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A Min den szen tek a ka to li kus és or to dox
ke resz tény egy ház ün ne pe. A ka to li kus
egy ház no vem ber 1-jén, az or to do xia
pe dig egy hét tel ké sõbb tart ja. Az ün nep
és az azt kö ve tõ ha lot tak nap ja - egy há -
zi jel le gén túl - fo ko za to san ál ta lá nos
né pi meg em lé ke zés sé is vált. Ilyen kor
min den ki ki lá to gat a te me tõ be el hunyt
hoz zá tar to zói sír já hoz. Meg tel nek a sí -
rok õszi ró zsá val, kri zan tém mal, az el -
mú lás jel ké pes vi rá ga i val. Az em be rek
gyer tyát gyúj ta nak, és el ve szí tett sze ret -
te ik re em lé kez nek. Már a IV. szá zad ból
ma rad tak fent ada tok Min den szen tek
ün ne pé rõl. Arany szá jú Szent Já nos már
tu dott az ün nep rõl, me lyet má jus 13-án,

il let ve pün kösd utá ni el sõ va sár nap ül -
tek meg. Az tán 835-ben Jám bor La jos
csá szár IV. Ger gely en ge dé lyé vel hi va -
ta lo san el is mer te az ün ne pet, és at tól
kezd ve a Min den szen tek az egész ke -
resz tény ség ün ne pe lett. A ha lot tak nap -
ját no vem ber 2-án 998 óta tart ja meg az
egy ház. E na pon gyer tyá kat, mé cse se -
ket gyúj tunk el hunyt sze ret te ink em lé -
ké re. Szo kás ilyen kor a sí rok meg tisz tí -
tá sa, rend be ho zá sa is. Ilyen kor fel dí -
szít jük a sí ro kat, vi rá go kat, és ko szo rú -
kat vi szünk az el huny tak tisz te le té re.
Aki eze ken a na po kon nem tud ki men ni
a te me tõ be, az ott hon gyújt gyer tyát.

Meghívó

A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko la, Ze ne is ko la és Könyv -
tár al só ta go za to sai sze re tet tel meg hív ják

2011. no vem ber 11-én dél elõtt 10 órá tól a

Mû ve lõ dé si Ház ban meg ren de zés re ke rü lõ

Me se mon dó

ver seny re.

Min den ér dek lõ dõt sze re -
tet tel vár nak a Szer ve zõk!

Meghívó

A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko la szer ve zé sé ben az idén is meg ren de zés re ke rül a Jó té kony sá gi
gá la mû sor 2011. no vem ber 18-án, pén te ken 17 órá tól a Szent ki rá lyi Mû ve lõ dé si Ház ban.

Fellépnek:-aSzentkirályiÁltalánosIskoladiákjaiéstanárai.

ArendezvényenaSzentkirályértKözalapítványszámlájárapénztgyûjtünk.
Azösszegyûjtöttösszegbõludvarihintavásárlásáttervezzük.

Kérjükközségünklakosait,hogyjelenlétükkeléslehetõségeikhezmértanyagitámogatásukkalsegítsék
rendezvényünket,éstöltsenekegykellemesestéttanulóinkkal!



2. ol dal                                     SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ                         2011. no vem ber

A kép vi se lõ-tes tü let ok tó ber 13-án
tar tot ta so ron kö vet ke zõ ülé sét. A na pi -
ren dek kö zött sze re pelt a Bursa
Hungarica ösz tön díj pá lyá zat hoz csat la ko -
zás, tá jé koz ta tó a Több cé lú Tár su lás
2011. I. fél évi te vé keny sé gé rõl, ön kor -
mány za tunk anya gi hely ze té rõl, ur na fal
épí té sé rõl, LEADER Egye sü let szer ve ze -
ti át ala ku lá sá ról, és a kül te rü le ti sze mét -
gyûj tés rõl.

Az ülé sen 5 kép vi se lõ tag volt je len.
Az ülés meg nyi tá sa után dr. Lipka

Kla u dia jegy zõ tá jé koz tat ta a je len lé võ -
ket, hogy a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri -
um is mét ki ír ta a Bursa Hungarica Fel sõ -
ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá za tot, mely nek
cél ja az esély te rem tés ér de ké ben a hát rá -
nyos hely ze tû, szo ci á li san rá szo ru ló fi a ta -
lok fel sõ fo kú ta nul má nya i nak tá mo ga tá -
sa. Az ön kor mány zat ok szá má ra az ösz -
tön díj-pá lyá za ti rend szer ben va ló rész vé -
tel ön kén tes. A csat la ko zá si dön tést 2011.
ok tó ber 14-ig kell meg hoz ni, a pá lyá za ti
ki írást hely ben 2011. ok tó ber 17-tõl kell
meg je len tet ni, a be nyúj tá si ha tár idõ 2011.
no vem ber 14. Ar ról is tá jé koz ta tott, hogy
az ösz tön díj pá lyá zat 2011. évi for du ló já -
ban 21 db "A" tí pu sú (je len leg is fel sõ ok -
ta tá si ta nul má nyo kat foly ta tó) és 5 db "B"
tí pu sú (2010. év ben érett sé gi zõ kö zép is -
ko lás il let ve fel sõ fo kú dip lo má val nem
ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény be
még fel vé telt nem nyert érett sé gi zett) pá -
lyá zat ese té ben ítélt meg tá mo ga tást a
kép vi se lõ-tes tü let. 2011-ben  az ön kor -
mány zat költ ség ve té sé bõl 1.610.000.- Ft
ke rült fel hasz ná lás ra er re a cél ra. Fel me -
rült an nak kér dé se, hogy az ön kor mány -
zat anya gi hely ze te egy ál ta lán le he tõ vé
te szi-e a csat la ko zást. A kép vi se lõ-tes tü -
let dön té sé tõl füg get le nül van nak olyan
át nyú ló kö te le zett sé gek, ame lye ket fi zet -
ni kell a 3x10 hó na pos tá mo ga tá sok mi -
att. En nek az ös  sze ge 555 ezer fo rint, te -
hát ez az ös  szeg min den kép pen ter hel ni
fog ja az ön kor mány zat költ ség ve tés ét. 

Kutasi Fe renc al pol gár mes ter ja va sol -
ta, hogy a le he tõ sé get biz to sít sa a tes tü let,
csat la koz zon az ösz tön díj rend szer hez, az
ös  szeg rõl majd a pá lyá za tok el bí rá lá sa kor
dönt sön.

A ja vas la tot a kép vi se lõ-tes tü let egy -
han gú lag el fo gad ta.

A má so dik na pi ren di pont ke re té ben a
pol gár mes ter be szá molt a Kecs ke mét és
Tér sé ge Több cé lú Tár su lás 2011. I. fél évi
te vé keny sé gé rõl, ne ve ze te sen a szo ci á lis
alap el lá tás, a köz ok ta tás, pe da gó gi ai
szak szol gá lat hely ze té rõl, a bel sõ el len õr -
zé si fel ada tok el lá tá sá ról, a moz gó könyv -
tá ri fel ada tok ról, a kis tér sé gi szin tû tu riz -

mus fej lesz tés rõl, va la mint ide gen for ga -
lom ról, és a kü lön fé le szer ve ze tek kel tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl. Ér té kel te a kis -
tér ség tár sa dal mi, gaz da sá gi és kör nye ze -
ti fej lesz té se ér de ké ben a he lyi ön kor -
mány zat ok, azok te rü let fej lesz té si tár su -
lá sai és a kis tér ség te rü le tén mû kö dõ gaz -
da sá gi és tár sa dal mi szer ve ze tek el kép zé -
sei ös  sze han go lá sá nak ér de ké ben vég zett
te vé keny sé get. Is mer tet te a kis tér ség ben
ki ala kult tár sa dal mi, gaz da sá gi és fog lal -
koz ta tá si vál ság hely ze tek ke ze lé se ér de -
ké ben tett in téz ke dé se ket (köz fog lal koz -
ta tás, TÁMOP-os prog ra mok). Tá jé koz -
ta tott a kis tér sé gi ha zai és nem zet kö zi
együtt mû kö dé sek ben va ló rész vé tel rõl.
Ös  sze gez ve el mond ha tó, hogy a fel adat -
el lá tá sok zök ke nõ men te sen foly tak 2011.
I. fél év ében is. A jö võ ben is azon mun kál -
kod nak, hogy fi gye lem mel a kis te le pü lé -
sek igé nye i re is, az egész kis tér ség fej lõ -
dé sét szem elõtt tart va mi nél ma ga sabb
szín vo na lú szol gál ta tást nyújt has sa nak a
te le pü lé sek la kos sá gá ra szá má ra, a fog -
lal koz ta tás és a gaz da sá gi ver seny ké pes -
ség nö ve lé se ér de ké ben mi nél több for -
rást hív has sa nak le, ja vít sák a tér ség el ér -
he tõ sé gét, va la mint a tér sé gi ko hé zi ót.
Vé ge ze tül meg kö szön te Kutasi Fe renc te -
le pü lés fej lesz tõ nek a Tár su lás ban vég zett
te vé keny sé gét. A kép vi se lõ-tes tü let a be -
szá mo lót egy han gú lag jó vá hagy ta.

dr. Lipka Kla u dia jegy zõ az ön kor -
mány zat anya gi hely ze té vel kap cso lat ban
el mond ta, hogy az el múlt né hány hó nap -
ban a kép vi se lõ-tes tü let ülé se in rend sze -
re sen vis  sza té rõ té ma volt az adó be fi ze té -
sek ala ku lá sa, az adók be haj tá sa. Az el -
múlt egy hó nap ban sok olyan in téz ke dést
meg tet tünk, amit ed dig nem. Az adós
ügy in té zõk az elõ zõ évi hát ra lé ko so kat
sze mé lye sen fel ke res ték. En nek ered mé -
nye ként szep tem ber 15-tõl ok tó ber 13-ig
8 gép jár mû ke rült a for ga lom ból ki vo nás -
ra, 9 le til tás tör tént nyug díj ból, jö ve de -
lem bõl, 3 ügyet ad tunk át a bí ró sá gi vég -
re haj tó nak, il let ve na gyon so kan ren dez -
ték tar to zá su kat, ös  sze sen 859.986.- Ft
ös  szeg ben. Vol tak olyan ro mos ta nyák is,
me lyek ese té ben nem kell kom mu ná lis
adót fi zet ni, így a tör lé se ket is fi gye lem -
be vé ve ez az ös  szeg még ma ga sabb. Az
egyéb tar to zá sok nál ki emel ke dõ még
azok nak a szá ma, akik nek szo ci á lis köl -
csön il let ve köz mû tar to zá suk van. A fel -
szó lí tás ha tá sá ra van nak, akik ren dez ték a
tar to zá su kat, de van egy kör, akik kel a
kap cso la tot sem tud tuk iga zán fel ven ni. A
szo ci á lis köl csö nök nél az a gond, hogy itt
az érin tet tek olyan sze mé lyek, akik nek az
anya gi hely ze te ne he zen te szi le he tõ vé a

tar to zás vis  sza fi ze té sét. Je len leg szo ci á lis
köl csön tar to zás össze ge 720 ezer fo rint,
a lak bér tar to zás 400 ezer fo rint, il let ve
köz mû tar to zás van még 1.600 ezer fo rint
ös  szeg ben. A kö vet ke zõ lé pés lesz majd
az ez évi tar to zá sok be haj tá sa.

A pol gár mes ter ki egé szí té sül el mond -
ta, hogy az el múlt idõ szak ban mun ka he -
lyi ér te kez le te ket tar tot tak, mely nek cél ja
az volt, hogy az ön kor mány zat min den al -
kal ma zott ja a ve ze tés tõl köz vet le nül kap -
jon tá jé koz ta tást. Leg fon to sabb üze net az,
hogy vész hely zet ugyan nincs, ám a pénz -
ügyi egyen súly meg tar tá sa ér de ké ben ki-
ki a sa ját mun ka te rü le tén moz gó sít sa a
tar ta lé ka it az ok sze rû ta ka ré kos ság szem
elõtt tar tá sá val.

A kép vi se lõ-tes tü let a tá jé koz ta tást
egy han gú lag tu do má sul vet te.

Az "Egye bek" na pi ren di pont ke re té -
ben a pol gár mes ter az aláb bi ak ról tá jé -
koz ta tott: Ur na fal lé te sí té sé re már ko ráb -
ban ho zott dön tést a kép vi se lõ-tes tü let, de
a meg ren de lés mind ed dig nem tör tént
meg. Kér te a kép vi se lõ-tes tü let tõl az idei
meg ren de lés meg erõ sí té sét vagy el ve té -
sét. Kutasi Fe renc ja va sol ta a fen ti ösz -
 szeg nek a jö võ évi költ ség ve tés be tör té nõ
be ter ve zé sét. A ja vas la tot a kép vi se lõ ta -
gok egy han gú lag jó vá hagy ták.

A LEADER He lyi Ak ció cso por tok
mû kö dé sét sza bá lyo zó VM ren de let ér tel -
mé ben 2011. de cem ber 31. után ki zá ró lag
egye sü le ti for má ban lé tez het nek az ak -
ció cso por tok. A szer ve ze ti át ala ku lást te -
hát le kell bo nyo lí ta ni a mi "Ho mok hát -
ság Fej lõ dé sé ért Nonprofit Kht"-nk ese té -
ben is, kü lön ben vis  sza von ják a cí met. A
Kht-ben tag az ön kor mány zat és a Gaz da -
kör. Ah hoz, hogy a tér ség és ben ne a
szent ki rá lyi vál lal ko zá sok és ma gán sze -
mé lyek to vább ra is részt tud ja nak ven ni a
pá lyá za to kon, szük sé ges az egye sü let ala -
pí tá sa. Az el kép ze lés sze rint a Kht. is
meg ma rad na, en nek gesz tor szer ve ze te
len ne az új egye sü let, ér de mi mun ka vég -
zés te hát to vább ra is a Kht. ré szé rõl tör -
tén ne. Tér sé günk ben ren del ke zés re áll
még több mint 1 mil li árd fo rint pá lyá za ti
for rás, amely csak az át ala ku lás fel té te lé -
vel hív ha tó le. Az egye sü le ti tag ság tag díj
fi ze té sé vel is jár, mely nek mér té ké rõl az
ala ku ló ülés dönt még eb ben a hó nap ban.
A tag díj az Egye sü let el sõ né hány hó na pi
mû kö dé sé hez szük sé ges for rá sok elõ te -
rem té sé vel van ös  sze füg gés ben. Az ön -
kor mány zat nak egy nyer tes pá lyá za ta van
je len leg, és ha ma ro san to váb bi hat pá lyá -
za tunk ér ke zik be. A kép vi se lõ-tes tü let
egy han gú lag hoz zá já rult a szer ve ze ti át -
ala ku lás le bo nyo lí tá sá hoz.

A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se n tör tént
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A Saubermacher Kft. a ve gyes ház tar -
tá si hul la dék gyûj té se és ke ze lé se te kin te -
té ben kész együtt mû köd ni ön kor mány za -
tunk kal a költ sé ge ink csök ken té se ér de -
ké ben. Ese tünk ben ez ami att mél tá nyo -
lan dó ál lás pont, mi vel a Kft, mint szol -
gál ta tó nem ér de kelt a hul la dék ke ze lé si
meg ren de lé sünk vo lu me né nek apasz tá sá -
ban, hi szen ez szá má ra be vé tel ki esést
okoz. Ide á lis nak azt a hely ze tet tar ta nák,
ha csak a bel te rü le ten gyûj te nék a ku kás
sze me tet he ten kén ti ürí tés sel, a kül te rü -
let rõl pe dig be von nánk a kon té ne re ket. A
rész le tek ki mun ká lá sa még hát ra van,
amely hez több hé ten át tar tó já rat fi gye lés
ta pasz ta la tai is ren del ke zés re áll nak. A
fel ve tés a mos ta ni nál lé nye ge sen kor rek -
tebb vi szo nyo kat te rem te ne, hi szen az el -
szá mo lás alap ja ez után a bel te rü le ti ku -

kák szá ma (If jú ság ut ca + út men ti ta -
nyák kal ki e gé szül ve), és a zárt he lyen lé -
võ kon té ne rek ürí té si szá ma len ne. Ez
azon ban az ed di gi ek hez ké pest gyö ke res
vál to zás sal jár nem csak a ta nyai la ko sok,
de szá mos bel te rü le ti la kos szá má ra is,
akik leg alább an  nyi ra "ér de kel tek" a kon -
té ne rek mos ta ni el he lye zé sé ben. Így
azon ban ta lán ki véd he tõ vol na az ide gen
sze mét költ ség nö ve lõ ha tá sa. A sa ját pol -
gá ra ink be lá tá sá nak és együtt mû kö dé sé -
nek meg nye ré se vi szont sze mer nyi vel
sem tû nik egy sze rûbb nek az ide ge nek
meg re gu lá zá sá nál. (Er re leg fõbb elõ jel az
a kö zöny, amit a leg utób bi te le fo nos fel -
mé rés si ker te len sé ge iga zol. A ház tar tá -
sok nak ki kül dött 620 "ku tya nyel ves" kér -
dõ ív re mind ös  sze sen 31 vis  sza jel zés ér -
ke zett.) Fõ szem pont nak kell len nie an -

nak, hogy a bel te rü le ti és kül te rü le ti sze -
mét gyûj té se, ke ze lé se és szét vá lo ga tá sa a
la kos sá gi te her szem pont já ból a szol gál -
ta tás sal ará nyos le gyen. E te kin tet ben
meg le he tõ sen nagy a kü lönb ség a bel te rü -
le ti és ta nya si la ko sok kö zött. Nem se gít
ben nün ket az a kö rül mény sem, hogy a
Saubermacher és a Hírös Hul la dék gaz -
dál ko dá si Kft. a jö võ évi díj kal ku lá ci ót
kü lö nö sen ked ve zõt len elõ je lû gaz da sá gi
kon dí ci ók (gáz olaj ár-eme lés, mi ni mál -
bér eme lés, stb.), más részt a köz pon ti ada -
tok, in téz ke dé si ter vek bos  szan tó hi á nya
mel lett kény te len ké szí te ni. 

A kép vi se lõ-tes tü let hos  sza san el idõ -
zött e na pi rend tár gya lá sá nál, több ja vas -
lat is el hang zott a szi lárd hul la dék-ke ze lés
költ sé ge i nek csök ken té sé re, de dön tés az
ügy ben egy elõ re nem szü le tett.

Amint az egyes em ber igé nyes sé -
gét, úgy egy kö zös ség kultúrszintjét is
jól jel lem zi, ho gyan be csü li meg kör -
nye ze tét. Er rõl nem csak a szé pen rend -
ben tar tott ház ta nús ko dik, ha nem az
on nan ki ke rü lõ hul la dék is árul ko dik.
(A ku kás au tók ve ze tõi és mun ka tár sai
ér de kes kö vet kez te té sek re tud nak jut ni
ap ró je lek bõl is.)

Nem az Õ meg fi gye lé se ik re tá -
masz ko dom, ami kor sa ját be nyo má sa i -
mat adom köz re.

Fa lunk ren de zett sé gé re büsz kék le -
he tünk. Úgy ál ta lá ban, az össz kép alap -
ján. Ha vi szont gya log jár ja va la ki vé -
gig Szent ki rály ut cá it egy csü tör tök
reg ge len, ta lál hat la kat lan ház elõtt is
ku kát. Más in gat la nok nál akár há rom
ku ka edény is van, meg zsá kok. En nél
iz gal ma sabb be le te kin te ni a sze me tes
edé nyek be, ke vés bé a men  nyi ség, mint
a sze mét ös  sze té te le mi att. A leg több
ku ka va ló ban csak sze me tet tar tal maz,
ám sok ban akár nej lon sza tyor ba gon -
do san be is köt ve fém és mû anyag ita -
los do bo zok, je len tõs pa pír men  nyi ség,
fa le vél és más ér té kes hol mik.

Az ál ta lunk vég zett szem lék ered -
mé nye a kö vet ke zõ: há rom egy mást
kö ve tõ hé ten 258 és 272 kö zött volt az
ürí tett ku kák szá ma, ös  sze sen 800 db.
Kö zü lük 27 % az, ami leg fel jebb fé lig
volt, az át la gos men  nyi ség egy ku ká ra
62 li ter. A ku ká kat 250 lak cím rõl ürí tet -
ték (bel te rü let + If jú sá gi la kó te lep).

A kül te rü le ti kon té ne rek ben lé võ
összes sze mét men  nyi sé ge 80 %-a a

bel te rü le ti ös  szes ku ká ban lé võ sze mé -
té nek an nak el le né re, hogy az it te ni in -
gat la nok szá ma fe le sincs a bel te rü le ti -
e ké nek! (Vál lal ko zá sok hul la dé ka kü -
lön szá mít va!)

Ami a szent ki rá lyi ak sze lek tív gyûj -
tés te rén el ért si ke rét il le ti õszin te kö -
szö net a több ség nek. Leg utóbb 153
hely rõl ös  sze sen 333 zsák nyi ér té kes
anya got gyûj töt tek be. Ám a he ten te
rend sze re sen ku ká ju kat ki ra kó in gat lan -
tu laj do no sok 40 %-a szá má ra még nem
tûnt fel a szom szé dok hó bort ja az ér té -
kes hul la dé kok kü lön zsák ba gyûj té sé -
rõl. (Ezek jel lem zõ en nem az egye dül
élõ idõs em be rek.) Mi ért van az, hogy
õk nem haj lan dók a "já ték ra" ér té ke ink
meg men té sé ben, költ sé ge ink csök ken -
té sé ben, ám el vár ják, hogy kü lönc sé gü -
ket a több ség mél tá nyol ja, mel les leg fi -
zes se is meg a hul la dék ke ze lés több let -
költ sé gét és vi sel je el az ál ta luk ki do bott
ér té kek mi at ti be vé tel ki esést?

A ha vi 900.000 fo rin tos sze mét dí jat
nem bír ja el a fa lu költ ség ve té se. A kül -
te rü le ti kon té ne rek be vo ná sá val, a ta -
nyai ház tar tá sok ban is kü lön vá lo ga tott
sze mét be gyûj té sé vel egy szer re csök -
ken ne a költ sé günk, és gya ra pod ná nak
ér té ke ink. 

A fa lu kö zös ség ér de ké ben ké szek
va gyunk a se gít ség re, de ha szon le sõ
po tyá zók ra nincs szük ség Szent ki rá -
lyon. (Ezek csak ki sebb ba ja ink. Ha itt
el bu kunk, mit vár ha tunk ma gunk tól na -
gyobb meg pró bál ta tá sok ide jén?)

Sza bó Gel lért

BURSA
HUNGARICA

Szent ki rály Köz ség Ön kor -
mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le -
te a 2011. ok tó ber 13-án meg -
tar tott ülé sén csat la ko zott a
BURSA HUNGARICA 2012.
évi for du ló já hoz, és a Nem ze ti
Erõ for rás Mi nisz té ri um mal
együtt mû köd ve 2012. év re ki ír -
ja a Bursa Hungarica Fel sõ ok ta -
tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj -
pá lyá za tot a
szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû -
je len le gi és le en dõ - fel sõ ok ta tá -
si hall ga tók szá má ra.

A rész le tes pá lyá za ti ki írás
meg te kint he tõ a Pol gár mes te -
ri Hi va tal ban, a pá lyá zat be -
adá sá hoz szük sé ges nyom tat -
vány a jegy zõ nél kér he tõ.

A pá lyá za ti ki írás és to váb bi is -
mer te tõ a www.wekerle.gov.hu
(Bursa Hungarica) internetes
hon la pon ta lál ha tó.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je: 2011. no vem ber 14. 

Dr. Lipka Kla u dia
jegy zõ

Egy sze me tes em ber töp ren gé se



A 2011-2012. ne ve lé si évet szó sze rint meg újult erõ vel kezd tük.
Óvo dánk ba fel vé telt nyert egy he lyet te sí tõ daj ka és egy ál lan dó daj -
ka, sza kács és gond nok. Az év kez dés min den ki szá má ra nagy iz gal -
ma kat tar to ga tott. Meg tu dunk-e fe lel ni a ránk vá ró fel ada tok nak? A
ne ve lé si év kez de tén ve ze tõ óvó nõnk meg újult öt le tek kel vár ta az
óvó nõ ket. Így ke rült szer ve zés re a csa lá di nap. E csa lá di na pot a
kom pe ten cia szel le me jár ta át. Mi vel a be szok ta tá son, is mer ke dé sen,
jó han gu lat kel té sen kí vül át fo gó moz ga tó ru gót ka pott té má já ban. Ez
a nap lett az "In di á nos nap". A té ma ma ga ki me rít he tet len le he tõ sé -
ge ket tar to ga tott. Szer vez tünk olyan fog lal ko zá so kat, ame lyek fe led -
he tet len pil la na tok ké pe i ben rög zül het tek gyer me ke ink éle té ben.

Já té ko san meg is mer ked tek a gyer me kek az In di á nok élet mód já val:
• hor gász hat tak
• bö lény re va dász hat tak: pa pír bö lényt do bál hat tak bab zsák kal, míg

az ki nem dõlt
• lo vat be fog hat tak: ka ri kát dob va a já ték ló nya ká ba,
• iga zi pó ni lo va kon lo va gol hat tak

Ez út tal kö szön jük a lo vak
gaz dá i nak: Tóth Roxánnak és
szü le i nek, va la mint Ka ra
Lász ló nak és mind azok nak,
akik a lo vat kí sér ték és köz -
ben a gyer me ke ket fel ügyel -
ték. 

Ké szült elõ ze te sen
Vargáné Urbán Gi zi ke se gít -
sé gé vel In di án sá tor, me lyet a
gyer me kek sa ját kéz le nyo ma -
tuk kal lát tak el, így fel irat -
koz va az in di án nem zet ség
so ra i ba. Szá ra dás után iz ga -
tot tan vet ték bir tok ba a gye -
re kek. 

Min den gyer mek nagy
öröm mel ké szí tett in di án fej -

díszt, fes tett tész ta nyak lán cot, ké szí tett fo nott kar kö tõt, fej pán tot. Így
azo no sul va az in di án nép kul tú rá já val, kül le mé vel. Köz ben pe dig az
ügyes szü lõk el ké szí tet ték az ebé det a sza bad ban. Azt hi szem min den
fel nõtt és gyer mek fe led he tet len él mé nyek kel, meg elé ge det ten tér he -
tett ha za. 

Óvo dánk ban az el sõ né hány be szok ta tós nap után meg kez dõ dött,
il let ve foly ta tó dott a prog ra munk ban sze rep lõ kom pe ten cia ala pú ne -
ve lés. Min den hét nek mo ti vá ci ós, moz ga tó cí met ad tunk az ok ta tás
meg va ló sí tá sa kor, ez az ös  sze kö tõ ka pocs jár ja át a fej lesz ten dõ te rü -
le te ket!

Pi zsa ma par tit szer vez tünk, amely mind a há rom cso port ra ki -
ter jedt. Egész nap pi zsa ma-ru ha, fél ho mály és jó kedv jel le mez te ezt
a na pot. Min den cso port ban az óvó nõk meg le pe tés árny já té kot ad tak
elõ, ami na gyon tet szett a gye re kek nek. Iz gal mas sö tét kam rát ké szí -
tet tük a nagy cso por tunk ban, ahol zseb lám pák kal meg ke res het ték a
gye re kek az éj sza kai ál la tok ké pe it. Így old va a sö tét tõl, ál la tok tól va -

ló fé lel met. A jó mó ka te tõ pont ján elõ ke rül tek a pu ha, szõr me ál lat -
kák és "alvókák", ame lyek pár na do bá ló zás hoz ve ze tet tek. Na gyon
nagy öröm mel cse rél tek he lyet a cso por tok, és pró bál ták ki a kü lön -
bö zõ fény vi szo nyo kat. Büsz kén ál lít hat juk ez az al ka lom is po zi tív
mély nyo mot ha gyott a gye re kek éle té ben, hi szen még most is, több
hét tel a bu li után is kér dez te tik az óvo dá sa ink, hogy: mi kor lesz új ra
pi zsa ma par ti. Ígér jük, jö võ re is mét szer ve zünk ilyet!

Olyan moz gal ma san tel tek az el múlt he tek, egy mást kö vet ték a
par tik és a pro jek tek. Szü re ti pro jek tünk is vi dám han gu la tú vá ke -
re ke dett. Gond no kunk Ta kács Ist ván szõ lõ jé be me het tünk ki
lovaskocsikkal.  A gye re kek meg ta pasz tal hat ták, hogy a ho mok ban
sé tá lás, a für tö kért
va ló nyúj tóz ko dás és
a vöd rök ci pe lé se
nem is olyan kön  nyû
mun ka. Kö szön jük a
le he tõ sé ge ket, esz kö -
zö ket, lovaskocsikat
Ta kács Ist ván nak,
Vargáné Urbán
Gizikééknek, Lász ló
Benjaminnak, Hojsza
At ti lá nak. 

A szü re ti mu lat ság más nap ért a te tõ pont já ra, ami kor kis da rá ló -
val, kis sutuval a szõ lõ bõl mus tot ké szít het tek a gye re kek. A szü ret
le zá rá sa ként meg szó lalt a nép ze ne, amely tánc ba, vi gas ság ba hív ta a
jó ked vû mun ká so kat, a gye re ke ket. Meg mu tat ko zott a gye re kek ben a
nép ze ne irán ti sze re tet is.

A ze nei vi lág -
nap ról is meg em lé -
kez tünk. Sza bó Má -
ria szer ve zé sé ben
ven dé gek lá to gat tak
el óvo dánk ba. K.
Sza bó Istvánné Gi zi -
ke és Bim bó Fe renc
gyer mek-da lo kat ját -
szot tak a gi tá ro kon,
Járvásné Ka ti ka né ni
pe dig a szin te ti zá to rát el hoz va kel tet te fel a gye re kek ér dek lõ dé sét.
Gyer me kek - meg le pe tés hang sze rek (csör gõk, csat to gók és ko po -
gók) se gít sé gé vel - is be kap cso lód hat tak a ze né lés be.

Leg utób bi pro jek tünk a tûz té má ra épült. A tûz rõl, mint ve szély -
for rás ról és hasz no sít ha tó ener gia for rás ról ta nul hat tunk. Tü zet rak -
tunk az óvo da ud va rán. Tûz ol tós báb já té kon ke resz tül meg ta nul hat -
ták a tûz gyúj tást, a tûz zel va ló he lyes bá nás mó dot. A gye re kek nagy
cso dál ko zá sá ra sü töt tünk ke nyér sü tõ ben ke nye ret, fõz het tünk te át
stb. Köz ben pe dig a kéz mo sás vi lág nap já ra, a hi gi é ni á ra hív tuk fel
a fi gyel met. Ádámné Maróti Eri ka és Sza bó Ma ri ka né ni drá ma já té -
kán ke resz tül gya ko rol hat ták, sa já tít hat ták el a gye re kek a he lyes
kéz mo sás tech ni ká ját. 

Azt hi szem az el múlt évek ben szer zett to vább kép zé sek, szak mai
fó ru mok meg hoz ták az óvo dánk éle té be a kom pe ten ci án ala pu ló ne -
ve lés elõ nye it.                                         Gulyásné Vá ri Edit óvó nõ
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Novemberimúltidézés

Bizony, október 23-án arra az '56-os for-
radalomra emlékeztünk, amely megdöntötte
a Rákosi- rendszert, a magyar történelem
egyik szégyenteljes, barbár korszakát.
Jellemzõ volt erre a teljes létbizonytalanság,
a kiszolgáltatottság, a zsarnok-állam
kiépítése, amely az állampolgárok életének
minden részét ellenõrzés alá vonta. Ennek
érdekében építette ki a kommunista párt már
1946 körül a rögtön irányításuk alá vett
Belügyminisztérium katona-politikai osztá-
lyt (a "katpolt"), amely rögtön komoly ter-
rorszervezetként tudott mûködni. Ebbõl
aztán kifejlett az ÁVO, ami aztán külön
hatósággá duzzadt, ez lett az ÁVH. A
Rákosi- rendszerben az igazságszolgáltatás
sem mûködött rendesen, részben az 1949-tõl
egypárti (MDP: Magyar Dolgozók Pártja)
irányítás alá került állam érdekeit szolgálta
ki (feketevágások, beszolgáltatások elmu-
lasztása miatti elítélések). Másrészt
bevezették a koncepciós pereket és a koholt
vádak alapján történõ elítéléseket. Vidéken
ilyen szavak tûntek fel az '50-es évek elsõ
felében: cséplõgép-ellenõr, traktoroslány,
gumipitypang, indigó, munkaverseny, kulák,
kuláklista, internálás, feketevágás, tervu-
tasítás, hároméves terv, kötelezõ termény-
beadás, padláslesöprés, csasztuska,
kolorádóbogár. Fiatalok, gyermekek kérdez-
zék bátran nagyszüleiket e szavak jelen-
tésérõl! 

Rákosy Gergely (1924-1998) - aki per-
sze nem rokona annak a rákosinak - kitûnõ
szatírikus regényeiben írt a korról. Az
óriástök és A kolorádóbogár címû, a hat-
vanas években megjelenhetett mûveit min-
denkinek ajánljuk, akit érdekel a
történelmünk e gyászos szakasza, s még a jó
humort is szereti. Most, amikor november 4.-
én a szabadságharc szovjet túlerõ általi lev-
erésére emlékezünk, igazságunk mellett
legyen most vígasztalónk a humor. A
következõ részletek A kolorádóbogár címû
regénybõl valók. A Rákosi-rendszer osto-
baságát, meggondolatlanságát, hozzá nem
értését, a tervutasítás mindenekfelettiségét,
hivatal-duzzasztását figurázzák ki az elsõ
részlet sorai. A regény a valóságban nem
létezett Ürgeöntõ Vállalaton keresztül ábrá-
zolja a rendszer töménytelen butaságát,
embertelenségét, pöffeszkedését, másokon
való átgázolását, pazarlását, innen való a
második részlet. Hogy ez titkon az ÁVH-ról
is szól-e, döntsék el a kedves olvasók, a
regény elolvasása után.   

"A vállalat, ahol akkor (és már az
egyetem elvégzése óta) dolgoztam, szinte
évente alakult - egy citrom, amely hol
gerezdjeire hullik, hol összeáll újra. Minden
gerezdnek természetesen külön igazgató,
igazgatóhelyettes, személyzetis, fõkönyvelõ
jár, hogy csak a kulcspozíciókat említsem.

Általában négy, öt vagy hat gerezdre hullot-
tunk. Ez eddig rendben is van, a probléma ott
kezdõdött, mikor a mesterségesen felduzza-
sztott gerezdeket ismét citrommá ragasztgat-
ták össze. Megyénként ilyenformán három,
négy vagy hat igazgató stb. jelentkezett
pluszként, akik mögött az esetek kilencven
százalékban jelentõs pártfogók, és így csinál-
ni kellett velük valamit. A lényeg: a rang
nagyjából, de a fizetés mindenképpen meg-
maradjon. A pesti központ tehát kénytelen
volt egyre-másra fõosztályokat, osztályokat
kreálni - s bár kezdetben egy kétemeletes kis
épületben bõven elfért, ma mint egy túl-
népesült hangyaboly nyüzsgött egy roppant
iroda-toronyházban. (Egy példa: egyetlene-
gy a sok közül: kezdetben volt az ún.
Göngyöleg osztály, ma pedig van a
Göngyöleg Fõosztály az alábbi osztályokkal:
Papírzsák Osztály, Jutazsák Osztály,
Kenderzsák Osztály, Láda Osztály, Hordó
Osztály - Vashordó Alosztály, Rézgálicos
Fahordó Alosztály, Sárgamérges Fahordó
Alosztály, - Zacskó Osztály, Tasak Osztály,
Demizson osztály, Palack Osztály)."

"Minden megyében fellelhetõ volt,
legalább húszfõnyi irodista személyzettel,
plusz a bivalyápolók, bivalyhajtók, az
ürgeöntõk és ürgelövõk, kezdetben ugyanis a
parasztság hagyománytiszteletét szem elõtt
tartva, bivalyok által vontatott lajttal történt
az öntés, egy-egy lajthoz tartozott tehát két
öntõ, aki a lajt két oldalán ballagott, a jobb,
illetve a bal oldali csappal elzárható slagot
himbálva a kezében, mögöttük, a terep
megfelelõ áttekintése végett egy-egy
ürgelövõ, puskával a kezében. Egy-egy
Ürgeöntõ Vállalathoz hat-nyolc, a nagyalföl-
di homokos megyékben tíz-tizenkettõ fogat
tartozott. … tudom, hogy ha nem is túl
sokan, de szép számmal vannak, akik
szeretnék életre hívni újra - nyíltan nem, de
maguk között susmorognak róla eleget - ezt
a több évvel ezelõtt, a nagy budapesti
tûzvész után minisztertanácsi határozattal
megszüntetett vállalatot. Az Ürgeöntõ
Vállalat fénykorában nemcsak, hogy egyre
hatalmasabb és hatalmasabb apparátussal
dolgozott, de ráadásul még a vidéki városok
legszebb központi terein sorra építette mil-
liós állami dotációval, a bivalyistállókat és
lajtszíneket, melyeket az irodaházzal díszes
folyosó kötött össze, hogy az igazgató a
reggeli szemlét minél könnyebben meg tudja
ejteni mikor is e célra felhúzott és naponta
cserélt fehér kesztyûjét végighúzta a biva-
lyok farán, ez a farszemle olyasféle volt,
mint az ébresztõ, mint a színházi harmadik
csengetés, a vezérbivaly keservesen elbõdült
(a mellette vigyázzban álló ápoló egy bivaly-
bõrre élezett és titokban használt ösztökével
gondoskodott errõl), hangja végighullámzott
a folyosókon az irodákig, lajtszínekig és a
vállalat gépezete beindult. … a lajtfényesítõk

beleköptek a tenyerükbe, s lecsavarták a
Sidol tubusok kupakját, az ürgefürkészek
pedig  lelkes trappban dobogtak ki a térre, a
vállalati csizmáikban, nehéz valutáért besz-
erzett vállalati adóvevõ készülékük bõrtok-
ban himbálózott a nyakukban a tüzérségi
távcsõ mellett, jobbkézrõl mindegyikõjük a
terepszínû IZS motorját tolta (természetesen
az is vállalati volt, éppúgy, mint a könyékig
érõ kecskebõr kesztyû, bivalybõr sapka -
késõbb már nemcsak a sapka, hanem minden
lehetséges felszerelésük bivalybõrbõl készült
- overall, dupla esõkabát, gumipárnás
motorszemüveg, zsebes, nagy aktatáska…)
… A vállalat megalakulásakor csoda egysz-
erû dolguk volt (természetesen akkor még
nem is volt szükségük a fenti bonyolult fel-
szerelésre…), nemhogy nem mentek ki a
földekre, hanem még csak oda sem
szagoltak, bementek a téesz irodába, s
megkérdezték az elnöktõl: "Van ürge?"
Igenlõ felelet esetén - eleinte majd mindenütt
igenlõ volta gyanútlan válasz - feljegyezték a
téesz nevét, címét és MNB egyszámla-
számát, s azzal már robogtak is tovább.
Napokig, néha hetekig nem is történt semmi
-a bivalyfogat nem éppen a leggyorsabb
járatú jármû - majd egyszer csak, mint az
álomból, feltûntek a faluban a lassan cam-
mogó komplex brigádok. … Egyik helyre
aztán kivonultak, kockadobással döntötték
el, s ott a megadott szabályok szerint
megkezdõdött a tulajdonképpeni ürgeöntés.
A munka mindig eredményes volt, csak
meghökkentõen sok áldozatot követelt. A
vállalat takarékossági szempontokból elsõ
világháborús, felsõ csapszeges francia ide-
genlégiós puskákat szerzett be az
ürgelövõknek (ócskavas-áron alul
vásárolták…) ám az csak késõbb derült ki,
hogy a puskák annyira kopottak, a hajdani
huzagolásnak már  a nyoma sem látszott a
csövekben, hogy puskásnak kellett lennie a
talpán annak, aki oda talált velük, ahová cél-
zott. Ehhez járult még, hogy az ürgelövõk
általában nem is értettek a céllövéshez, s így
aztán, amikor az eredményt a komplex
brigád summázta, kevés kivétellel az arány
így alakult - egy ürge: egy bivaly. Mikor a
bivalyok kifogytak - egy-két nap - a
megyeszékhely útnak indította a pótbiva-
lyokat. Mikor a megye egész bivalyál-
lománya elesett az ürgeharc mezején, akkor
a pesti központ a különleges bivalytar-
talékaiból feltöltötte újra a megyei kereteket
- az alagi lóversenypályát  akkor már átvette
a vállalat bivalytenyésztés céljaira -, és így
tovább. Nem is lett volna semmi baj, illetve
nem is volt addig, mag az elsõ ürgeöntések
után meg nem kapták a téeszek a bank
értesítését, mely szerint az Ürgeöntõ Vállalat
ennyi és ennyi összeget leemelt az egyszám-
lájukról. Az ennyi és ennyi rendszerint annyi
volt, hogy nem is maradt az egyszámlán egy
büdös fillér sem." 

Békesség veletek! A kõ marad.

--bor-- 
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Van egy hí res kép, amely azt áb rá -
zol ja, hogy Jé zus a sö tét ben egy kert ben
sé tál. Bal ke zé vel ma gas ba tart egy lám -
pást, amely meg vi lá gít ja a kör nyé ket és
a jobb ke zé vel be ko pog a ka pun. Ami -
kor a ké pet egy ki ál lí tá son be mu tat ták,
az egyik lá to ga tó a kö vet ke zõ sza va kat
in téz te a mû vész hez: 

-A ké pen van egy hi ba. A ka pu nak
nincs ki lin cse. 

-Az nem hi ba - vá la szol ta a fes tõ. - A
ké pen az em be ri szív ka pu ját lát juk, és
azt csak be lül rõl le het ki nyit ni.

Az egyik tá vol-ke le ti vá ros ban nagy
vi har ke re ke dett. A re pü lõ te ret sem kí -
mél te meg. Az uta sok, hogy ne áz za nak
meg, fut va kö ze lí tet ték meg a re pü lõ gé -
pet. Gyor san be száll tak a gép be, he lyet
fog lal tak, be csa tol ták ma gu kat, vár va az
in du lást, hi szen már így is je len tõs ké -
sés ben vol tak. Min den szék ben ül tek,
nem ma radt üres hely. Be is re te szel ték a
be já ra ti aj tót start ra ké szen. El hang zott
a fi gyel mez te tés is, hogy ál lít sák egye -
nes be a szék tám lá ját, és kap csol ják ki a
te le fon ja i kat. Min den ment a ma ga
rend jén, de a gép csak nem in dult el.
Egye sek tü rel met le nül né ze lõd tek ki fe lé
az ab la kon ke resz tül, hi szen a vi har
alább ha gyott, csu pán az esõ esett, de az
ren de sen, mint ha dé zsá ból ön te nék. Vá -
rat la nul meg lát tak egy fér fit, aki fu tott a
gép fe lé a zu ho gó esõ ben egy fel öl tõt
tart va a fe je fö lé. Fel ro hant a lép csõn,
és ener gi ku san dö röm bölt a re pü lõ gép
aj ta ján, be bo csá tást kér ve. Az utas kí sé -
rõ be lül rõl gesz ti ku lál va ma gya ráz ta,
hogy nem le het, már ké sõ a be száll ni, és
a gép is te le van. Er re a fér fi még erõ -
seb ben dö röm bölt. Az utas kí sé rõ új ra in -
tett ne ki, hogy már nem le het ki nyit ni az
aj tót. A két ség beesett fér fi nem en ged te
le ráz ni ma gát. És már csu rom vi ze sen
ütöt te az aj tót, mi re vég re ki nyi tot ták
elõt te. Az utas kí sé rõ na gyot né zett, ami -
kor meg lát ta, hogy fér fi ne más, mint a
re pü lõ pi ló tá ja. 

(Bruno Ferrero)

Bi zony, vi gyáz zunk, hogy éle tünk
pi ló tá ját ne hagy juk a föl dön, ne zár juk
be elõt te az aj tón kat. Ha õ nincs ve lünk,
se ho vá sem fog tar ta ni az éle tünk, meg -
re ke dünk az el sõ vi har ban. 

Nincs, aki irá nyít son min ket, nincs,
aki ve zes se utun kat, nincs, aki biz tos
kéz zel lan dol jon ve lünk utunk vé gén.
Jé zus is me ri en nek a hos  szú re pü lés nek
min den ko or di ná tá ját, min den zök ke nõ -
jét, min den lég ör vény ét, tud ja, ho gyan
kell ki ke rül ni õket. De ha még is be lé jük
haj tunk, tud ja, ho gyan is ke ve red jünk ki
be lõ lük. Biz to sít ja, hogy min dig le gyen
elég üzem anya gunk, és kar ban tart ja a
re pü lõn ket, hogy el ér jük a cé lun kat. Azt
gon dol juk né ha, hogy nem lesz elég,
nem tu dunk már to vább men ni, de õ biz -
to sít ar ról, hogy igen is, amed dig a je -
gyünk szól, ad dig el is érünk ép ség ben.
És Jé zus nem pusz tán el visz min ket a
cé lig, ha nem szám ta lan cso dát is meg -
mu tat ne künk út köz ben. Aki re pült, ta -
lán lá tott már nap le men tét vagy nap fel -
kel tét a fel hõk fö lött. Mi kor min den
arany ban úszik, és az em ber nem lát
mást, csak csil lo gást. De ugyan ilyen kü -
lön le ges be le ke rül ni egy nagy fel hõ go -
mo lyag ba. Nem lá tunk sem mit, csu pán a
nagy fe hér sé get, de tud juk, hogy jó úton
ha la dunk. Vagy ami kor át uta zunk egy
te le pü lés fö lött, és szem be sü lünk ve le,
mi lyen ki csi is min den és Is ten mi lyen
nagy. 

Nyis suk hát ki éle tünk, szí vünk aj ta -
ját Jé zus, a pi ló ta elõtt, és en ged jük,
hogy el in dul jon vég re a re pü lõnk a cél -
ál lo más ra. Hagy juk rá ma gun kat, és fi -

gyel jünk min den uta sí tá sá ra, amit in du -
lás kor mond a hang szó ró kon ke resz tül. 

Az tán nem sza bad el fe lejt kez nünk a
ste war des se ink rõl sem. Ezek a lé gi utas -
kí sé rõk, ki tud ja, ki cso dák az éle tünk -
ben, de mel let tünk áll nak, ha szük sé -
günk van bár mi re. Egy csa lád ta gunk,
egy ro ko nunk vagy egy ba rá tunk, de az
is le het, hogy egy ide gen. Nem en ged -
nek min ket el csüg ged ni még egy nagy
vi har ese tén sem. Ha le fe lé zu ha nunk,
ak kor is ott áll nak mel let tünk tö ret le nül.
El lát nak ben nün ket jó ta nác  csal, de akár
csak a pusz ta je len lét ük kel, gon dos ko -
dá suk kal vagy mo so lyuk kal te szik egy -
sze rûb bé, szeb bé az élet utun kat. Ta lán
azt his  szük, kön  nyû fel adat ez, mel let -
tünk szol gál ni, fi gyel ni a rez dü lé se in ket,
ked vün ket, kí ván sá ga in kat, ta lán azt
gon dol juk, õk min dig mo so lyog nak, õk
min dig bol do gok, de né ha kí vül rõl is
néz zünk ma gunk ba: mi tény leg "köny -
 nyû" utas nak szá mí tunk? Vagy min de -
nért rek la má lunk: ki csi ez az ülés, me leg
a víz, hi deg a tea, túl szo ros az öv, nem
szim pa ti kus a mel let tem ülõ, las san ha -
la dunk, nem tu dunk alud ni. Je le ne tet
ren de zünk, fe gyel me zet le nek, ar ro gán -
sak, mo gor vák, vá lo ga tó sak, le ke ze lõk
va gyunk. Köz ben ész re sem ves  szük,
hogy õk is em be rek, ne kik is vé gig kell
utaz ni uk ezt az utat min den ké nyel met -
len ség el le né re, ne kik is fá rasz tó, ki me -
rí tõ az út juk, csak ne kik áll ni uk kell ak -
kor is, ami kor mi ké nyel me sen ülünk,
sõt, ta lán el is bó bis ko lunk. Ezért né ha
kö szön jük meg ne kik, hogy mel let tünk
vannak…                               (Sz.Sz.I.)
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KATOLIKUSÉLET

Jé zus a szí vünk ben

Ka len dá ri um: 2011. no vem ber 15. - de cem ber 15.

• No vem ber 19.: Árpádházi Szent Er zsé bet
• No vem ber 20.: Krisz tus Ki rály, a nagy mi sén Ju bi lá ló Há zas pár ok Ün ne -

pe
• No vem ber 27.: Ád vent el sõ va sár nap ja, a kis mi se ele jén ád ven ti ko szo rú -

szen te lés
• No vem ber 30.: Szent And rás apos tol
• De cem ber 8.: Szûz Má ria Szep lõ te len Fo gan ta tá sa
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

"Vi sel jé tek el egy mást, és bo csás sa tok
meg egy más nak, ha va la ki nek pa na sza
vol na va la ki ellen…" (Kolossé 3:13)

C. S. Lewis mond ta: "Min den ki szép
gon do lat nak tart ja a meg bo csá tást, amíg
nem tör té nik ve le va la mi, amit meg kell
bo csá ta nia". Mac Anderson ír ja: "Az élet -
ben né hány szor ros  szul bán tak ve lem. Az
el sõ reakcióm… a ha rag és a ne hez te lés
volt. Érez tem, ahogy a gyom rom ös  sze -
szo rult, el ment az ét vá gyam, és az öröm
el tûnt az életembõl… mint ha egy ko sár -
mec  csen egy fél idõt fém bõl ké szült ci põk -
ben ját szot tam vol na. Majd az öl tö zõ ben
az edzõ ezt mond ta: "A má so dik fél idõ ben
pró báld ki ezt a pár Nike ci põt!". Szo rozd
ezt meg tíz zel, és meg ér ted, mi lyen ér zés
le ten ni az ér zel mi ter he ket a meg bo csá tás
ere je ál tal." Jé zus le lep lez te azt a mí toszt,
hogy a sze re tet ér zel mek re épül. A sze re tet
aka ra ti dön tés, ha sze re ted Is tent, meg tar -
tod pa ran cso la ta it. Ez ilyen egy sze rû. Ha
az zal küsz ködsz, hogy meg bo csáss va la ki -
nek, aki meg bán tott, íme né hány szent írá -
si út mu ta tás, ami se gít sé ged re le het. 

Ne ke ress meg tor lást! In kább
"…gyõzd le a ros  szat a jó val" (Ró ma
12:21)! Is ten azt mond ja: "Enyém a bosz -
 szú ál lás, én meg fi ze tek" (Ró ma 12:19).
Ne si ess az íté let tel! Ez nem min dig köny -
 nyû, ha te vagy a sér tett fél, de a Vég sõ Bí -
ró azt mond ta: "ami lyen íté let tel ítél tek,
olyan nal ítéltettek…" (Má té 7:2). Hozd
rend be a dol go kat! Jé zus azt mond ta:
"…békülj ki… atyádfiával…" (Má té
5:24). Ne várj ar ra, hogy a má sik em ber te -
gye meg az el sõ lé pést - tedd meg te! "Tö -
re ked je tek min den ki iránt a békességre…"
(Zsi dók 12:14). Imád kozz azért, aki meg -
bán tott! Bár men  nyi re is ne he zed re esik,
"…imádkozzatok azo kért, akik bán tal -
maz nak ti te ket" (Luk ács 6:28)! Is ten meg -
ad ja ke gyel mét ah hoz, hogy meg tudj bo -
csá ta ni, és hogy az em be re ket az Õ sze mé -
vel tudd néz ni. 

A fen ti el mél ke dés a Ke resz tyén Mé dia UCB
Hun ga ry Ala pít vány na pi el mél ke dé se (hon lap:
maiige.hu), mely nek író ja Bob Gass. Ma gyar nyel -
ven ne gyed év re szó ló ki ad vány for má já ban meg -
ren del he tõ az em lí tett hon la pon, vagy a kö vet ke zõ
cí men: Mai Ige, 6201 Kis kõ rös, Pf. 33.

Is ten meg is me ré sé nek és 
di csõ í té sé nek le he tõ sé gei 
2011. no vem ber

Is ten tisz te le tek - va sár nap 10 óra

Gyer mek-is ten tisz te le tek - min den va -
sár nap a 10 órai  Is ten tisz te let tel pár hu za -
mo san

In te rak tív Is ten tisz te let - min den hó nap
3. va sár nap 10óra, no vem ber 20.

Bib lia óra 
Pén tek 18 óra, 

Film klub (há zas kör)
Ha von ta egy szer a Bib lia órán fil met né -
zünk -  pén tek 18 óra

Há zi Is ten tisz te let - ha von ta, 4. csü tör tök
15 óra
No vem ber  24. csü tör tök 15 óra

Pres bi te ri  bib lia óra és gyû lés
No vem ber 8. kedd, 18 óra

Ki emel ke dõ al kal ma ink
• Ad vent 1. va sár nap ja, úr va cso ra - no -

vem ber 27.  - Pres bi ter vá lasz tás

Hit tan órák
Óvo dai hit tan óra ide je, he lye: kedd,

10.30-11.00, Óvo da iro dá ja
Al sós hit tan óra ide je, he lye: kedd, 6.

óra (12.35-13.20), 1. osz tály tan ter me
Fel sõs hit tan óra ide je, he lye: szer da 6.

óra (12.35-13.20) 8. osz tály tan ter me
Kon fir má ci ós elõ ké szí tõ ide je, he lye:

kedd 7. óra (13.30-14.15) 8. osz tály tan ter -
me

Pres bi ter vá lasz tás 2011

2011 év vé gén a so ron kö vet ke zõ Pres -
bi te ri tiszt újí tás kö vet ke zik.

Ha va la ki Is ten tõl va ló el hi va tott sá got
érez a szol gá lat ra, ak kor a vá lasz tott je lö -
lõ bi zott ság nak, il let ve a lel ki pász tor nak
bát ran je lez ze. 

A vá lasz tá si rend idõ pont jai a kö vet ke -
zõk:

Szep tem ber ele je : meg fe le lõ gyü le ke -
ze ti ta gok ke re sé se a je lö lõ bi zott ság ba

Szep tem ber 27.: P r e s  b i  t e  r i
gyû lés; a je lö lõ bi zott ság meg vá lasz tá sa

Ok tó ber 2.: A je lö lõ bi zott ság be -
mu ta tá sa a gyü le ke zet nek és fo ga da lom té -
te lük az Is ten tisz te le ten

Ok tó ber 27.: Pres bi te ri gyû lés; a je -
löl tek re vo nat ko zó ja vas lat meg tár gya lá sa

No vem ber 20.: A je löl tek be mu ta tá sa a
gyü le ke zet nek az Is ten tisz te le ten

No vem ber 27: Az Is ten tisz te le tet kö -
ve tõ en, egy ház köz sé gi köz gyû lés, me lyen
a pres bi té ri um meg vá lasz tá sá ra ke rül sor

2012 ja nu ár 8.:Az újon nan meg vá lasz -
tott pres bi te rek es kü té te le. Az új pres bi té -
ri um hi va ta lá ba lép

Bib lia óra
élet, ige, kö zös ség
pén te ken ként 18 órá tól há za sok nak, fel -
nõt tek nek egy aránt gyer mek fel ügye let tel

Té mák
Rick Warren: Cél tu da tos élet c. köny ve
alap ján
Szep tem ber 23. Il lés tör té ne te - meg úju lás,
erõ re ka pás
Szep tem ber 30. az egész Is ten nel kez dõ -
dött (1.fejezet a Cél tu da tos élet c. könyv -
bõl)

Ok tó ber 7. Az em ber lé te nem a vé let len
Ok tó ber 14.  Mi moz gat ja éle tün ket?
Ok tó ber 21. Film klub : A ke gye lem kár -
tyá ja c. film
Ok tó ber 28. Az örök ké va ló ság ra te remt ve

No vem ber 4. Öku me ni kus al ka lom: Éle -
tünk órá ja- egyén a kö zös ség ben c. elõ -
adás
No vem ber 11. Az élet Is ten szem szö gé bõl
No vem ber 18. Film klub: Sarah vá lasz tá sa
c. film
No vem ber 25. Az élet ide ig le nes ál lo más -
hely

De cem ber 2. Min den ér te van
De cem ber 9. Is ten örö mé re te rem tet tünk
De cem ber 16. Film klub: A szív baj no kai c.
film
De cem ber 30. (31.) kö zös szil vesz ter

2012. Ja nu ár 6.  Mi fa kaszt ja Is tent mo -
soly ra?
Ja nu ár 13. Az Is ten imá dat lé nye ge
Ja nu ár 20. Film klub: Bá tor ság c. film
Ja nu ár 27. A leg jobb ba rá tom: Is ten

Bo csáss meg!
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Ide min den ki nek el kel le ne men ni!
Nem csak a gye re kek kö zött, de a ta ná ri ban is na po kig be széd -

té ma volt a fel sõ sök bu da pes ti ki rán du lá sa, ami kor is meg lá to gat ták
a Lát ha tat lan ki ál lí tást. Min den ki át érez het te, mi lyen vak nak len ni,
mi lyen ér zés így bol do gul ni a min den nap ok ban. Mert õk is dol goz -
nak, utaz nak, fi zet nek a bolt ban, élik az éle tü ket. Lá tá suk ra azon ban
nem tá masz kod hat nak, mely an  nyi ra fon tos min den egész sé ges, lá -
tó em ber nek. Ne kik ott van he lyet te a ta pin tás, a szag lás, a bot és
per sze a vak ve ze tõ ku tya. Ezen a ki ál lí tá son a gye re kek is csak ez
utób bi ak ra, és vak em be rek se gít sé gé re tá masz kod hat tak a lát ha tat -
lan vi lág ban tett ki rán du lá son. 

Né hány gon do lat a lá tot tak ról:
"A lát ha tat lan ki ál lí tás na gyon jó volt, mert át él het tük azt, amit

egy vak át él. A vak bá csi el me sél te, hogy az em be rek nem azért
nem se gí te nek, mert bu ták, ha nem mert nem tud ják, hogy mit kell
csi nál ni. A bá csi 40 éve sen va kult meg, ezért ne ki jobb, mint aki
va kon szü le tett. El me sél te, hogy aki egy ki csit lát, az fe ke tét lát, és
aki egy ál ta lán nem lát, az ró zsa színt. De õk at tól, mert va kok, azért
ál mod nak."  Far kas Nor bert 5.o.

"Met ró val men tünk a lát ha tat lan ki ál lí tás ra. Na gyon tet szett,
mert ami kor be men tünk, nem le he tett lát ni sem mit, és na gyon élet -
hû han gok vol tak oda benn. A kony há ban tûz hely, sok tep si volt, de
azt is csak ta po gat tuk. Egy szob rok kal te li szo bá ban is vol tunk,
ahol sok is me rõs szob rot le he tett ki ta po gat ni."  Oláh Ti bor 5.o.

"Mi kor be lép tünk ab ba a tel je sen fe ke te, fény nél kü li szo bá ba,
min den ki nek a hang ján le he tett érez ni, hogy fél. De még is mind -
an  nyi an na gyon jól érez tük ma gun kat, hi szen meg is mer het tük a
va kok éle tét és rá jöt tünk ar ra, hogy nem sze ret nénk így él ni. A mi
ide gen ve ze tõnk na gyon nyi tott volt fe lénk, min den kér dé sünk re
nyíl tan vá la szolt, még ak kor is, ha az sze mé lyes volt."  Hák Ad ri -
enn 8.o.

"Min ket Elem ér ve ze tett, aki már 6 éve vak, és a csa lád ját so -
ha töb bé nem lát hat ja, és ez sze rin tem el ret ten tõ. Meg kér dez tük,
hogy a csa lád tag ja it hogy tud ja el kép zel ni, ahogy nö ve ked nek. El -
me sél te, hogy az agyá val gon dol ja el azt, hogy ho gyan nõ a lá nya." 

Du dás Er zsé bet 8.o.

" A sö tét ben ar ra let tem fi gyel mes, mennyi re job ban fü le lek.
Úgy érez tem, csak ak kor va gyok biz ton ság ban, ha ki csi ket lé pek,
ha szin te cso szo gok. A tár gya kat ta po ga tás sal is mer tük fel. Hi he -
tet len, mennyi re más él mény za jok, tár gyak fel is me ré se, ha nem lát
az em ber."   Gyurján Áron 7.o.

"Ér de kes volt, mert be kel lett ta kar ni a sze me det, és kap tál a
ke zed be egy bo tot. Te hát az volt a lé nyeg, hogy a la bi rin tus ból ki
tudj jön ni úgy, hogy csak bot tal tá jé ko zód hatsz."  Sza bó Li li á na
7.o.

"Na gyon ér de kes volt, mert sem mit sem lát tunk. De én él vez -
tem, mert tud tam, ha ki jö vök, ak kor új ra lát ni fo gok."

Tari Ro land 8.o.

Lát ha tat lan ki ál lí tá son jár tak a fel sõ sök

Már hagyomány , hogy egy szép õszi napon az alsósok felk-
erekednek, és együtt kirándulni indulnak. Ez a nap most október
6-a volt, mely jó választásnak bizonyult, mert gyönyörûen
sütött a nap, kellemes õszi idõ volt. 

Az erdei séta elõtt a moziban "vártuk", hogy fel-
száradjon a harmat. A "Hupikék törpikék" címû film után a
Kecskeméti Arborétum csodálatos növényvilága és annak õszi
színvilága kápráztatott el minket. Természetesen a játszóteret is
birtokba vettük.

A Mária-kápolnánál rövid mûsorral megemlékeztünk az
aradi vértanúkról, és koszorút helyeztünk el.

Takácsné Kis Márta

Õszi kirándulás

Hol járt a tánccsoport az elmúlt hónapokban?

Lakitelek Balatongyörök
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Sajókirályi (Szlovákia) Szentkirály

Vágkirályfa (Szlovákia)

Székelyudvarhely (Erdély) Kecskemét (GAMF)

Tiszaug Cibakháza

Kecskemét (Hírös Hét)



10. ol dal                                   SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ                         2011. no vem ber

Bog rá csos fõ zõ ver seny
Bódogh Sza bolcs és Koz ma Gyu la

bog rá csos mar ha pör költ fõ zõ ver senyt
kez de mé nye zett ok tó ber 22-i idõ pont tal
az is ko lai ját szó té ren. A ver seny cél ja
egy ha gyo mány te rem tés "alap kö vé nek"
a le ra ká sa. A ké sõi idõ pont el le né re
szent ki rá lyi vi szony lat ban a ver seny si -
ke res volt, még Kadafalváról is ér ke zett
"ver seny zõ". Ki lenc bog rács ban for tyo -
gott a fi nom étel. A vi dám ság ban nem
volt hi ány, hi szen a mar ha pör költ csak
úgy az iga zi, ha vö rös bor ral lo csol ják:
egy ki csi a pör költ be, ki csi vel több a
sza ká csok gyom rá ba, hogy ott az tán jó
han gu lat tá ala kul jon át. A szer ve zõk jö -
võ be ni vá gya, hogy rend sze res sé vál jon

a ren dez vény, per sze anya gi tá mo ga tók
be vo ná sá val. Az iz ga lom a vé gé re ér ke -
zett el, az ered mény hir de tés re. A zsû ri
Ko vács Ti bor "fõzt jét" ta lál ta az el sõ

hely re ér de mes nek. A má so dik he lye zést
S. Nagy Ist ván, míg a har ma di kat Kö te -
les Ta más pör költ je kap ta.
-szerk-

1926. szep tem ber 20. A Szent ki rá lyi la -
ko sok ké re lem mel for dul tak Kecs ke mét
vá ro sá hoz, a bel vi zek el ve ze té sé hez kér tek
se gít sé get. 

1935. ok tó ber 28. Fel avat ták a Szent ki -
rá lyi gaz da kör szék há zát.

1938. má jus 29. Jég ve rés pusz tí tott
Szent ki rá lyon és kör nyé kén.

Tej szö vet ke zet ké rel me tej be gyûj tõ en -
ge dély ki adá sa iránt.

A Kecs ke mé ti le vél tár ban vég zett ku ta -
tó mun kám so rán ta lál tam egy Szent ki rályt
is érin tõ ira tot. A Felsõszentkirályi tej szö -
vet ke zet 1948 ele jén ké rel met nyúj tott be
Kecs ke mét vá ro sá hoz kis tej be gyûj tõ ál lo -
más mû köd te té se tár gyá ban. A vá ros I. fo -
kú Ipar ha tó sá gi V. ügy osz tá lya ha tá ro zat -
ban vá la szolt a ké re lem re 1948. má jus 3-
án. 

Ki vo nat a ha tá ro zat ból: "A Föld mû ve -
lés ügyi mi nisz ter úr a 159000/1941.
F.M.sz. ren de let 4.§-a alap ján a ke res ke de -
lem és szö vet ke zet ügy mi nisz ter úr ral
egyetértõleg, en ge délyt adok ar ra, hogy a
Felsõszentkirályi pusz tán az elõ írt en ge dé -
lye zé si el já rá sok le foly ta tá sa után, az ösz -
 szes fel té te lek fenn for gá sa ese tén a
159000/ 1941. F.M.sz. ren de let 6.§. 1. bek.
C. pont ja sze rint mi nõ sü lõ kistejbegyûjtõ

ipar gya kor lá sá ra jo go sí tó ipar en ge délyt ki -
ad jon. A 159000/1941. F.M. sz. rend. 17 §-
nak 3.bek. ér tel mé ben az ipar ha tó ság a F.
M. elõ ze tes hoz zá já ru lá sát tar tal ma zó le írat
meg ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
hely szí ni tár gya lást tûz ki. A tár gya lás ra
meg kell hív ni: a ké rel me zõt, a köz sé gi elõ -
já ró sá got, a tisz ti or vost, a me gyei ál la mi
gaz da sá gi fel ügye lõ sé get. A szak ér tõk
meg te kin tik a he lyi sé ge ket. Jegy zõ könyv
rög zí ti majd a szak kö ze gek vé le mé nyét. Az
elõ írt kö ve tel mé nye ket e ren de let 11.§-a
rész le te sen fel so rol ja. A ren de let foly tán a
tár gya lást 1948. má jus 13. nap já ra tû zöm
ki.  Fel hí vom a tisz ti or vost, és a vár me gyei
gaz da sá gi fel ügye lõt, hogy ezen hely szí ni
tár gya lá son je len jen meg. Ké rem a köz -
igaz ga tá si ki ren delt ség ve ze tõ jét, hogy õ is
le gyen je len, a hely szí ni tár gya lá son jegy -
zõ köny vet ve zes se". Kecs ke mét 1948. má -
jus 3. A ha tó ság ve ze tõ je Bá rány Já nos sk.

Az iro má nyok mel lett nem ta lál tam
olyan anya got, jegy zõ köny vet, amely tar -
tal maz ta vol na a hely szí ni szem lét. Mi vel
Szent ki rá lyon mû kö dött tej be gyûj tõ ál lo -
más, az is bi zo nyít ja azt a tényt, hogy ered -
mé nyes tár gya lás folyt 1948. má jus 13-án
Szent ki rá lyon.

Köz re ad ta: Ke nye res Dé nes.

Ada lé kok Szent ki rály tör té ne té hez

Há zas sá gi év for du lót ün ne pelt Bé ni
Sán dor és Bé ni Sándorné Vá ri Má ria. Öt -
ven év vel ez elõtt fo gad tak örök hû sé get egy -
más nak. A ne ve ze tes na pot az arany la ko dal -
mat ün nep lõ ket né pes ro kon ság, és a csa lád
tag jai, két gyer me kük, és hat uno ká juk kö -
szön töt ték. 

Ma ri ka né ni, Sa nyi bá csi! A Hír mon dó
szer kesz tõ sé ge ne vé ben kí vá nunk még sok-
sok együtt töl tött évet bé kes ség ben és jó
egész ség ben. Is ten él tes se Önö ket!

-szerk-

Az éle tet vé ges vé gig együtt kell le él ni,
Úgy vá lik el mit ér a nõ és a fér fi.
Jót és ros  szat meg osz ta ni, ka cag ni és sír ni,
a sze re lem dal, me lyet együtt kell meg ír ni.

Há zas sá gi év for du ló

A gyõz tes bog rács alatt lo bog a tûz

Majd nem kész Ala kul már Iga zi kis kós to ló

A szí ne már na gyon szép
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Al má val töl tött csir ke comb zöld sé ges tócsnival

Hoz zá va lók:
1 kg csir ke comb, 2 db al ma, grill csir ke-fû szer só,
olaj a sü tés hez; a zöld sé ges tócsnihoz: 2-3 szál
sár ga ré pa, 1 nagy fej hagy ma, 4-5 db krump li, 1
db cukkini, 1 db pad li zsán, 2-3 to jás, liszt, só, pet -
re zse lyem zöld, olaj a sü tés hez.

El ké szí té se:
A csir ke com bot elõ zõ es te jól be dör zsöl jük az olaj ban el ke vert
grill csir ke-fû szer só val, és eb ben a pác ban hagy juk fel hasz ná lá sig.
Az al mát meg há moz zuk, kis sze le tek re vág juk, és azo kat a csir ke
bõ re alá dug juk úgy, hogy ne lát sza nak ki. A tep si ben egy más sal
szem be for gat va el he lyez zük a csir ke com bo kat, mel lé tes  szük a
ma ra dék al ma da rab ká kat is, majd az egé szet meg lo csol juk a pác -
lé vel. Fó li á val le ta kar juk, és for ró sü tõ be tol va kb. 20 per cig pá rol -
juk kö ze pes hõ fo kon. Ha a hús meg pu hult, le ves  szük a fó li át, és ki -
csit ma ga sabb fo ko za ton 10-15 perc alatt ro po gós ra süt jük. Köz -
ben né ha meg lo csol gat juk a pe cse nye lé vel, hogy ne szá rad jon ki.
A tócsnihoz a zöld sé ge ket meg há moz zuk, le re szel jük, ös  sze ke ver -
jük a to jás sal és szük ség sze rin ti liszt tel, só val és ap rí tott pet re zse -
lyem zöld del íze sít jük, majd evõ ka nál lal for ró olaj ba szag gat juk, és
meg süt jük. Az al má val töl tött csir ke com bo kat zöld sé ges tócsnival
tá lal juk.
Jó ét vá gyat kí ván 

Kenyeresné Zsu zsi ka

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK OK TÓ BER IDÕ JÁ RÁ SA
Amen  nyi re ked ve zett az idõ já rás a tü ze lõ-meg ta ka rí tás nak,

leg alább an  nyi ra nem hasz nált az õszi ve té sek ta laj-elõ ké szí té sé -
nek. A hó nap el sõ né hány nap ja szin te nyá ri as han gu la tú an nap -
sü té ses me leg volt, 20-25 C kö rü li nap pa li hõ mér sék let tel. A nö -
vé nyek - el sõ sor ban a fák sem mi je lét nem mu tat ták, hogy nap -
tár sze rint õsz van. A lom bok nem sár gul tak, a dió éré se több he -
tet ké sett. Ez a sok nap sü tés tet te iga zán édes sé a szõ lõ ket. Az el -
sõ je len tõ sebb haj na li fagy a hó nap kö ze pén ér ke zett, és több mé -
te res ma gas sá gig hi deg le he le té vel tönk re tet te a fagy ér zé keny
fák-bok rok le ve le it /eperfa, akác, dió/. A lágy szá rú nö vé nyek is
ál do za tul es tek az el sõ fagy nak. A hó nap má so dik fe lé re sem le -
he tett pa nasz kod ni. Szép és jó idõ volt né mi kis esõ vel, csak ke -
vés volt. A szá raz ság el le né re a hó nap vé gén a Ta si-ér al ján meg -
je lent a ta laj víz, ami an nak tud ha tó be, hogy az idén a víz szint
nem süllyedt mély re az el múlt évi csa pa dék bõ ség kö vet kez té -
ben. 

Je len leg a ta laj víz szint 275 cm-en van. Egy év vel ez elõtt 170
cm volt. A jó idõ kés lel tet te a ván dor var jak ér ke zé sét, az el sõt
21-én lát tam fa lunk fö lött re pül ni. A dar va kat iga zán nagy csa pa -
tok ban 25-e után le he tett lát ni. Ezek a "krukkogó" nagy tes tû ván -
dor ma da rak egy ko ron ha zánk te rü le tén is fész kel tek. Nem vé let -
len, hogy né mely vá ro sunk cí me ré ben is sze re pel ez a pom pás
kül sõ vel meg ál dott ma dár /Tompa, Ma kó, Püspökladány/. Ma
már csak egy-két hó na pos pi he nõ hely nek hasz nál ják a na gyobb
pusz ta sá go kat, úgy mint Hor to bá gyot, a Sze ged kör nyé ki pusz tá -
kat. A 2008-as da ru szám lá lás kor a Hor to bá gyon kö zel 80.000
egye det szá mol tak meg. Rend sze re sen lá to gat ják a zöld ve té se -
ket, és a ku ko ri ca tar ló kat, egy kis zöl det és sze mest csi pe get ni,
hogy az tán szép las san te le lõ he lyük re Af ri ká ba vagy a Kö zel -ke -
let re vo nul ja nak. Gya kor la ti lag már min den ván dor ma dár el köl -
tö zött. A ker ti rozs da far kú ki vé te lé vel. Ezek a há zunk kö rül ma -
gu kat mu to ga tó éne kes ma da rak még ki tar ta nak. Na gyon gyor -
san el tud nak tûn ni, el sõ sor ban éj jel ván do rol nak, ki véd ve a ra -
ga do zó ma da rak éles lá tá sát, ez zel éle tü ket ment ve. Csa pa dék vi -
szo nyok: 7-én 0,8 mm, 10-én 0,3 mm, 20-án 13,2 mm, 22-én 1,6
mm. 23-án 3,2 mm, 24-én 6,2 mm. Ös  sze sen: 25.3 mm. A sok évi
át lag: 34 mm.                                                                Vecsei.

No vem be ri csil la gos ég bolt
Az egy re hû vö sö dõ es ték ki csit di der gõs sé te szik az

eget fi gye lõ ér dek lõ dõ ket. Ha de rült az idõ, és köd vagy pá -
ra nem za var ja a tisz ta lá tást, egész éj jel lát hat juk Nap rend -
sze rünk óri ás boly gó ját a Ju pi tert.

Öt ször mes  szebb van a Nap tól, mint él te tõ boly gónk a
Föld. Át mé rõ je 11-sze re se, míg sú lya 318-szo ro sa Föl dün -
ké nek. A Ju pi ter óri á si elekt ro mág ne ses su gár zás sal ren del -
ke zik, me lyet a föl di élet nem bír na ki, sõt a mû sze re ink is
tönk re men né nek. A kö ze lé be irá nyí tott mes ter sé ges égi tes -
te ket ezért kü lön le ges vé dõ bur ko lat tal lát ják el. Ez az óri -
ás boly gó Nap rend sze rünk "sze mét be gyûj tõ je", hi szen ha -
tal mas gra vi tá ci ó já val ma gá hoz vonz za a Nap rend szer kül -
sõ fe lé bõl ér ke zõ koz mi kus ere de tû ûr tör me lé ket, me lyek
egyes eset ben ve szé lye sek len né nek a föl di élet re, vagy ve -
szé lyez tet nék azt. Né hány éve egy üs tö kös be csa pó dá sát fi -
gyel het ték meg a ku ta tók. Nagy va ló szí nû ség gel föl dünk re
ez a be csa pó dás vég ze tes lett vol na, leg alább is az élõ vi lág -
ra. Mû ve lõ dé si há zunk tük rös táv csö vé vel le het lát ni a Ju -
pi ter 4-500 km-es se bes ség gel ro ha nó fel hõ sáv ja it, vagy a
négy leg na gyobb hold ját. Ég bol tun kon majd nem a fe jünk
fö lött, ki csit nyu ga tabb ra lát szik sza bad szem mel el mo só -
dott hos  szú kás folt ként az Androméda köd. Ez egy ga la xis,
mely nek spi rá lis kar ja it már ki sebb táv csõ vel is meg lát hat -
juk. Ér de kes sé ge, hogy a tá vo li jö võ ben Tej út rend sze rünk
ne ki üt kö zik. A szá mí tá sok sze rint a két ga la xis órán kén ti
más fél mil lió ki lo mé te res se bes ség gel kö ze le dik egy más -
hoz. Ked ves Ol va só! Ha mind ezek rõl töb bet sze ret ne tud -
ni, ké rem, lá to gas sa csil la gász klu bun kat.

V.F.

K ö s z ö n t é s

Sok sze re tet tel kö szön tünk név na pod al kal má ból

id. CSÕSZ  IM RE

Az élet bár mi lyen ne héz és mos to ha,
Sze ret ni meg ta nít, de fe led ni so ha.

Sze re tõ fe le sé ged
és Csa lá dod

Anyakönyvihírek
Szü let tek: Zana Cosmina Blanca 2011. ok tó ber
18-án any ja ne ve: Láz ár Cosmina; Pácsa Ad ri án
2011. ok tó ber 24-én any ja ne ve: La ka tos Li za; Csákvári
Han na 2011. ok tó ber 31-én any ja ne ve: Hor váth Klá ra

El hunyt:
Szente-Varga Já nos élt 78 évet



* 110 m2 alap te rü le tû, köz pon ti fû té ses fel újí tott szép
ház el adó Szent ki rá lyon köz pont hoz kö zel. Nagy pin ce,
be épít he tõ te tõ tér, nagy mel lék épü let, mû hely, ga rázs. Ér -
dek lõd ni a 06 30 813 56 98 te le fon szá mon.

* Csa lá di ház el adó Szent ki rá lyon, a Dó zsa György ut -
ca 16. szám alatt. Ér dek lõd ni a 06 70 882 7051 te le fon szá -
mon.

* El adó ház Szent ki rá lyon, a Pe tõ fi Sán dor ut ca 13.
szám alatt. Ér dek lõd ni 06 76 445 084 te le fon szá mon.

* El adó vit ri nes tv-szek rény, fran cia ág  gyá ala kít ha tó
négy sze mé lyes ka na pé 2 plüs sel, ci põs szek rény. Ér dek -
lõd ni: 06-30/97-92-162 

* La kó ház el adó! 2 szo ba, kony ha, elõ szo ba, für dõ szo -
ba, spájz. 70 négy zet mé ter hasz nos tér, ren de zett kör nye -
zet. Irány ár 4,5 mil lió fo rint. Ér dek lõd ni: 06-70/881-8163

HIRDETÉSEK

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc -Munkatár-
sak:Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, KatznéAlmási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai
Ferencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,TakácsnéKissMárta,VargaBéláné,
VarjúnéSzéchenyiMarianna -Szerkesztõségcíme:PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -Tel./fax:76/597-011 -Készül350példányban
Nyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

KÖNYVELÉSTÉSKÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalokcsaládigazdák,egyénivállalkozók,

BT-k,Kft-krészére.Vállalkozásindításávalkapcsolatos
tanácsadás,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.Õstermelõk,magánszemélyek
adóbevallásátelkészítem.

Az iro da nyit va tar tá sa: hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
Érd.:76/343-219vagy06-30/266-85-36

VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.

Pá lyá zat fecs ke há zi
la ká sok bér le ti jo gá ra

Szent ki rály köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-
tes tü le te pá lyá za tot ír ki az ön kor mány zat tu laj do ná -
ban lé võ Szent ki rály, Sallai u. 10. szám alat ti fecs ke -
ház 1. és 4. szá mú gar zon la ká sá nak bér le té re. A pá lyá -
za tok be adá si ha tár ide je: 2011. no vem ber 21. hét fõ 12
óra. A pá lyá za to kat a pá lyá za ti adat lap ki töl té sé vel, a
szük sé ges mel lék le tek csa to lá sá val a Pol gár mes te ri
Hi va tal cí mé re pos tán, vagy sze mé lye sen kell el jut tat -
ni. A rész le tes pá lyá za ti ki írás és adat lap a Pol gár mes -
te ri Hi va tal ban ügy fél fo ga dá si idõ ben át ve he tõ. A pá -
lyá za tok el bí rá lá sát a kép vi se lõ-tes tü let vég zi, leg ké -
sõbb 2011. no vem ber 30-ig.

Sza bó Gel lért pol gár mes ter

Csil la gász szak kör Szent ki rá lyon
a mû ve lõ dé si ház ban

Szem lé le tes elõ adá sok kal, csil la gá sza ti té má jú fil mek -
kel és táv csö ves be mu ta tó val sze ret ném a csil la gá szat
alap ja it meg is mer tet ni min den ér dek lõ dõ vel.

No vem be ri idõ pont ok: 11-én pén te ken, es te 5 órá tól. 
25-én pén te ken, es te 5 órá tól.
Min den ér dek lõ dõt vá rok a Mû ve lõ dé si Ház ban.

Sza káll Nor bert

"A ku tyák azon nal jön nek, ha hív juk õket; a macs kák ve -
szik az üze ne tet, de csak ak kor jön nek, ha õk jó nak lát ják."
"Egyet len ál lat faj sem ala kí tott ki olyan meg hitt vi szonyt
az em ber rel, s õriz te meg an  nyi ra moz gá si és cse lek vé si
sza bad sá gát, mint a macs ka."
"A macs kák hal ló szer ve úgy lett fel épít ve, hogy az em be -
ri hang, be ha tol ván az egyik fü lön, za var ta la nul tá voz has -
son a má si kon."
"Túljárni egy macska eszén, aki nem akar befáradni a
házba - ez bizony felér egy sakkfeladvánnyal."

AFO RIZ MÁK


