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A képviselõ-testület október 9-ei ülésén történt
Önkormányzatunk és Tiszaug
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete október 9-én tartotta
együttesülését.Anapirendekközött
szerepeltaközöshivatalideihárom
negyedéves mûködésérõl és gazdálkodásárólszólóbeszámoló,éselõterjesztésaközöshivatalSzervezetiés
MûködésiSzabályzatárólszólóhelyi
rendeletrõl.
Azülésmegnyitásautándr.Lajos
Krisztinaaljegyzõrészletesenbeszámoltaképviselõ-testületekmûködésérõl,akülsõszervekáltalvégzettellenõrzésekrõl, melyek vonatkozásában vizsgálati eredmény még nincs.
Törvényességi észrevételt is kapott
mindkét település, melyet határidõben az észrevételnek megfelelõen
pótoltaközöshivatal.Anemzetijogszabálytárba a rendeletek felterjesztése folyamatban van. A különbözõ
jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, egyéb adatszolgáltatások határidõbenelküldésrekerültek.Aköztisztviselõk továbbképzése az idei
évben elsõsorban a kötelezõ képzésekrekorlátozódott.Esetükbenszükséges a közigazgatási alapvizsga,
melykétmunkavállalótérintakövetkezõ hónapban. A közös hivatalnál
Szentkirályon2013.december31-ig
nyugdíj mellett két fõt foglalkoztatunknégyórában,önkormányzatialkalmazásban.Ajogszabályiváltozásokmiatterreakövetkezõévbenvalószínûleg már nem lesz lehetõségünk, így pályáztatni szükséges az
álláshelyeket mielõbb, hogy az új
kolléga kiválasztása, betanítása meg
tudjontörténni.2013.szeptember30.
napjáigSzentkirályonösszesen1524
db,Tiszaugon1238dbiratotiktattak.
Az állandó lakosok száma a beszámolókészítéséneknapjánSzentkirályon 1992 fõ, Tiszaugon 960 fõ. A
lakcímigazolványt az Okmányiroda
készítieléspostázzaazérintettügyféláltalmegadottállandóvagyideigleneslakcímre.Azideiévben-ahogyanmárhosszúévekóta-születést
nemanyakönyveztünkhelybenegyik
településensem.Tiszaugonnemvolt

házasságkötés, Szentkirályon 15 házasságkötés történt. Az anyakönyvi
számítógép megkönnyíti a munkánkat, esetenként pedig nehezíti, mert
idõnkéntlassúagép,vagynemelérhetõaszolgáltatás.Atelepülésekena
választási kerületek körzetesítései
határidõben megtörténtek.A választásra való felkészítés, továbbképzés
folyamatos. 2014-ben országos, helyi, kisebbségi és EP választások
lesznek, mely plusz feladatot ad a
köztisztviselõknek. A szociális ellátások elbírálása, megállapítása nagyobbrészejegyzõihatáskörbentörténnek,egyrészébenajárásihivatal
azilletékes.2013.január1-tõlaJárásiHivatalhozkerültazalanyiésnormatív közgyógyellátás, ápolási díj,
idõskorúak járadéka, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
Mindkéttelepülésenhetiegydélelõtt
ajárásiügysegédtartügyfélfogadást.
Változás történt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény területén,
hiszen2012.novemberhónapbanezt
a kedvezményt már nem pénzben
kaptákajogosultak,hanemErzsébetutalványban. Általánosságban elmondható,hogyazaktívkorúakellátása túlnyomórészt a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõ
személyeket jelenti. Fontosnak tartjuk, hogy minden erre jogosult személy lehetõséget kapjon a közmunkára. Tiszaugon szociális bizottság
nem mûködik, a segély illetve kölcsönkérelmekrõlaképviselõ-testület
dönt,illetvebizonyosesetekbenátruházott hatáskörben a polgármester.
Szentkirályon a szociális bizottsági
hatáskörök: méltányossági ápolási
díj, átmeneti segély, szociális kölcsön,rendkívüligyermekvédelmitámogatás.Azigazgatásimunkarésze
a hagyatéki ügyintézés. Tiszaugon
ezenesetekszámakétszeresaszentkirályihoz képest, melyet az ottani
bentlakásosintézményekbenélõidõsekszámamagyaráz.Aközöshivatal
költségvetésétnegyedéventeapénzügyes kolléganõk, polgármesterek,
ésajegyzõközösértekezletenelem-

zi,értékeli.Aközöshivataldolgozói
munkájukat lelkiismeretesen, felelõsségtudattal,megfelelõszakmaitudással látják el. A közös hivatali
munkát,együttdolgozástmosttanuljuk,melyfolyamatjóiránybanhalad.
A tájékoztatót mindkét település
képviselõ-testülete egyhangúlag jóváhagyta.
A képviselõtagok megkapták a
közös hivatal 2013. három negyedévesgazdálkodásárólszólószámadatokat,melyszerintabevételekéskiadásokteljesüléseidõarányos,agazdálkodástakarékos,hiszenszeptember30-ántartalékmutatkozik.
A képviselõ-testületek a tájékoztatástegyhangúlagjóváhagyták.
A harmadik napirendi pont keretébenaképviselõ-testületmegalkotta
aSzentkirályiKözösÖnkormányzati
HivatalSzervezetiésMûködésiSzabályzatáról szóló helyi rendeletet,
mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatal jogállására, képviseletére,feladataira,irányítására,vezetéséreésmûködésirendjérevonatkozószabályokat;apolgármester,alpolgármester, jegyzõ, aljegyzõ feladatait;aközösönkormányzatihivatalbelsõszervezetiegységeinekáltalános feladatait, és a személyi állományravonatkozószabályokat.
Az"Egyebek"napirendipontkeretében a polgármester tájékoztatott
azOrszággyûlésÖnkormányzatiBizottság Ellenõrzõ Albizottságának
ülésén elhangzottakról, amely a feladatfinanszírozás tapasztalatait tûzte
napirendjére,illetvetémavoltajövõ
évi költségvetési tervezet is, amelyben jelentõs szerkezeti változás
nincs,maradafeladatalapúfinanszírozás. Elmondta még, hogy a hulladékgazdálkodás területén is változások várhatók jövõ év január 1-tõl.
Továbbáismétvanlehetõségszociális tûzifa igényléshez pályázat benyújtására. Ehhez a képviselõ-testület egy tartózkodással és egy ellenszavazattal hozzájárult a szükséges
önerõ folyó évi költségvetési rendeletbentörténõbiztosításával.
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ÁlmomaCSALÁD
- Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség
tanyagondnokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Szakmainapmunkáltatókrészéreazatipikusfoglalkoztatásiformákról.Aképenláthatóelõadó:HeineSveistrupJensen
-dántiszteletbelikonzul.

Haladó informatika tanfolyam (Microsoft Word, Excel,
PowerPoint).
2013 novemberében is folytatódik az "Álmom a CSALÁD"projektprogramsorozataSzentkirályon.Azaktuális
klubfoglalkozásokról és egyéb rendezvényeinkrõl folyamatosan érdeklõdhetnek Szentkirály község facebook oldalán és a hirdetõtáblákon elhelyezett plakátokról, valamint Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezõnél (70/9537181). Programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hatékonykommunikáció,eredményesegyüttmûködéscímûtréning-tanúsítványosztás

Meghívó
ASzentkirályiÁltalánosIskolaszervezésébenazidénismegrendezésrekerüla

Jótékonysági gálamûsor
2013. november 22-én, pénteken 17 órától aSzentkirályiMûvelõdésiHázban.
Fellépnek:-aSzentkirályiÁltalánosIskoladiákjaiéstanárai
A rendezvényen a Szentkirályért Közalapítvány számlájára pénzt gyûjtünk.
Az összegyûjtött összegbõl demonstrációs taneszközök vásárlását ter vezzük.
Kérjükközségünklakosait,hogyjelenlétükkeléslehetõségeikhezmértanyagitámogatásukkalsegítsék
rendezvényünket,éstöltsenekegykellemesestéttanulóinkkal!
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Barangolók
Óvodánk tehetségsegítõ programonpályázatotnyert,amiben15gyermekvehetettrészt.Céljaatermészeti
és mesterséges környezet elemeinek
megismerése, a szûkebb és tágabb
környezet értékeinek felismerése az
alkotó munka iránt érdeklõdõ tehetségígéretek segítése. A program foglalkozásaiközöttvoltkirándulás(Szeged Vadaspark, Szarvas Arborétum),
majdlehetõségetkaptakagyermekek
arra is, hogy a gyûjtött "kincsekbõl"
készítsenekkülönbözõállatokat,figurákat.LátogatásttettünkaCirókaBábszínházbanis,aholazelõadásutántermészetesanyagokbólképzõmûvészeti
alkotások születtek. A programot a

szülõkkelközösenahétsoránkészült
fényképekvetítésével,azalkotásokkiállításának megtekintésével, játékkal
és faültetéssel, családias légkörben jó
hangulattal zártuk! Reméljük, hogy

leszméglehetõségünkhasonlópályázatok megvalósításához és még több
gyermek élményekhez, tapasztalatokhozjuttatásához!
Babettnéni,Erikanéni

Õszi kirándulás

Október 4-én Tiszaalpárra kirándultak az alsósok.
Reggelhideg,késõbbmelegidõvolt.
Legelõszörelõadtunkmi,negyedikesek,azaradivértanúkról egy kis mûsort. Utána sétáltunk a vízparton,
aholgyönyörûhattyúkatláttunk.Elmentünkegykosárkötõhöz,ottegykicsitmindenkikipróbálhattaafonást.
Ezután elsétáltunk a templomdombra, ahonnan nagyon

szépvoltakilátás.AdélutántegyKalandfarmontöltöttük. Ott elõadtak egy bohócmûsort, ami nagyon vicces
volt.Ettünkfinomkenyérlángost.Sokfélejátékotlehetett játszani, de legjobban a fából készült körhinta tetszett.Méglovaskocsikáztunkis.
Háthiggyétekel,nagyonjónapvolt!
PolyákNóra4.o.
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A hiperaktív gyerekek nem "betegek"
Ahiperaktivitásésazehhezkapcsolódó egyéb rendellenességek, valamint
pszichiátriai szerekkel történõ kezelésük kérdése manapság egyre gyakrabbankerülelõtérbeamédiában,anyilvánosságelõtt.Akérdésfontosságátnehéz
lenne vitatni, hiszen gyermekeinkrõl, a
jövõgenerációrólvanszó,snemkevés
múlik azon, hogyan készítjük fel õket
arra, hogy felnõttként felelõsségteljes,
aktív,hasznoséletetéljenek.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, amely egy
nemzetköziemberijogiszervezethazai
csoportjaként mûködik Magyarországon,kutatástvégzettatémávalkapcsolatban, melynek során számos olyan
adatrabukkant,amelyekatapasztalatok
szerintáltalábannemjutnakelazérintettszülõkhöz,akikmegoldástszeretnénektalálnigyermekükhiperaktivitására.
Az egyik legfontosabb információ,
amelyrõl a szülõknek tudniuk kellene,
hogy nem létezik olyan tudományos
vizsgálat,kutatásieredmény,amelyigazolná a hiperaktivitás, figyelemzavar
"agyibetegség",kémiaiegyensúlyzavar
voltát. Viszont a "kémiai egyensúlyzavar"elméleténekténykéntvalóterjesztése az, ami igényt támaszt olyan erõs,
tudatbefolyásoló pszichiátriai szerek
használatára, amelyekkel az ilyen gyerekeket manapság kezelni próbálják.
Ezek a pszichiátriai szerek valójában
kémiailagközelebbállnakazutcaikábítószerekhez, mint a normál orvosi
gyógyszerekhez. Ennek megfelelõen
sokuknálhozzászokást,függõségetala-

kíthat ki, emellett számos igen negatív
mellékhatást okozhatnak (amelyekrõl a
gyógyszerkönyvekbeisszámolnak).
A hiperaktivitás nem betegség, hanem valamilyen - nem pszichiátriai probléma tünete. Egy hasonlattal élve:
havalakinekerõsenviszketabõre,ésez
komoly problémát okoz neki, kaphat
olyan szereket, amelyektõl úgy eltompul,hogynemfogjaérezniaviszketést,
így a probléma látszólag megoldódott.
Ám nyilvánvaló, hogy ezzel csak a tüneteket nyomtuk el, s nem a valódi
problémát kezeltük, ami lehet egy bõrfertõzés,amelyorvosikezeléstigényel.
Óriási a különbség a tünetek leírása és
az okok megtalálása, illetve kezelése
között. A pszichiátria a hiperaktivitás
problémájára mindössze annak "betegségként"valóleírásátésatüneteketelnyomó,erõstudatbefolyásoló,afüggõségveszélyétmagábanrejtõdroghatású
anyagok használatát fejlesztette ki legfõbb "megoldásként".A valódi megoldástazjelenti,haidõtésfáradságotszánunk arra, hogy megtaláljuk, mi váltja
kiahiperaktivitástüneteit,amitszámos
dolog okozhat. Orvosi tanulmányok
szólnakarról,hogypl.bizonyosallergiák,cukorérzékenység,mesterségesélelmiszer-adalékokokozhatnakhiperaktivitást,ilyenesetekbenalaposbelgyógyászati vagy allergológiai kivizsgálás, étrendváltoztatássegíthet.
Haagyermeknektanulásiproblémái
vannak, pszichiátriai szerek adása helyettérdemeskeresniegymegbízhatóés
hozzáértõ magántanárt, aki elismeri a

szótagoló(hagyományos)olvasástanításimódszert.Azislehet,hogyagyerek
az átlagosnál több energiával, mozgási
kedvvelrendelkezik,scsaka"lelassult"
felnõttekhezképesttûnikhiperaktívnak.
Ilyenkorsegítenikellneki,hogyenergiáját sportban, közös elfoglaltságokban
levezethesse, hiszen életerejére felnõtt
korábanisszükségelesz.
Végül,denemutolsósorbanegyelgondolkodtató vizsgálat az egészséges
táplálkozás testre és lélekre gyakorolt
hatásáról:
PhD. Stephen J. Shoenthaler professzor, a Kaliforniai Állami Egyetem
kriminológusatanulmánytfolytatott12,
fiatalkorúakkal foglalkozó javítóintézetbenés803általánosiskolában,ahola
gyermekekétrendjébennöveltékagyümölcsök, zöldségek és olajos magvak
mennyiségét,miközbencsökkentettéka
zsírtésacukrozottélelmiszerekadagolását.Afiatalkorúakszámárafenntartott
intézetekben47%-kalcsökkentaz"antiszociálisviselkedés",8706fogvatartott
körében.Az iskolában 1,1 millió gyermektanulmányi teljesítménye 16%-kal
nõtt, és a tanulási képességzavarok
40%-kalcsökkentek.
Alapítványunk a hiperaktivitás témájáról megjelentetett egyINGYENES
tájékoztatókiadványt,amelyetazalábbi
elérhetõségekenlehetkémi:
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány: 1461 Budapest,
Pf. 182., az 1/342-6355-ös telefonszámon vagy az info@cchr.hu e-mail címen.

Álláshirdetés
A Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére.
Aközszolgálatijogviszonyidõtartama:határozatlanidejûközszolgálatijogviszony.
Foglalkoztatásjellege:teljesmunkaidõ.
Amunkavégzéshelye:6031Szentkirály,KossuthL.utca13.
Amunkakörhöztartozófõbbtevékenységikörök:Képviselõ-testületnekésbizottságainakafeladatkörébetartozóelõterjesztésekelõkészítése;jegyzõkönyvvezetésésehheztartozóadminisztráció.Helyirendeletekelõkészítése,egyébadminisztrációsfeladatok,iktatás,irattározásifeladatok,illetveigazgatáshozéspénzügyiigazgatáshoztartozófeladatokellátása.Ajogállásra,azilletménymegállapításáraésajuttatásokraaközszolgálatitisztviselõkrõlszóló2011.éviCXCIX.
törvényrendelkezéseiazirányadók.Amunkakörlegkorábban2013.december1.napjátóltölthetõbe.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
Apályázatikiírássalkapcsolatosantovábbiinformációtdr.LajosKrisztinanyújt,a70/3820-599telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 20.
Részletespályázatifeltételekésnélkülözhetetlenadatokahttps://kozigallas.gov.huhonlapon.
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KATOLIKUSÉLET
Bakancslista
Ahalottaknapjakapcsánahalálravaló felkészülésrõl találtam egy cikket a
Bakancslistacímûfilmelemzésével.Abbólidézem(némikiegészítéssel)azalábbisorokat.
Atörténetbenkétsúlyosbetegszerepel, akik megtudják, hogy már csak hónapjaik vannak hátra. Mit kezdjenek a
maradékidejükkel?
Az egyik a milliárdos, élvhajhász
EdwardCole(JackNicholson),amásika
hûségesférj,családapa,autószerelõ,rejtvényguruCarter(MorganFreeman).
Afilmkétfõszereplõjeafentiekbõlis
következõenkétteljesenkülönbözõéletutatjártbeabetegségig.Eltérõcélok,eltérõerkölcsökvezéreltékõket.
A betegség és a vele járó szenvedés
arra indította õket, hogy életük utolsó
idejére készítsenek egy "bakancslistát",
amelyenmindenolyanfontosdolgotfeltüntetnek, amit még meg szeretnének
tenniahalálukig.
Sokizgalmas,szépésmegrendítõélményenmennekkeresztülegyütt,amely
változástishozmindazéletükre,minda
jellemükrevonatkozóan.
AfilmvégénamilliomosColemegbánjaéletútjátésváltoztat.Azautószerelõpedigalistánvégigmenve(átutazvaa
földet, szebbnél szebb helyeken járva,
különbözõkalandokatkipróbálva)rájön,
hogy az igazi érték a családja, a hite, a
barátai,azazakapcsolataIstennelésemberrel.
Afilmszándékaszerintanézõnekkét
kérdésenkellelgondolkoznia:1)Örömet
leltél-e az életben? 2) Az, ahogy éltél,
örömetokozott-emásoknak?
Elgondolkodtató ez a két kérdés, hiszen a mai "divatos" szemlélet szerint
(Élvezd az életet, Élj a mának, Csak te
vagyfontosstb.),csakazelsõkérdéslényeges. Holott akkor élhetünk békében
önmagunkkalésmásokkal,haamásodik
kérdésreisigenaválaszunk.Sõtarrakell
törekednünk, hogy épp azért érezzünk
örömet magunkban, mert másoknak is
aztokoztunk.
Az elsõ kérdésre pedig egész más
megközelítésbõlkelltekintünk,havaló-

ban szemünk elõtt tartjuk, hogy bármelyik nap lehet az utolsó napunk - kortól
és egészségi állapottól függetlenül. Találdmegazapróörömöketazéletben,és
fedezdfel,hogyazéletigenisszép.
Nem kell ehhez világkörüli út vagy
luxus,csakafelkelõnap,egyenyhenyáriszellõvagybárkiránkvetülõmosolya.
Deennélakétkérdésnéllétezikfontosabb, hiszen ha ezek mindegyikére
igen is a válasz, az még nem juttat a
mennybe.Ígytalánalegfontosabbakét
betegIsten-hittelkapcsolatosbeszélgetése egy magánrepülõn, amikor a kilátást
csodálták.Carteridézettarómailevélbõl
ésrávilágítottateremtésbenfelismerhetõ
Alkotócsodálatosmûvére,mireEdward
kifejtette,miértnemhisz.Afilmtragédiája,hogybárEdward"jó"emberréválik,
denemválikhívõvé.
Miközben néztem a filmet, Radnóti
Miklósegyversénekcímejutotteszembe:járkáljcsakhalálraítélt!Mindenemberhalálraítéltebbenazéletben,hiszen
"elrendeltetett,hogyazemberekegyszer
meghaljanak",deazis,hogyutánaítélet
fog következni (Zsid 9,27). Ha az ítélet
annyirabizonyos,mintahalálunk,akkor
nem kellene felkészülni rá? Vajon Isten
ugyanazt a két kérdést fogja feltenni,
mintafilmkétfõkérdése?Ezértafilm
hiányossága keresztény szemmel, hogy
nem a lényegi kérdésre világít rá. RendeztedmárakapcsolatodatIstennel?Ez
az elsõ és legfontosabb kérdés minden
emberéletében.Hapedigvalakirendezteakapcsolatát,akkorakétfilmbelikérdésreiselõbb-utóbbigenleszaválasza,
mivelIstenszerintiiránybafogváltozni
azélete.
A kérdés az, hogy mikor kap észhez
azember.Ésnagyonbeszédesamagyar
nyelv,hiszenészheztérésrendesen,logikusan gondolkodni képes állapotot jelent, azaz használja az eszét. Tetszett,
hogyafilmbenazolvasottférfi(Carter)
ahívõ.Mindenrõltudottszintemindent,
rengeteginformációbirtokábanvolt,így
feltudtamérni,hogykell,hogyegytudatos tervezõje legyen a világnak, és kell,
hogy Õ szeresse a világot.  És mivel Õ

van,ezértkapcsolatbaiskellkerülnievele.Azéletepedigmutattaeztakapcsolatot, igazolódott, hogy a két életút közül
azövévoltazegyenes,akívánatos,ajó.
Azilyenfilmekalapjanemaz,hogy
okuljunkbelõlükarraazesetre,hamiis
halálos betegként fekszünk az ágyban,
hanemaz,hogymostmilyenelvek,értékek mentén rendezzük be az életünket,
hogyazéletünkvégénnekelljenbánkódnunk azon, hogy napjaink és céljaink
nemahelyesiránybamutattak.
(Forrás:http://konyvesfilm.blogspot.hu)
(Sz.Sz.I.)
Reményik Sándor: Béke
Valamifurcsaösszehangolódás,
Valamiritkarend-
Széthúzóerõkerõsegyensúlya,
Mélybelsõbizonyosságidebent-
Bizonyosságarról,hogyélnijó,
Szenvednielkerülhetetlen,
Szeretnitisztán:megistenülés,
Meghalniszép-
SaKifejezéstmeglelnimindezekhez,
MegtalálniafelségesIgét:
AzIgétmindezekhez:
ABékeez.
Orkánordíthataztánodakünt,
Robbanhatezerbomba:kárbament,
Dekártnemokozott.
Bent:
Csend.
ABékeittkezdõdik.
Bent:
Csend.
Istenhozott.
Kalendárium:
2013. november 15. - december 15.
•November19.:ÁrpádháziSzentErzsébet
• November 24.: Krisztus Király, a
nagymisénJubilálóHázaspárokÜnnepe
• November30.:SzentAndrásapostol
• December1.:Ádventelsõvasárnapja,
a kismise elején ádventi koszorúszentelés
• December 9.: Szûz Mária Szeplõtelen
Fogantatása
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REF ORM ÁT USÉLET

November - Istent dicsérni
"Élet és halál van a nyelv hatalmába…" (Péld.18,21.)
Diákjaijutalmazásáraegytanárnõazt
találta ki, hogy mindegyikõjüknek
adottegykisszalagot,amireezvoltírva: "Ez az ember sokat számít", és
megkérteõket,hogyadjáktovábbvalakinek,akivalamiolyattett,amisokatjelentettazéletükben.Azegyikdiák egy fiatal ügyintézõnek adta, aki
segített neki a pályaválasztásban. Az
ügyintézõtovábbadtaaszalagotafõnökének,akivelnehezentudottkijönni. Azt mondta, hogy nagy hatással
voltráafõnökekreativitása,éskérte,
hogyõisadjatovábbaszalagotvalakinek,akitcsodál.Aznapesteafõnök
azt mondta tizennégy éves fiának:
"Gondolkoztamazon,hogykitillethet
ez a megtiszteltetés, és arra jutottam,
hogytéged.Énállandóanelfoglaltvagyok, folyton rohanok, közben pedig
kifogásolom a jegyeidet és a rendetlenséget a szobádban. Ma szeretném,
ha tudnád, hogy milyen sokat számítasz nekem. Édesanyádon kívül te
vagyalegfontosabbember,akitismerek, és szeretlek téged." Könnyeivel
küszködve a fiú így válaszolt: "Ma

délután egy levelet írtam, amiben elmagyaráztam, miért akarom elvenni
az életemet, és azt kértem, hogy bocsáss meg.Akkor akartam megtenni,
amikormindenkialszik.Nemgondoltam, hogy érdekelne. Azt hiszem,
most már nincs szükség erre a levélre."Fentafiúszobájábanazapamegtalálta a fájdalommal teli levelet egy
töltöttfegyvermellett.
Istensegíthetabban,hogyamegfelelõ
idõben tudjuk "szólni igéjét az elfáradtaknak".Aszavakmegváltoztathatnak egy életet: "Élet és halál van a
nyelvhatalmában."Igyekezzmateis
bíztató szavakat mondani valakinek,
valaki olyannak, akire általában nem
is gondolsz. "Milyen jó az idején
mondottszó"!(Péld15,23.)
(AfentielmélkedésaKeresztyénMédiaUCBHungaryAlapítványnapielmélkedése, www.maiige.hu, melynek
írója: Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában
megrendelhetõ az alapítvány honlapján,vagyakövetkezõcímen:MaiIge,
6021Kiskõrös,Pf.33)

Novemberi
alkalmaink
6.-szerdaKözösBibliaóraKerekegyháza,18óra
10. - vasárnap Istentisztelet, 10
óra
13.-szerdaBibliaóra,18óra
15.-péntekFilmklub,18.30
16.-szombatIfjúságióra,10óra
17.-vasárnapInteraktívIstentisztelet,10óra
19. - kedd Presbiteri gyûlés, 18
óra
21.-csütörtökHáziIstentisztelet,
15óra
23. - szombat Bibliaiskola - Újszövetség,Dr.BallaPéter,9-15óra
24.-vasárnapIstentisztelet10óra
25-29.
hétfõ-péntek
Házi
Evangélizációsesték
December 1. vasárnap Advent 1.
vasárnapja-úrvacsorásIstentisztelet

Dicsõítõ est Szentkirályon
Gyülekezetünkbenoktóber25-én
pénteken,Kecskemétkörnyékireformátus gyülekezetekkel közösen Istent magasztaló zenés estet tartottunk.Szentkirályratávolabbrólisérkeztek: Ágasegyházáról, Kerekegyházáról, Helvéciáról, Ballószögbõl
ésahelyigyülekezetbõlazenészekkel együtt kb.75 fõvel dicsértük az
Urat!
Kátézenekarunkújdalokkal,erõvel, tûzzel és egy vendégzenésszel
(Csepedi Ottó - dob) kiegészülve
örömmelszolgáltazIstennek!Egyedül Istené a dicsõség ezért az élményekben, örömökben gazdag estért!
(fotó:KirjákJózsef)
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Országos Könyvtári Napok a szentkirályi könyvtárban

Aszakmaiszervezet2006-banalakítottamindtartalmában, mind formájában egységessé az október eleji
könyvtáriprogramokat,amellyelnépszerûsítenikívánja
a településeken mûködõ könyvtárak hagyományos és
megújulószolgáltatásait.2013-banazemberikapcsolatokkerültekakönyvtárinapokközéppontjába.
Nálunkelsõsorbancsoportokszámáraszervezõdteka
programok.A legkisebbeket most is a Könyvtári Maci

várta, akikkel a családról, a családi kötelékrõl, a névadásról beszélgettünk. Idén Marék Veronika Kippkopp
ésgyermekeicímûmeséjéthallgattákmegazovisokés
akisiskolások.Afoglalkozásvégénmindencsoportkészítettegycsaládifotót,acsaládtagokegy-egy,akiosztott szerepüknek megfelelõ, tárgyat választhattak maguknakafényképelkészítéséhez.
A3-4.osztályosokegyanyanyelvijátékonamagyar
közmondásokkal,ezenkívül"eszperente"szavak,éskülönbözõnyelvtanifeladatoksegítségévelamagyarnyelv
sokszínûségével ismerkedhettek meg. A kiscsoportokban kapott feladatoknak köszönhetõen mindenki kivehette részét a munkából. A vetélkedõ végén mindenki
kapottegykisajándékot.
DélutániprogramokkeretébenidénisvoltKézmûves
foglalkozás,Társasjátékdélután,ésMesemaraton,ahol
régimagyarrajzfilmeketnézhettekmegagyerekek.
Testvér-települési kapcsolatok témakörben Szabó
GellértpolgármestertartottelõadástaSzentKirálySzövetségmúltjáról,jelenérõlésjövõjérõl.

Jeles évfordulók
Magyarországon 1997 óta november 3. a Magyar Tudomány
napja, annak emlékére, hogy Széchenyi István 1825-ben ezen a napon ajánlotta fel birtokainak egyéves jövedelmét a Tudományos
Akadémiamegalapítására.
November 9 afeltalálóknapja.

Novembe 13-a a magyar nyelv
napja. A magyar Országgyûlés
2011. szeptember 26-án egyhangú
szavazással fogadta el a magyar
nyelv napjáról szóló országgyûlési
határozatot,sezzelnovember 13-át
jeles nappá: nemzeti összetartozásunk legfõbb zálogának ünnepévé
nyilvánította. 1844-ben ezen a na-

pontettékamagyartállamnyelvvé.
80 évvel ezelõtt november 16ánazUSAésaSzovjetunióezena
napon vette fel a diplomáciai kapcsolatot.
November 17 füstmentes nap.
Hacsatlakozunk,ezenanaponnem
"gyújtunk"rá.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ: 12-17 óráig

Kedd-péntek: 10-17 óráig

Szombat: 9-12 óráig
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Hangulatos kirándulás a Korda-stúdióba

Ki ne szeretne bepillantani egy
filmstúdiókulisszáimögé,ésmegismerkedni a filmgyártás világával?
Ez a gondolat vezérelt bennünket,
amikortantestületikirándulásunkúti
céljául az Etyeken található Korda

FilmparkotésLátogatóközpontotjelöltükmeg.
SirAlexanderKorda-azazKordaSándor-nevesokakszámáraismeretlenülcseng,pedigpáratlanfilmes munkásságot hagyott maga

után.Bennetisztelikabritfilmgyártás megalapítóját, a magyarAlföldrõl Hollywoodig jutott, olyan neves
színeszekkel dolgozott együtt, mint
VivienLeighvagyLaurenceOlivier.
Testvérei, Zoltán és Vince is a 4050-es évek filmgyártásának meghatározóalakjaivoltak.
A stúdiótúrán interaktív kiállítás
mutatta be Korda Sándor életét,
munkásságát, és megismerhettük a
filmkészítés legfontosabb állomásait,legérdekesebbtechnikáit,azegyszerû fizikai törvényszerûségen alapulóoptikaicsalódásoktólafilmbeli
zörejek bonyolult mûvészetén át a
digitális utómunka komplex folyamatáig.LáthattukaBorgiáksorozat
csodálatos középkori díszleteit, és
egynewyorkiutcát-természetesen
lécekbõl,gipszkartonbólfelépítve.
Mert ez csak mozi….És mi jól
szórakoztunk!
KatznéAlmásiZsuzsanna

Családi nap

Október 6-án családi napon voltunk a Potyka-tónál. Szerencsére jó
idõvolt.Anegyedikosztályésacsaládtagjaikvoltakott.
Megérkeztünkésagyerekekelõszöraterepetfedeztékfel,mígafelnõttek kipakoltak.Amíg mi játszottunk, addig a nagyok fõztek. Jót
tengóztunk és röplabdáztunk. Dombotismásztunk.Mártikanénikapi-

tánylabdát rendezett. Ügyesen játszott mindenki, még a felnõttek is.
Elkészült az ebéd! Sült húst, sült
krumplit ettünk. Finom volt! Ebéd
után megint sokat játszottunk. Voltak,akikgyíkokatisfogtak.Ezután
körbesétáltukatavat,aholkacsákis
úszkáltak.KisétáltunkaNyíri-erdõbe.BementünkaSzulyovszkyLászló Erdészmúzeumba, ahol megcso-

dálhattukaz1848-asemlékkiállítást.
Megemlékeztünkatizenháromaradi
vértanúrólegykismûsorban.Elballagtunkazerdeikápolnához.Ottkészült egy csoportkép. Elmentünk az
erdõbe túrázni. Találtunk egy lest,
amire felmásztunk. Számháborúztunkisegynagyotésapirosaknyertek. Visszamentünk a pihenõparkba
ésottfolytattukajátékot.Ittafeketéknyertek.Akikszerettekvolnafocizni,focizhattak,éskosarazniislehetett.
Gyorsanelteltezanap!Nagyon
jóléreztükmagunkat,desajnoshaza
kellettmenni!
RohácsLetti4.o.
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Martin Olivér lett a Szentkirályi
pénzügyi igazgatója
ASzentkirályiÁsványvízKft.-nél2013.októbertõlMartinOlivértöltibe
apénzügyiigazgatópozíciót.Fõfeladataiacégfinanszírozásánakbiztosítása,agazdaságiigazgatóságszakmaiirányítása,atöbbiigazgatóságmunkájának koordinálása és a tulajdonos-ügyvezetõ támogatása stratégiai döntések
meghozatalasorán.Aszakemberakülfölditanulmányainakéskorábbimunkahelyeinekköszönhetõenidegennyelvû,valamintkülönbözõkulturáliskörnyezetbenissikeresentevékenykedettésátfogótapasztalatokatszerzett,amelyeketmostantólaSzentkirályinálkamatoztat.

Ferenc pápa szavai
Gondoljatok bele, hogy egy nem
házas asszony bemegy a templomba,
saztkéri,hogykereszteljékmegafiát. És az, aki éppen ott tartózkodik,
azt válaszolja: nem lehet, mert maga
nemházas.Figyeljükmeg,hogyazaz
asszony, akinek volt bátorsága megtartaniésmegszülnigyermekétmivel
találkozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk,nemteszünksemmijótazemberekkel, Isten népével. Jézus hét
szentséget alapított, de mi ilyen magatartásokkal egy nyolcadikat találunk ki: a "lelkipásztori vám"
szentségét!... Aki közeledik az Egyházhoz nyitott ajtót kell, hogy találjon,ésnemahitellenõrét…Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül
szentekre. Szükségünk van farmeros
és tornacipõs szentekre. Szükségünk
van szentekre, akik moziba mennek,
zenét hallgatnak, és barátaival sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik
Istentteszikelsõhelyre,deazegyetemen is kitûnnek. Szükségünk van
szentekre, akik idõt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta
szerelemre, vagy a tisztaságot

megszentelik…Szükségünkvankorszerû szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre korszakra alkotják
meg a lelkiségüket. Szükségünk van
olyanszentekre,akikelvannakkötelezveaszegényekirántésaszükséges
szociális változások iránt. Szükségünk a világban élõ szentekre, a világbanmegszentelõdõszentekre,akik
nem félnek a világban élni. Szükségünkvankólátéshot-dogotfogyasztó, internetezõ és Ipod-ot használó
szentekre. Szükségünk van olyan
szentekre,akikszeretikazEucharisztiát, és nem szégyellnek a hétvégén
sörtinnivagypizzátennibarátaikkal.
Szükségünkvanolyanszentekre,akik
szeretikamozit,aszínházat,azenét,
a táncot, a sportot. Szükségünk van
társaságot kedvelõ szentekre, akik
nyitottak, normálisak, barátságosak,
vidámak és jó barátok. Szükségünk
van olyan szentekre, akik e világban
élnek,ésmegtudjákízlelniavilágjó
és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnakel…Legyünkhátilyenek!
(A "Mi canto es oración" címû
honlapról)
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Akár meg is
történhetett volna
(mese)
Szegényesen élt a nagycsaládos
Grünösszezsúfolódvaegyetlenszobácskában. A szegénységet még
csak tûrte volna, de a zsúfoltságot
alig.Gondoltegyetaszegényzsidó,
felkereste a falu legokosabb emberét a rabbit, hogy adjon tanácsot a
kilátástalanhelyzetre.Abölcsrabbi
tanácsa: vigyétek be a szamarat éjszakáraaszobába.Duzzogva,megfogadtaGrünatanácsot,mivelegy
bölcs ember adta. Persze a helyzet
még rosszabb lett, és újabb tanácskérés a rabbitól. Segítek, mondta a
rabbi.Akérdésaz,hogyvan-ekecskétek. Van, de az bak. Na, annál
jobb,aztisvigyétekbealakásbaígyazelöljáró.Akecskemegtettea
hatást, alig két nap és Grün újra a
rabbinál fohászkodik segítségért.A
bölcsrabbitovábbijavaslatotajánl:
vigyétek be a kakast is a szobába.
Most már nekünk úgyis mindegy,
gondolja a szegény ember, és lesz,
amilesz,elegetteszabölcstanácsának. De bizony másnap már az
egészGrûncsaládarabbiházaelõtt
fohászkodik segítségért. Tegyétek
ki a kecskét vissza az ólba, majd
számoljatok be az eredményrõl kapják a tanácsot.A tanács bevált,
Grün nem gyõz hálálkodni a falu
bölcsének, hogy te rabbi milyen
okos és bölcs vagy, most már kényelmesenelférünkalakásban,akár
vendégeketistudunkfogadni,ésezt
szertehirdetiafaluban……./v.f/

Móresre tanított nagymenõk
A közelmúltban Budapesten jártamésolyanélménybenvoltrészem,
amit szeretnék megosztani a baranyaiakkal.Egymikrobuszhaladtaz
Andrássyútonabelvárosfelé.Asofõrnemismerteajárást,lesteazutcákat,éseléglassanaraszoltabelsõ
sávban. mögötte egy batár-nagy fekete BMW sötétített üvegekkel hamarmeguntaalassútempót,éshuzamosdudálássalpróbáltaafurgont

jobbbelátásrabírni.Asokadikdudaszóra kinyúlt egy kéz a mikrobuszbólésjólbemutatottabömbinek.A
BMWnyombanmegelõzte,keresztben eléállt, és kiugrált belõle négy
kigyúrt,nagydarabkopaszõsbunkó.
Azegyikafurgonhozlépett,feltépte
asofõrajtaját,derögönhanyattvágódott.Asofõramesterirúgásután
kiszállt,éssebtébenelintézteatöbbi
hármatis.Amutatványhatalmaskö-

zönségsikert aratott az Andrássy
úton. A rendezvény fénypontjaként
egy szakadt kanárisárga kiskocsiból
kikiabált egy pasas a levitézlett
„gengszetereknek“: - Látod, izomagyú? Ezért kellett volna megtanulnod olvasni! A mikrobusz oldalára
ugyanis ez volt írva jó nagy betûkkel:FehéroroszKarateválogatott.
BottlikSándor,Pécs
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Idõtakarékos rizses csirke
Hozzávalók:1csirke(aprólékoknélkül,szeletelve),25dkg
rizs,10dkgzöldborsó,10dkggomba,1nagyobbburgonya,
1fejfokhagyma,1fejvöröshagyma,2sárgarépa,1,5liter
húsleves,1mokkáskanáloregánó,1mokkáskanálbors,ízlésszerintsó.
Aburgonyátkockára,asárgarépátkarikára,afokhagymátésavöröshagymátfinomraaprítjuk.Egytálbanösszekeverjükarizstaburgonyával,a
sárgarépával,azöldborsóval,vöröshagymávalésfokhagymával.Hozzáadjukazoregánótésaborsot.Beleöntjükegymélyebbtepsibe,eligazgatjukegyenletesre,leszeleteljükagombátésatetejénelosztjuk.
Acsirkétmegsózzuk(ételízesítõvelésoregánóvalismegszórhatjuk),ésa
rizsbeneligazítjuk,majdráöntjükóvatosanahúslevest.Fóliávallefödjük,
és200fokonsütjükegyórahosszáig.Levesszükafóliát,ésasütõben1015percigsütjük,hogyahúsegykicsitmegpiruljon.Melegentálaljuk,de
hidegenisnagyonfinom.

Botanikai tárház
Arohanóvilágbansokszornemis
vesszükészreakörülöttünkpompázó
természet szépségeit. Lehet, hogy
nemisérdekelbennünket,vagynincs
idõnk "haszontalan" idõtöltésre? Pedig,hanyitottszemmeljárunk,nem
is kell sok száz kilométert utazni,
környezetünkbenistalálunkcsodálni
valót. Ilyen, községünk botanikai
csodájaakacskaringósJászút.Északiiránybakönnyeneljuthatunkrajta
Jászkarajenõre,csakazutatkellkövetni.DéliiránybaaNyárlõrincihatártól már nem ilyen egyértelmû a
nyomvonala, valószínû, hogy többszörmegváltoztatták.Pedigezazúta
13. századtól jász településeket kötött össze, pl. a fent említett
Jászkarajenõt és Jászszentlászlót.
Próbálkozás történt 1991-ben az út
korrekciójára,nyomvonalánakkiigazítására. Bölcs döntés volt akkor,
hogy a melioráció csak útjavításra
korlátozódott.A földút néhány kilométeres szakasza a kecskeméti úttól
Nyárlõrinchatáráigmegõrizteatöbb
százéveegyedinövényvilágát,meghagyva nekünk, hogy kora tavasztól

késõõszigcsodálkozhatunkazegyedi növényvilágban. A bokrok alján
tavasszal ibolya illatozik. Ezt követi
ahagymásoksokasága,asárgavirágú
tyúktaraj,akékfüzéresvirágúgyöngyikék több változata. Májusban virágzikafehérvirágúernyõssárma,de
lehet említeni az erikafélék évelõ
lágyszárú változatát, amely a rózsaszín különbözõ árnyalataiban szõnyegszerûen borítja az út egyes részeit.Afásszárúnövényektavasszal
virágaikkalteszikcsodálatossáazút
jármûvek által nem használt részét.
Õsszelcsodálatosasok"izzó"galagonya,ahalványpirostermésûkecskerágó,asoktermésseltelicsipkebokor, vagy a ködös kékségû kökénybokor.Asorttovábblehetnefolytatni.Acélaz,hogyfigyelmünketkicsit
odaisirányítsuk.Aszabadidõkellemeseltöltésérekínállehetõségetakár
kerékpártúra,vagylovasfogatoskirándulásra az út botanikai sokszínûsége.Õrizzükatermészetmégmeglevõgyöngyszemét!
-szerk-

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: SzepesiAnnaélt62évet

11. oldal

OKTÓBER
IDÕJÁRÁSA
Október már igazi õszi hónapként
van a tudatunkban, a sok évszázados
tapasztalatok alapján. A klimatológusokszerintországunk20-25évmúlva
mediterrán éghajlatúvá válik. Lehet,
hogyazideioktóbermáregylépéssel
közelített? Persze a dolog nem ilyen
egyszerû! Hazánk földrajzilag olyan
elhelyezkedésû,hogyasarkvidéken,és
azukránsztyeppékenfelhalmozódóhideg levegõ néhány nap alatt eláraszthatja.Ebbõlkövetkezhet,hogyahideg
légtömegek tönkretehetik mediterrán
álmunkat,mégha,ezutánújraszicíliai
napfénybenfürdünkis.Atermészetis
éreztette,hogyvárjunkazigaziõszbeköszöntével.Igaz,elmaradtakamadárdalos napok, be kellett, hogy érjük a
varjak károgásával, a délnek vonuló
pacsirták halk csicsergésével, esetleg
néhány búbos pacsirta (pipiske) õszi
énekével.Adarvakahónaputolsónapjaibannagycsapatokbanvonultaktelepülésünkfölötttelelõhelyeikfelé,Afrikába.Ahõmérsékletigazánkedvezõenalakult.Ahónapelsõ5napjakicsit
hûvös, de aztán 6-ától 15-ig kellemes
20 C fok, sõt gyakran ettõl magasabbanisalakult.Ezután4-5napon15-17
Cfokokatmérhettünk.Ahónaputolsó
tíznapjaigazi,késõnyáriidõjárástidézett, gyakran 20 C fok feletti hõmérsékletekkel. Sajnos csapadékkal
megint szûkmarkú volt a természet.
Esõ9-én4,1mm,10-én9,6mm,16-án
18,6 mm esett, összesen: 26,3 mm.A
sokéviátlag:34mm. -v.f-

Egy kis népi
meteorológia
Ha Mindenszentek napján (november 1) nedves az idõ enyhe telet
várhatunk,haszáraz,zordteletvárhatunk.
HaMártonnapján(11-én)alúda
jégen jár, akkor karácsonykor sárban
poroszkál.
Erzsébet napja (19) a tél erejét
szabja. Amilyen az idõ 19-én olyan
lesz a december. Erzsébet gyakran
megrázzaapendelyét,havazik.
Ha Katalin kopog, karácsony locsog,ésfordítva.

Hirdetések
* Eladók lakásberendezési tárgyak: bútorok, dohányzó
asztalok, automata mosógépek, mikromelegítõ, stb.
Érdeklõdnia06209568933telefonszámon.
*Eladóágynemûtartóssarokülõgarnitúra.76/728-946,
06-70/277-33-32
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,
a Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érdeklõdni: 0676/728-657
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.érdeklõdni:06305052251telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék.
BencsikJenõ.telefon:06209424219.
*ELADÓjóállapotúkétszemélyesheverõ,szekrénysor,
elõszobafal.Irányár:5-15ezerFt.Érd.:70/953-7173
*Mezõgazdaságifelhasználásbólszármazóhulladékfólia elszállítását vállalom. +36-30/8470-402 +3670/9789-305

ZámboriIldikó
Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.
Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Megnyitottam
férfi - nõi fodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyó
vendégeimet.

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,
magánszemélyek,
Kft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígy
pontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:
hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.
Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetet
ésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36

Ultrahanggalegybekötött

NÕGYÓGYÁSZATI RÁKSZÛRÉS
lesz2013.december6-án
8órától11óráig.Díja4.000Ft
IdõpontegyeztetésaVédõnõnél,
a06-70/339-0345telefonszámon.

EDF Démász
Lakiteleki Fiókiroda
nyílt a Népfõiskolán
KölcseyházIKSZTterem
Nyitvatartás:
kedd: 14.00-18.00
szerda: 08.00-12.00
Elérhetõségeink:
Interneteshonlap:www.edfdemasz.hu
Telefonosügyfélszolgálat:0640822282
Teljeskörûügyintézés,befizetésilehetõség
csakbankkártyával!
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