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Az ösztöndíjban részesültek Szabó Gellért társaságában.

Tanévkezdés - faültetéssel

Szüreti Mulatság
A hagyományos szüreti felvonulás és bál Szentkirályon

2014. szeptember 20-án lesz.
A program a Művelődési Ház kertjében 10 órakor
szőlőpréseléssel, must kóstolással kezdődik.
Itt szőlészeti kiállítás is megtekinthető.
Elkezdődött a 2014/2015-ös tanév, és a szentkirályi iskola
első osztályos tanulói most is faültetéssel kezdték a munkát
az iskolában. A főszerep itt még inkább Gyenes Laci bácsié
volt, a gyerekekre majd az iskolapadban vár az igazi feladat! A
különleges japán akác fa megvásárlásában köszönjük Gavallér
Lajosné támogatását!
A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület augusztusi
ülésén történt • Pályázat fecskeházi lakás bérleti jogára
• Ünnepeltünk • Háztájit az asztalra • Búcsú és falunap
Szentkirályon • Garabonciás diák • Egyházi oldalak
• Múltidéző szüreti felvonulás és bál a Vágókörben
• Zánkai pillanatképek • Virágot lopni nem bűn? •
Erdélyországban jártunk • Augusztus időjárása

A felvonulás 13:30-kor a piactérről indul. Úticél az
Ifjúság Lakótelep, majd visszaúton a Kossuth L. és az
Arany J. utcák kereszteződése, illetve újra a Műv. Ház.
A megállóhelyeken a Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport
tánccal köszönti az ott lakókat, érdeklődőket.
Este 20 órától asztalfoglalásos szüreti bál, tombolával.
Jelentkezés a 70/452-3850-es telefonszámon.
Zenét a MIXER együttes szolgáltatja,
nyitótánc 21 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a rendezők !

2. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2014. szeptember

A képviselő-testület augusztusi ülésén történt
Az ülésen jelen volt 5 képviselő.
Az első napirendi pontban dr. Lajos
Krisztina ismertette, hogy október 12én önkormányzati választások lesznek,
ezért a képviselő-testületnek meg kell
választania a helyi választási bizottságot. A testület a jegyző előterjesztését
elfogadva az alábbi személyi összetételű
bizottságot választotta meg.
Osbáth Barna elnök
Kiss Istvánné tag
Kókai-Szabó István tag
Faragó Józsefné póttag
Geschitz Józsefné póttag
A második napirendi pontban Szabó
Gellért polgármester az avar és növényi
hulladék nyílttéri égetésének helyi rendelet tervezetéhez kiegészítésül elmondta, hogy rendeletalkotási kötelezettsége
van Szentkirálynak ebben a tevékenységben. A rendelet célja az avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri égetésére
vonatkozó helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.
Kovácsné Lázár Ilona ehhez kapcsolódóan hozzátette, hogy egy nyílttéri égetőhelyet kellene kialakítani a temetőnél,
mivel a kukákban sok a száraz, éghető
anyag, ezáltal csökkenne az elszállítandó szemét mennyisége. A testületi tagok
az égetőhely létesítését támogatták.
A harmadik napirendi pontban Szabó Gellért polgármester elmondta, hogy
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól rendeletet kell
alkotni.
A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A közterület
elnevezésénél figyelemmel kell lenni és
előtérbe kell helyezni a község jellegére,
történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természe-

ti, történelmi értékeire, sajátosságaira,
vagy a közterületnek a településen belüli
elhelyezkedésére utaló névadást.
A közterület nevének megállapítását
vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselő,
c) Képviselő-testület bizottsága,
d) a községben bejelentett lakcímmel
rendelkező állampolgár,
e) a községben ingatlannal, székhel�lyel, telephellyel rendelkező jogi személy.
Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től
kezdődően, növekvő arab számozással
történik, és a házszám növekedésének
irányát tekintve az utca bal oldalán lévő
ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő
ingatlanok páros számozást kapnak.
A házszámozás megoldásaként az is
felmerült, hogy az iskolások készítenének cserép házszámokat, melyet iskolavásáron, karácsonyi vásáron meg lehetne
vásárolni minimális összegért, mely az
iskolát támogatná, ugyanis a házszámok
kihelyezése az ingatlantulajdonos kötelessége. Szentkirályon sajnos meglehetősen sok házról hiányzik a házszám.
Az egyebek napirendi pontban a
polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Dávid Károly r. dandártábornok levélben kereste meg önkormányzatunkat, hogy véleményünket
kérje Kerti István r. alezredesnek a kecskeméti Rendőrkapitányság vezetőjévé
történő kinevezéséről.
A képviselő-testület semmilyen kifogást nem emelt a kinevezés ellen.
A következő napirendi pont keretében felvetette az ételrendelés és lemondás gyakorlatias megoldásának igényét.
Az ételrendelés az idősek (vendégek),
illetve az óvodások-iskolások részéről

történő rendelése, módosítása. Minél
okosabb megoldást kellene találnunk.
Ha egy kisgyermek megbetegszik az
óvodában, iskolában, szól a szülő, hogy
beteg a gyereke, de az ebédet elvinné.
Nem lenne gond, de a gyermekétkeztetés az intézményben történő étkezést
biztosítja.
Bimbó Ferenc szerint a lemondási
határidőt kellene módosítani, mivel a
gyerekorvos csak délután mondja azt,
hogy mehet a gyerek óvodába, így akkor
nem tudnak szólni, hogy kérnek ebédet,
és a gyerek még másnap sem mehet óvodába.
Hunyadi Miklós felajánlotta, hogy a
reggeli 9 óra jelentkezési határidőt módosítja délután 14.00-ra.
A következő napirendi pontban Szabó Gellért elmondja, hogy van jelentkező a fecskeház egyik lakására, melynek
bérlési ideje már lejárt. A képviselő-testület pályázatot írt ki a 2-es számú lakásra.
Szabó Gellért polgármester tájékoztatja a testületet, hogy kérelem érkezett
önkormányzati tulajdonú föld bekerítésére, mely egy most gazdát cserélt ház
mellett található. A területet betonalapú
drótkerítéssel kerítenék be, hogy a család gyermekei ne tudjanak kimenni az
utcára. A képviselő-testület megállapította, hogy adott határidővel bérbe adja
a bekeríteni kíván területet.
A következő napirendi pontban a
polgármester elmondta, hogy az új temető résznek a felosztása is megtörtént,
mely még nem végleges, mivel utakat
szeretnének a sírok közé a megközelíthetőség miatt. A parcellák térképi felosztását viszont előre el kell készíteni, sőt
valószínűleg az új területen a sírhelyek
méretét és a síremlékek elhelyezésének
szabályait is a helyi rendeletben újra kell
szabályozni.

Pályázat fecskeházi lakás bérleti jogára
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő- testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti fecskeház 2. számú garzonlakásának bérletére.
A pályázatok beadási határideje: 2014. szeptember 22. hétfő 16 óra.
A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri
Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A részletes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi, legkésőbb 2014. szeptember 30-ig.
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Ünnepeltünk

Hagyományainkhoz híven, ez évben is bensőséges ünneppel emlékeztünk községünk névadójára, Szent István királyra augusztus 20-án a kora
esti órákban. Immár nyolc éve a falunaptól külön
ünnepeljük államalapításunk évfordulóját. Az
ünneplő közönséget Szabó Gellért polgármesterünk köszöntötte. Beszédében méltatta első királyunk államalakító tevékenységét. Továbbiakban
hangsúlyosan kitért Községünk népességének
létszámbeli alakulására. Név szerint is köszöntötte az elmúlt egy év új polgárait, újszülöttjeit. Szomorú képet festett iskolánk tanulóinak jövőbeni
létszámát illetően, mely jelenleg is folyamatosan
csökken, hiszen egyre kevesebb az újszülöttek
száma. Sikerült iskolánkat annyira megmenteni magunknak, hogy községünk vállalta annak
működtetését. Az oktatás szakmai-fenntartói fel-

adata – a pedagógusok alkalmazását is ide értve
– állami „kézbe került” mondta polgármesterünk.
A továbbiakban tájékoztatta az ünneplő vendégeket községünk középületeinek felújításairól,
új útkarbantartó eszközök vásárlásáról, és a térkő gyártó üzem létrehozásáról. Ezután kulturális
műsor következett, természetesen szentkirályi
szereplőkkel. Az estébe hajló nap a művelődési
ház kertjében folytatódott vacsorával, egymás
megvendégelésével késő estig. Az igen finomra
sikerült vacsorát László Benjamin, Kovács László, Kutasi István és Köteles Tamás készítette soksok segítővel. A pörkölthöz a kenyér az újonnan
épült kemencékben sült. Valamennyi közreműködőnek köszönjük a fáradságos munkát.
Képek az ünnepségről szöveg nélkül.
-szerk-

Háztájit az asztalra
Kedves olvasó! Jó lenne, ha elmondhatnánk, hogy reneszánszát éli
a „saját termésedet tedd az asztalra” szokás. Persze itt elsősorban a
konyhakerti növények értendők. Mit
tehetünk most a jövő év érdekében?

Szeptember első felében sikeresen telepíthetünk szamócát. Az ugyancsak
ebben az időben vetett áttelelő salátát már április közepétől asztalunkra
tehetjük. Megpróbálkozhatunk sóskavetéssel is. A most vetett petrezse-

lyem áprilisban már szépen zöldell.
Szép lesz a foghagymánk, ha ebben a
hónapban „duggatjuk” el a gerezdeket 3-4 cm mélyen fellazított talajba.
Természetesen kiskertünket meg kell
védeni a kiengedett baromfiktól. v.f.
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Búcsú és falunap Szentkirályon
Búcsúra készült a falu, hiszen ez a
nap egyet jelent a köztudatban a templomi engesztelő körmenettel, a vendégeskedéssel, a délutáni vidám vásári
sokadalommal, és az esti utcabállal. Aki
csak teheti, erre a napra „rendbe” teszi portáját. Megszépülnek köztereink,
parkjaink.
Így volt ez ebben az évben is, hiszen
augusztus 24-én, falunap volt Szentkirályon. A református templomban ünnepi
istentisztelet, a katolikus templomban
ünnepi szentmise, körmenet a Szent István ereklyével, és a Szent Korona másolatával. A körmenet része volt hősi
emlékművünk megáldása, Szent István
szobrunknál a kenyéráldás, és az újkenyér megszegése. A szentmise után ki-ki
ebédelni ment otthonába, vendégeskedésbe, de volt alkalom a vásári sokadalomban is, hiszen lehetőség volt étel és
ital fogyasztására is. Sok volt a kirakodóvásáron a nézelődő, vásárló viszont alig
akadt, ez alól kivétel volt az erdélyi kürtős
kalácsos, akinél állandóan sorba kellett
állni. Szegényes volt az igény a mutat-

ványosok eszközeire is. Érdekes színfolt
volt a „Háztájit az asztalra” program, vásár, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület szervezésében. A bemutatón
részt vett fatál készítő, mézeskalácsos,
kosárfonó, méhész, aki a fajtaméz kollekción kívül, méhészeti termékeket is
bemutatott. Megismerkedhettünk a fürjtojás felhasználási lehetőségeiről az élelmezésben. Természetesen az itt bemutatott termékekből vásárolni is lehetett. A
színpadon az elő-zenekar bemutatkozása
után Szabó Gellért polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a Szentkirályért
Közalapítvány kuratóriuma által kiírt
pályázaton győztes tanulóknak átadta az
ösztöndíjat. Ezután kultúrműsor következett, a Szentkirályi tánccsoport részvételével. Színpadunkon bemutatkozott
a Kecskeméti Táncegyüttes is, Nagy
betyár csoportjával. Volt bőven látnivaló
a Művelődési házban, hiszen szentkirályi termelők, vállalkozók, terményeit,
termékeit, növényeit csodálhattuk meg.
Láthattunk fotókiállítást, kézimunka
kiállítást, és gyönyörű üvegdíszítést is.

Könyvtárunk sem maradt ki a kiállításból, a Magyar Alkotmánnyal kapcsolatos
kiadványokba, könyvekbe tekinthettünk
be. A napot utcabál zárta, benne az elmaradhatatlan tűzzsonglőr bemutatóval.
Köszönet mindazoknak, akik előkészítették a szép nap látnivalóit, és szorgos
munkával telt az ünnepük. –szerk-

A kiállítás egy részlete

A körmenet részletei

Szentkirályi fiatalok a Szent koronával

Az előzenekar
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garabonciás diák

Negyedszázadok sorában

Bizony, a régi mondás szerint addig
él egy ember, amíg emlékeznek rá. Hát,
emlékezzünk Zám Tiborra (1929-1984),
aki élete utolsó éveiben községünkben
élt. Itt ismeretségeket, s remélhetőleg,
helyi olvasókat is talált; országosan pedig
szociográfusként és szépíróként is – hírnevet. Szabadságra vágyott, ezért egy
egykori tanyai népiskola épületébe költözött községünk külterületén. A szabadságra vágyott kifejezés kettős értelmű,
hiszen személyes életében is erre vágyott
a városi élet romboló levegője után, de
országosan is, hiszen szociográfiai kutatásai során megtalálta a kádári korszak
jellemzőjét: a közömbösséget, a közönyt,
amelynek ellenszere a szabadságban
kibontakozó cselekvő részvétel a kisebb
és nagyobb közügyekben. Ma már az új
és újabb nemzedékek számára szükséges
a szabadsághiányt tudatosítani, hiszen
közülük sokan egyáltalán nem ismerik,
s nem hiszik el a boldogtalan szochazás
világ rémségeit.
Zám Tibor írásait ma is érdemes olvasni. Miért is, kérdezhetné, mondjuk egy
ifjú, reménybeli olvasó. A Tanyabejáró
című kötet (1977) előszavában így vall
magáról: „stíluseszményem a rövidségre, tömörségre való törekvés.” Ez üdítő
dolog a locsogó-fecsegő világban, amikor
boldog-boldogtalan könyvet ír húszévesen az élettörténetéről vagy arról, miként
is ejtette le mobiltelefonját.
Ugyanezen előszóból megtudhatjuk, „hónapok munkájába telt egy-egy
tanulmányhoz összehordani az anyagot,
helyességét ellenőrizni; még így sem
bizonyos, hogy minden adat és részmegállapítás pontos, kétségbevonhatatlan.”
Igen, értékálló művet csak így lehet
alkotni az írói társadalomrajz [Füzi László
szerint a szociográfia szó jelentése] terén.
Az említett kötet kiadójának jellemzése
szerint „Zám Tibor a hazai valóságirodalom egyik legkonokabb, legelszántabb
művelője. … Szociográfiájának ezúttal is
legfőbb erőssége a kikezdhetetlen tényszerűség.” E mércét ma sem könnyű
meghaladni, midőn sorakoznak a tizenöt
perces sztárok és a tizenöt perces könyvecskék.
Nem volt ám könnyű szociográfiát,
valóságirodalmat írni az állampárti világban. Azt az állapotot így summázta Zám
Tibor a hetvenes évek közepén: „A szociográfia nem kinyilatkoztatás, ami ellen
nincs apelláta, se nem himnikus hangú
költemény, amit pironkodó bölcsesség-

gel vesznek tudomásul és aranyszegélyes
levélben köszönnek meg. A »megbíráltak« oldaláról nézve a szociográfia illetlen és illetéktelen behatolás a mások terrénumába, nem kért és nem kívánt vélekedés mások dolgairól, amit az érintettek
vitatnak, kétségbe vonnak, alkalmasint
visszautasítanak – az igazság-értékétől
függetlenül. … egyetlen tévedés okán
a szociográfia minden igazát kétségbe
szokták vonni…” (Magnetofon a tanyai
iskolákban c. írásban)
Magáról a szociográfiai írás fogadtatásáról szól a Tetemrehívás Madarason
című munka (megjelent a Bács-Kiskunból
c. kötetben, 1973). A FORRÁS című
megyei lapban 1970-ben egy riport - Egy
hét Madarason - jelent meg a bácskai
községről, amelynek szerzője felvázolt
egy faluképet. A madarasiak másként látták ugyanazt, így a megjelenést követően
egy nagy, beszélgetős vita (korabeli kifejezéssel: ankét) zajlott Madarason. Erről
– tehát egy szociográfiai munka fogadtatásáról - írt Zám Tibor, tovább gondolva
a vitát. Ebből idézünk. S lám, „…az
érdeklődés nem irodalmi, hanem politikai
eredetű, és később is politikai kérdésekről vitatkoztunk Madarason. Egy konkrét
irodalmi mű körül, annak kapcsán politikai nézetek, felfogások ütköztek össze.”
Aztán pedig: „Máshol is tapasztaltam
már, nemcsak a madarasi ankéton, hogy
ugyanazon valóság megítélésében igen
nagy különbség van a helyi vezetők és
az író között.” Az ankéton a tanácselnök
véleménye is kiderült, idézi Z.T.: „Attól
eltekintve, hogy jó szándék lehetett a
cikkben, én nem értek vele egyet, még
akkor sem, ha a megyei pártbizottság
egynémely tagja egyetért. Nem volt szerencsés a cikk megjelentetése… Nekem
az a véleményem, hogy nem segítette a
fejlődést. És ami a fejlődést nem segíti,
az nem is helyes…”
A riport és a vita summáját is papírra vetette Zám Tibor, amelyben kérdések is szép számmal szerepelnek – jól
mutatva saját gondolkozásmódját. Egy
rövid idézet a többoldalas összegzésből:
„A kérdések, kételyek sokaságát keltette
bennem a vita. Ezekből vetek papírra
néhányat befejezésül, a befejezés helyett.
A falu. A mai falu a negyedszázados
fejlődésnek több ismeretlenű egyenlete.
Sokat tudunk róla, de még nem eleget
ahhoz, hogy minden talányát megfejtsük. Képtelenségnek tűnik, de nem az:
a régi, a» sárba ragadt« őséről megbízhatóbb ismereteink vannak, mint az
újról, amelyet a szocializmus kiemelt a

sárból. Milyen rendező erők munkálnak a
mai falu társadalmában? A kiegyenlítődés
folyamatában kialakuló egyenlőtlenséget
hogy értelmezzük? Anyagi vagy alkati
eredetű a differenciálódás? Mennyiben
maradványa a régi társadalmi tagozódásnak, és mennyiben kezdete, kezdeménye egy újnak? Eszméinket, elveinket fel
nem adva, hogyan gondolkozzunk a mai
falura annyira jellemző kontrasztokról?
A kulturált falu fogalmának leszűkítő
értelmezése az, hogy mindenki tud írni,
olvasni, hogy rádiót hallgat, tévét néz,
újságot olvas. Ez ma már falun is olyan
természetes, mint a városon, ne legyünk
hát tőle meghatódva. A jövő oldaláról
nézve a tudat kulturáltsága az érdekes,
az izgalmas. Mit adnak ehhez hozzá a
kommunikációs eszközök, de főleg: mit
ad hozzá a szövetkezet?”
E kérdések olvastán a rövid, közhelyes állítás igazát érezzük: ma is bőven
volna megírni valója Zám Tibornak. Mert
mit tudunk a mai faluról, mondjuk, a mai
községünkről? Mit tud az, aki benne él, s
mit tud az, aki kívülről látja? Állíthatjuke, hogy aki benne él, az mindent tud
róla? Most is túl vagyunk egy bizonyos „negyedszázadon”. Kérdés, hogy
ennek minden talányát megfejtettük-e?
Avagy megkíséreltük-e? Vagy nincsenek
is talányok, minden tiszta és egyértelmű?
Az egyenlőtlenségek valójában miben
nyilvánulnak meg? Beszélhetünk-e ma
kulturált faluról? A tudat kulturáltságát
mennyiben segítette elő és mennyiben
akadályozta a most búcsút intő „negyedszázad”? De egyáltalán, a következő új
negyedszázadnak szüksége van-e még
kulturált falura? Avagy magára a falura?
Egy mai község lakói mennyiben alakítói településük sorsának, vagy az csak
sorsverte búgócsigaként pörög-billeg?
Van-e jövő a kényelemből? – kérdezte
polgármester úr az augusztus huszadikai
beszédében. Ma is különbség lenne a település vezetői és egy írói társadalomrajz
készítője között a valóság megítéléséről?
Hogyan reagálnának a szentkirályiak egy
alapos szociográfiára?
Lám, érdekes szociográfiát lehetne
írni a településünkről. Zám Tibor-i rövidséggel, tömörséggel, kikezdhetetlen tényszerűséggel. Rajta hát! De addig is, amíg
az megszületik, olvassuk bátran az ő
műveit, amelyeknek új kiadásairól nem
tudunk, ám könyvtárakban, antikváriumokban elérhetők.
Békesség veletek! A kő marad. Hol
vannak az új Zám Tiborok?
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Gondolatok a tanévnyitóra
Egy süketnéma meggyógyítása.
„Ezután ismét elhagyta Tírusz vidékét, és Szidónon át a Galileaitóhoz ment, Dekapolisz határába. Itt eléje hoztak egy dadogva
beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. Különhívta a tömegből,
fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a
nyelvét, föltekintett az égre, fohászkodott és szólt: „Effata, azaz nyílj
meg!” Azon nyomban meg is oldódott a nyelve és érthetően beszélt.
Megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De
minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak,
s hangoztatták: „Csupa jót tett, a süketeknek visszaadta hallásukat,
a némáknak beszélőképességüket.” (Márk, 7,31-37)
A fenti evangéliumi részletben olvashatjuk, hogy Jézus meggyógyít egy embert, aki utána jól hall és jól kezd beszélni, valamint azt
is, hogy Jézus, mielőtt meggyógyította volna a beteget, „föltekintett
az égre és fohászkodott”, vagyis imádkozott.
Mi is, most az iskolaév kezdetén föltekintünk az ég felé és imádkozunk, kérjük Jézust, küldje el Szentlelkét, hogy az új iskolaév
folyamán nyissa ki mindannyiunk fülét és adjon tehetséget a jó
beszédhez.
Először nekünk, oktatóknak van szükségünk a hallásra. Ugye,
milyen kellemes egy olyan munkahelyen, illetve iskolában dolgozni,
ahol meghallgatják egymást az emberek: mi az igazgatót, ő minket, a
kolléga a kollégát… Ahol odafigyelnek egymásra, ott jó hangulatban
tudnak indulni az oktatók az osztályokba.
És természetesen kell, hogy legyen fülünk és szívünk a tanulók
irányában is, hiszen őket nem csak tanítjuk, hanem példát is mutatunk nekik. Hasznos és szükséges megismerni az ő szempontjaikat,
az ő véleményüket, az ő problémáikat is, hogy együtt tudjunk
működni velük éveken keresztül.
A beszéd adományára is szükségünk van, hiszen még nekünk,
idősebbeknek is, akik már nagy tapasztalattal és rutinnal rendelkezünk, szükségünk van némi tudományra és lelki adományra,
hogy az anyagot úgy mondjuk el, hogy azt a tanulók megértsék,
figyelemmel, örömmel kísérjék és el is sajátítsák.
Nektek is, kedves diákok, szükségetek van a jó hallásra és a
helyes beszédre. A jó hallás alatt nem azt értjük, hogy akusztikusan
meghalljátok, amit tanítanak, hanem, hogy odafigyeljetek, koncentrálni tudjatok, tudjatok elmétekből mindent félretenni, hogy az órán
csak arra figyeljetek, amit oktatnak.
Kell a beszéd adománya is, hogy a megtanult dolgokat minél
jobban, bővebben el tudjátok mondani, amikor feleltek.
Ezért gondoljatok az iskolaév folyamán többször is a mai
evangéliumra: Jézus képes megnyitni fülünket, megoldani nyelvünket. De mielőtt csodát tett volna, Ő is imádkozott. Mi keresztények
tudjuk, hogy a nagy dolgok előtt imádkozni kell. Oktatni, tanulni
- nagyon nagy dolog, ezért Jézus nevében kérjük a Mennyei Atyától
a Szentlelket, adjon készséget a halláshoz és bölcsességet, tudást,
értelmet a beszédhez.
(Forrás: internet, a nagybecskereki székesegyház tanévnyitó
beszédéből)

Ima tanulás előtt

Édes Atyánk, jó Istenünk!
Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt,
Adj a tanuláshoz erőt,

Adj készséget szépre, jóra,
Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled...
Szívünkbe írd be szent neved! Ámen!

Pillanatképek az augusztus 24-ei
egyházközségi búcsúnkról:

Tóth Tamás atya igehirdetés közben

Megérkezik a körmenet a Hősök emlékművéhez a
„magyar szent család” ereklyéivel

Az új kenyér

Kalendárium: 2014. szeptember 15. – október 15.

Szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya ünnepe
Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista
Szeptember 24. Szt. Gellért vértanú
Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. Gábor és Szt. Rafael főangyalok,
Szentírás Vasárnap
Október 1. Lisieux-i Szent Teréz
Október 4. Assisi Szent Ferenc
Október 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Október 15. Avillai Szent Teréz
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REFORMÁTUS ÉLET
Napközis hittan tábor

Szép nyárias és olykor izzasztóan meleg
időben tölthettünk el egy hetet a református
hittan táborban augusztusban. Ez a tábor
nem volt annyira messze, hiszen itt volt
a szentkirályi református pusztatemplom
parkjában. A gyülekezeti terem, az udvar, a
templom, az iroda tele volt gyermekekkel.
Augusztus 11-15. között színes programok
és örömteli élmények várták a nyáron unatkozó gyermekeket… Nem bánták meg, mert
átélhették, hogy milyen is közsségben lenni
egymással, legyünk éppen még csak most
első osztályba induló kisiskolások, vagy már
a gimnáziumot is lassan elhagyó diákok.
Valóban, 26 gyermek vett részt a táborban, nem csak reformátusok, egészen 6-17
éves korosztályig. Naponta 9-től 16 óráig
tartott a program, de volt olyan gyermek aki
már 8 órakor a templom diófáján várakozott
a többiekre, csak hogy kezdődjön már.
A tábor vezérigéje: „Ti pedig Krisztus
teste vagytok és egyenként annak tagjai.” 1
Kor.12,27.-ből volt, amely ige ráébresztett
bennünket arra, hogy egy test tagjai vagyunk.
Miért e cím? Azért, amit Igénk is mond:
mind a Krisztus testét alkotjuk, egyenként
az Ő részei vagyunk. Mindenkire szükség
van, a legkisebbtől a legnagyobbig, a gyengébbtől az erősebbig mindannyian az Övéi
vagyunk. 26 gyermek és 11 felnőtt alkotta
a Krisztus-testet táborunkban. 5 testrészen
keresztül néztük és tanultuk meg, hogy mit is
jelent az egység, és hogy mennyire szükség
van minden tagra.
A Láb a bölcsesség útján járt, hisz
Salamonhoz hasonlóan bölcsességet kér
Istentől, hogy tudjon különbséget tenni jó

és rossz között. Isten pedig megígérte, hogy
bölccsé tesz, és megtanít, melyik úton kell
járnunk. A Kéz tette a szeretet tetteit. Az
irgalmas samaritánus példáján keresztül láttuk meg ki is a mi felebarátunk, és hogy az
igazi szeretet a tettekben nyilvánul meg.
Jézus Krisztus mindenkivel azonosul, eggyé
válik, ezért mindenkiben a Krisztust láthatjuk meg, és Magával az Úrral cselekszünk
jót, ha segítünk embertársainkon. A Száj az
igazság szavait mondta. Megtanultuk, hogy
mennyire fontos tag a száj és egyben men�nyire veszélyes is, ha nem tudjuk megzabolázni, féken tartani. Hallottuk: „A szív
teljességéből szól a száj”. Sóval fűszerezett,
kedves beszédre buzdított az Ige: jót és jól
mondani, a legjobbat „kínálni” a másiknak,
mint amikor aranyalmát ezüst tálcán nyújtunk át. A Szív Istennek kedves életet élt.
Dániel és társai szíve az Úré volt és ennek
alapján cselekedtek, ez határozta meg tetteiket. Egy olyan világban, amelyben minden a
látványról, a szemről szól üdítő volt hallani a
bölcsességet: „…nem az a fontos, amit lát az
ember…mert az Úr azt nézi, ami a szívben
van.” A Térd pedig Isten kegyelmén függött.
A térd imádkozott, ahogyan azt Dániel is
tette. Megtanultuk: imádkozni annyi mint
kapcsolatban lenni az Úrral, azaz Isten előtt
élni az életünket. Hallottuk, hogy mindenkor
örülhetünk, szüntelenül imádkozhatunk, és
mindenért hálát adhatunk, hisz arra tekintünk, amink van, amivel és akikkel megáldotta Isten életünket.
Csodálatos 5 nap volt! Persze jutott
idő a kikapcsolódásra, feltöltekezésre
is. Fagyiztunk, sorversenyeztünk, lábnyo-

matot, kéznyomatot festettünk, biciklitúrán
tekertünk, akadályversenyeztünk, „Ki mit
tud?”-on láthattuk kinek-kinek a tehetségét,
de voltunk a falu játszóterén is.
Külön köszönöm, hogy nagyszerű szolgáló csapat alakulhatott ki a tábor körül,
így most személy szerint is, Istennek is
hálát adva köszönöm az áldozatos munkát: Kovács Istvánné Babusnak, Darányi
Mártinak, Darányi Krisztinának, Darányiné
Marikának, Farkasné Marikának, Horváth
Marikának, Szentkirályiné Mártinak,
Gulyásné Vári Editnek, Darányi Józsefnek,
Kupán Bertának, hogy a gyermekek körül,
mind a csoportmunkában, mind a konyhában, étkeztetésben, játékokban, biciklizésben, takaritásban és megannyi sok feladatban segítettek. Külön köszönjük Kovácsné
Lázár Ilonának, hogy minden nap finom
ebédet hozott nekünk a kocséri konyháról.
Köszönjük a szentkirályi Óvodának is az
edényeket.
Augusztus 16-án szombaton pedig családi-gyülekezeti napot tartottunk, és ezzel
zártuk a hetünket. Finom és ízletes ebédek
kerültek az asztalra, finomságokból és innivalóból nem volt hiány. De jóízű és kedves
beszélgetéseink voltak a délután folyamán,
amíg a gyermekek eljátszottak az udvaron.
A nap zárásaképpen a lelkészházaspár képes
beszámolót tartott az amerikai útjukról.
Kedves és jó nap volt.
A hét zárása pedig valójában a vasárnapi
Újkenyéri Úrvacsorában teljesedett be, ahol
egy lelki közösségben is lehettünk egymással és az Úrral. Meghitt alkalom volt.

Hírek gyülekezeti életünkből:
Káté zenekarunk augusztus 19-én
Mátraházán szolgált zenés esten a református üdülőben, szép és áldott alkalom
volt ez, a családos héten, melyben együtt
kirándulhattunk is a zenekarunkkal.
Gyermekistentiszteleti rendszerünk
megújul! Ezentúl szeptember 14-től az
Istentisztelet elején rövid gyermektanítás
lesz, majd azt követően a „gyermekkuckóban” felügyelet! Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat az Istentiszteleteinkre!
Kötelező református hittanóráink
elindultak az 1-2. és a 5-6. évfolyamokban.
A további évfolyamok hittanórái szeptember 15-től, az óvodai hittanoktatás október
13-tól indulnak el.

8. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2014. szeptember

Múltidéző szüreti felvonulás és bál a Vágókörben
Nem mindennapi gondolatát váltotta
valóra Kara László, községünk lakója.
Szüreti felvonulást, és bált szervezett
a Vágó körben Faragó István tiszteletére. Faragó István (továbbiakban Pista bácsi) már az 1950-es évektől igazi
tanyasi kulturális tevékenységet vállalt
magára. Községünkben még nem is
volt kultúrház, mikor már Pista bácsi
színi előadásokat rendezett, bankettokat, bálakat szervezett a Vágókörben.
Egészen a 90-es évek elejéig minden
évben elmaradhatatlan volt a szüreti felvonulás és bál. (Maga a helyiség
1937-től mint tanyasi kulturális központ
szerepelt a pusztában.) Pista bácsi mindig kitett magáért. Persze az 50-60-as
években még sűrűn lakott volt határ, és
a lakosság ki is volt éhezve a szórakozásra. Mára már alig van lakott tanya,
mégis sikerült Kara Lászlónak a múltat
a jelenbe varázsolni. Pista bácsi és felesége Marika néni készségesen együttműködött a sok-sok támogatóra talált

szervezővel. Délután folyamatosan
gyülekeztek a vendégek, a fogatosok,
lovasok, akiket finom birka-, és őzpörkölttel kínáltak az önkéntes felszolgálók. Az ünnepelt házaspárt a vendégek
elhalmozták jókívánságokkal. Rég nem
látott emberek is megjelentek. A Vágó
János gazdakör nevében Kutasi Ferenc
alpolgármester köszöntötte a vendégeket, és természetesen Pista bácsiékat.
Szabó Gellért polgármester községünk
nevében köszöntötte az ünnepelteket. A
Szentkirályi tánccsoport korábbi tagjai
ismét bemutatták tudásukat, amit hajdanán Pista bácsi tanított nekik. A táncbemutató után lovas kocsikra szálltak a
csőszpárok és a vendégek, és huszonöt
fogattal, hat csikóssal és élő zenével a
közeli Kocsér faluba hajtottak, utcákat
járva szereztek meglepetést. Kocséron a
szép sportcsarnok előtt Hriagyel Csaba
alpolgármester fogadta, köszöntötte a
felvonulókat. Pista bácsiék Kocséron is
otthon vannak, ez kitűnt a sok üdvöz-

lésből, köszöntésből. A táncbemutató és
a vendéglátás után vissza a Vágókörbe,
kezdődhetett a szüreti bál. Mindehhez
a szép naphoz sok segítő is kellett. A
Vágó János Gazdakör tagsága segített a
sátor összeszerelésében, és fizette a zenészeket. Az önkormányzatok, mind a
Szentkirályi, mind a Kocséri erkölcsi támogatást tudott adni. A Szent Hubertusz
Vadásztársaság az ebéd választékához
járult hozzá őzhússal, a birkát Kara
László adományozta. A finom pörkölt
Bencsik Jenő szakácstudományát dicsérte. A sok táncos, tanítójuk Takácsné
Kis Márta vezetésével járultak hozzá a
szép látványhoz. A fogatosok, a lovasok
mind-mind maximális segítőkészséggel
vállalták a nem mindennapi feladatot.
A hely szellemének és múltjának még
mindig hangulata van. Jó lenne, ha ez
a rendezvény nem valaminek a vége,
hanem a kezdete lenne. Kara László és
a sok-sok segítő! Köszönjük a szép napot! Vecsei Ferenc

A táncosok

Szabó Gellért köszöntőjét mondja

Faragó Pista bácsiék a vendégkoszorúban

A vendégek egy része
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Zánkai pillanatképek
Az idei nyáron július 20-25. között 40 gyerekkel és 4
pedagógus kísérővel képviseltettük magunkat a Zánkai
Erzsébet-táborban. Az időjárás változékony volt, de a
Balaton arra is jó, hogy csak a lábunkat lógassuk benne! Az idén a Mikkamakka házban laktunk, a progra-

mok hasonlóak voltak a tavalyihoz: a tábori olimpián sok első helyezést értünk el, a bátorság próbán az
idén tényleg lehetett ijedezni, és sok pizzát vásároltunk
a szomszédos pizzériában.
Köszönjük a Szentkirályért Közalapítvány támogatását!

Virágot lopni nem bűn?
Erről azért megoszlanak a vélemények. Akik ültetik és
gondozzák a növényeket, virágokat, bokrokat, fákat, azok
szerint bűn. Akik pedig elviszik, azok szerint nem az. Ezt
ítélje meg mindenki magában!
Sajnos a kérdésnek nálunk is aktualitása van.
Kora tavasszal a Faluház előtti kivadult, elöregedett rózsaágyás helyére tetszetős fűszernövény-kertet ültettünk.
Szándékunk az, hogy olyan növényeknek adjunk helyet,
amelyek a régi magyar konyha jellegzetes ételízesítői voltak. Az ágyásokba Rozmaring, Bazsalikom, Tárkony, Izsóp,
Kakukkfű, Zsálya, Csombor, Lestyán és még sok más illatos fűszernövény palántája került. Közmunkásainkkal féltő
gonddal ápoltuk őket, majd a megerősödött tövekről betakaríthattuk az első hajtásokat, amelyeket a konyhánkon főzött
ételekben is kipróbáltunk. A belőlük készült szárítmányok
pedig későbbi felhasználásra várnak.

Falunapunkon, a művelődési házban bemutattuk ezeket
a fűszer-szárítmányokat, és a kertecskében is névtáblával
jelöltük meg a növényeket. Tettük ezt azzal a szándékkal,
hogy mindenkivel megismertessük őket, és aki szeretné ki
is próbálhassa azokat, onnan bárki néhány ágacskát elvihessen.
De... aztán jött a növénytolvaj, aki nem elégedett meg
ennyivel, hanem sorra szedte ki tövestől a növénykéket. Ma
már sok-sok tő hiányzik. Kénytelenek voltunk a névtáblákat eltávolítani, így talán nehezebben azonosíthatók a növények. Több tő borsikafűnek is lába kelt, ennek a növénynek az ételízesítő hatásán túl gyógyhatása is van, mégpedig
emésztést segítő, görcsöt és kólikát oldó hatása.
Reméljük, aki a növényeket kiszaggatta és ellopta, rövidesen szüksége lesz arra, hogy erről a gyógyhatásról meggyőződjön.
Kovácsné Lázár Ilona és a kertgondozók
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Erdélyországban jártunk

Szent Király szövetségi találkozó volt augusztus 8- 10. között
Marosszentkirályon. A település tíz év
után újra felvállalta a rangos kulturális
eseményt. A Maros jobb partján fekvő
7300 lakosú nagyfaluba kilenc órai buszozás után értünk, hegyes, dombos vidékeken keresztül, felhőszakadások közepette. Az első napon megérkezésünk
után a megjelent településeket Gál Sándor alpolgármester köszöntötte. Ezután
a települések kulturális bemutatkozása
következett. A majdnem három órás műsorban táncosok, énekesek, zenekarok
léptek fel. A mi tánccsoportunk három
műsorszámmal vívta ki a közönség vastapsát. Másnap délelőtt került sor a szövetség közgyűlésére a Marosszentkirályi
polgármesteri hivatalban, amin a települések polgármesterei, képviselői vettek részt. A közgyűlés formális gesztus.
Ekkor határoznak a következő évi ülés
helyéről. Ezt egy felvidéki település
vállalta, ha nem szól bele a nagypoliti-

ka, hiszen az ősszel választások lesznek
Szlovákiában is. A Szent Király Szövetséghez azok a települések tartoznak,
amelyek nevükben köthetők első államalapító királyunk nevéhez, és őrzik emlékét. Az alapító okiratot 1997. augusztus
15-én írták alá Szentkirályszabadján. A
szövetséghez 21 település csatlakozott.
Ebben megfogalmazták, hogy szövetségi seregszemle ne csak az elöljárók
összejöveteléről szóljon, hanem a településeken élők találkozójáról is. Amíg a
közgyűlés tartott, a vendégek Marosvásárhely történelmi nevezettségeit csodálhatták meg. Az igazi kulturális fesztivál
a közgyűlés után délután három órakor
kezdődött. A megtelt művelődési házban megjelenteket Sángeorzan Rémus
polgármester köszöntötte tolmács segítségével. Ugyancsak köszöntőt mondott Markó Béla író, erdélyi politikus,
aki szintén marosszentkirályi lakos. Az
ezután következett majdnem hat órás
kulturális seregszemlén énekesek, zene-

karok, kórusok, tánccsoportok léptek fel.
Láthattunk igazi, fergeteges cigánytáncot
roma fiatalok előadásában. Az est sztárjai a mi fiataljaink voltak. A Szentkirályi tánccsoport név hallatán a közönség
vastapssal fogadta táncosainkat. Este utcabál, és természetesen tűzzsonglőreink
látványos műsora zárta a napot. Vasárnap, 10-én tizenegy órától istentiszteleten vettünk rész. Ekkor került sor a Szent
István szobor koszorúzására, és szalagkötés a Marosszentkirályi Református
egyházközség zászlójára. A szövetség
nevében Szabó Gellért polgármesterünk
emlékezett meg a nemrég elhunyt Kádár György helyi alpolgármesterről, a
szövetség egyik alapítójára. Ezután már
csak a búcsúebéd maradt hátra. A hazaút
sem volt álomutazás, hiszen buszunk nehezen tűrte a hegymeneteket. Településünkről 49-en vettünk részt. Köszönjük
a lehetőséget, szép emlékekkel tértünk
haza.
Vecsei Ferenc

Gál Sándor alpolgármester

A mi táncosaink

Élt a maros partján egy aranyhajú
lány - énekelte a hölgy

Marosvásárhelyi látkép

Sángeorzan Rémus polgármester
köszönti a Találkozót, mellette
Markó Béla tolmácsol

Szalagkötés
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Barackos túrókrém-torta
Hozzávalók: 4-5 tojásból a hagyományos
módon sütött piskótakorong, 50 dkg tehéntúró,
5 evőkanál porcukor, 2 csomag vaníliás cukor,
1 csomag (2,5 dkg) zselatinpor, 2 dl tej, 3 dl
habtejszín, 6 evőkanál sárgabaracklekvár, 10 fél őszibarackbefőtt. A tetejére: porcukor
A tortakorongot lapjában kettévágjuk. A túrót áttörjük,
a porcukorral és a vaníliás cukorral ízesítjük. A zselatint a
tejben kevergetve felforraljuk, feloldjuk. Amikor langyosra
hűlt, a túróhoz adjuk, majd a kemény habbá vert tejszínhabot
is beleforgatjuk.
A tortalapok egyik oldalát 3-3 evőkanál lekvárral megkenjük. Az egyiket a tortaformába visszatesszük. A fele túrókrémet rásimítjuk, majd a lecsöpögtetett barackot belenyomkodjuk. A maradék túrókrémet rákenjük. A másik tortalapot a
lekváros oldalával lefelé a félkész tortára borítjuk.
Hűtőszekrényben néhány órán át dermesztjük. Tálaláskor
a tortaformát leemeljük róla, porcukorral meghintjük, és forró
vízbe mártott késsel fölszeleteljük.
Tipp: barack helyett más befőttel vagy friss gyümölcsökkel is készíthetjük, például mandarinbefőtt, konzervananász,
eper, málna.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

11. oldal

Augusztus időjárása
Szép napokkal búcsúzott a meteorológiai nyár, annak
ellenére, hogy nem egészen szőlőnek és paradicsomnak
kedvezően alakult a hónap időjárása. Minden szaktudását,
pénztárcáját igénybe kellett venni a szőlős gazdáknak,
hogy legyen mit szüretelni. Más növények esetében
viszont jól jött a mindig idejében érkezett csapadék. Most
már telítődött a talaj nedvességgel. Jelenleg a hosszú évek
óta mért talajvíz szint 280 cm. Március 1-ével 309 cm-rel
indultunk. Ez a vízmélység nyáron lecsökkent 330 cm-re.
Persze az öntözési szezon jelentősen lecsökkenti. A hónap
első felén magas volt a hőmérséklet, egészen 14-ig közel
30 C fokokat mérhettünk. Ezután néhány napon 20-25 C
fok volt a hőmérséklet. Átlagos napok 24-e után következtek, 25-28 C fokokkal. Az idén elmaradtak az augusztusi
perzselő napok. Csapadék viszonyok: 3-án 0,3 mm, 6-án
66,7 mm, 14-én 8,2 mm, 20-án 10,9 mm, 27-én 0,8 mm,
31-én 1,2 mm. Összesen 88.1 mm. A sokévi átlag augusztusban, 47 mm. Vecsei.

Régi kép fotóalbumomból

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik

i d. KASZA TIBOR

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, jelenlétükkel megtiszteltek,
mély fájdalmunkban együtt éreztek.
Köszönettel: Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
aki édesanyánk,

Rada Mihályné
temetésén és az azt követő szentmisén részt vettek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönettel a gyászoló család

Emlékezés

id. Csősz Imre
halálának 5. évfordulójára
Ha itt lennél és megkérdeznéd – mi bajom,
Csak annyit mondanék, hogy „hiányzol nagyon!”

Felismeri-e a Kedves olvasó a képen szereplőket?

Anyakönyvi hírek
Született: Farkas Lajos Nimród 2014.08.26.
anyja neve: Száraz Zsófia, Béni Jázmin
2014.08.28. anyja neve:Ladányi Krisztina.
Elhunytak: Rada Mihályné született Kurucz
Margit életének 89 évében, Kasza Tibor életének
71. évében, Tóth József életének 69. évében,
Kovács Lászlóné életének 90. évében

Hirdetések
* Eladó Szentkirályon, az Olasz dűlőben, tanyahelyen erdő, valamint a
0253/5 helyrajzi számú osztatlan közös
tulajdonból szántó, gyep. Érdeklődni:
20/9551507, 53/353079
* Szentkirály, Felső 55. szám alatti, jó
állapotban lévő tanya egy hold földdel
eladó. Víz, villany van. Érdeklődni:
30/441-4554 telefonszámon.
* Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető.
Érdeklődni: 30/9532-982
* Háromszobás, dupla telkes családi ház
eladó Szentkirályon, az Ifjúsági lakótelepen. Érdeklődni: 30/433-9069
* Családi ház eladó melléképületekkel
Szentkirályon a Kossuth Lajos utca 41.
szám alatt. Érdeklődni a 06 20 9809 877
számon.
* Családi ház eladó melléképületekkel,
Szentkirályon a Dózsa György utca 12.
szám alatt. Érdeklődni a 06 20 2307 945
telefonszámon.

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS
Vállalom magánszemélyek,
őstermelők, egyéni vállalkozók,
egyesületek, alapítványok,
Bt-k, KFT-k könyvelését,
APEH- és TB ügyintézését,
hatóságok előtti képviseletüket.
Dobi-Kecskés Krisztina
06 30/392-8028,

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női
fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

Sok szeretettel várok minden kedves szépülni, pihenni vágyó vendéget!
Szolgáltatásaim: arc-dekoltázs-testkezelések (Ilcsi Szépítő Füvek professzionális natúrkozmetikummal), ultrahangos kezelés, mikrodermabrázió (arcon és testen),
tartós szemöldök-szempillafestés, gyantázás, szőkítés, paraffinos kézápolás, füllyukasztás (babáknak is), műszempilla (soros, tincses, 3D-s), smink (nappali, alkalmi,
menyasszonyi). Ajándékutalvány vásárolható!

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig bejelentkezés alapján.
Varga Nóri - Lakitelek, Mikes u.18 Elérhetőség, bejelentkezés: 06 70 413 50 64
„Szépülj Természetesen!”

A Kécske Nyomda Kft. rövid átfutási idővel vállalja
szórólapok, plakátok, egyéb kiadványok készítését.

mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

Zámbori Ildikó
Szentkirály
Dózsa György utca 9.

Megnyílt a Nóri Kozmetika!

Tiszakécske, Béke u. 102.
Tel./Fax: 06-76/441-519, Tel.: 06-20/3987-180
E-mail: kecskenyomda@gmail.com

Köszönet a segítőknek
Nagy hálával és köszönettel tartozom azoknak a segítő
kezeknek, akik a búcsúi lovasbemutatón, a bajban segítettek. Sajnos, nem tudtam odafigyelni kik voltak Ők, de
remélem, eljut ez az üzenet mindannyiukhoz.
Köszönettel: Barnáné S. Tímea
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