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A képviselő-testület november 
13-án tartotta soron következő ülé-
sét. A napirendek között szerepelt 
a Bursa-Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat pályázatainak 
elbírálása, az önkormányzat folyó évi 
költségvetési rendeletének módosítá-
sa, a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás társulási megállapodás 
módosítása, a Ceglédi Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer szin-
dikátusi szerződéséről szóló előter-
jesztés, a nyerőautomaták működésé-
ről szóló helyi rendelet módosítása, 
a 3. negyedéves gazdálkodási tájé-
koztató, fecskeházi lakás bérbeadá-
sa, 2008. évi belső ellenőrzési terv, 
önkormányzati földút átminősítése, 
Bükkszéki Ifjúsági Tábor értékesíté-
se. Az ülésen minden képviselő jelen 
volt.

Az ülés megnyitása után dr. 
Lipka Klaudia jegyző tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy az önkormány-
zat a korábbi testületi határozatnak 
megfelelően - melyben a csatlako-
zásról döntött - tette közzé a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-
ra vonatkozó pályázati felhívást, 
melyre 23 db „A” típusú (jelenleg is 
felsőoktatási tanulmányokat folyta-
tó) és 3 db „B” típusú (tanulmányait 
2008-ban kezdő, jelenleg 4. évfo-
lyamos középiskolás tanuló) pályá-
zat érkezett. A pályázók minden 
szükséges mellékletet csatoltak, 
így valamennyi pályázat elbírálha-
tó. Tájékoztatott továbbá arról is, 
hogy a „B” típusú pályázat alapján 
támogatásban részesülő hallgatók 
családjának jövedelmi viszonyait 
évente felül kell vizsgálni, mivel 
esetükben a támogatás 3x10 hónap-
ra kerül megállapításra. Ismertette 
a felülvizsgálathoz szükséges ada-
tokat.

A képviselő-testület személyen-
ként havonta 7.000.- Ft támogatásról 
döntött 4 pályázó esetében, a további 
22 hallgató havonta 5.000.- Ft támo-
gatásban részesül, melynek fedezetét 
az önkormányzat költségvetésében 
biztosítja.

A képviselő-testület a „B” típusú 
pályázat alapján támogatásban része-

sülők családjának jövedelmi viszo-
nyait felülvizsgálta, és egyetértett a 
támogatás eddigi összegének további 
folyósításával mind a hat hallgató 
esetében.

A második napirendi pont 
keretében a képviselő-testület módo-
sította az önkormányzat folyó évi 
költségvetési rendeletét, mely a köz-
ponti támogatások, és a pályázaton 
nyert támogatások összegének beépí-
tése miatt vált indokolttá.

Harmadik napirendi pontként a 
testület módosította a Kecskemét és 
Térsége Többcélú Társulás társulá-
si megállapodását. A módosítás tar-
talmazza a Kistérségi Iroda önálló 
munkaszervezetté alakítását, a házi 
segítségnyújtásban résztvevő telepü-
lések körének változását, valamint a 
munkaerő-piaci programok bonyolí-
tásában való részvételét.

A következőkben a polgármes-
ter ismertette a Ceglédi Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer szin-
dikátusi szerződéséről szóló előter-
jesztését. Elmondta, hogy a Cegléd 
központú Konzorcium 48 település 
részvételével alakult az előcsatlako-
zási ISPA Alapok felhasználásával 
szilárd hulladék kezelési beruházás 
megvalósítására. A nagyberuházás 
legfőbb elemei (ceglédi lerakó és 
válogató, kecskeméti válogatómű) 
elkészültek. A létrejött vagyonérték 
6.1 milliárd forint, melyben telepü-
lésünk részesedése 33 millió forint 
(0,5 %). Önkormányzatunk eddig 
összesen 2.500.299.- forintot utalt 
erre a célra. A Konzorcium azonban 
csak a létesítmény megvalósításá-
ra alakult, a működtetés módjára 
és feltételeire vonatkozóan most 
kell dönteniük a tulajdonosoknak. 
A szindikátusi szerződés erre nyújt 
egyféle megoldást. Ez a vagyon 
működtetésére zártkörű részvénytár-
saság alapítását feltételezi, amely-
nek működési feltételeit, a tagok 
közötti együttműködés főbb elveit 
rögzíti. A tervezetet véleményezte a 
Gazdasági Versenyhivatal egy szak-
értője, aki több ponton is aggályos-
nak tartja a tervezetet. Bonyolítja 
a helyzetet az is, hogy az Unió 

Kohéziós Alapjának támogatásával 
megvalósuló művek működtetésre 
vonatkozó szerződések érvényes-
ségéhez a közreműködő hatóság 
(Környezetvédelmi Minisztérium) 
hozzájárulása szükséges az üzembe 
helyezéstől számított 10 évig. A szin-
dikátusi szerződés-tervezet települé-
si véleményezése még tart. Eddig 
két település – Farmos és Albertirsa 
– képviselő-testületének állásfogla-
lása ismert. Mindkét település java-
solja a szerződés-tervezet módosí-
tását azzal, hogy az Igazgatóság és 
a Felügyelő Bizottság létszámának 
növelését javasolják a kistelepülé-
si érdekek képviseletére tekintettel. 
Mindkét állásfoglalás kitér a kisebb-
ségi jogok fokozott védelméhez a 
minősített többségű döntéseknél 80 
% + 1 fő előírására már a szindi-
kátusi szerződésben. Ebbe a körbe 
tartozzon a tisztségviselők javadal-
mazásának megállapítása, bizonyos 
összeghatár felett a vagyon feletti 
rendelkezés és kötelezettségválla-
lás, a könyvvizsgáló kiválasztása. 
A fentiekből kitűnik, hogy a ter-
vezet jelenlegi szövegtartalommal 
való elfogadására kevés az esély. A 
nagyrészvényes városi önkormány-
zatok álláspontja sem ismert még. 
Javasolta a képviselő-testületnek 
a szindikátusi szerződés terveze-
tét vitaanyagként tekinteni, amely 
további kidolgozást, a tagok közötti 
és a hatóságokkal történő egyezte-
tést, valamint a jogi és gazdasági 
feltételek tisztázását kívánja. A kép-
viselő-testület különösen a kisebb 
települések érdekeinek megfelelő 
képviseletét, valamint a felmerült 
jogszabályi kondíciók pontosítását 
tartja szükségesnek további kimun-
kálásra. Az átdolgozott tervezetről 
későbbi ülésén dönt majd.

A képviselő-testület módosította 
a pénznyerő és játékautomaták üze-
meltetésének  szabályozásáról szóló 
helyi rendeletét. Nevezetesen pénz-
nyerő és játékautomata üzemeltet-
hető a Kossuth Lajos utca páratlan 
oldalának a 4622. jelű közútig terjedő 
szakaszán. Az eddigi szabályozás 1-
25/c. házszámig szólt.

2007. november 13-ai testületi ülésen történt
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Ezen rendeletmódosítással lehető-
ség nyílt a Kéri József által üzemelte-
tett Presszóba is – nevezett kérelmére 
– hasonló engedély kiadására.

A Bács-Kiskun Megyei Szociális 
Közalapítvány Kuratóriumának elnö-
ke támogatási kérelemmel fordult 
önkormányzatunk felé. A képviselő-
testület a polgármester javaslatára 
az alapítvány megyebeli rászorulókat 
segítő tevékenységének támogatására 
15.000.- Ft összegű adomány juttatá-
sáról döntött.

Ezt követően a képviselő-testü-
let az önkormányzat 3. negyedéves 
gazdálkodási adatait értékelte. A táb-
lázatokból megállapítható, hogy a 
kiegyenlített, de takarékos működés 
egyensúlyt biztosít az önkormányzat 
számára úgy az intézmények fenntar-
tása, mint a fejlesztési célok megva-
lósítása terén.

Ezután a jegyző arról tájékoztatott, 
hogy a fecskeházi lakás bérbeadásá-
ra kiírt pályázati felhívásra egyetlen 
pályázat érkezett  Nagy István és 
Nagyné Karazsia Katalin helybéli 
lakosok részéről. A pályázat minden-
ben megfelel a pályázati kiírásban 
foglaltaknak és a helyi rendeletnek 
is. A képviselő-testület egyhangúlag 
egyetértett a megüresedett 1. számú 
lakás nevezettek részére történő bér-
beadásával.

Majd ismertette az önkormányzat 
2008. évi belső ellenőrzési tervét, 
mely szerint a tervezett ellenőrzés 
tárgya a normatív támogatások alap-
jául szolgáló mutatószámok valóság-
tartalma, a munkafolyamatba épített 
ellenőrzési rendszerek működésének 
eredményessége, valamint az éves 
költségvetésben a saját bevételek tel-
jesülése, és az ennek érdekében tett 
intézkedések. A képviselő-testület 
jóváhagyta a belső ellenőrzési tervet 
az előterjesztés szerint.

Ezt követően a polgármester 
ismertette Bozsik István községi 
lakos önkormányzati tulajdonú föld-
út megvásárlására irányuló kérelmét. 
A képviselő-testület hosszas vita után 
a lehetséges érdeksérelmek kivédését 
szem előtt tartva elutasította a kérel-
met.

Kunszentmárton Város 
Önkormányzata megvételre ajánlotta 

fel a Bükkszéki Ifjúsági Táborban 
lévő 322/3000-ed tulajdoni részét 
15.663.368.- Ft vételárért. A képvise-
lő-testület az ajánlatot elutasította. 

A Tisza-kunsági Vízgazdálkodási 
Társulatban a település, illetve a 
földtulajdonosok képviseletét ellá-
tó személyek mandátuma lejárt, így 
öt év időtartamra ismét küldötteket 
kell választani. A földtulajdonosok 
képviseletét eddig ifj. Turkevi-Nagy 
Sándor, a község képviseletét pedig 
a polgármester látta el. A képviselő-
testület egyetértett az említett szemé-
lyek ismételt delegálásával.

Ezután a polgármester beszámolt 
az energiavásárlással kapcsolatos 
szerveződésről. Az augusztusi kép-
viselő-testületi ülésen jelezte, hogy 
az E-ON és a D-Energia Kft, mint 
energiakereskedő cég adott ajánlatot 
a közvilágítás tekintetében az áram 
árára. Ez jó harminc százalékkal 
magasabb ár, még akciós árként is, 
mint amit jelenleg fizet az önkor-
mányzat. A Kecskeméti Kistérségen 
belül a legutóbbi társulási ülésen volt 
szó arról, hogy induljon közösen a 
tizennyolc település a közvilágítá-
si áram beszerzésére közbeszerzé-
si eljárás kiírásával. Már korábban 
bekérte a Megyei Önkormányzat a 
teljes önkormányzati intézményekre 
vonatkozó fogyasztási adatainkat, és 
ők erre a teljes áramigényre vonat-
kozóan szervezik most a települé-
seket.  Egy nagyobb mennyiségű 
áramnál talán a piacon jobban lép-
hetünk föl, mintha magunk akarunk 
csak viszonylag kisebb mennyiség-
gel eladót keresni. Egyelőre sok a 
bizonytalanság ebben a kérdésben, 
de március 31-ig dönteni kell abban, 
hogy mi történjen, és a szabadpiacról 
kitől vásároljuk az áramot.

Majd Kutasi Ferenc alpolgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy a képvi-
selő-testület szeptemberi ülésén már 
felmerült az „Öreg iskola” megvá-
sárlásának lehetősége. Ezt követően 
került sor október elején az ingat-
lan tulajdonosával, Hajas Józseffel 
egy megbeszélésre, ahol felmerült a 
további fejlesztésre is egy együttmű-
ködés lehetősége. Az önkormányzat 
és az ingatlan jelenlegi tulajdonosa 
egy a későbbiekben konkretizálható 

pénzügyi és szakmai együttműködés 
keretén belül létrehozhatna egy üzlet-
házat a telken. Az együttműködés 
a kölcsönösen elérhető előnyökön 
alapulna: adóbevétel és munkahely-
teremtés az önkormányzat, tervez-
hető profit a befektető részéről. Az 
üzletház által betöltendő funkciók a 
szolgáltatás/kereskedelem és a vállal-
kozásfejlesztés köré épülhetnek első-
sorban. Ennek pontosítására, illetve a 
piaci (a helyi és az átmenő forgalomra 
alapozott) igények alapos felmérésére 
célszerű egy tanulmány elkészítése, 
melynek részét képezhetné: felmérés 
a potenciális előnyökről, hátrányok-
ról, lehetőségekről és veszélyekről, 
tanulmányterv az üzletházról, fel-
mérés a betelepíthető vállalkozások 
lehetséges célcsoportjairól, a meg-
valósítás és üzemeltetés módozatai, 
ütemezése. Ebből rendelkezésre áll 
már a képviselők részére is eljuttatott 
látványterv, mely egy kétszintes, kb. 
1000 m2 alapterületű épületet ábrázol 
gyaloghíddal, további tetőtér beépíté-
si lehetőséggel. Az ülésen jelen volt 
Hajas József úr is, aki részletesen 
ismertette az ingatlan hasznosításá-
ra vonatkozó lehetséges alternatí-
vákat. A hozzászóló képviselőtagok 
elmondták, hogy Kecskemét közel-
sége és a település nagysága döntően 
meghatározza a lehetőségeket, neve-
zetesen kereskedelmi, szolgáltatói, 
vállalkozói tevékenység bővítésének 
nincs reális esélye, hiszen az eddigi 
próbálkozások is általában kudarcba 
fulladtak. Továbbá a vételár összege 
is irreálisan magas. Végül Kutasi 
Ferenc javaslatára a képviselő-testü-
let a napirendet azzal zárta le, hogy 
az ingatlan hasznosítására vonatko-
zóan közvélemény kutatást végez-
nek, újságban meghirdetik, esetleg 
fórumot szerveznek, melyből kiderül, 
hogy milyen a fogadtatás, lenne-e rá 
helyben igény.

Az ülés végén Zana Antal képvi-
selő kifogásolta a Művelődési Házban 
lévő büféhelyiség használatának sza-
bályozását, nevezetesen napközben is 
nagy hangerővel szól a zene, továbbá 
a közhasznú dolgozók foglalkoztatá-
sának rendjét. Felvetéseire a polgár-
mester ígéretet tett a további hasonló 
esetek elkerülése iránti intézkedésre.
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Körvadászat Szentkirályon
Körvadászatok 
Szentkirályon

Az elmúlt télen lapozgatva a 
Kecskeméti Könyvtárban a Kecskeméti 
Lapok megsárgult példányait, illetve a 
mikrofilmre felvitt oldalait tekerve dön-
töttem úgy, hogy kiírom belőle a vadá-
szokat, vadászatokat érintő témákat.

Körvadászatok a
háború idején is

1916. november 6-án kezdődött meg 
a szezon a vadásztársulatok számára. 
A lapok arról tudósítottak, hogy ezen 
a napon a Kecskeméti Vadásztársulat 
szentkirályi csoportja körvadászatot 
rendezett a körzetében. A vadászaton 
részt vett 28 vadász. Leterítettek 191 
nyulat, illetve néhány foglyot is lőttek.

Az első világháború idején még több 
alkalommal is vadászgattak környékün-
kön az urak. 1917. november 4-én a 
Borbási Népiskolánál gyülekeztek fél 
nyolc órakor a körvadászat résztvevői. 
A terület bejárása során a megjelent 29 
vadász 119 nyulat lőtt, és pár foglyot 
cserkésztek be. November 18-án ismét 
körvadászatra gyülekeztek nyolc óra-
kor az Erdei kocsmánál. Huszonegy 
vadászt elejtett 164 nyulat. December 
2-án 8 órakor Szentkirály belső részén, 
a Fekete halom mellett és a Jász út 
mentén lövöldöztek a körvadászaton 
résztvevők.

A háború utolsó évében is pufogtat-
ták fegyvereiket a fegyverrel a termé-
szetet járó urak. 1918. január 20-án a 
Jász út és a Kécskei út között űzték és 
lőtték a vadakat. Az újság leírta, hogy a 
vadászok panaszkodtak, mivel nagyon 
nehéz volt hajtókat szerezni. Hát igen, 
gondolom, hogy a háború frontjain küz-
dött a fiatalok zöme,  s így nem voltak 
jelen a vadászatok időszakában. Mint 
mondták, nagyon készültek a vadászat-
ra, de csak akkor tartják meg minden 
esetben az ilyen körvadászatokat, ha 
legalább húsz vadász jelentkezik erre 
a „kalandra”. Találkozásaik 8 órakor 
voltak a Szentkirályi kocsmánál.

1918. október 20-án 
Felsőszentkirályon tartottak körvadá-
szatot a kécskei határ mellett. Találkozó 
nyolc órakor volt a határon a Suviczki 
kocsmánál, a 27-es km kőnél. Október 
27-én ismét magukhoz vették Tell 
Vilmos késői utódai a puskát. A jász 
út mellett, a Fekete halomnál volt a 
találkozó hét órakor. November 3-án 
Felsőszentkirály belső részén kerget-
ték nyolc órától a vadakat. Találkozó 
a Szentkirályi Korcsmánál volt. A 
vadászatok megkezdése előtt legalább 
egy héttel be kellett jelenteni a körva-
dászatokat az illetékes hatóságoknál. 
December 1-jén ismét körvadászatra 
gyülekeztek nyolc órától a Borbási 
Népiskolánál a puskások. A karácsonyi 

ünnepeket leküzdve december 29-én a 
Kécskei úton lévő kocsmánál találkoz-
tak a körvadászat résztvevői. Általános 
tapasztalatuk az volt nekik, hogy vidé-
künkön sok vad él, érdemes időnként a 
természetben barangolni fegyverrel.

Békében is dörögtek
a fegyverek

A Kecskeméti Vadásztársaság 
1920/21 telén a következő ütemterv 
alapján bonyolította a társas körva-
dászatokat a környékünkön: külső 
Szentkirályon november 14-én és 21-
én.

1932. január 17-én, vasárnap 
nyolc órától tartották a körvadásza-
tot Felsőszentkirályon. Gyülekezés a 
Korcsmánál történt. Autóbuszt nem biz-
tosítottak. Mindenki köteles volt kocsi-
ról gondoskodni. Ebből is látható, hogy 
alaposan meg szokták szervezni az ilyen 
társas összejöveteleket. Húsz vadász 66 
nyulat lőtt, ez akkor igen kevés men-
nyiségnek számított. A későbbi években 
már alig-alig fordul elő tudósítás az 
ilyen körvadászatokról. Véleményem 
szerint ez a kis csokor is ízelítőt  nyújt a 
vidékünkön egykor zajlott körvadásza-
tokról, vadászélményekről.

Forrás: Katona József Megyei 
Könyvtárban található Kecskeméti 
Lapok korabeli példányai, illetve mik-
rofilmen tárolt lapjai.

lovag Kenyeres Dénes

NOSZTALGIÁZTUNK
Nem bánták meg, akik részt vettek 

november 17-én a művelődési házban 
rendezett nosztalgia bálon. A nyárlőrinci 
„NOMÁD” zenekar megalakulásának 
harminc éves évfordulóját ünnepli ezen 
a télen. Ebből az alkalomból jótékony-
sági célra felajánlották profi zenei tu-
dásukat egy nosztalgia bálra. A zenekar 
hosszú éveken keresztül zenélt a műve-
lődési házban, és községünk utcabálja-
in. A múltidézést fokozta, hogy Pásztor 
Géza és felesége, Margó voltak a bál 
díszvendégei. A házaspár több évig  volt 
községünk művelődés szervezője. Ne-
kik jutott a szerep a zenekar felköszön-
tésére, az ünnepi torta átadására. Úgy 
mint egykor, a tombolasorsolást Géza 
bácsi vezette. Szép volt! Köszönjük a 
„NOMÁD”zenekarnak, Pásztor Gézá-
éknak, és minden kedves résztvevőnek.

Vecsei Az együttes tagjai egy gitár alakú tortát kaptak.



Rabok tovább nem leszünk?
Bizony, telelőre vonultak a méhek, a medvék, az erdő, 

a bokrok, immáron csak a gondolataink járják a kopár 
tájakat, dombokat, völgyeket. Évvégéhez közeledve a 
gondos gazda is számvetést készít; mi adott jó termést, mi 
nem hozott eleget, jövőre mit, hová vessen. Pillantsunk 
vissza mi is a búcsúzó esztendőre, amíg még kipillantha-
tunk a rácsokon át.

2007 egyik legsúlyosabb horderejű politikai nyilat-
kozatát Simon Peresz izraeli államfő mondotta október-
ben a Kereskedelmi Irodák Szervezetének közgyűlésén. 
„Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, kivívtuk 
gazdasági függetlenségünket: felvásároljuk Manhattant, 
Lengyelországot és Magyarországot… Manapság gyar-
matok létesítése nélkül is lehet birodalmakat alapítani.” 
E nyilatkozatot később sem tagadták le, meg sem változ-
tatták. Hogy aztán mire gondolhatott a nevezett államfő: 
vajh’ pontos terv áll a háttérben, vagy csak hagymázos 
álom volt e néhány mondat – vélhetően hamarosan meg-
tudjuk. Ám e beszéd kezelése jól mutatja a magyarországi 
sajtó, különösen a kereskedelmi sajtó működését: ugyanis 
a fontos és számukra veszélyes témákat agyonbeszélve 
szétrágcsálják, habosítják, s egy idő múlva az átlagos 
választópolgár már azt sem tudja, mi is volt az alaphír. A 
még fontosabb, veszélyesebb témákat pedig agyonhall-
gatják, „jegelik”, szót sem ejtenek róla. Ez utóbbi történt 
Peresz elnök eme mondataival is. Visszafordítva is igaz 
ez: a magyarság sorskérdései azok, amelyekről teljesség-
gel hallgat az országos sajtó.

A távolodó évben ugyanakkor olyan jeles évfordulókat 
ünnepeltünk, ünnepelhettünk volna, melyekre bármely 
európai állam büszke lenne. A Krisztus utáni 907-ben 
megvívott pozsonyi csatában – 1.100 éve – a magyar 
törzsszövetség egyesített erői tönkreverték a német csá-
szárságnak és német fejedelemségeknek a magyarság 
kiirtásának szándékával érkező seregeit, olyannyira, hogy 
legközelebb csak 1030-ban merte megtámadni német 
sereg Magyarországot.

1007-ben – éppen ezer éve – született Szent Imre her-
ceg, István királyunk fia, aki maga is vitéz harcos, szűzies 
királyfi volt, s már ez is jelölte őt a trónra, mert csak azt 
tud igazán uralkodni, aki magán tud uralkodni, ó bizony; 
származása révén pedig esélyes volt a német-római csá-
szári és a bizánci császári trónra is; s lehet, sok érdekkört 
veszélyeztetett volna egy igazán keresztyéni magyar ural-
kodó, így aztán jött a kétes vadászbalesetek egyike… 

1207-ben - 800 éve - született Árpád-házi Szent 
Erzsébet, az egyik legismertebb európai szent, aki azért 
született, amiért érdemes születni: élete a kegyelemről 
szólt; elveszítette a világot és megnyerte az örökkévalót. 
Az úgynevezett rózsacsodája pedig megmutatta: törvénye 
van a csodáknak is. Kötényében vitt kenyere (=Krisztus 
romlatlan teste) nem változhatott mássá, csakis rózsává 
(=Krisztus vére). Példája ma is mutatja, hogy a kegyelem 

kegyelmet szül, a jóság jóságot. Bár községünkben a leg-
rövidebb utca kapta Szent Erzsébet nevét, míg a kegyelem 
és jóság nélküli bolsevik Sallai hosszú utca névtábláin 
virít. Csakhogy őt már belepte a feledés rozsdája.

Ám a kérdés gyorsan jön: volt-e állami, országos 
ünnepsége ezen jeles évfordulóknak, vagy éppen az orszá-
gos sajtó fordított-e ezekre legalább feleakkora figyelmet, 
mint századrangú, apró-cseprő, mulandó dolgokra. Gyors 
a válasz is: nem, nem voltak ilyen ünnepségek, sajtófi-
gyelem sem. S ha visszapillantunk 2006-ra, még hang-
súlyosabb volt az 1456-os nándorfehérvári diadal 550. 
évfordulójának meg nem ünneplése állami, országos szin-
ten. Pedig ez aztán katonailag is, politikailag is Európa 
életét befolyásoló esemény volt: hetven évre visszavetette 
a Magyar Királyság, s azon át Európa felé irányuló török 
támadásokat. A Hunyadi János által vezetett katonai sereg 
és Kapisztrán Szent János vezette koldushadsereg az erős 
török sereget verte szét a mai Belgrádnál, a római katoli-
kus egyház emiatt vezette be a déli harangszót és az ’Úr 
angyala’ imádságot. S ennek az igazán európai szintű ese-
mények semmilyen állami, közösségi, politikai ünneplése 
nem volt.

További kérdés, minderre lehet-e azt mondani, hogy az 
a nép, amely nem ünnepelheti meg történelmi ünnepeit: 
nem szabad.

Mert a közösséggé tevő történelmi ünnepek igen 
fontosak, miként maga a múlt, a történelem is. A népek 
közösségében ugyanis a történelem alapít jogot. Amely 
népnek, országnak nincs erős történelme, annak nincs 
joga; azt félretaszítják, elsodorják az útból, … vagy talán  
felvásárolják.

A kérdés velünk marad a következő évre. Szabad-e 
még az a nép, amely nem ünnepelheti meg jeles ünnepe-
it?  

***
Búcsúzunk erre az évre az Ismerős Arcok nevű zenekar 

2005-ben megjelent Szélbe kiáltok című hanglemezének 
beköszönő versével, melyet Nyerges Attila zenekarvezető 
írt: 

Nem az a baj, hogy bármit mondasz, nem igaz,
A baj az, hogy ha azt mondom: igazság – és te nem tudod, mi az.
Hogy harminc ezüstér’ a lelkedet teszed a pultra,
És amíg csak élsz, ezt teszed újra meg újra. 
Hogy semmit nem nézve, fék nélkül rohansz előre,
Magadnak kaparva, taposva gyerekre, nőre.
Tán ezért van, hogy többször nézünk az égre,
Akik szeretnénk, hogy itthon rend legyen végre.
Hogy a dolgok újra a helyükre kerüljenek,
Emberek, határok, völgyek és hegyek, 
Hogy megint annyian legyünk, mint a tenger, 
És a gyermekünk magyarként lehessen ember. 

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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Mi a szeretet?
A tudomány nem tud magyarázatot 

találni arra, hogy pontosan mi is a szeretet, 
mi az eredete, mitől van ilyen hihetetlen 
ereje, és miért van ekkora szükségünk rá. 
Egy érzelmi reakciónak tartja, de pontos 
magyarázatot nem tud rá adni.

A huszonegyedik század elejére a sze-
retet fogalma elveszítette az értékét. Annyi 
mindenre ráfogjuk „szeretem”, hogy aztán 
teljesen hétköznapi fogalomként él ma már 
a köztudatban. „Szeretem a fagyit, szere-
tem a kutyám, szeretem a kék színt stb.” 
De mi is az igazi szeretet?

Ezt a szót érdemes Szent Pál apostol 
Szeretethimnuszából értelmeznünk, amely 
azt a feltétel nélküli szeretetet írja le, amire 
valóban szüksége van minden embernek. 
Csak ez a fajta szeretet képes igazán betöl-
teni az ember belső ürességét, ez tud biz-
tonságot adni. Szent Pál nem kevesebbet 
állít, mint azt, hogy az emberségünk, az 
emberi mivoltunk lényege kérdőjelezhető 
meg, ha nincs bennünk szeretet. Azt mond-
ja, ha nincs bennünk szeretet, akkor nem 
azok vagyunk, aminek eredetileg teremtve 
lettünk, csak üres, céltalan, két lábon járó 
organizmusok.

A szeretetet gyakran összekeverjük 
azzal, amit a tudomány állít róla: egy 
puszta érzéssel. De a szeretet ennél jóval 
több: elsősorban döntés, és nem érzés kér-
dése. Az, hogy szeressek-e valakit, az nem 
attól függ, hogy érzek-e iránta valamit, 
és nem is attól, hogy ő hogyan viszonyul 
hozzám, hanem attól, hogy eldöntöm: sze-
retni fogom. Az igazi szeretet értékét az 
adja meg, hogy szabad akarati döntésen 
alapul, és nem egy hirtelen kiváltott érzel-
mi töltésen. 

A csak érzelmeken nyugvó „szeretet” 
attól függ, hogy a szeretet tárgya milyen 
benyomást kelt bennem -tehát erősen szub-
jektív. Azt mondja: „Tegyél valamit, felelj 
meg az elvárásaimnak ahhoz, hogy szeretni 
tudjalak. Szeress, és akkor én is szeretlek; 
legyél jó, és akkor szeretlek; tedd ezt, tedd 
azt, és talán akkor szeretni foglak.”

A döntésen alapuló szeretet ezzel szem-
ben azt mondja: „SZERETLEK”. Nincs 
semmilyen feltétel, nincs semmilyen elvá-
rás, csak szeretet van. Ennek a szeretetnek 
nem kell megfelelni, ez nem azon múlik, 
hogy a másik mennyire ügyes vagy szép, 

ez a szeretet önmagában szeret. Szeret, 
mert eldöntötte, hogy szeretni fog. Pont. 
Ez a szeretet az, amire szükségünk van, 
ez képes egyedül garantálni egy kapcso-
laton belül a biztonságunkat. Ez a szeretet 
adhatja meg az elfogadottság érzetét, amire 
mindnyájan vágyunk. 

És ezen a ponton jutunk el a szeretet for-
rásához is: Istenhez. Ő épp így szeret minket, 
feltétel nélkül, és Ő az, aki ennek a fajta 
szeretnek a vágyát belénk oltotta. Ezért már 
fogantatásunktól kezdve igényünk van a fel-
tétel nélküli szeretetre: hogy olyannak fogad-
janak el, amilyenek vagyunk. Hogy a sze-
mélyünk legyen szeretve, ne pedig az érték-
teremtő képességünk. És Ő az, aki belénk 
oltotta a szeretet képességét. Nem csupán az 
érzelmi szeretetét, hanem a döntésen alapuló 
szeretetét is. Arra szánt minket, hogy minél 
inkább kamatoztassuk ezt a képességünket 
és kiterjesszük az Ő szeretetét.

Egyébként van helye az érzelmeken 
nyugvó szeretetnek is, hiszen általában ez 
alapján ismerkedünk, szólítunk meg vala-
kit, azonban tisztában kell lennünk azzal, 
hogy az érzelmek nem vehetik át azt a sze-
repet, hogy döntsenek helyettünk. A helyes 
sorrendre mindig ügyelnünk kell: ne az 
érzelmek irányítsák szándékainkat, tettein-
ket, amiket aztán megpróbálunk különböző 
módokon racionalizálni.

Az emberek életében az okozza a legtöbb 
problémát, hogy érzelmi alapon szeretik egy-
mást. A szeretetük nem döntésen alapszik, 
hanem benyomásokon és érzelmi reakció-
kon. „Szeretem, mert olyan szép; szeretem, 
mert annyira udvarias; szeretem, mert...”. 
Ennek az a veszélye, hogy abban az eset-
ben, amikor a szeretet alanya nem felel meg 
annak az elképzelésnek, amit felállítottunk 
róla, akkor vége van a szeretetnek. 

Szent Pálnál az olvasható, hogy a sze-
retet nem múlik el soha. Ez csak úgy 
képzelhető el, ha a szeretet tárgya nem 
befolyásolja a szeret forrását, azaz az alap-
ja egy feltétel nélküli döntés. 

Ahhoz, hogy képesek legyünk felté-
tel nélkül szeretni, két dolog szükséges: 
az egyik, hogy abból indulunk ki, hogy 
mi egy szeretni tudó és akaró személy 
vagyunk. A másik az, hogy elfogadjuk, 
hogy Isten mindenkit feltétel nélkül szeret. 
Ha mindezt megtettük, már az sem tűnik 
olyan lehetetlennek, mikor Jézus azt kéri 
tőlünk: „Szeressétek ellenségeiteket”…

Reményik Sándor: 
Csendes csodák   

Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tűz nyelje el Sodomát.

A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezed a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,

Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a szürke kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod, hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.

Nem csoda ez? S hogy tükröződni
Látod a vízben az eget.

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom-csodák:
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Hírek a Plébánia életéből:
Szálást keres a Szentcsalád: December 

15-étől, 23-ig minden este Szentcsalád áhí-
tatot tartunk. 

Ádventi lelkigyakorlat: December 10., 
11. és 12-én lesznek a lelkigyakorlatos 
napok, főtisztelendő Molnár Zsolt (Zsolti 
atya) soltvadkerti káplán vezetésével.

Karácsony esti műsor: Hagyományos 
karácsony előesti műsorunk december 24-
én, 16 órakor kezdődik. A betlehemi láng 
behozatala után ünnepélyes evangélium-
éneklés következik, majd karácsonyi műsor 
dalban és zenében.

Kalendárium:
2007. december 15. – 2008. január 15.

December 24. Éjféli Szentmise
December 25.: Urunk Születése, 
KARÁCSONY
December 26.: Szent István első vértanú, 
December 27.: Szent János apostol és evangélista
December 28.: Aprószentek, Vértanuk
December 30.: Szent Család ünnepe
December 31. este 16 óra: Hálaadás
Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten Anyja
Január 7.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
Január 8.: Urunk megkeresztelkedése

KATOLIKUS ÉLET
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A Születés csodája
Bizony, a világ, a Gazdaságkor a csin-

nadrattájával, giccses lármájával, bazár-
jaival, fényzuhatagával éppen azt a kará-
csonyi áhítatos hangulatot veszi el tőlünk, 
s rombolja le, amelynek megteremtésére 
oly görcsösen törekedik. A hírek szerint 
országunkban a decemberi hónapokban 
évről-évre nő az áramfogyasztás, hiszen 
már mindent teleaggatnak fényfüzérekkel. 
Így aztán az emberek már nem is veszik 
észre, hogy éppen Karácsony a Fény 
ünnepe, a Fény felragyogásának, meg-
születésének ünnepe. Mert Karácsonyra 
már jól kifáradnak az év végi hajszában, 
vakításban, vásárlási kényszerben. Holott 
a Fény megszületését csak akkor lehetne 
értékelni, ha előtte a természet mintá-
jára hagynánk elcsitulni, elcsöndesedni 
környezetünket. Mindenki panaszkodik 
köröttünk decemberben, hogy nincsen 
karácsonyi hangulata. De hát mitől is 
lenne! A Karácsony eredendően a termé-
szethez közeli ünnep, a Régiségben ilyen-
kor az ember is pihent, keveset dolgozott; 
de mai Gazdaságkorunkban éppen az év 
végére esnek a munkahelyi hajtások, a 
túlórák, a papírmunkák özöne. A sajtó, s 
főleg az elektronikus kereskedelmi sajtó 
pedig az emberek agyát veszi mosás alá, 
még véletlenül sem szól a Karácsony igazi 
jelentéséről, hanem szükségtelen vásárlá-
sokra buzdít, giccses, cukormázas ünnep-
pé silányítja az Istenfiú születését, s a téli 
napfordulót.

Célszerű hát megkeresni a televízió-
nak nevezett etetőgépek kikapcsológomb-
ját, s a lényegre figyelni. S hogy mi is a 
lényeg? Karácsony Jézus Krisztus születé-
sének ünnepe, s nem a vásárlás szeretetéé, 
a harsányságé, a ricsajé. Szikszai György 
régi lelkipásztor az 1786-ban megjelent 
imádságos könyvében ekként tanít: „Te 
is hát, keresztén ember, Jézus Krisztus 
születését olvasgasd az evangéliumokból 
a Karácsony ünnepén, és hallgasd az arról 
való tanításokat, énekeld az arról való 
dícséreteket, teljen meg szájad hálaadással 
és elmélkedj Jézus születéséről nagy lelki 
örömmel és buzgósággal. Gondold meg 
ezért, hogy felette igen csodálatos, dicső-
séges és örvendetes Jézus születése.”   

Hogyan is hirdette a mennyei követ 

azon a jó kétezer évvel ezelőtti estén 
a pásztoroknak: „Imé hirdetek nék-
tek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen, mert született néktek ma 
a Megtartó.” Igen Isten Fia leszállott a 
mennyből, hogy bennünket is oda vigyen, 
oda segítsen. Egyetlen más vallás sem 
hirdeti azt, hogy Isten úgy szerette a 
világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, 
hogy aki hiszen benne, az el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen! Használjuk ki 
a lehetőséget, bízzuk megfáradt, csüggedt 
életünket Megváltónkra, s ne higgyünk a 
reménytelenséget, a pusztulást hirdetők-
nek! Egyéni életünket illesszük keresz-
tyéni  magyar életünkbe, s minden ami 
jó, csak Istentől kaphatjuk, mi pedig azt 
nézzük, mit adhatunk közösségeinknek, 
családunknak, egyházunknak, községünk-
nek. Mert nemzetünk nem vész el, amíg 
a Szent Korona vigyáz reánk, mert addig 
hazánk a Szent István-i országfelajánlás 
miatt egy arasszal máris közelebb van az 
Éghez, mint más országok! Régi nagy 
Pátrónánk, Boldogasszony Anyánk nem 
hagyja elveszni nemzetét!    

Én kimegyek én ajtóm eleibe
Feltekintek magos mennybe
Nyitva látom mennyország ajtaját
Abba látok apró madarakat
De nem apró madarak,
hanem szárnyas angyalok
Szárnyuk alatt Korona
Koronában igaz kert
Paradicsomkert
Közepiben aranyágas
Aranyágon aranyszög
Aranyszögön aranykendő
Krisztusnak három csöpp vére
Boldogasszonnak három csöpp teje
Aki ebbe megmosdik
s az aranykendőhő törü’közik
Úgy mehet a Jézus Krisztus szinye eleibe.
Ámen! 

(régi népi imádság,
gyűjtötte Erdélyi Zsuzsanna)

Tudósítás 
December 1. napján, Advent elő-

estéjén rendeztük meg a II. Protestáns 
Közművelődési Estet, melynek keretében 
szavaló- és felolvasó estet tartottunk, s 

gyülekezeti vacsorával zárult. A jó han-
gulatú rendezvényen kisgyermekek és fel-
nőttek egyaránt megosztották a figyelmes 
hallgatósággal kedves verseiket, meséiket. 
A jó hangulatú vacsorán ízes pörkölt, 
házi sütemények jelentették a terített asz-
tal örömeit. Remélhetőleg jövőre még 
nagyobb érdeklődéssel rendezhetjük meg 
immáron a III. estünket.

Hívogató? Hívogató!!!
Minden vasárnap 10 órakor keresztyén 

istentiszteletet tartunk a fűtött Gyülekezeti 
Házban, melyre minden keresztyént, s 
minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Ugyanakkor képzett hitoktatók gyermek-
istentiszteletet tartanak a fűtött gyermek-
kuckóban! 

December 15-én szombaton du. 4 óra-
kor gyermek- és ifjúsági délután! 

December 16-án, Advent 3. vasárnap-
ján a Kecskeméti Református Kollégium 
gimnazista diákjai érkeznek a gyüle-
kezetünkbe, a már hagyományos ado-
mánygyűjtésre (szupplikáció), melynek 
keretében tartós élelmiszerrel, vagy anyagi 
adományokkal segíthetjük a Kollégium és 
diákotthona működését. 

December 20-án, csütörtökön du. 3 
órakor házi istentisztelet lesz Kincsesné 
Juliska néninél (Kossuth u. 7.), az úrva-
csora közösségében. December 20-án, 
csütörtökön 18 órakor nyilvános presbiteri 
bibliaórára várjuk a Biblia olvasóit!

December 24-én hétfőn du. 2 órakor a 
gyülekezeti házban Gyermekkarácsony, a 
gyermekek színdarabjával! 

December 25-én kedden 10 órakor 
ünnepi istentisztelet, az úri szent vacsora 
közösségében! 

December 26-án szerdán 10 órakor 
ünnepi istentisztelet, szintén az úri szent 
vacsora közösségében! 

December 31-én, hétfőn 17 órakor 
Óévi istentisztelet, évbúcsúztatással. 

Január 1-jén, kedden 10 órakor Újévi 
istentisztelet az úri szent vacsora közös-
ségében! 

Istentől megáldott, boldog Karácsonyt 
kívánunk minden kedves Olvasónknak, 
községünknek és Hazánknak!

kenyeres tibor
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Az óvodás gyermekek, szülőkkel, 
dolgozókkal felkerekedtünk, két gyö-
nyörű buszra szálltunk, s meglátogat-
tuk Nagykarácsonyban a Mikulást. Bár 
az út eleje nem volt zökkenőmentes, 
de a napunk annál szebbre sikeredett. 
Elsőként a játszóházat vettük birtokba, 
113-an, szinte betöltöttük az egész teret. 
Csúszdázhattunk, mászókázhattunk, 
karácsonyi üdvözlőlapot ragaszthattunk, 
karácsonyi gipsz díszeket festhettünk, és 
együtt játszhattunk. Olyan sokan vol-
tunk, hogy csak két csapatban fértünk 
be a Mikulás házába, ahol megdicsértek 
minket, mennyire összetartó a mi kis 
társaságunk. A Mikulásnak elmondhattuk 
verseinket, énekeinket, cserébe mindenkit 
megajándékozott egy kis csomaggal. Az 
udvaron felülhettünk a szánjára, megnéz-
hettük a rénszarvasait. A Mikulás szekré-
nyének titkos rekeszeiből minden gyer-
mek választhatott magának apróságot, és 
helyére betettük az általunk hozott aján-
dékokat a következő csoportok számára. 
A nagykarácsonyi posta előtt olyan sze-
rencsénk volt, hogy láthattuk a Coca-cola 
karaván indulásra készülődő kamionjait. 
Fáradtan, de örömmel a szívünkben tér-
tünk haza.

MeGLÁTOGATTUK A MIKULÁST!

A Szentkirályi Általános Iskola, 
Zeneiskola és Közkönyvtár 2007. de-
cember 15-én, szombaton 9.30 órától 
tartja  karácsonyi hangversenyét. Prog-
ram: 9.30-10.30-ig hegedűhangverseny, 
10.30-tól zongorahangverseny. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Adventi koszorúkészítés
November 30-án, pénteken délután 

az iskola ebédlőjében adventi koszorú 
készítést rendeztünk. Úgy gondoltuk, 
ápoljuk ezt a szép hagyományt és talán 
olyan gyerekekben és családokban is fel-
élesztjük erre az igényt, akik nem biztos, 
hogy eddig tettek az asztalukra koszorút. 
A munkához szükséges anyagokat meg 
lehetett vásárolni a helyszínen, az esz-
közök is mindenki rendelkezésére áll-
tak. Körülbelül ötven fő jött el. Nagyon 
örültem annak, hogy a gyerekek mellett 

szülők is szép számmal ott voltak, akik 
segítettek annak, aki elakadt a munká-
ban. Igyekezetük nem volt hiábavaló, 
hiszen estefelé gyönyörűség volt látni 
azt a sok szép kész munkát, meg a gye-
rekek örömét és várakozását: Mit szól 
otthon anyu, mennyire szép és jó illatú 
lesz a szoba a koszorútól. Milyen jó lesz 
meggyújtani a gyertyákat! Köszönöm 
mindekinek, aki eljött és azoknak a szü-
lőknek, kollégáknak is, akik segítettek, 
hogy minden ilyen jól sikerüljön!

Pápai Ferencné

Kölnben jártunk
Németországi utazásom során ren-

geteg érdekességgel és újdonsággal 
találkoztam. Új családokkal ismerked-
tem meg, akik nagyon kedvesek voltak. 
Köln nagyon szép város. Minden nap 
más helyen jártunk és láthattuk Köln 

szép, érdekes és korabeli épületeit. Az 
első napon a családokkal ismerkedtünk 
meg, ami megmondom őszintén nagyon 
nehéz volt, mert németül kellett beszél-
nünk. De aztán az idő folyamán egészen 
belejöttem a beszélgetésbe. A második 
napon várost nézni voltunk, de csak a 
diákok, a tanárok ugyanis óralátogatás-
sal töltötték az idejüket, délután pedig 
minden ország bemutatta az otthon el-
készített projektmunkáját. A harmadik 
napon bementünk a Dómba, amit kívül-
ről a hét napjain mindig láthattunk leg-
alább egyszer. Ezután megtekinthettük, 
hogyan készül el egy Ford autó. Azt a 
munkafolyamatot, azt a precíz munkát, 
aki egyszer látta nem felejti el soha. A 
negyedik napon a kölni Tv-ben voltunk, 
megnéztük a stúdiókat, majd ellátogat-
tunk a csokimúzeumba, ahol nagyon 
sok érdekességet láthattunk. 

A Mikulás átadja az csomagot.
Coca-cola karaván

indulásra készülő kamionja.

A Mikulás szánkója. A Mikulás rénszarvasai.
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Például, hogy hogyan készül csoki, milyen csokiformák 
léteznek, a csokit mire használják. Nekem nagyon tetszett. Az 
ötödik napon Bonnba kirándultunk. Megnéztük a történelmi 
múzeumot, ahol szintén rengeteg érdekes dolgot láttunk. Az 
utolsó napon elbúcsúztunk a családoktól. Én annak ellenére, 
hogy jól éreztem magam, már jó volt hazajönni és itthon lenni. 
Örülök annak, hogy kint lehettem, arra az egy hétre is. Úgy 

gondolom, aki még ott volt, rengeteg élménnyel lett gazda-
gabb. Akkor is köszöntem és most is köszönöm a lehetőséget, 
hogy kiutazhattam Németországba, Köln városába.

Rohács Fanni, 7. osztály

Kreatív bajnokság
2007. december 1-jén került megrendezésre Szentkirályon a 

Területi Kreatív Bajnokság. Iskolánkból öt csapat indult, illetve 
Tiszakürt és Nyárlőrinc is részt vett a seregszemlén. A hosszútá-
vú problémában egy olyan előadást kellett bemutatni, melynek 
középpontjában egy valós feltaláló és találmánya állt. A csapa-
tok sokszínűségét és kreativitását mutatja, hogy az angol wécén 
keresztül, a Túró Rudin át a C-vitaminig minden féle ötlet meg-
valósult. A közönség jól szórakozott az előadások humorán. A 
spontán feladatban különböző eszközök segítségével egy bálnát 
kellett megvalósítani, megnevezni és egy történetben életre kel-
teni. Míg a zsűri hosszan tanakodott a gyerekek tánccal és szó-
rakozással töltötték az időt. Az értékelés során kiderült van még 
mit csiszolni az előadásokon, de azért sok dicséret is elhangzott. 
Mindenki éremmel a nyakában és mosollyal az arcán tért haza. 
Tünde néni a végén így búcsúzott: „Jövőre veletek, ugyan itt!”

6. osztály

Mesemondó verseny
Idén november 9-én került megrendezésre a Mesemondó-

verseny. A hagyományoktól eltérően, most a felsősök is indul-
hattak, és dési gyerekek is részt vettek a megmérettetésen. 3 
korcsoportban összesen 28 gyerek indult. Az öttagú zsűribe 
meghívást kapott Szokolai Péter színművész, Pásztor Gézáné 
Margó néni nyugdíjas tanítónő, Ádámné Maróti Erika óvónő, 
Baltásné Nagy Ildikó a Katona József Könyvtár munkatársa és 
Rohács Kitti a Diákönkormányzat titkára. A szünetben Gulyás 
László vándormuzsikus szórakoztatta a közönséget, melyre az 
óvodásokat is meghívtuk. A zsűri döntése alapján az alábbi 
eredmény született: 1-2. osztály: I. K. Szabó Anna (2. osz-
tály), II. Krasovecz Ferenc (2. osztály), III. Kokovai Nikolett 
(2. osztály). Külön díjat kapott Oláh Dávod (1. osztály).

3-4. osztály: I. Szabó Liliána (3. osztály), II. Takács István 
(3. osztály), III. Kasza Tibor (4. osztály).

5-7. osztály: I. Márton Anna (5. osztály), II. Kovrig István 
(5. osztály), III. Láposi Ingrid (5. osztály). Külön díjat kapott 
Szabó Martin (6. osztály) és Márton Ágnes (7. osztály)

Minden induló Emléklapot és a Katona József Könyvtár ál-
tal összeállított ajándékcsomagot, illetve a helyezettek jutalom-
könyvet kaptak. Köszönjük a mesemondóknak a sok szép mesét, 
és gratulálunk minden indulónak az eredményétől függetlenül.

Padkaporos bál
November 23-án, pénteken a másodikosok padkaporos 

bálban mulattak. A Kecskemét Táncegyüttes az Erdei Ferenc 
Művelődési Központba várta a vendégeket. Gulyás László 
vándormuzsikus, már a résztvevő "apró néppel" közösen kö-

szöntötte az Erzsébeteket, sőt még a születésnaposokat is! Ez-
után kezdetét vette egy fergeteges tánczház, melyen kiskunsági 
tánclépésekkel roptuk a táncot. A hangulat tovább fokozódott 
a "túrós", majd a "kecskés" játékkal. A tánc és a fogócskázás 
után jól esett egy kicsit megpihenni. A pihenés is tartalmasan 

telt. A művészeti iskola növen-
dékei székelyföldi táncokat 
mutattak be. A bemutató után 
természetesen a közönséget is 
megtáncoltatták. Aztán meg-
ismertük Szent Erzsébet ró-
zsacsodáját, majd gyönyörű 
angyalkákat készítettünk ku-
kociracsuhéból. Felejthetetlen 
élmény marad a vándormuzsi-
kus meséje Krisztus urunkról.  
A mese után kifulladásig jártuk 
az "Ördögtáncot". Játék, mese, 

kézműveskedés, táncbemutató, tánc, . . . szóval volt itt minden, 
ami egy jó bulihoz kell! Köszönjük! Igazán jól éreztük ma-
gunkat, bár egy "kicsit" elfáradtunk. Sebaj, hisz, mint ahogy 
egy igazi bálozó, Szabó Ágika is azt mondta: "Még szerencse, 
hogy holnap nem kell korán kelni!"

Takácsné Kis Márta
osztályfőnök
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Azt mondják, Shakespeare min-
dent tudott az emberi lélekről. De ar-
ról nem beszél senki, mennyit tudott a 
szellemekről, az angyalokról, a jó és 
a komisz tündérekről. Ha valaki nem 
járatos a szellemidézésben, a túlvilág 
lélektanában, ha nem ismeri a tündé-
rek és angyalok pszichológiáját, hoz-
zá se fogjon egy Shakespeare-darab-
hoz.

Íme néhány fontos ismeret az őr-
angyalok és jó tündérek lélektaná-
hoz.

Nemcsak embereknek, de álla-
toknak és növényeknek is vannak jó 
angyalaik. Angyal nélkül senki sem 
jön a világra. Még egy fűszál vagy 
virágszál sem. A virágok angyalát 
tündérnek nevezik. Ha megbetegszik, 
mondjuk egy rózsa, az ember kívül-
ről és vegyszerekkel kezeli – a tündér 
azonban belülről, és „lelkileg”. Ezt 
úgy csinálja, hogy maga is rózsává 
változik. Megszűnik tündérnek lenni, 
rózsává változik, s belebújik a véden-
cébe. Itt belül aztán körülnéz. Átéli a 
beteg rózsa szomorúságát, riadalmát, 
átéli, hogy nem keringenek a nedvei, 
hogy elszorultak a gyökerei, s hervad-
ni kezdtek a szirmai. Átéli s megérzi, 
hogy fáj neki. Nemcsak a rózsát éli 
át, de mindazokat a bomlasztó, halá-
los erőket is,  amelyek védencét gyöt-
rik. Megéli a rózsa betegségét, ami fáj 
neki, fojtja, ami fojtogatja, és féli a fé-
lelmét. És ekkor – mivel a tündér nem 
teljesen vált rózsává, csak részben, és 
ezért ő egészséges és erős maradt, 
harcolni kezd az ártalmas erőkkel, s 
legyőzi a halált ott, ahol a virág talán 
már föladta volna a küzdelmet.

Hasonlóan működnek az angyalok is.
 Azzá válni, akit szeretek – ez az 

angyalpszichológia első törvénye. 
Ehhez kell elfelejtenie önmagát. Ki 
kell bújni magából, levetni egyénisé-
gét, mint egy ruhát -, vagyis az első 
lépés, hogy átmenetileg föl kell ál-
doznia magát.

A második lépés még nehezebb.
Bele kell bújni a másikba. Magára 

kell ölteni az ő lényét, az ő testi-lel-
ki „ruháját”, jellemét. S mivel beteg 
lénybe bújuk, a legnehezebb, hogy át 
kell élnie a kínját, a rémületét, és meg 

kell szenvedni a szenvedéseit.
Védőangyalod, ha vigyáz rád, 

oly mértékig lényeddé válik, hogy 
azt gondolja, amit gondolsz, érzi az 
érzéseidet, átéli minden bajodat, s 
ezért pontosan tudja, hogy hol aka-
rod éppen elrontani az életedet. Látja, 
hogy mi készül benned, mert képes 
eggyé válni veled. A füleddel hall, a 
szemeddel néz, és úgy látja a világot, 
mint te. Mindezt olyan észrevétlenül 
teszi, hogy nem is tudod, hogy angyal 
van benned. Csak onnan veszed ész-
re, hogy néha megszólal egy benső 
hangod. Mintha hirtelen világos gon-
dolataid támadnának, eloszlik a bána-
tod, mintha kiderülne a lelked.

És most jön az angyalpszichológia 
legnagyobb mutatványa!

Járatosnak kell lenni minden té-
bolyban, gazságban, pokolban.

Shakespeare, aki a nagy tündér- és 
angyaltant nem csupán könyvekből 
tanulta, de maga is „angyal volt”, így 
működött. Nem volt olyan aljasság, 
melyet ne ismert volna. Járatos volt 
a pokolban. Mint minden angyal, is-
merte az ördög titkait. Tudott a sátán 
fejével is gondolkodni. Nem volt az 
emberi életben olyan bűn, eltévelye-
dés, melyet nem tudott volna átélni és 
magára venni. Ismerte a gátlástalan 
hatalomszomjat, a gyilkolást szóval, 
méreggel, tőrrel, hurokkal. Átélte a 
tömeggyilkost, a rágalmazót, a ha-
zugot, a másik ember öncélú tönk-
retételének kéjét, ismerte a pusztító 
féltékenységét, az őrületet, az öngyil-
kosság tébolyát, a mazochizmus és 
szadizmus minden műfaját.

Ahogy a gyógyító orvosnak sem-
milyen borzalmas kór, véres seb és 
gennyes fekély nem lehet undorító, 
úgy az őrangyalnak is járatosnak kell 
lennie a lélek minden tébolyult go-
noszságában is.

Ami az emberi létben, vagyis a 
teremtésben benne van, azt az angyal 
át tudja élni. Az összes bűnt magára 
tudja venni. Ha kell, egy egész nép 
démonával is azonosulni tud. Ezért 
tud jövendölni, mert átéli, hogy mi-
lyen szörnyeteg érlelődik a jövendő 
méhében.

Az angyal „jósága” sohasem naiv, 

ártalmatlan tisztaságot jelent, hanem 
a Fény mellett a Sötétségnek, a „ros-
sznak” a tökéletes ismeretét is.

Ha valaki mocsokba merül, az 
őrangyal nem állhat meg a mocsár 
partján. Védence után kell gázolnia 
a bűzös mocsárba, s átélnie mindazt, 
amit ő átél.

Ismeri az áldozatok gyáva rettegé-
sét és az öngyilkosok vad öngyűlöle-
tét. A démonokat azért tudja elűzni, 
mert ismeri a démonok „lelkét”, de 
mivel angyal, bölcsebb és erősebb 
náluk.

Az őrangyalok tudják, hogy a te-
remtés: drámai alkotás. Tudják, hogy 
itt háborúság folyik az idők kezdete 
óta. Nem csupán egymás között, ha-
nem magában az emberi lélekben. 
Háború a Jó és a Rossz, a Szeretet 
és a Káosz között. És az angyal tud 
az ellenség fejével gondolkodni. Ha 
nem így lenne, nem lenne győzelmi 
esélye.

Találkoztál már őrangyalokkal? 
Sokan vannak ám közöttünk.

Én is ismerek néhányat: a gyógyí-
tó sebészt, a katedrán álló tanárt, az 
asztrológust, olyat, ki a maga szel-
lemvilágából segít, láthatatlanul.

De van még nem végzett angyal, 
tanuló angyal.

Az „őrangyal tanfolyam” alsó 
tagozatára jár. Az ilyen azt mondja: 
ha másokba belebújik, nagyon rossz 
neki. Rossz azonosulni mások poklá-
val, s főleg előre tudni egy-egy nega-
tív indíték tragikus végkimenetelét. 
Riasztja mások „rosszasága”, dühös 
miatta és szenved tőle – ugyanakkor 
sajnálja azt, akit a rossz önvarázslat a 
hatalmában tart, mert félti és szereti. 
De ő még nem képzett angyal. Csak 
tanfolyamos. Képzett angyal nem 
szenved ennyit. Nem lesz mások 
miatt beteg, mert tudja, mikor kell 
védencét a sorsára hagyni. Tanfo-
lyamos angyalok gyakran elkövetik 
még azt a hibát, hogy „túlszeretik” 
védenceiket: helyettük lesznek bete-
gek, helyettük halnak meg, maguk-
ra veszik azt a szenvedést, melyet 
szeretett védenceiknek kéne átélni, 
hogy meggyógyuljanak.

Pásztor tanító néni

Angyaltanfolyam kezdõknek



Tettünk egy lépést előre megint kör-
nyezetünk tisztaságáért. Szemmel nem 
is annyira érzékelhető, hanem kémiai-
lag mutatható ki az a természetkárosí-
tás, melyet a különböző száraz elemek 
és akkumulátorok okoznak Ezeknek 
az áramforrásoknak az egyik alkotó-
része szinte minden estben nehézfém. 
Nem megfelelően tárolva, vagy legros-

szabb esetben használhatatlan elemek-
akkumulátorok eldobásával talajainkat, 
illetve vizeinket szennyezzük. A fej-
lett országokban nagy súlyt fektetnek 
arra, hogy semmilyen szennyező anyag 
ne kerüljön a természet körforgásába. 
Községünkben a kecskeméti székhelyű 
Design KFT, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium támogatásával, 
kérés nélkül helyezett ki használt-elem 
gyűjtőket. A Polgármesteri hivatalban, 
a művelődési házban, az általános isko-
lában, valamint az óvodában találhatók 
a formás, „piros kalapos” edények. 
Most már csak rajtunk múlik, hogy 
mennyire leszünk képesek kulturáltan 
megszabadulni a rendkívül környe-
zetszennyező elemektől. Továbbra is 
a Polgármesteri hivatal udvarán lehet 
elhelyezni az elektromos hulladékot, 
gépkocsik, traktorok elhasznált akku-
mulátorait is, a hivatal munkaidejében. 
Gondoljunk a jövőre, ne szennyezzük 
környezetünket!

- szerk -
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Marcipános, grillázsos csokihabos torta
Hozzávalók: a grillázshoz: 10-10 dkg kristálycukor és dió, 1 evőka-

nál olaj, a tésztához: 15 dkg marcipánmassza, 6 tojás, 18 dkg kristály-
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, kb. 12 dkg 
grillázs, 8 dkg vaj, 15 dkg finomliszt, a forma kikenéséhez: vaj, finom-
liszt, a sziruphoz: 0,5-0,5 dl víz és rum, 1 evőkanál cukor, a töltelékhez: 
5 dl habtejszín, 1-2 csomag habfixáló, 10-10 dkg ét- és tejcsokoládé.

A grillázshoz a 10 deka cukrot serpenyőben világosbarnára karamellizáljuk, 
a dióbelet belekeverjük. A tűzről levéve megolajozott tányérra kanalazzuk, hűlni 
hagyjuk, majd 12 dekát kimérünk belőle, és mozsárban apróra (se finom, de durva 
ne legyen) törjük. A maradékot a torta díszítéséhez félretesszük. A marcipánmas-
szát ledaráljuk, lereszeljük vagy gyorsvágógéppel összetörjük, mert csak így lehet 
majd dolgozni vele. A tojássárgáját a kétféle cukorral, elektromos habverővel 4-5 
perc alatt fehéredésig keverjük, a fahéjjal fűszerezzük, majd belekeverjük a gril-
lázst, az olvasztott vajat és a lereszelt marcipánt. A liszt egyharmadát beleszitáljuk, 
a kemény habbá vert tojásfehérje egyharmadát rátesszük, óvatosan átforgatjuk. 
Újabb egyharmadnyi lisztet szitálunk rá, egyharmadnyi habot teszünk rá, óvatos 
mozdulatokkal összeforgatjuk. Végül a maradék lisztet és habot ugyanígy adjuk 
hozzá. Egy 26 centi átmérőjű tortaformát kivajazunk, belisztezünk, a masszát be-
lesimítjuk. Előmelegített, közepesen forró sütőben kb. 35 percig sütjük, elkészültét 
a beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Amikor kihűlt, lapjában kettévágjuk. A sziruphoz 
a vizet a cukorral fölforraljuk, langyosra hűtjük, a rumot belelocsoljuk, majd a 
tortalapokat megkenegetjük vele. A töltelékhez a tejszínt kemény habbá verjük, ha 
kell, habfixálóval szilárdítjuk. A kétféle csokoládét lereszeljük, a habba forgatjuk. 
Az egyik tortalapot a tortaformába visszatesszük, a csokoládéhab felét rásimítjuk, 
a másik tortalapot ráillesztjük, a maradék hab felével bevonjuk. Hűtőszekrényben 
egy kicsit dermedni hagyjuk, majd a formából kiemeljük, és az oldalát a maradék 
krémmel körbekenjük. A félretett, durvára vágott grillázzsal megszórva díszítjük.

Jó étvágyat, és boldog Karácsonyt kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

HASZNÁLT-ELEM GYŰJTÉS

Továbbra is a légköri frontok észak, 
északnyugati irányból érkeztek, fenntart-
va a stabil, kissé hűvösnek érződő időt. 
Olyan igazi novemberi időjárás volt. A 
hónap közepén megpróbált hó esni, azon-
ban csak hódara lett belőle. November a 
legködösebb hónap, tartja a népi megfi-
gyelés. Ennek ellenére ködnek nevezhető 
párás idő 21-én volt, és ez is annak volt 
a következménye, hogy a magasban dél 
felöl melegedés kezdődött, amely 24-
én talaj közelben is éreztette hatását. A 
hőmérők 10C-fok körüli értéket mutattak. 
Ez után gyorsan lecsökkent a hőmérséklet 
a fagypont alá. Nálunk a 26-án éjjel esett 
hó nem maradt meg, azonban Kecskemét 
környékén néhány napot kibírt. Ezt a 
napot követően volt az első hideg éjszaka, 
amikor is a kisebb vizeken jég képződött.  
Persze mindezeknek ellent mondhat az, 
hogy akkor sem szólhatnánk semmit, ha 
a hónap elején leesett volna a hó, és tar-
tósan megmarad, mint ahogy történt 1999 
novemberében. Másként volt ez az elmúlt 
évben, hiszen akkor gyakoriak voltak a 
20C- fok körüli nappali hőmérsékletek. 
Ne gondoljunk semmi különleges időjá-
rás változásra, hiszen a Kárpát medence 
nem mentes a szélsőséges ingadozásoktól. 
Csapadék viszonyok: 6-án 0,8 mm, 7-én 1,2 
mm, 9-én 14,5 mm, 10-én 0,4 mm, 11-én 
1,5 mm, 12-én 0,9 mm, 15-én 3,2 mm, 18-
án 3,2 mm, 25-én 5,4 mm. Összesen: 31,1 
mm. A sokévi átlag: 52 mm.                 V.F.

November időjárása

November
hónaptól a 

könyvtárban
ingyen lehet
Internetezni

elõzetes 
idõpont

egyeztetéssel.

Előjegyzés személyesen,
vagy telefonon a 445-022-es,
vagy 20/9209629-es számon

a nyitva tartási időben.

Anyakönyvi 
hírek

Született: Balázs Magor 2007. 
november 11-én, anyja neve: 
Kupán Hajnalka.



Szentkirályon 6000 m2 beépíthe-
tő telek eladó! Irányár 2,5 m Ft. 
Érdeklődni: 30/427-3988 telefonszá-
mon, 14 órától.

* * *
Eladó 3 szobás családi ház, Szentkirály, 
Ifjúsági lakótelepen. Érdeklődni: 
20/970-4635 vagy 76/445-051

* * *
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. 
szám alatti családi ház, és bútorok. 
Érdeklődni: Kocsér, Szabadság u. 
61.

- Egy férfi horgászik a folyóparton, 
az egyik lába be van gipszelve. Arra 
megy egy másik horgász és megkér-
di: harapnak a halak?
- Nem, csak elestem.

* * *
- Az egyik varjú csodálkozva mond-
ja a másiknak, mikor elrepül felettük 
egy sugárhajtású repülőgép: Nem 
értem, hogy tud ez ilyen gyorsan 
repülni?
- Te is repülnél, ha égne a segged.

* * *
- Mi az, maga már két kalappal 
koldul?
- Igen kérem, bővítettem az ipart.

Az emberek nem változnak meg 
egyik napról a másikra, egy új rendben 
mindig a régi folytatódását keresik. / 
Marcel Proust/

Mindig szilárdnak lenni a maga 
igazában, mindig előre törni, sohasem 
kételkedni! Nem ezek azok a képessé-
gek, amelyekkel a butaság megszerzi 
vezető szerepét a világban? /Thackeray 
William/

Az igazság hatalmas és győzedel-
meskedni fog. Ez rendben is volna, 
csak az a baj, hogy nem így van.  /
Twain Mark/

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.

Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Õstermelõk, magánszemélyek adóbevallását

elkészítem. INTERNETEN IS.
Az iroda nyitva tartása: Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36

Vargáné Farkasházi Orsolya
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei 
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka 
lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr. 
Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: 
Tóth Géza

bölcs mondásokHIRDETÉSEKViccek!

Kiskunsági TÉSZ szentkirályi zöldség-gyümölcs
felvásárló telepére telepvezetõt keres.

Jelentkezni lehet László Benjáminnál személyesen,

vagy a 20/9569-453-as telefonszámon.

A JeLeNTKeZÉS FeLTÉTeLe

KöZÉPISKOLAI VÉGZeTTSÉG, GÉPKOCSI.

MeGHíVÓ
2007. december 20-án, csütörtökön 11 órától

a művelődési házban
Kertész Zoltán alpinista

tart előadást és élménybeszámolót.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 

a belépés ingyenes!

Gálaműsor az
iskolai évkönyvért

November 16-án az idén is 
megrendezésre került az iskolai jó-
tékonysági gálaműsor, melyen ez 
alkalommal egy iskolai évkönyv 
megjelentetésére gyűjtöttünk. Ta-
lán még az előző éveknél is szí-
nesebb és szórakoztatóbb volt a 
program, hiszen az érdeklődés és 
a siker is nagy volt. Csak a hely-
színen 120 ezer forintot sikerült 
összegyűjteni! Az iskolai évkönyv 
karácsonyra fog elkészülni, terve-
ink szerint januárban minden ér-
deklődő megkapja azt. Iskolánk ta-
nulói és az évkönyvet alapítványi 
befizetéssel támogatók 200 Ft-os 
áron juthatnak hozzá. Minden tá-
mogatónkat értesíteni fogjuk majd 
az évkönyv elkészültéről. Köszön-
jük a kedves szülők és minden 
szentkirályi ember anyagi hozzájá-
rulását, akik szívügyüknek érezték 
ezt a kezdeményezést! Köszönjük 
a Szentkirályért Közalapítvány és 
a Bács-Kiskun Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány támogatását!

katzné almási zsuzsanna


