszületett.Aki
munkahellyel rendelkezik, az elsöprõ gyõzelmet aratott, aki pedig munkanélküli, az
továbbraismunkanélkülmaradt!Egyszerûen érthetetlen, és felfoghatatlan a "TiszteltKépviselõTestület"döntése(kivételaz,
akinemvoltott).
Remélem, a legközelebbi pályázatnál is: ha egyáltalán érdemes lesz pályázatot hirdetni,ilyenésehhezhasonlónagyszerû,kiválódöntésfogszületni.
Gömöri Balázsné

Reagálás
KedvesErzsike!
Amint azt személyesen is beszéltük már,
csakismételnitudom:atestülettagjaititkos
szavazáson, elõzetes "frakcióegyeztetés"
nélkülhoztakegyénidöntést.Apályázókat
valamennyienismerjük,ésénszemélyszerint kivétel nélkül bármelyikõtöket el tudnámképzelnikiválótanyagondnoknak.
Atestületnekdolgaamunkanélküliekszámának lehetséges csökkentése, de az is,
hogy az adott posztot az arra legalkalmasabb pályázóval töltse be. Mindkettõnek
megfelelni,ráadásulezzelmindenválasztó
gratulációját is elnyerni ritkán jön össze.
Magam is együtt érzek a berzenkedõkkel,
deabbanreménykedem,hogylesznekmég
álláshirdetéseinkésarrapályázókis.Döntéseink némelyikérõl mi döntéshozók tudjuk a leginkább, hogy sem nagyszerûnek
sem kiválónak nem mondható. Bízunk
azonbanaválasztottjainkrátermettségében,
ésaválasztóinkjózanságában,belátásában.
Ezúttaliseztkérjük,erreszámítunk.
Köszönöm a véleményedet, és az annak
közreadásáraindítóbátorságodat.
Szabó Gellért
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KATOLIKUSÉLET
Veronikaésazéletjátéka
Talán nem egy szokványos újévi
üzenet következik az alábbiakban, én
mégisannakszánom.
Paulo Coelho: Veronika meg akar
halni címû könyvébõl készült filmadaptációtláttamazelmúlthónapban.Régen
találkoztam ennyire jó címmel. Ki ez a
Veronika és miért akar meghalni? Már
akkor érdekessé vált az egész történet,
amikor még jóformán semmi mást nem
tudtamróla.A24évesszépésjóállással
rendelkezõ lánynak látszólag mindene
megvan, mégis úgy dönt egy reggel,
megölimagát.Kiüresedettnek,reménytelennek, szürkének, haszontalannak és
magányosnak látja a világot és saját
életét.
Egy szanatóriumban tér magához a
sikertelen kísérlet után, ahol az orvos
közli vele: a gyógyszer-túladagolás
maradandószívkárosodástokozott,ésaz
életbõl már csak néhány hét vagy csak
pár nap maradt, a szíve ugyanis bármelyikpillanatbanfelmondhatjaaszolgálatot.
Veronikátmegütiezahír,hiszenbár
megakarthalni,mégiscsakijesztõimmár
ilyenmódonszembesülniahalállal.
Elõször nem találja a helyét a
szanatóriumban, de hamarosan új barátokra lel, új vonásokat fedez fel
magában. Rájön arra, hogy rajtunk
múlik, milyen életet élünk. Érdekes
emberekkel találkozik, megismeri azok
sorsát, buktatóikat. Veronika szeretné
megosztanivalakivelaztasokmindent,
amit most, az utóbbi napokban értett
meg,ésszerelemszövõdikközteésegy
lelkiokokbólmegnémult,majdVeronika
kedvéért újra megszólaló fiú között.
Megszöknek az intézetbõl. És innentõl
kezdve tényleg egy olyan életet él,
amelyben minden percet, minden
eseményt csodának tekint, hiszen nem
tudhatja,hogymeddigtarthat.Bármikor
búcsúznia kell ettõl az új világtól, ezért
mindenpillanatáraúgynéz,mintazélet
nagyajándékára.
Amint a mû végén kiderül, a
pszichiátriai
kutatómunkával
is
foglalkozó fõorvos újszerû kezelésének

voltVeronikaazelsõalanya.Azzal,hogy
aztközlialánnyal,hogymárcsaknapjai
vannak hátra, eléri, hogy máris sokkal
értékesebbnek találja az életét. A szívbetegségcsakkitaláció,denagyonhatásos,hiszenrádöbbentiameghalnivágyó
lányt, hogy az életének minden percét
úgy kell megélnie, mintha az lenne az
utolsó. Így tekint a társára, a
napfelkeltére,anevetésre…Felfedeziaz
örömöt,aszépet,ajót.Pontosanotttalálja meg a boldogságot, ahol sosem hitte
volna, legyõzi saját magát, segít
másokon és társra lel.A történet szerint
Veronikanemtudjameg,hogyvalójában
egészséges.
Talánkissényomasztómagaazalaptörténet,deamondanivalólényegeannál
inkábbillikegyújéviüzenethez.Bárnem
könnyûkitekintenünkasokszorsötétnek
látszó életünk árnyékából, és néha
nehéznek, szomorúnak, magányosnak
tûnhetnek napjaink, de próbáljuk meg
megkeresnimindenbenajótésaszépet,
amiértigenisérdemesélni,ésamiértigenis érdemes nekivágni egy új esztendõnek. És örüljünk minden pillanatnak,amimegadatiknekünk.
Ennek a történetnek a kapcsán jutott
eszembe egy régi, kedves könyvem:Az
élet játéka (ajánlom minden fiatal és
kevésbéfiatalolvasónak).
A múlt század közepébe vezet
EleanorPorterméltánnagysikerûgyermekregénye, amely az élet feltétlen
szeretetérõl szól. Régi sérelmektõl
megkeményedve és a boldogság gondolatátiselfelejtveéliegyszerû,hasznosés
kötelességtudóéletétPollykisasszony,a
Harrington kastély jómódú úrnõje.
Napjai átgondolt tevékenységek sorával
telnek, magányát csak Nancyvel, a
házvezetõvel és Tommal, az öreg
kertésszelosztjameg.Egyjúniusinapon
azonbanmegérkezikakastélybaakisasszony árva unokahúga, Pollyanna, aki
jelenlétével felforgatja nemcsak Polly
kisasszony,deazegészkisvároséletétis.
A Harrington ház úrnõje hiába írja elõ
Pollyannának a hasznos élet szabályait,

hiába bünteti meg a szabályok áthágása
miatt, a kislány hozzáállását nem tudja
megváltoztatni. Pollyanna ugyanis egy
szokatlan - missziós lelkész édesapjától
tanult - játékot alkalmaz a nehézségek
leküzdésére: megtalálni minden bajban
éstörténésbenaztavalamit,aminekörülni lehet. Örülni egy mankónak egy rég
vágyottjátékbabahelyett,örülniazesõs
idõnek, örülni a forróságnak, örülni egy
betegségnek,örülniaszegénységnek…
A könyvben szereplõ események és
sorsok megismerése során, bizony, nem
könnyû jó játékosnak maradni, de a
kedves és szívszorító sorok arról
tanúskodnak, hogy érdemes Pollyanna
társáulszegõdniésmegpróbálkozniezzel
azújszemlélettel,ezzelakülönleges,de
boldogítójátékkal.
Ezekkel a történetekkel kívánok
örömökben gazdag, boldog új esztendõt
azegészegyházközségnevében.
Sz.Sz.I.

Kalendárium:
2013.január15.-február15.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Január18.ÁrpádháziSzt.Margit
Január20-27.:Ökumenikusimahét
anuár21.Szt.Ágnesvértanúszûz
Január 22. Túri Gyula plébános
halálánakévfordulója
Január25.Szt.Pálapostolmegtérése
Január 26. Szt. Timóteus és Szt.
Tituszpüspökök
Január28.AquinóiSzt.Tamásteológus
Január 31. Boscó Szt. János áldozópap,rendalapító
Február
2.:
Gyertyaszentelõ
Boldogasszony -Urunkbemutatása
Február 3.: Szt. Balázs püspök, vértanú,Balázs-áldás
Február3.-11.Lourdesikilenced
Február
11.:
Lourdes-i
Boldogasszony,betegekvilágnapja
Február13.Hamvazószerda,anagybõjtkezdete
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REF ORM ÁT USÉLET
"AkikazÚrbanbíznak,erejükmegújul,szárnyrakelnek,mintasasok,futnak,és
nemlankadnakmeg,járnak,ésnemfáradnakel."Ézs.10,31.
KedvesOlvasó!
Új év, új remények, újabb félemek,
talánvárakozások,ígéretek.
Az év elején újabban divattá vált a
fogadkozás,azújévifogadalmak,életváltoztatások január 1. köré tehetõk. A
fogadás,ígéretönmagunknakszólelsõsorban,amibenvalamitmáshogyigyekszünk
tenni,élni.Nagyfogadkozásokáltalábana
külsõnkkel kapcsolatosak. Így péládul a
leggyakoribb fogadkozás a testsúlyunk
csökkentésére alapszik. "Január egytõl
fogyózok,lefogyok,sportolok,egészségesen táplálkozom stb." Ezeka  fogadkozások zöme néhány hét, vagy legkésõbb
néhány hónap után megy a levesbe...
nehézkitartaniahétköznapokban,azújév
= új kezdet varázs eltûnik, belevész a
homályba, a mindennapi strapába és
küzdésbe.
Érdekes az a gondolat, mely szerint
belõsváltozásravalófogadalmatnemigen
szoktunk tenni. Keveset hallom, hogy
idéntõl türelmesebb leszek, január 1-tõl
nem kiabálok a párommal és a
gyerekekkel,ésalelkiéletemetkitágítom,
megszellõztetem,ésmunkábaállítom.
Nehezenvesszükrámagunkatakülsõbelõs változásra, bár tudjuk, hogy szükségünk lenne rá, bár érezzük jó lenne
másképp, az idõ megy, repül, elszáll, mi
pediglehetnénkapilóták,dekevéshozzá
abátorságunk,kitartásunk.
Hányszor hallottam ezt kisiskolás
koromban, hogy az élethez, kitartás kell,
bátorságkell,éstürelem.Annyithallottam
ezeket, hogy természetessé vált a fülemnek, mögöttes tartalma igen csekély volt.
Példát alig láttam rá. Természetessége
abban volt, hogy elfogadtam ezeket a
szavakat, de nem értettem belsõ
lényegüket.
Azélet,azIsten,avelevalókapcsolat
pedig megtanított rá. Nehezen
értelmezhetõszavakegyszercsakmegteltek tartalommal, elõször is úgy, hogy
rádöbbentem hiányukra. Észrevettem,
hogy hamar feladom, rádöbbentem, hogy
csöpnyi türelmem incsen, és mindentõl
félek,leginkábbaholnapinaptól.

Ahogyneveltemagyerekeimet,ahogy
igazgattam kis-családomat és a nagy
családomat, a gyülekezetet, elkezdtem
észrevenni, hogy teljes kimerülésem, és
fáradtságom ráébresztett, sem türelmem,
se kitartásom, sem bátorságom nincs, ha
csakezt a hrmat vizsgáljuk az erények és
értékek közül. Elkezdtem vágyni a változásra. "Hát, jó lenne még egy kis bölcsesség Uram, szeretnék még gyönyörû
énekhangot és kedves, szeretõ, alázatos,
bátor, türelmes, kitartó személyiséget,
mindemellett nem ártana egy kis fogyás
sem..."
Sok-sok kemény, nyomasztó és izzasztó idõszak alatt vártam a változásra.
Vártamrá,mertnemakartegyiknapróla
másikra bekopogtatni. Nem jött el sem
karácsonyszentestealkalmával,ésjanuár
elseje sem változtatott át. Fogadhattam
volna meg ezt vagy azt....ismertem már
annyiramagam,hogykitartásomszintjére
hivatkozvamégazönigazolásomatiskipipálhattam. Várakozásom nem volt
hiábavaló, mert egyre tbbször állhattam
helyt,voltamtürelmes,ésbátortetteketis
végrehajthattam.
KedvesTestvérem!
"Erõsödjetekmegmindenerõvelazõ
dicsõségéneknagyságaszerintateljesállhatatosságra és az örömmel viselt
hosszútûrésre."(Kol.1,11.)
Nemmegysemmisemegyikpercrõla
másikra. Pedig de jó lenne néha, igaz?
Isten azonban nem instant kávé. Nem
gyorsbüfé tulajdonosa, és nem kompakt
ajándékocsomag. Bár megtehetné hogy
ezekbármelyikeislehessen,hiszenhatalmavanrá!Denekiúgytetszettéstetszik,
hogykeménymunkávalváltoztassonmeg,
ésgyúrjonésformáljon.
Képesvagyteismegváltozni!
Ne a külsõvel kezdd! Kezd belül,
szívedlegmélyén,csöndes,magányospillanatban,szóljhozzá,mutassamegmiben
lehetneéskelleneváltoznod,éskérdmeg,
hogysegítsenebbentéged!
Engem megtanított és folyamatosan
tanít Isten a belsõ személyiségem változására. Alapvetõ tulajdonságaim, ame-

lyeket örökötem, illetve kisggyermekkoromban ragadt hozzám, természetesen
nem, nagyon változnak. De még azok is
formálódhatnak, alakulhatnak az idõ
szárnyain.
Sodródni nagyon veszélyes mulatság.
Az élethez tudatos döntés kell, és egy
röpkesegítség:IstenLelke,állandójelenléte.Kitartás,türelem,bátorság-nagyon
kellenek az új évhez (is). Õk pedig
segítenek neked mindenben, amit
szeretnélelérni,amirõlálmodsz,amikell
egyboldogélethez,boldogcsaládhoz.
"Öltsétektehátmagatokra-mintIsten
választottai, szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságot, alázatot,
szelídséget, türelemet. Viseljétek el
egymást, és bocsássatok meg egymásnak..."(Kol.3,12.)
Szeretettelvárjukalkalmainkra!!!
Vasárnaponként
10
órakor
Istentisztelet, gyermek-istentisztelettel
párhuzamosan
Január12.szombat-Gyermekmunkás
képzés 9 órától a szentkirályi
gyülekezetben
Január16.szerda18óra-Bibliaóra
Január23.szerda18óra-Filmklub
Január 27. vasárnap 10 óra Interaktív Istentisztelet a Káté zenekar
szolgálatával
Január 30. szerda 18 óra - Közös
BibliaóraHelvécián
Evangélizációshét:
2013.február18-24.
Ha valaki szeretne megismerkedni
Istennel, a Bibliával, a református hittel,
szeretne
megkeresztelkedni
és
gyülekezetükhöz tartozni, akkor szeretettel várjuk jelentkezését lelkipásztorunknál!
BalázsHajnalkalelkész,lelkigondozó,
az Álmom a család projekt keretében
január 18-án és 25-én párkapcsolati
elõadást tart a Faluházban, melyre
szeretettelvárunkmindenérdeklõdõt!

8.oldalSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ2013.január

Decemberiprogramokakönyvtárban

Az olimpia láng

Grosán Pál

Évek óta hagyomány,
hogy a könyvtárban is különbözõ programokkal várjuk a
gyerekeket az adventi idõszakban.
Mostiskészíthettekagyerekekapróajándékokatszeretteiknek, valamint különbözõ
feladatokat oldhattak meg
könyvek segítségével. A vállalkozó szellemû tanulók kis
ajándékcsomagot vehettek át
az iskola karácsonyi ünnepélyén.A legtöbb jó megoldást
Kasza Nikolett (6. oszt.),
GömöriTamás(4.oszt.),ésVörösHajnalka(5.oszt.)készítette.
Meséltakönyvtárimaciis.Aközépsõcsoportosóvodások,ésa2.osztályosokBarniésaháromangyalkatörténetévelismerkedhettekmeg.Afoglalkozás
keretében beszélgettünk a télrõl, a téli
álmotalvóállatokról,ésatéliünnepekrõlis.Acsoportokazáltalukrajzoltkis
karácsonyfadísszel feldíszítették a
könyvtár karácsonyfáját, és énekeltek
alattaegy-kétdalt.
AKatonaJózsefKönyvtáraGyerekek hónapja program keretében több
rendezvényt is hozott a településünkre.
A nagycsoportos óvodások Baltásné Ildikóvezetésévelsokújmondókáttanul-

ÉVBÚCSÚZTATÓ
Lakossági kezdeményezésre, hagyományteremtõ ó-év búcsúztatót tartottunka2012.évutolsónapján.Akelle-

mes idõ kedvezett egy kis vidám sétáhozfalunkutcáin.ASzilveszterihangulatotfokoztaaforraltbor,atea,asütemény, és az ilyenkor elmaradhatatlan
papír trombitaszó. A kis csapat tíz óra
utánindultel"afalukarácsonyfájától",
hogyfalunkutcáitvégigjárvabúcsúzzon
az évtõl, és köszöntse az új évet.A vigasságháromórautánértvégetKöteles
Tamásék udvarában. A házigazda vad-

Mondókázó óvodások
hattakmeg,ésjátszhattakel;mígazelsõosztályosokkertünktélivendégeivel
ismerkedhettek meg játékos formában.
A3-4.osztályosokvendégeGrosánPál,
a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis
GyulaKöretagjavolt,akiOlimpiatörténeti érdekességek címmel tartott egy
kis elõadást a gyerekeknek. Mindenki
kézbevehetettjónéhányolimpiaiérmet,
eredeti olimpiai láng tartót, és különlegessporteszközöket.
Mindenkitszeretettelhívok,ésvárok
akönyvtárba2013-banis,könyvetkölcsönözni, folyóiratokat olvasni, számítógépezni, programokon részt venni,
vagy csak egy kicsit megpihenni a mai
rohanóvilágban!
Szutorné Mariann

Szépkorúköszöntése

pörkölttel vendégelte meg a vidám társaságot.Mindenrésztvevõnekköszönet
aszépgesztusért,aszépnapért,éstermészetesen köszönjük a pörköltet.
Vecsei.

December 18-án köszöntöttük egykori háztáji agronómusunkat idõs KökényImrét90.születésnapján.ImreBátyánkjóhangulatbanfogadtaazünneplést, és szemüveg nélkül olvasta a Miniszterelnökoklevelét.Istenéltessetesti-lelkierõben,egészségben!
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ISKOLAIHÍREK
Necsakneked
legyenkarácsonyod!
Ezvoltajelszava annak a
gyûjtésnek, melyetaziskolában
szerveztünk a
DévaiSzentFerencAlapítványjavára.Arra
buzdítottukagyerekeket,hogy100-200Ftotajánljanakfelazárvagyerekekjavára.Ez
azösszegméganapizsebpénznéliskevesebb,dehaösszeadódik,mársegítséglehet
análunkszegényebbeknek.Agyûjtésbefejeztével,agyerekekéspedagógusokadakozásából 20.000.- Ft-ot utaltunk át a Dévai
SzentFerencAlapítványszámlájára.
AfelhívásmegfogalmazásábanésmegszerkesztésébenaTÁMOP3.2.3.ÉpítõközösségekprojektElektronikusmédiafoglalkozásainrésztvevõgyerekekvettekrészt.

Járásiügysegéda
Községházán
Tájékoztatjuk a szentkirályi polgárokat,
hogy megkezdte ügyfélfogadását a Községházánajárásiügysegéd.Fogadóórákat
hétfõn délelõttönként tart 8-12 óráig
Festõ-HegedûsGyuláné(Edit).
Államigazgatásiügyekbenadfelvilágosítást a megváltozott hatáskörökrõl, az
ügyekintézésénekhelyszínérõl.Forduljanakhozzábizalommal!

Meghívó
ASzentkirályiÁltalánosIskolaSzülõi
Munkaközössége
2013.január12-én,
19órátóltartjaa

PÓTSZIVESZTERIBÁL-at,
melyreszeretettelvárunkmindenkit.

Alapítványisorsolás
ASzentkirályértKözalapítványesedékes sorsolása december 23-án vasárnap,
ünnepség keretében zajlott a Mûvelõdési
Házban.Azáltalánosiskolásokszépkarácsonyimûsoraadtaaráhangolódástazünnepre, majd Szabó Gellért a kuratórium
tagja ismertette az elõzõ sorsolás, vagyis
2010.december18.ótaelteltidõszakfõbb
gazdálkodásiadatait.Eszerint8.736.370.Ftbevételérkezettösszesen549befizetõtõl. (A korábbi egy éves idõszak adatai:
513 befizetõtõl 4.491.510.- Ft.) Legnagyobbtételakommunálisadófizetésteljesítéseként493befizetõtõlszármazó5millióforint,deaziskolaijótékonyságicélis
megmozgatott 62 adakozót. Kiadásként
5,3 millió forintot könyveltek, melybõl
2,2 millió a Kocséri kövesút javítására,

642ezerösztöndíjazásra,1,5millióútjavításra,268ezeriskolaimûködéstámogatására, 148 ezer mûködési, 96 ezer forint
banki költségekre lett elköltve. Köszönetétfejeztekianemmagánszemélyadakozóknakis:LakitelekiTakarékszövetkezet,
NyárlõrinciÖnkormányzat,SiftBt,SzentkirályiÁsványvízKft,RevuczkyBéla.A
szabályokszerintazelõzõsorsolásótabefolyt összeg 5 %-át sorsolták ki 10 személyközött,amiazadólevonásutánszemélyenként 36.695.- Ft. Nyertesek:
Rohács Ferenc, Szabó Lászlóné, Kovács
Gergely, Prikkel Antal (Ady E.u.),
Geschitz Józsefné, Szentkirályi Gyuláné,
Varga László, Varga József (Alsó 192.)
szentkirályi lakosok, valamint Baukó Ferenc,ésSirkóTibornemhelybelilakosok.

FALUNKKARÁCSONYFÁJA
Méltóhelyérekerültegygyönyörûfenyõfa,melyetKovácsnéLázárIlonaajánlott fel községünk részére, hogy legyen

"mindenki karácsonyfája", természetesen
hagyományteremtõ szándékkal. A kellemetlenesõs,hûvösidõellenérenépescsapatgyülekezettaMûvelõdésiHázelõterében,hogyteázás,forraltborozás,ésegykis
süteményezés után kezdõdjön a nagy
munka.Aközmûvesvezetékekközülnem
isvoltkisgondahétméteresfakiemelése,
szállítása,éstalpraállítása.Afeldíszítésta
kellemetlen idõ miatt a következõ napra

kelletthalasztani.Falunkmegújultfõterén
felállított, feldíszített falu karácsonyfája
/éjjelkivilágítva/soknézelõdõtvonzott.
KedvesOlvasó!Tekintsenelazoknévszerinti felsorolásától, akik részt vettek a
szép és nemes feladat véghez vitelében.
Falunknevében,mindenkinekköszönjüka
fizikai,erkölcsi,ésanyagisegítséget.
-szerk-
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ÉVZÁRÓASZENTKIRÁLYIPOLGÁRÕRSZERVEZETNÉL
Polgárõreinkévzáróközgyûlésttartottak december 18-án a Mûvelõdési Házunkban.KovácsIstvánazegyesületvezetõjeafolyamatosanváltozójogszabályokról, illetve annak módosításaival kezdte
évértékelõjét. Ezeknek megfelelõen új
alapszabály elkészítésére került sor, melyetabíróságvisszaküldötthiánypótlásra.
Többszöri utána járásra és kétszeri közgyûlés után 2012. július 17-i keltezéssel
elfogadta a bíróság alapszabályunkat.
Együttmûködési szerzõdés-kötés van folyamatban a megyei rendõrkapitánysággal.Akorábbiévekhezképestszigorodtak
a polgárõrség mûködési feltételei. Elmondta még, hogy a szolgálatban levõ
polgárõrök elfogadhatóan vezetik a szolgálatinaplót.Ezalapjánbiztonkijelentheti,hogypolgárõreinkláttángyanúsjármûveksietvehagytákelközségünkterületét.
Több terménylopást, állatlopást megaka-

dályoztak.Biztosítottákagépkocsikõrzésétatemetéseken.Egyháziésközségirendezvényeken szintén jelen vannak. A Tiszakécskei rendõrõrssel folyamatosan
kapcsolatbanvagyunk.Aszolgálatbainduló polgárõreink induláskor mindig bejelentkeznekaKécskeijárõrszolgálatnál.Jó
hír,hogyegyesületünkszámítógépetvásárolt, pályázati támogatással. Folyamatban
van a mikrotérséghez tartozó településeken, lovas polgárõr szolgálat létrehozása,
természetesen együttmûködés keretében.
Lázár Csaba õrnagy aTiszakécskei rendõrõrs képviseletében, megköszönte a polgárõröknek,hogyszabadidejüketaközért
felajánlják.Arendõrségtudomásáraeddig
36 bûncselekmény jutott el 2012 évre.
Ugyancsakennyivolt2011-benis.Közúti
ittas jármûvezetés bûncselekmény hat
esetbenfordultelõ.LázárCsabaismertetteazittasvezetéstettenérésekorkiszabha-

tó büntetések értékeit is. Közúti baleset
nyolctörténtSzentkirályon,egyesetetkivéve a falut átszelõ közúton. Szabó Mihály megyei polgárõr elnök köszönetet
mondottapolgárõrökáldozatkészmunkájáért.
V.F.

"Táncos"Karácsony

BüszkékvagyunkFannira

Évek óta hagyomány, hogy Tánccsoportunk tagjai karácsonykoregykisajándékkallepikmegegymást.2012-bendecember 28-án érkezett meg a "táncos" Mikulás. Nagy izgalommal
vettükátacsomagokat,ésvártuk,hogyvajonmitmondmajda
Mikulás,mileszameglepetésésvajonkiazajándékozó?...
A finom ünnepi vacsora után egy nagyon vidám játékos
vetélkedõre került sor, melynek hangulata már a szilveszterre
készítettelõminket.
Kívánunk Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendõt!
Szentkirályi Tánccsoport

A Filantrop Környezetvédelmi és Fûtéstechnikai Kft. által
meghirdetett rajzpályázaton, Kovács Fanni 3. osztályos tanuló
rajza bekerült a legjobbak közé, így alkotása a Filantrop Kft.
országosfalinaptárábanszerepelhet.

Köszönet
HálásszívvelmondokköszönetetaSZMKnevében,azóvodás
bálban végzett munkájukért az óvodás dolgozóknak és az óvodás
gyermekek szüleinek, akik munkájukkal, felajánlásaikkal,
eszközeikkel segítették munkánkat. Továbbá az összes vállalkozónak, aki tombolával illetve bármely más felajánlással támogatták
rendezvényünket! Eszközeik kölcsönadásával támogatták rendezvényünket: Szentkirályi Tornaterem, Szentkirályi Óvoda,
Szentkirályi Általános Iskola, Szentkirályi Mûvelõdési ház,
SzentkirályiTáncegyüttes.Köszönetezenintézményekvezetõinek,
és dolgozóinak, akik segítõ jó szándékkal mindenben rendelkezésünkre álltak.Asztalt, széket, ipari pórszívót kaptunk kölcsön továbbá: Hétvezér, Bimbó Imre, Oláh István, Varga Ottó,
KovácsJózsef.KülönköszönetGöblyösnéLászlóÉvinekésabáli
mûsorbanrésztvevõknek,illetveDarányinéCsõszMártikának!
Remélem,jövõreújraszámíthatunkrájuk!
Darányiné Bencsik Mária SZMK
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Diós-vaníliáskifli
Hozzávalók: 20 dkg finomliszt, 14 dkg vaj
vagy sütõmargarin, 10 dkg porcukor, fél csomag vaníliás cukor, 10 dkg darált dió, 1 evõkanál tej, 1 tojássárgája
A forgatáshoz: 25-30 dkg porcukor, 1-1,5 csomag vaníliás
cukor
Alisztetavajjal,aporcukorral,avaníliáscukorralmegadarált dióval elmorzsoljuk, majd a tejjel és a tojássárgájával
összegyúrjuk.Amasszát4részreosztjuk,egyenként2centi
vastaghengerekkésodorjuk,ésolyankisdarabokravágjuk,
amelyekbõlkb.6centihosszúkifliketformálhatunk.
Ezeketsütõpapírralbélelttepsirerakjuk,azutánelõmelegített
sütõben,közepeslánggal8-10percigsütjük.Sütésközbena
kiflikegykicsitmegdagadnak.Vigyázzunk,nehogytúlsüljenek,merthamarmegbarnulnak.
Mégmelegenmindegyiketmegforgatjukavaníliásporcukorban.Jólzáródófémdobozban2hétigiseláll.
Tipp:Dióhelyettõröltmogyoróbólvagymandulábólugyanígykészíthetjük.

Anagyerdõkrõlésafenyõkrõl
"Azerdõkbenvanvalamimegrendítõ,különösenafenyõerdõkben.Nemcsaksötétéskövetkezeteshallgatásukrendítmeg,
mélyárnyaik,templomifenségükésáhítatosmagatartásuk.
Megrendítõazéletakarata,mellyelegynagyerdõkifejezia
világerõket….
Smilyencéltudatosésnémaezalétezés,melysemmiegyebetnemakar,csaklenni,csakfelnõniésévszázadokonátmegmaradni."
MáraiSándorfentigondolataitlelkemmegnyugtatásárakerestem elõ a Füveskönyvbõl, miután szembesültem a ténnyel,
hogykarácsonyracsaksikerültvalakinekkivágniaegyszépfenyõtatanyánkon.Nemtõbõlvágtaki,aföldfölöttmeghagyott
kb.80centit.
Nálunk a fáknak is élettörténetük van. Ezt a fenyõt édesanyámhalálátkövetõtavaszonültettükafelszedettkerítéshelyére.Akkorszerencséjevolt,mertaveleegyüttültetettfácskák
?részét2hétenbelülföldlabdástólellopták."Õ"megmaradtés
néhányévvelkésõbbbeültettükazistállóelé,asorba.Aházvégeésaszínpadközé.
Baltávalvágtákki,aforgácsodahullottatövéhez.Amikor
megláttuk,mondtunkegy-kétcifrát.
Nem tudom mekkora boldogság lopott karácsonyfa alatt
énekelni,hogy"Felnagyörömre,maszületett…"
Természetesen - a többi fenyõtulajdonos nevében is kijelenthetem,hogy-tisztábanvagyokvele,hogynemezvoltaz
utolsó fenyõlopás a világon… de ha még nem késõ, említsük
meg gyermekeinknek, unokáinknak, rokonoknak, ismerõsöknek, hogy nem szép dolog ilyet tenni és nemcsak a természet
károsításamiatt!
AJóistenugyanisláttaésegyszermégelkellszámolnivele.
"Mintazõsapákúgyõrködnekazéletfölöttafenyõk.Egyszerrefelelnekhatalmastörzsükkelaföldnekésazégnek.
Amikorcsakteheted,menjazerdõbe!"
Csorba Jánosné

DECEMBERIDÕJÁRÁSA
Azátlagostólkissémagasabbvoltdecemberbenahõmérséklet.
Ahónapelsõnapjaienyhékvoltak,5-étõlviszontfokozatoslehûléskezdõdött,ésa10-ekörülinapokbanmár-10C.fokkörülihõmérsékleteketismutattakahõmérõk.Ezutánismétlassúenyhülés
kezdõdött.Bizonytalanvoltafehérkarácsony.Végülis"megúsztuk"hóéshidegnélkül.Átlagosanmegjegyezhetjük,hogyahónap
folyamán óceáni légáramlatok zónájában volt a Kárpát-medence,
melyrejellemzõamérsékeltenhidegidõ,azátlagostólkissétöbb
csapadékkal.A jelenlegi idõjárás kissé hasonlít 1999. decemberi
(akkorsokvoltacsapadék)ésa2000.januárira.Akkormárenyhülésálltbe,ésatélnemtértvissza,legalábbisnagyhideggel.Ahírtelenelolvadthóviszontárvizeket-belvizeketokozott.Ezokoztaa
Tiszai ciánszennyezést, melynek következtében a folyó élõvilága
nagyrésztkipusztult.Csapadékviszonyokdecemberben:1-én2,6
mm,2-án7,3mm,4-én8,5mm,11-én0,6mm,13-án0,3mm,15én13,6mm,16-án6,3mm,22-én2,6mm,26-án9,1mm.Összesen:50,9mm.Asokéviátlag:46mm.
Azelmúltévcsapadékviszonyai:
Hónap,
csapadékmm,
sokéviátlag
Január
15,8mm
30mm
Február
21,0mm
32mm
Március
2,6mm
29mm
Április
23,4mm
44mm
Május
71,9mm
54mm
június
58,2mm
72mm
Július
41,5mm
61mm
Augusztus
4,1mm
47mm
Szeptember 52,3mm
34mm
Október
42,9mm
34mm
November
21,9mm
52mm
December
50,9mm
46mm
Összesen
406,5mm
535mm
Atáblázatbólkitûnik,hogyháromhónapicsapadékalemaradás128mm,amitesetlegesenegyigencsapadékostéliidõjáráspótolna.Dehátazmárlegalábbolyancsapáslenne,mintanyáriszárazság.Vecsei Ferenc

Anyakönyvihírek
Született: Trencsényi Sámuel  (anyja neve:
TóthEdina)2012.12.01.,KisSára(anyjaneve:
Osztényi Éva) 2012.12.01., Varga Szabolcs
(anyjaneve:UrbánGizella)2012.12.07.
Elhunyt:KissSándornéélt88évet,Botka-Vincze
Józsefélt63évet,HalászLászlóélt57évet,Szabó
Pálélt79évet

KEDVESOLVASÓ!
NefeledkezzenelTiszteltolvasóa"SzentkirályiHírmondót"2013évreelõfizetni.Újságunkáranemváltozott,ennek
megfelelõen január 31-ig kedvezményesen, 1100.- Ft. az
éveselõfizetésidíj.ElõfizetnilehetaKözségházánKissné
Rózsánál,ésazújságszerkesztõjénél,VecseiFerencnél.Az
elõfizetés lebonyolításában lehet kérni a tanyagondnokok
segítségét is. Fontos! Az újságcikkek leadási határideje:
minden hónap második napjával bezárólag. Újságunk
emailcíme:sztkhirmondo@gmail.com

Hirdetések
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-majorban.Víz,villanyvan.Érdeklõdni:06-76/728-657
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.érdeklõdni:06305052251telefonszámon.
*Szentkirályon,ésaveleszomszédostelepülésekenszántót,legelõt,kaszálótvásárolnék,vagybérelnék.BencsikJenõ.telefon:06209424219.

Álláshirdetés
A Képviselõ-testület az álláshely be nem
töltésemiattismétpályázatothirdetaTornacsarnokgondnokiállásbetöltésére.
Jelentkezési feltételek: legalább alapfokú
végzettség,szentkirályiállandólakcím.
Az állás betöltésére a közalkalmazottak
jogállásárólszóló1992.éviXXXIII.tv.elõírásaivonatkoznak.Ajelentkezõnekvállalniakellasportcsarnokkülsõ-belsõkörnyezeténekrendbentartását,atelepülésisportéletszervezését,együttmûködéstaziskolai
sporttevékenységekben.
Próbaidõ3hónap.
Anapimunkaidõ8óra.
Azállásbetölthetõ2013.február1-tõl.
A kinevezésrõl a képviselõ-testület 2013.
január29-igdönt.
Azönéletrajzotésazállásravalóalkalmasságrövidindokolását,esetlegegyénielképzeléseket tartalmazó pályázatot a PolgármesteriHivatalbaleheteljuttatnilegkésõbb
2013. január 23-án szerdán személyesen,
vagypostaiúton.

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyek,
Kft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozásaeredményérõl,
áfájáról,akönyveléstígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõtfogadoka
teljesdiszkrécióérdekében.

a Szentkirályi Tánccsoport

Farsangi Báljára,
mely 2013. február 9-én,
19 órakor veszi kezdetét a szentkirályi
Sportcsarnokban!

Sztárvendég:

Szabó Ádám „Harmónikás”,
a Csillag Születik dönt se
Ünnepeljünk Együtt!
20 éves a Szentkirályi Tánccsoport
Szeretettel várunk Mindenkit!

Hírmondóhirdetésiárai

Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetés
nem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.,
06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc Munkatársak:CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,TakácsnéKiss
Márta,VargaBéláné,VarjúnéSzéchenyiMarianna -Szerkesztõségcíme:PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -Tel./fax:
76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

