
Harang csendül,  
Ének zendül,  
Messze zsong a hálaének  
Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  
Magába száll minden lélek. 

Minden ember  
Szeretettel  
Borul földre imádkozni,  
Az én kedves kis falumban  
A Messiás  
Boldogságot szokott hozni.

A templomba  
Hosszú sorba'  
Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  
Hálát adnak  
A magasság Istenének.

 

Mintha itt lenn  
A nagy Isten  
Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumban  
Minden szívben  
Csak szeretet lakik máma.
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A képviselő-testület november 24-én tar-
totta soron következő ülését. A napirendek 
között szerepelt a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázatok elbírálása, tájékoztató az 
Egészségház, a Művelődési Ház, a Könyvtár 
és a Tánccsoport tevékenységéről, előter-
jesztés a 2012. évi víz- és csatornadíjakról, a 
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának 
módosításáról, az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról, az önkormány-
zat és intézményei 2012. évi belső ellen-
őrzési tervéről, az önkormányzat pénzügyi 
helyzetéről és a szemétkezelésről. Az ülésen 
minden képviselőtag jelen volt.

Az ülés megnyitása után dr. Lipka 
Klaudia jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíj-pályázati felhívásra 18 db „A” típu-
sú (jelenleg is felsőoktatási tanulmányokat 
folytató) és 3 db „B” típusú (tanulmánya-
it 2012-ben kezdő, jelenleg 4. évfolyamos 
középiskolás tanuló) pályázat érkezett. 

A képviselő-testület személyenként 
havonta 5.000.- Ft támogatásról döntött 3 
pályázó esetében, a további 18 hallgató 
havonta 4.000.- Ft támogatásban részesül.

A képviselő-testület a „B” típusú pályá-
zat alapján támogatásban részesülők család-
jának jövedelmi viszonyait felülvizsgálta, és 
egyetértett a támogatás eddigi összegének 
további folyósításával minden hallgató ese-
tében.

Második napirendi pont keretében 
Osbáthné Rauscher Erika intézményvezető 
beszámolt az Egészségház és Idősek Klubja 
működéséről. Elmondta, hogy a házi segít-
ségnyújtás a hét öt munkanapján biztosított, 
mely feladatot három szociális gondozó látja 
el. A szolgálat mindazon személyek számára 
biztosítja a házi segítségnyújtást, akik a 
településen állandó lakcímmel rendelkeznek, 
ellátásukat saját maguk nem képesek megol-
dani, ellátásukról senki nem gondoskodik, 
napi négy órát meg nem haladó gondozási 
szükséglettel rendelkeznek. Leggyakoribb 
gondozási tevékenység a vásárlás, személyi, 
környezeti, élelmezési higiéné biztosítása, 
orvoshoz kísérés, gyógyszerellátás segítése, 
segítés hivatalos ügyek intézésében, vérnyo-
más és vércukormérés, pszichés-mentális 
gondozás. Szociális étkeztetés keretében az 
önkormányzat tanyagondnoki kiszállítással 
a község közigazgatási területén étkezésben 
részesíti az igénylőt, illetve az általa eltar-
tottat, aki kora vagy egészségi állapota miatt 
nem képes a napi egyszeri meleg ételről más 
módon gondoskodni. Jelenleg 42 étkező van, 
de ez a létszám hónapról hónapra változik.

A védőnő feladata a várandós gondozás, 
szülésre felkészítés, újszülött és gyermek-
ágyas anya fokozott figyelemmel kíséré-
se, szoptatásra felkészítés, ebben történő 
segítségnyújtás, csecsemő és kisgyermek 
gondozásának segítése, tanácsadás, oktatási 
intézményekben tisztasági, illetve iskolában 
szűrővizsgálatok elvégzése, korcsoporttól 

független komplex családgondozás. 2011-
ben jelentkezett várandósok száma 13 fő, a 0-
7 éves korú gyermekek száma 128 fő, ebből 
csecsemő 20 fő. Állandó munkakapcsolat-
ban van az oktatási intézmények vezetőivel, 
dolgozóival, a gyermekjóléti szolgálattal, a 
polgármesteri hivatal gyámügyi előadójával, 
gyermek- és háziorvossal, nőgyógyásszal, 
tanyagondnokokkal. Kölcsönösen tájékoz-
tatják egymást, segítenek az ügyek minél 
gyorsabb intézésében. A képviselő-testület a 
tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Ezt követően Gergely Attiláné közműve-
lődési felelős beszámolt a Művelődési Ház 
tevékenységéről. Elmondta, hogy az előző 
beszámolót követő egy éves időszak az isko-
la által szervezett jótékonysági gálával kez-
dődött novemberben, majd lakossági fórum 
volt. A polgárőrök, és a nyugdíjasok tartották 
évzáró ünnepségüket, az iskola és a könyvtár 
szervezésében karácsonyi bábjáték előadás 
volt, majd alapítványi sorsolás. A szilveszteri 
mulatságot ismét a vadásztársaság rendez-
te. A 2011-es év véradással kezdődött. A 
Nemzeti Együttműködés keretében minden 
hónap második szerdáján megbeszélés volt 
a faluközösséget érintő fontosabb kérdé-
sek megvitatására. A Magyarok Szövetsége 
helyi csoportja tájékoztató előadássorozatot 
indított heti egy alkalommal, öt héten keresz-
tül. A március 15-i ünnepséget idén is a 
Gazdakör szervezte. Ebben az évben immár 
harmadik alkalommal rendeztük meg az 
augusztus 20-i ünnepséget a Művelődési Ház 
kertjében. Ugyanezen a héten részt vettünk 
a Kecskeméti Hírös Napokon. Augusztus 
21-én volt a Falunapi ünnepség. Szeptember 
17-én tartottuk a szüreti felvonulást, és a szü-
reti bált, mely iránt évről-évre egyre kisebb 
az érdeklődés. Idén ötödik alkalommal került 
megrendezésre a Nosztalgia bál, mely szin-
tén az érdeklődés hiánya miatt nem mondha-
tó túl sikeresnek. A Művelődési Házban jön-
nek össze a faluban működő szervezeteink. 
Ezek a nyugdíjas klub, a táncosok, a SZIKE, 
a mozgáskorlátozottak, csillagászati szak-
kör, polgárőrök, dobkör, kártya klub, nóta 
klub, tánc klub, stb. Az iskola és óvoda is itt 
tartja ünnepségeit, ezen felül családi rendez-
vényekre (születésnap, keresztelő, névnap, 
ballagási ebéd, esküvő, stb.) is bérbe adjuk a 
Házat, valamint egyéb értekezletek is voltak 
(Aranykert TÉSZ közgyűlés, magvetők és 
értékesítők találkozója, polgármesteri fórum, 
értekezlet, vadásztársaság, hegyközség, taka-
rékszövetkezet megbeszélései, falugyűlés, 
kistérségi záró ebéd, stb. Mindezeken felül 
árusok, termékbemutatósok részére folya-
matosan bérbe adjuk a nagytermet, ebben az 
évben eddig 104 alkalommal.

E napirendi pont keretében került sor a 
Könyvtár és a helyi Tánccsoport tevékenysé-
gének ismertetésére. Szutor Sándorné könyv-
táros elmondta, hogy a Könyvtár az előző 
évhez hasonlóan, hétfői szünnap mellett 
keddtől péntekig10-17 óráig, illetve minden 

szombaton 9-12 óráig volt nyitva. Jelenleg 
11.182 db dokumentum képezi az állományt. 
A beszámoló készítésének napján 292 érvé-
nyes tagsággal rendelkező, aktív olvasója 
volt a Könyvtárnak, ebből 119 férfi, és 173 
nő. Kor szerinti megoszlás: 65 év feletti 8 
fő, 14-65 év közötti 158 fő, 14 év alatti 126 
fő. A továbbiakban részletesen ismertette 
a különböző könyvtárhasználati szokásokat 
(látogatottság megoszlása, könyvtárhasz-
nálat megoszlása, kölcsönzések számának 
alakulása, internet használatok száma, stb.), 
majd beszámolt a könyvtári rendezvények-
ről. Országos rendezvényhez csatlakoztak: 
Internet Fiesta, Könyvtárak összefogása a 
társadalomért. Kistérségi szolgáltatás kere-
tében: Varázslók és varázslatok – mesés fog-
lalkozás. Helyi programok: Wass Albert fel-
olvasó est, olvasókör, kézműves foglalkozá-
sok, könyvtárlátogatások az óvodások részé-
ről, társasjáték délelőttök, filmklub, EU-óra: 
egység a sokszínűségben, húsvéti tojásgyűjtő 
játék, húsvéti szokások, Magyarország neve-
zetességei. Kiállítások: szentkirályi fotópá-
lyázat alkotásai, Liszt Ferenc tablókiállítás. 
Fejlesztések: kistérségi szolgáltatástól 1 db 
hordozható tábla, társasjátékok. Munkám 
során próbálom valamennyi korosztály olva-
sási igényét kielégíteni. Idén elsősorban a 
felnőtt szépirodalmat fejlesztettem, azokat 
keresik a legtöbben. A számítógépes gép-
parkból 1 gép teljesen kiesett, de másik 3 
is felújításra, javításra szorul. Így jelenleg 
5 gép az, ami maradéktalanul ki tudja az 
olvasókat szolgálni, és ez bizonyos időszak-
okban kevésnek bizonyul. A jelenlegi folyó-
iratok nagy részét a kistérségi szolgáltatástól 
kapjuk, ezeken most próbálok változtatni, 
hogy még olvasottabbak legyenek. A könyv-
tárban rendszeresen tartja összejöveteleit a 
Magyarok Szövetsége, és egy Asszony Klub 
is alakulóban van. Ezen kívül az alakformáló 
tornának is a könyvtár ad helyet, bár időnként 
már majdnem kicsinek bizonyul erre. A nyári 
szünetben szükségessé válik majd egy tisz-
tító festés elsősorban a lépcső, és az oszlop 
környékén, valamint néhány új polcot is kell 
majd készíteni.

Ezt követően Takácsné Kis Márta, a 
Tánccsoport vezetője arról tájékoztatott, 
hogy ebben az évben 103 gyermek és fiatal 
táncolt, 6 korcsoportban. Két fiatal az aktív 
táncolás mellett oktatást is vállalt egy-egy 
csoportban, sőt vendégoktató is volt. A gye-
rekek hétköznap délutánonként, a fiatalok 
hétvégén este próbálnak a Művelődési Ház 
nagytermében. Nagy szolgálatot tesz a pince, 
ahol a ruhákat tárolják, és amit öltözőnek 
is használnak, igaz már nagyon kinőtték. 
Jó lenne bővíteni. Beszámolójának további 
részében részletesen ismertette az ifjúsági 
csoport fellépéseit. Ami az eredményeket 
illeti: a Kecskeméten megrendezett Városi 
Showtánc versenyen 4 csoporttal vettek 
részt, ahol az Ifjúsági Csoport két aranyér-
met is nyert. 

a képviselő-testület november 24-ei ülésén történt
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EGy MÁSiK SzEMETES EMBER TöpREnGéSEi
A novemberi Szentkirályi Hírmondóban 

Polgármester Úr cikkét elolvasva gondol-
kodtam el azon, hogy nehéz, de szükséges 
feladat a szelektív hulladékgyűjtés beveze-
tése a kisebb – jelen esetben a szentkirályi 
– közösségek szintjén is, hiszen a szelektív 
hulladékgyűjtés egyfajta ránevelése az em-
bereknek arra, hogy egyre inkább szükséges 
a környezet megbecsülése, ápolása. Amikor  
a 44-es útról lekanyarodva az ember Szent-
király felé igyekszik az út menti árokban 
olyat láthat, amire egyszerűen nem lehet 
magyarázatot adni. Zsákszámra áll a szemét 
az árokban, sőt néhol még csak arra sem 
veszik a fáradságot, hogy zsákba tegyék a 
hulladékot, egyenesen az árokba öntik a sze-
metet. Az egy dolog, hogy ez a cselekedet 
mennyire kulturált, vagy nem – EGYÉR-
TELMŰEN NEM AZ – de az ember keze 
azért ökölbe szorul és esetleg olyan dolog is 
az eszébe juthat, amit már a nyomdafesték 

sem tűr meg. Az sem kultúremberhez való 
cselekedet, amikor a cigaretta csikket a ki-
helyezett kukától 30 cm-re álldogáló ember 
a földre dobja, de ilyenkor az ember azzal 
próbálja nyugtatni magát, hogy a városban 
talán nem olyan szoros az ember kapcsolata 
a környezetével és esetleg nem olyan egy-
értelmű az sem, hogy az a csikk nem tűnik 
el magától. Aki faluról származik, annak 
vannak bizonyos elképzelései arról, hogy a 
szemét nem magától tűnik el, és hogy nem 
megoldás, ha pl. az autó karosszériáját 1 mé-
ter mélyre ássuk a földbe.

Néhány héttel ezelőtt Szentkirályról 
Kocsér felé haladva -a Jászúttól kb. 500 mé-
terre fekvő erdőnkhöz mentünk ki. Szépen 
sütött a nap, friss volt a levegő és telve vol-
tunk tettvággyal, hogy a szükséges mennyi-
ségű fát termeljük be, ezzel is felkészülve a 
téli fűtési szezonra. Azonban olyan dologgal 
kellett szembesülnünk, amit nem akartunk 

elhinni. Az erdőben ott állt egy egy nagy 
rakás szemét! Egészen pontosan háztartási 
hulladék, rossz kávéfőző, rongyok, különbö-
ző papírok, törött poharak stb.. Egyetlen egy 
dolog jut ilyenkor az ember eszébe, mégpe-
dig az, hogy de jó is lenne ezt a szemét hal-
mot beönteni annak az embernek a kertjébe, 
aki idehozta. Felmerül a kérdés, hogy szent-
királyi hozta-e ide? Felesleges fizetni a sze-
métdíjat?  Mindenki vigye a hulladékot oda, 
ahová szeretné? Mivel többszöri kérésünkre 
a szeméthalom nem ment arrébb, ezért mi 
szedtük össze és vittük el haza, mert ott 
nem maradhatott. Annyit szeretnék üzenni 
így annak az embernek, aki azt a szemetet 
odahozta, hogy a szemétnek honvágya van, 
szeretne visszamenni. Ha a szerkesztőségen 
keresztül megkapjuk a címet szívesen visz-
szajuttatjuk.

Üdvözlettel és köszönettel:
Csorba Zoltán

A „Szépség és a Szörnyeteg” c. keringő 
a társastánc, a Piroska és Farkas c. kore-
ográfia a showtánc kategóriában lett első 
helyezett. A 6.-7. osztályos korcsoport a 
Pinokkió c. koreográfiával az ezüstérmet 
hozhatta el. A 4.-5. osztályosok Madagaszkár 
c. tánca 4., a középiskolás lányok Alvin és a 
mókusok c. produkciója 9. helyezést ért el. 
Nagy örömmel tettek eleget a felvidéki és 
az erdélyi felkéréseknek. Vágkirályfa falu-
napján Tánccsoportunk 2 órás műsora volt 
a fő program. Nagy szeretettel fogadták a 
csoportot Erdélyben is, ahol két alkalommal 
léptek fel a színvonalas rendezvényen. A sok 
szereplés, melyeket persze rengeteg próba 
előzött meg, még jobban összekovácsol-
ta a csapatot. Mindez az előadásmódon is 
tükröződött, melyet a nézők is észrevettek, 
és őszinte elismeréssel gratuláltak. Ebben 
az évben is két saját szervezésű progra-
munk volt: a Táncos bál márciusban, és 
a Táncévzáró júniusban. Mindkettő nagy 
sikerrel zárult. Köszönjük a vállalkozók, a 
szülők, és a magánszemélyek támogatását, 
segítségét! Az ifjúsági csoporttal négyna-
pos kiránduláson voltunk a Balatonnál. A 
Balatongyöröki Borfesztiválon tánctudá-
sunkat is bemutathattuk. Említésre méltó, 
hogy táncosaink minden évben ajándékkal 
lepik meg párjukat születés- és névnapjukon. 
Decemberben pedig nagy izgalommal várjuk 
a „táncos Mikulást”! A fellépésekre való 
utazást elsősorban személygépkocsikkal old-
juk meg, illetve segítségünkre vannak az 
Önkormányzat kisbuszai is. Fiataljaink hoz-
zákezdtek a Szentkirályi Tánccsoport honlap-
jának szerkesztéséhez. Remélem, hamarosan 
elkészül! Köszönünk minden segítséget és 
támogatást! A képviselő-testület a tájékozta-
tókat egyhangúlag tudomásul vette.

A negyedik napirendi pont keretében a 
víz- és csatornadíjakról szóló helyi rendelet 
megalkotására került sor. A polgármester 
előterjesztésében elmondta, hogy a Bácsvíz 

Zrt. eljuttatta a 2012. évi víz- és csatorna-
díjakra vonatkozó javaslatát, mely szerint a 
díjemelés mértéke 4,48 %-ra jön ki. A Zrt. 
javaslata az, hogy a jövő évi Áfa-emelkedés 
2 %-os mértékét a lakossági fogyasztók 
körében átvállalnák, így a ténylegesen érvé-
nyesülő emelkedés csak 2,48%-os lenne, 
mely a vízdíj esetében 6 forintos, a csatorna-
díj esetében 7 forintos emelkedést jelentene a 
lakossági díjban köbméterenként. Az emelés 
után a lakossági vízdíj 293.-, a csatornadíj 
297.-, a közületi vízdíj 343.-, a csatornadíj 
379.- Ft köbméterenként. A képviselő-testü-
let a fentieket egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a polgármester arról tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy az óvoda veze-
tője kérelemmel fordult a képviselő-testület-
hez az óvoda alapító okiratának módosítása 
céljából, mivel az óvodába járó egyik kis-
gyermek esetében autizmust diagnosztizál-
tak. Jelenleg az óvoda alapító okiratában 
nem szerepel, hogy az intézmény felvállalja 
hasonló kisgyermekek nevelését. A képvise-
lő-testület egyhangúlag egyetértett az alapító 
okirat módosításával.

A hatodik napirendi pont keretében a 
2012. évi költségvetési koncepció megtár-
gyalása következett. A költségvetési elő-
adó elmondta, hogy a koncepció összeállí-
tásakor a kormányzat által kiírt szempont-
ok figyelembevételével legfontosabbnak 
a kötelező feladatokat és az azokat ellátó 
intézményeink biztonságos fenntartását, 
valamint az önkormányzat területén élő 
rászorult emberek támogatását tartottuk. 
A bevételek összeállításánál a normatív 
támogatásoknál a kormány által ismerte-
tett normatívákat alkalmaztuk.  Az összes 
bevételek tervezett összege 227.278 ezer 
forint. A kiadásoknál a személyi juttatások 
esetében csak a soros előrelépésekkel szá-
moltunk, jubileumi jutalomra terveztünk 
500 e forintot. A fejlesztéseknél 5.948 e 
forint kiadást terveztünk, melyben szerepel 

erdőtelepítés, a művelődési háznál érde-
keltségnövelő fejlesztés pályázathoz, és 
egyéb pályázatokhoz (helyi piac létesítése, 
faluközpont felújítás, tanyagondnoki szol-
gálatok fejlesztése, falunap megrendezése) 
önerő biztosítása. Az önkormányzat által 
biztosított rendszeres és nem rendszeres 
segélyeknél a 2011. évet vettük alapul, de 
ahol kevesebb volt a felhasználás a terve-
zettnél, ott csökkentettük a keretet. A ter-
vezett kiadás 254.728 e Ft.  A forráshiány 
a koncepció összeállításakor 27.450 e Ft. A 
képviselőtagok a koncepciót egyhangúlag 
jóváhagyták az előterjesztés szerint.

A képviselőtagok megkapták a követke-
ző évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, 
mely tartalmazza az általános iskola esetében 
a normatív állami hozzájárulások igénybevé-
telét igazoló bizonylatok és nyilvántartások 
ellenőrzését, valamint a házi segítségnyújtás 
nyilvántartásainak és bizonylatainak ellenőr-
zését. A képviselő-testület a tervet egyhangú-
lag jóváhagyta.

A képviselő-testület módosította a 
Tiszakécske város gesztorságával működő 
mikrotérség társulási megállapodását is.

Az „Egyebek” napirendi pont egyik témá-
ja az önkormányzat anyagi helyzete volt. A 
költségvetési előadó elmondta, hogy jelenleg 
15 millió forint tartozása van az önkormány-
zatnak a Szentkirályért Közalapítvány felé. 
A visszafizetés csak úgy valósulhat meg, ha 
adókintlévőségeink befolynak, amire jelen-
tős erőfeszítéseket teszünk. A polgármester 
hozzátette, hogy a legfrissebb adóbevételi 
adatok alapján a helyi adók befizetésének 
teljesülése kedvező, 89 %-os. Jelenleg a 
közműfejlesztési hozzájárulás elmaradások 
behajtása zajlik.

A másik téma a külterületi szemétgyűj-
tő konténerek bevonása, melyben döntés 
egyelőre nem született. A tanyagondnokok 
feladata lesz a külterületi lakosok ez irányú 
véleményének kikérése.
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„Sine ira et studio”
(„Harag és elfogultság nélkül”)

Mi, falusi polgármesterek a rendelke-
zésünkre bocsátott dokumentumok isme-
retében úgy látjuk, hogy a magyar köz-
igazgatás egészét, de különösen a 2000 
lakos alatti falvak életét bomlasztó törek-
vések vannak az új önkormányzati és a 
köznevelési törvény tervezetében.

Meggyőződésünk, hogy a nemzet 
jelenlegi nyomorúságáért semmiképpen 
sem okolhatók a Haza jelentős fundamen-
tumát alkotó, területének felét lefedő 2000 
lakos alatti falvak olyan mértékben, ami 
büntetést ránk akarnak mérni. Az állam-
igazgatási és helyi közigazgatási ügyin-
tézés megszüntetése éppen a leginkább 
segítségre szoruló lakosságcsoportokat 
hozná kilátástalan helyzetbe, gyermeke-
ink nevelésének állami irányítás alá voná-
sa, iskolaépületeink és vízművagyonunk 
elvétele pedig közösségeink önbecsülés-
ének elvesztésével, az „egy nap a világ” 
romboló hangulatának eluralkodásával, 
jövőbe vetett hitünk további szétporladá-
sával fenyeget. 

Ezt a falujáért személyes felelőssé-
get viselő polgármester nem tűrheti. Mi 
ugyanis a falunk fejlődésének előmozdítá-
sára és arra az Alkotmányra tettünk esküt, 
amely a faluközösségek tagjainak egyéni 
áldozatával is gyarapított települési köz-
tulajdont tiszteletben tartja. Nem fogadjuk 
el a falvakra, mint a fejlődés és a hatékony 
közigazgatás gátlóira osztott szerepet.

Kötelességünknek tartjuk jelezni, 
hogy eskünktől eltérni nem kívánunk, 
és minden eszközt megragadunk ahhoz, 
hogy vállalásunk akadályozóit jobb belá-
tásra bírjuk.

Lehívjuk ezért jogalkotóinkat az emel-
vényről az alapokhoz, közösen megszem-
lélni, hogy azok bírják-e még a felülről 
jövő nyomást. Hiába építgetünk ugyanis 
fent, ha az alap nem bírja, az egész ház 
(Haza) összedőlhet.

Egyetértünk a Nemzeti Vidékstratégia 
célkitűzésével: erkölcsi megújulásra, és 
a közösségek államának visszaszerzésére 
van szükség, mert a vidék igenis élni akar! 

A 2000 lakos alatti falvak népessége 
éppen egy Budapestnyi lakosságszámot 
ad ki. Elvárjuk, hogy döntéshozóink a 
fővárosunk társadalmi súlyával megegye-
ző, azaz rendkívül fontos tényezőként szá-
moljanak a nemzeti önfenntartást és közjót 
eddig is híven szolgáló falusiak-tanyasiak 
létfeltételeinek távlatos biztosításával. 

A Haza számunkra elsősorban a falun-
kat jelenti. Annak földjével, a rajta élő 
és gazdálkodó emberekkel. A Nemzeti 
Együttműködés Programja kimondja, 
hogy „az emberek egységes akarata a hata-
lom legfőbb forrása Magyarországon”. Az 
önkormányzati tulajdonok és közszolgálat 
államosításától való félelmünk, a városias 
politizálástól való idegenkedésünk arra 
indít minket, hogy országgyűlési képvi-
selőinket ebből a vidéki hatalomforrásból 
történő merítésre szólítsuk fel. Ne állja-
nak meg a városok határánál, az egész 
Országot tekintsék!

Személyes találkozókon ismerjék meg 
a hozzájuk tartozó falvak véleményét, és 
vegyék is figyelembe azt! Derítsék fel a nép 
józan többségének egységes akaratát, hogy 
valóban maguk mögött tudhassák az általuk 
képviselt választók felhatalmazását!

Nagy horderejű sarkalatos törvények 
tárgyalása kezdődik az országgyűlésben, 
amelyek hosszú évekre megalapozhatják 
közigazgatásunk, iskolarendszerünk fejlődé-
sét, életünk jobbítását, gyermekeink jövőjét. 

Nem pozíciónkat féltjük, lelkiismereti 
meggyőződésünk szerint cselekszünk: úgy 
utódaink jogos vádját, mint az önvádat el 
akarjuk kerülni, ami kétségtelenül megala-
pozott volna, ha most némák maradnánk.   

Döbbenten tapasztaljuk, hogy hazánk 
rendkívül nehéz gazdasági helyzetében 
bajainkból a kiutat arrafelé keresik orszá-
gos vezetőink, amely falvaink csaknem 
teljes ellehetetlenítésével jár, nem pedig 
arra, ahol a bajok gyökereznek, azaz a 
rövid távú öncélú hatalmi érdekek feladá-
sában, a valóságos nemzeti együttműkö-
dés megteremtésében.

2011. november 15-én
A Magyar Faluszövetség nevében

Szabó Gellért elnök sk.

Még nem késő… (A Magyar Faluszövetség kiáltványa)

egységben az erő!
Lassan vége ennek az évnek is. Fon-

tos és szükséges, hogy ilyenkor az ember 
végiggondolja mit tett, vagy épp mit nem 
tett meg. Amikor azokra gondol, melyeket 
sikerült megtennie kellemes érzés töltheti 
el, hogy no lám, mégsem hiába teltek az 
órák, vagy a napok. De ilyenkor eszébe 
jut az is, amit saját félelméből vagy má-
sok félelme miatt vagy egyszerűen csak 
az idő mértékének rossz megítélése miatt 
elmulasztott megtenni. Szükséges, hogy 
ez lejátszódjon az emberben. Miért? Vé-
leményem szerint azért, mert ha úgy gon-
dolja valaki, hogy mindent jól csinált, és 
soha nem hibázott el semmit, akkor van 
a legnagyobb tévúton. Viszont ha rájön, 
hogy mi vár még rá és szembe mer néz-
ni az előtte feltűnő akadályokkal, akkor 
a sikerhez csupán egy kis tett szükséges, 
és már túl is van azokon az akadályokon. 
Minden akadály addig tűnik óriásinak, 
ameddig el nem söpörjük az útból. Aztán 
majd jönnek még nagyobb akadályok és 
azokat is el kell söpörnünk. Nem biztos, 
hogy mindig az a jó irány, amelyik irányba 
a legkönnyebben folyik el a víz. A tetterő, 
az akarat, a hit olyan energia, amit ha po-
zitívan használunk, akkor a legnemesebb 
eszközzé képes válni akár a közösségért, 
akár saját magunkért.

Egyre inkább kezd bennem megerő-
södni az a meggyőződés, hogy az életben 
egy dolog mindig biztosan része az élet-
nek, hogy az embernek problémákkal, 
konfliktusokkal és elsősorban önmagával 
kell megbirkóznia. Lehet, hogy ideig-
óráig sikerül elkendőzni a szembenézést 
és a konfrontációt, de ez csak időleges. 
Mindenki meg fogja vívni a maga harcát. 
Csak az a kérdés, hogy állnak e mellette 
olyanok, akik segítik abban, hogy a he-
lyes döntést sikerüljön meghozni, vagy 
sem. Van-e még az emberekben annyi 
közösségi szellem, hogy hajlandók ál-
dozni azért, hogy jó legyen valami, egy 
hely, egy közösség, egy családi vacsora, 
és félre tudják-e tenni a személyes ellen-
érzésüket egy cél érdekében? Ami szin-
tén nagyon fontos az az, hogy a szülők 
ezt a magatartást át tudják adni a gyere-
keiknek és azok tudni is fogják, hogy mi 
az, amit kaptak az őseiktől? Remélem, 
hogy igen! Remélem!

Az Egyesület nevében minden ked-
ves olvasónak Áldott Karácsonyt és Bol-
dog Új Évet Kívánunk!

Csorba György

A Szentkirályi
ifjúsági egyesület

decemberi hírei

BALOGH LEVEnTE ELnyERTE
A „2011. éV VÁLLALKOzÓjA” dÍjAT 
2011. december 2., Budapest – A Vál-

lalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége (VOSZ) előterjesztése alapján az 
Ügyvezető Elnökség a „2011. Év Vállalko-
zója” díjban részesítette Balogh Leventét, 
a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonos-
ügyvezetőjét. Az ásványvíz forgalmazó cég 
Balogh Levente irányítása alatt több hazai 

és nemzetközi díjat is elnyert, azonban most 
először a cégvezető munkáját ismerték el. 
A díjat ma délután, a Magyar Vállalkozók 
Napja ünnepi rendezvényen vehette át a 
Művészetek Palotájában Varga Mihálytól, a 
Miniszterelnökség államtitkárától, Demján 
Sándortól, a VOSZ ügyvezető elnökétől és 
Tardos Jánostól, a VOSZ soros elnökétől. 



Szentkirályiak a haza üdvéért
Bizony, a szentkirályiak, tudomásunk sze-

rint, régebben és most is, főként a munkából 
veszik ki a részüket. Persze, apáink, nagyapá-
ink ott voltak a hősi halál verbunkján is, az 
első, majd a második világháború szenvedése-
iben, ott vacogtak a hadifogságban. [Recsegte 
is a rádió a II. világháború alatt a keleti front 
harcairól szólva: „a hős honvédeink állták az 
ellenség tüzét.” Majd egy túlélő később meg-
jegyezte: „a fenét, dehogy álltuk, elszenvedtük 
az oroszok tüzét.”] 

Ám 90 éve is teremtek hősök 
Szentkirálypusztáról. 1919-ben a vörös dik-
tatúrát, majd a román megszállást megelégel-
ve, Héjjas Iván (1890-1950) volt katonatiszt, 
repülőstiszt Kecskemét környékén megszer-
vezte a Rongyos Gárdát. [Rongyosnak azért 
nevezték, mert saját civil gúnyájukban vol-
tak, nem katonai egyenruhában.] Többnyire 
volt katonatisztek, háborút kiszolgált kato-
nák, földművesek álltak közéjük, s első 
fegyvertényük volt Budapest és az alföld 
román megszállása idején itt a környéken 
sok román fosztogatás megakadályozása. 
Irreguláris, gerilla módon harcoltak; gyorsa-
ságukkal, nagy tűzerejükkel meglepetéssze-
rű támadásokkal tudtak lecsapni. 

Ismert, hogy a trianoni békediktátum 
révén minden környező, frissen létrejött 
állam kapott kisebb-nagyobb (többnyire 
nagyobb) részt a Magyar Királyság területé-
ből. De hogy még a szintén vesztes Ausztria 
is nyújtotta a mancsát 4.000 km2 területért, 
ez már több volt a soknál! Hisz’ a világhá-
borúba is az Osztrák-Magyar Monarchia 
rángatta be Magyarországot. [A hadüzenet-
ről döntő koronatanácson csak Tisza István 
miniszterelnökünk szavazott a hadüzenet 
ellen, az osztrák és szláv származású minisz-
terek mellette.] Ausztria a nyugati határ-
szélen hasította volna le ezt az észak-déli 
irányban kb. 200 km hosszú területet, azért 
is, hogy ott „átjáró” jöhessen létre az északi 
szlávok (csehek) és a déli szlávok (szerbek) 
között. 1921 augusztusa közepén a szerbek 
végre elhagyták Baranyát, így a Szövetségi 
Katonai Bizottság elrendelte, hogy a béke-
diktátum értelmében adjuk át Ausztriának 
Magyarország 4000 km2-ét. Ausztria és 
különösen Bécs ekkoriban erősen vörös 
érzelmű volt, befogadták a magyarországi 
vörös diktatúra vezetőit is. A területet 1921. 
augusztus 29. napján kellett volna átadni az 
osztrákoknak, éppen a mohácsi csata emlék-
napján. A Rongyos Gárda, s más kisebb 
alakulatok – a Székely Hadosztály meg-
maradt töredékei, a háborúból hűségesen 
vele maradt bosnyák, albán harcosok, vala-
mint a Selmecbányáról (Felvidék) elűzött 
Bánya-és Erdőmérnöki Főiskola, valamint 
a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémia 
hallgatói, diákjai – fegyvert fogtak, s 1921. 
augusztus 28.-án, Ágfalvánál megfutamítot-
ták a bevonulásra készülő osztrák csendőr-

alakulatokat. A rongyosok első hősi halottja 
Baracsi László kecskeméti lakos volt. 

Ezt további harcok követték, amelynek 
eredményeként a magyar felkelők 1921. 
szeptember 5.-ére a terület déli végeit falu-
ról-falura visszafoglalták. Szeptember 8.-án 
a második ágfalvai csatában is megverték az 
osztrák csendőri, rendőri erőket. Szeptember 
végére felszabadították az átadásra kijelölt 
terület legészakibb pontját is, Lajtakáta és 
Mosonfalva községeket.

Az antant-hatalmak újabb felhívására 
1921. október 4.-én, az akkor még magyar 
többségű Felsőőr településen e magyar fel-
kelő erők kikiáltották a Lajtabánság államot. 
Úgy voltak vele, ha ez a terület nem tartoz-
hat Magyarországhoz, akkor Ausztriához 
nem akar, legyen hát önálló. Vezetője 
Prónay Pál bán és hét tagú kormánytanács 
volt. Hivatalos nyelve a magyar volt; a 
semlegességét is kinyilvánította, valamint 
azt is, hogy nem ismeri el a békeszerződést. 
1921. november 5.-ig állott fenn, ugyan-
is időközben egy megállapodás jött létre, 
amelynek értelmében Sopron és környéke 
népszavazással dönthetett a hovatartozásról. 
Lajtabánság sikere, hogy ma magyar Sopron 
él, nem pedig osztrák Ödenburg.  

A rongyos Gárda tagjai között, bizony, 
szentkirálypusztaiak is harcoltak. Izsákról 
kilencen indultak. A rongyosok harca tény-
leges ellenállás, tiszta önvédelem volt a 
Magyarországgal szemben alkalmazott 
területi követelésekkel szemben. Nemzeti 
megmozdulás volt, nemzeti „összjáték”. 
Ennek sikerét, Balassagyarmat sikerét és a 
nyugati határon található Kerca és Szomor 
falvak sikerét látva, gondolhatunk arra, hogy 
egy szervezett katonai ellenállással, bizony, 
jelentős magyarlakta területeket lehetett 
volna megtartani.   

E harcokra, az abban részt vevő alföldi 
rongyos gárdistákra emlékezve, Szűts Tamás 
kiskunfélegyházi szobrászművész gránit és 
bronz emlékművét avatták fel október 13.-
án, Izsákon a református templom kertjében, 
a „Lajtabánság konferencia” keretében. A 

programot az Izsák és Környéke Erdélyi 
Magyarok Közhasznú Egyesülete szervezte. 
Saját erejéből és jó szándékú, pártoló magya-
rok adományából készült az emlékmű. Ez 
egészében egy, a világnak szóló felkiáltó-
jelet mintáz. Ezt hangsúlyozza a felkiáltójel 
szára alatt elhelyezkedő földgömb alakú 
kő. Ennek előlapján, a három hullám, az 
Őrvidék osztrák megszállás alatt lévő három 
legnagyobb vizét: a Lajtát, a Pinkát és a 
Lappincs patakokat jelképezi. A vörös gránit 
oszlop a sztyeppei emlékoszlopokat idézi, 
melyek ma is őrzik a több évezredes lovas 
nomád népek örömteli (hálaadó) és szomorú 
történeteit. Az oszlop felső részének bemet-
szése angyalszárnyakat, kitárt kezeket for-
máz, melyek a Gondviselőbe vetett remény-
ségünket, hitünket fejezik ki. Az emlékmű 
homlokzatán látható Lajtabánság címere. 
Zöld pajzs, benne fehér kettős kereszt. 
Felette csőrében szablyát tartó, kitárt szár-
nyú turul. Az emlékmű felirata: 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja barátai-
ért.” (János 15,13) Isten iránti hálával és 
kegyelettel a Duna-Tisza köze hőseinek, 
akik Sopronért és az Őrvidékért harcol-
tak: Ágasegyháza, Ballószög, Bugac, 
Cegléd, Helvécia, Hetényegyháza, Izsák, 
Kecskemét, Kunszentmiklós, Lakitelek, 
Méntelek, Nagykőrös, Orgovány, Páhi, 
Szank, Szeged, SZENTKIRÁLY, Szolnok, 
Városföld áldozatkész fiainak, a Székely 
Hadosztály katonáinak, az albán, bosnyák, 
és horvát önkénteseknek, a vértanúk és 
hitvallók emlékének. Főhajtással és a fel-
támadás reménységével: a hálás utódok. 
1921-2011.” (kiemelés tőlem: bor)

Kedves szentkirályiak! Aki teheti, láto-
gassa meg az emlékművet egy szál virággal, 
koszorúval, főhajtással; Nagy Árpád izsáki 
református lelkipásztor szívesen fogadja 
az érdeklődőket, felekezeti hovatartozásra 
tekintet nélkül. (A fotón az emlékmű lelep-
lezése látható)  

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--
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Idén is megtartotta egyházközségünk 
Krisztus Király napján a jubiláló házaspárok 
ünnepét. Ebben az évben is számos meghívót 
küldtünk ki azoknak a házaspároknak, illetve 
a párjukat már sajnos elvesztő özvegyeknek, 
akik egykor templomunkban esküdtek örök 
hűséget egymásnak. 2011-ben 4 pár ünne-
pelte az 55., 2 pár az 50., 6 pár a 40., 8 pár a 
35., 4 pár a 30., 6 pár a 25., 3 pár a 20., 6 pár 
a 15., 4 pár a 10. és végül szintén 4 pár az 5. 
házassági évfordulóját. A házastársukat már 
elvesztők között volt 65, 60, 55, 50, 45, 35, 
30 és 20 éves jubileum.

Hagyományainknak megfelelően Balázs 
Gergely piarista atya tartotta az ünnepi szent-
misét, amely során újra megáldotta a házas-
párokat: erőt, kegyelmet, kitartó szeretetet 
kérve a Jóistentől számukra.

A Biblia rövid aforizmákban több mint 
ötvenszer megfogalmazza, hogy kik bol-
dogok. „Boldogok... a lelki szegények... a 
szelídek... az igazságra szomjazók... az irgal-
masok... a tiszta szívűek... a békét teremtők... 
az igazságért üldözést szenvedők…

Azt azonban egyetlen egyszer sem állítja, 
hogy „boldogok a házasok”. De nem jelenti 
ki azt sem, hogy „boldogok a vezérigazga-
tók, a világsztárok, a sikeresen lottózók…”. 
A Biblia Szerzője tudja, hogy mindezek 
nem feltétlenül boldogok. Érdemes megta-
nulnunk: a házasság nem az Ígéret Földje. 
Inkább a pusztai vándorláshoz hasonlít. Az is 
40 évig tartott, mint jó esetben sok házasság. 
Hívő emberek házasságában az a nagyszerű, 
hogy együtt gyalogolhatunk az Ígéret Földje 
felé. Közben nyeljük a port, szenvedünk a 
hőségtől, de útközben rábukkanunk néhány 
oázisra is. Végigjárhatjuk a pusztát keserűen 
és lázadozva, mint hajdanán a zsidók, de 
ha látjuk, hogy előttünk megy az Úr felhő- 
vagy tűzoszlopa, akkor nem csüggedünk el. 
A házasság hosszú, kemény túra. Legjobb, 
ha már előre felkészülünk rá: ha tudjuk, mit 
kell magunkkal vinnünk, mi az, ami abszolút 
felesleges, sőt terhes, és hol lesznek nehéz 
útszakaszok. 

Mi lehet hát jó alap és fontos kellék a 
házassághoz?

Jézus szerint az ember életének igazi 
alapja az Ő tanításának hallgatása és megtar-
tása. Más szavakkal: a megértett és megélt 
ige. Isten Jézus személyében mondta el leg-
világosabban, hogy mennyire szeret minket. 
Így is megfogalmazhatjuk tehát: életünk 
alapja Isten szeretete.

Hogyan konkretizálódik ez a házasság 
esetében?

Ádám számára a házasság alapja az, 

hogy Isten adta neki Évát. Miért örült Ádám 
Évának? Ismerte őt? Nem, még nem ismerte 
igazán, csak meglátta, de ismerte Istent, aki 
adta. Nem a párunk előnyös tulajdonságai, 
hanem Isten személye a garancia, aki tudja, 
hogy milyen házastársra van szükségünk, és 
aki maximálisan a javunkat akarja.

Figyeld meg! Amíg Ádámnak jó a kap-
csolata Istennel, örül Évának. Amikor meg-
romlik ez a kapcsolat, Évát okolja a bűn-
beesésért.

Akármilyen „viharok” támadják házas-
ságunk épületét, tudnunk kell:
1. Isten adott minket egymásnak.
2. A párom a hibáival együtt is Isten tökéle-
tes ajándéka.
3. A párom hibái Isten eszközei az én javam-
ra. Kellemetlen smirgli néha, amivel Isten 
csiszol engem, hogy tökéletesebb legyek.
4. Ezért hálával tartozom Istennek a párom 
kellemes és kellemetlen tulajdonságaiért.

Isten tudta, mit csinál, amikor a felesé-
gedet/férjedet melléd adta. Nem tévedett, 
biztos lehetsz benne. Ha pedig az Ő akaratát 
figyelmen kívül hagyva választottál társat, 
most talán szenveded a következményeit, de 
még így is tudhatod, Isten szeret téged annyi-
ra, hogy „nem hagy erődön fölül kísérteni”, 
ezért engedte meg, hogy házasságot köss 
azzal, aki most a házastársad.

Isten nem szereti a bűneimet, de engem 
a bűneim ellenére is szeret. E minta alapján: 
párod hibáit nem kell szeretned, de őt a hibái 
ellenére is szeretned kell. Párod hibái fölött 
nem kell szemet hunynod, de azokkal együtt 
kell elfogadnod őt. Biztos lehetsz abban, 
hogy Isten ezeken keresztül is a javadat 
munkálja.

Ha a házasságodat nem Isten szeretetére 
építed, akkor az könnyen összeomlik, ami-
kor múlik a szerelem, gyűlnek a nehézségek, 
jön egy-egy betegség, anyagi probléma.

De magam is ismerek boldog házas-
párokat. Nem maga a házasság tette őket 
boldoggá, hanem Isten közelsége: az, hogy 
ők nem ketten, hanem Vele együtt hárman 
voltak „egy pár”.
(Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" 
c. könyve alapján)

A TiTOK
Az 50. házassági évfordulójukat ünne-

pelték. Boldogok voltak. Gyermekeik és 
unokáik körülvették őket. A férjet megkér-
dezték, hogy árulja el, mi a titka ennek a 
hosszú házasságnak. Az idős úr egy pillanat-
ra lehunyta szemét, mintha egy távoli emlé-
ket hívna elő az emlékezetéből és mesélni 
kezdett:

-Lucia, a feleségem volt az egyetlen nő 
ez életemben. Egy árvaházban nőttem fel, 
így keményen meg kellett dolgoznom azért 
a kevésért, amim volt. Lányokra nézni soha 
nem volt időm, mígnem Lucia meghódította 
a szívemet. Hamarosan feleségül is kértem 
őt. Milyen fiatalok is voltunk!

Az esküvő napján, az egyházi szertartás 
után Lucia apja félrehívott, és egy kicsiny 
dobozkát adott a kezembe:

- Ez az ajándék házasságod boldogságát 
fogja szolgálni – mondta.

Izgatott voltam, és gyorsan kicsomagol-
tam a dobozkát. Egy aranyóra volt benne. 
Óvatosan emeltem ki. Közelebbről szem-
ügyre véve észrevettem egy kis bevésést a 
számlapján. Ez egy bölcs buzdítás volt, amit 
minden alkalommal láttam, valahányszor az 
órára néztem. 

Az idős férj elmosolyodott, majd fel-
mutatta a többieknek az órát. A számlapon 
már kicsit elhalványultak, de azért még jól 
olvashatók voltak azok a szavak, amelyek a 
boldog házasság titkát hordozták:

-Mondj valami kedveset Luciának!
(Bruno Ferrero)

hÍreK a PlébÁNIa életéből:
• Ádventi Betlehemezés: Lelkes hittanos 
gyerekekből álló csoport rövid betlehemes 
játékot tanult be hitoktatójuk vezetésével. 
Akik otthonukban szeretnék fogadni őket 
Darányi Károlyné Nagy Irénnél jelezzék 
szándékukat.
• Szálást keres a Szentcsalád: December 15-
étől, 23-ig minden este 17 órakor Szentcsalád 
áhítatot tartunk. 
• Ádventi lelkigyakorlat: December 12., 13. 
és 14-én lesznek a lelkigyakorlatos napok, 
melynek szónoka Fórián-Szabó Zoltán atya, 
a piarista templom plébánosa.
• Karácsony esti műsor: Hagyományos 
karácsony előesti műsorunk december 24-én, 
16 órakor kezdődik. A betlehemi láng beho-
zatala után ünnepélyes evangélium-éneklés 
következik, majd karácsonyi műsor dalban 
és zenében.
KALEndÁRiuM:
2011. december 15. – 2012. január 15.
• December 24. Éjféli Szentmise
• December 25.: Urunk Születése, KARÁCSONY
• December 26.: Karácsony 2. napja, Szent 
István első vértanú, Szent Család ünnepe
• December 28.: Aprószentek ünnepe
• December 30. Szent Család ünnepe
• December 31. este 16 óra: Hálaadás
• Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten Anyja
• Január 8.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
• Január 9.: Urunk megkeresztelkedése
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KATOLiKuS éLET

A házasságról . . .
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REFORMÁTuS éLET

Az iGAzi SzERETET

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyák-
kal, égőkkel és csilingelő harangocs-
kákkal díszítem fel, de családom felé 
nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi 
süteményeket sütök kilószámra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodála-
tosan megterített asztalt készítek elő, 
de családom számára nincs bennem 
szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnő.
Ha az ingyen konyhán segítkezem, 
az öregek otthonában karácsonyi éne-
keket énekelek és minden vagyono-
mat segélyként elajándékozom, de az 
emberek felé nincs bennem szeretet, 
mindez semmit nem használ.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkák-
kal és horgolt hópelyhekkel díszítem 
fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a 
templomi kórusban énekelek, de Jézus 
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem 
értettem meg, miről is szól a kará-
csony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy 
megölelje gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést és 
megcsókolja házastársát.
A szeretet bátorságos az idős szűke 
ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házu-
kért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és hozzáillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem 
hálás érte, hogy útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akik-
től kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent 
hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videó játékok tönkre mennek, a 
gyöngysorok elvesznek, a számítógé-
pek elavulnak, de a szeretet ajándéka 
megmarad! 
(1Korintus 13 karácsonyi változata)

****************************

Felnőtt lettem, Istenem. Az ünnepet 
távolságtartással figyelem. Már hóna-
pok óta mondogatom: „Mindjárt itt a 
karácsony!”, aztán kesernyésen nevet-
gélek rajta. Mások elszörnyülködnek: 
„igen, hogy repül az idő!” Nem előre 
gondolunk, hanem szomorkodunk az 
ujjaink közt kipergő időn.
Hónapok óta mondogatom, mégsem 
készülök rá bensőleg. Nyomasztanak 
az elvárások, a bevásárló lista, az aján-
dékozási kényszer, a folyton kapkodás, 
a fáradtság. Az, hogy egyre kevesebb 
ismerősömnek küldök lapot, és keve-
sektől is kapok. Fáj, hogy megkopnak 
kapcsolataim.
Uram, adj nekem ünnepet, hogy meg-
mártózzam benne, mint régen, gyer-
mekkoromban.
Istenem, felnőtt vagyok, én csengetem 
meg a harangocskát, én kezdem el éne-
kelni a „Mennyből az angyalt”…
Felnőtt vagyok, és nem nekem készítik 
az ünnepet, hanem én készítem. Én 
díszítem a fát, én vásárlom meg, vagy 
készítem az adventi koszorút is az 
ünnepre készülődve.
Felnőtt vagyok, de gyermeki lélekkel és 
érzelmekkel vágyódom a közeledbe.
Uram, légy velem, hogy felkészüljek az 
érintésedre.
Add csendedet, hogy letisztulhasson 
bennem minden felkavarodott gondolat 
és érzés.
Add, hogy amit gyermeki szívem meg-
tapasztal belőled, azt senki ne vegye 
el tőlem, ne rontsa el, ne űzzön csúfot 
belőle.
Uram, add, hogy a kis fenyőt is nagy-
nak lássam, ha van kivel megosztanom 
az örömöt. Az egyfogásos vacsora is 
roskadásig teli asztalnak tűnjék, ha van 
szempár, akinek a tekintetébe nézhetek 
az ünnepi gyertyafényben, és akinek 
azt mondhatom: Boldog karácsonyt!
Igaz, felnőtt lettem, Istenem, de teljes 
bizalommal megértő és szerető karodba 
vágyom. Add meg, Uram, hogy átél-
hessem ezt! 

(Benkóczy-Tóth Tímea imádsága)

áldott karácsonyi
ünnepeket és boldog
újesztendőt kíván a

Szentkirályi református 
Gyülekezet! 

„Íme a szűz fogan méhében, 
fiút szül, akit Immánuelnek 
neveznek” – ami azt jelenti: 
Velünk az Isten” – Máté1.23

Adventi és ünnepi
alkalmaink

istentiszteleti alkalmak
December 18. – Advent 4. vasárnapja 
– Interaktív, zenés adventi Istentiszte-
let, 10 óra
December 24. – Karácsonyi ünnep-
ség, du. 2 óra
December 25. – Karácsony 1. Isten-
tisztelet, úrvacsora 10 óra
December 16. – Karácsony 2. Isten-
tisztelet, úrvacsora 10 óra
December 31. – Óévi hálaadó Isten-
tisztelet, 14 óra
2012. Január 1. – Újévi ünnepi Isten-
tisztelet, úrvacsora,  10 óra

Bibliaórák
December 2. péntek - Bibliaóra, 18 óra
December 9. péntek – Bibliaóra, 18 óra
December 16. péntek – Filmklub, 18 óra
December 22. csütörtök  - Házi Isten-
tisztelet, 15 óra



Szépen lassan eljött az ősz, véget ért 
a nyár. Hát igen! Bekéredzkedik a cicus, 
a kutya kérdően néz ránk, és tudjuk, hogy 
pótvacsorát szeretne. Szemtelenek a var-
jak, a gerlék. A cinegék egy része beköltö-
zött az erdőkből a településre több élelem 
reményében. Naponta átkutatják kertünk 
minden zugát, szegletét. Az élelemkuta-
tásba bekapcsolódnak a kékcinegék, a zöl-
dikék, meggyvágók, verebek, harkályok, 
rigók, időnként őszapók. Ezeken felül még 
számos madárfajjal találkozhatunk. Segít-
sük a téli hónapokban élelemmel kertünk 
szorgos nyári rovarirtóit, gyommagfo-
gyasztóit. Teremtsük meg számukra a te-
rített asztal lehetőségét, készítsünk madár-
etetőket. Lehet venni üzletekben csicsás 
drága alkalmatosságokat.

A lényeg az, hogy csapadéktól mentes 
legyen, a madarak zavartalanul hozzáfér-
hessenek a benne elhelyezett élelemhez. 
Magunk is eszkábálhatunk etetőt lécek-
ből, deszkából, persze tetővel. Tökéletesen 
megfelel madáretetőnek a háztartásban fel-
lelhető bármilyen műanyag flakon, ha meg-
felelő nyílást készítünk rajta. Ne feledjük, 
hogy a flakonokat „szezon” után feltétlenül 

gyűjtsük össze, mert környezetszennyező, 
és a szemnek sem szép.

Egy fontos dolgot ne feledjünk, a meg-
kezdett etetést az időjárás kedvezőre for-
dulásáig /tavaszig/ ne hagyjuk abba, mert 
pártfogoltjaink a megszokás csapdájába 
esnek, várják az élelmet. Ha üres az etető 
könnyen éhen pusztulnak. Etetőanyagnak 
kitűnően megfelel a takarmányboltokban 
megvásárolható olaj-napraforgó, tökmag, 
összetört dió, köles, zab, különböző tápok. 
A napraforgót a rigók kivételével szinte 
minden madár megeszi. Mégis elsősorban 
a cinegéknek szánjuk. Egyébkén 2011. a 
széncinkék éve. A verebek, zöldikék, meg 
még ki tudja mennyi madárfaj szívesen el-
fogyasztja az egyéb magvakat, illetve azok 

feldolgozott származékait. Nem cinkéknek 
való, azonban egyes madarak (harkály, 
meggyvágó veréb, gerle) szívesen megeszi 
az apróbb szemű macskatápot. Akasztha-
tunk ki a kerti fákra sómentes hájat, sza-
lonnát, főtt húst, vagy tüllzacskóba ösz-
szetört dióbelet, madárkalácsot. Az „okos” 
varjak viszont ügyesen felhúzzák a spárgát 
vagy drótot, és leeszik a nem nekik szánt 
élelmet. Szinte cirkuszi látványosságnak 
is beillő módon csőrrel, lábbal oldják meg 
a nem mindennapi feladatot. A rigóknak 
tehetünk a bokrok alá almát, aszalt gyü-
mölcsöt, befőttet. NE METSSZÜK LE AZ 
EGÉSZ TÉLEN ÁT gyümölcseikkel dí-
szítő bokrokat! Azon felül, hogy üde szín-
foltok, gyümölcseikkel egész télen egyes 
madarak táplálékául szolgálnak. Az etetők 
elhelyezésénél ügyeljünk arra, hogy macs-
kák ne érjék el, és az apró táplálkozók a 
ragadozó madarak elől el tudjanak bújni. 
Kedves Olvasó!

Ha az etetőt állandóan látott helyre 
tesszük, nagyon sok kedves élményben, és 
szórakozásban lesz részünk. A képen egy 
ügyes, és szellemes etetőt látunk.

Vecsei Ferenc
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MESEMOndÓ VERSEny
Idén novemberben is megrendeztük az 

alsósok számára a mesemondó verseny.  A 
megmérettetésre való felkészülés viszont már 
jóval előbb elkezdődött, hiszen akik indul-
ni szerettek volna, már szeptember végén, 
október elején elkezdték keresgélni a meg-
felelő mesét. És ez az esetek többségében 
nem is volt olyan egyszerű. Akik már korábbi 
években is indultak tudták, hogy nem köny-
nyű a zsűrinek és a közönségnek is tetsző 
mesét kiválasztani. Több dologra is oda kell 
figyelni: ne legyen túl hosszú; könnyű legyen 
megtanulni; legyen benne párbeszéd, hisz azt 
könnyebb hangsúlyozni; ne legyen túl hosszú 
a cselekmény, mert a végén még belebonyo-
lódik a mesélő is; legyen benne mókás rész, 
mert arra jobban odafigyelnek azok is, akik 
nem állnak kint a közönség előtt; és lehe-
tőleg más ne találjon rá erre a mesére, mert 
nem jó 2-3 gyerektől is hallani ugyanazt a 
történetet. Az elsősök pedig először állhattak 
ki mesét mondani társaik és a felnőttek elé, 
ami számukra még inkább megnehezítette a 
meseválasztást.

November elején osztálykeretek között 
történt a válogatás.  Ennek alapján 20 tanuló 
került be a döntőbe. Közben persze készültek 
az oklevelek, megvették a jutalomkönyveket, 
meghívták a zsűritagokat, egyeztettek a terem 
bepakolásáról, és kiküldték a meghívókat, 
melynek szövege a Hírmondó hasábjain is 
megjelent.

A gyerekek nagy izgalommál várták, 

hogy elkezdődjön a verseny, kihúzott sor-
számuknak megfelelőn léptek rögtönzött kis 
színpadunkra. Ebben az évben igazán nagyon 
szépen felkészültek a mesemondók. Szebbnél-
szebb mesék hangzottak el, jobbnál-jobb elő-
adásban. Ha akadt is közöttük egyforma, 
mindegyik más-más lett kis mesélője előadá-
sában. Az öttagú zsűri valóban nagyon nehéz 
helyzetben volt a sorrend megállapításakor. 
Míg ők a díjazottakról döntöttek, a tanító 
nénik vezetésével a gyerekek moldvai tánco-
kat tanulhattak Bendzsa Tamás és Solymosy 
Zoltán zenéjére.

A zsűri végül 3 különdíjat adott: Kutasi 

Enikő 1. osztályos, Bimbó István és Madari 
Levente 2. osztályos tanulóknak. 1. korcso-
port helyezettjei: I. Szabó Adrienn 2., II. 
Pusztai László, III.  Németh Sándor 1. osz-
tályos tanulók. 2. korcsoport helyezettjei: I. 
Kókai-Szabó István, II. Besenyei Marcell, III. 
Farkas győző 3. osztályos tanulók.

A verseny után mindenki elégedetten 
távozott, hisz sok szép mese kelt életre ezen a 
délelőttön. Köszönjük minden induló, az őket 
segítő szülők és pedagógusok, a zsűri munká-
ját, valamint az esemény zavartalan lebonyo-
lításában részt vevő felnőttek segítségét. 

Szutorné Mariann

Etessük kedves madarainkat
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Köszönjük az érdeklődést és a támogatást!

Akik részt vettek a Szentkirályi Általá-
nos Iskola hagyományos jótékonysági 
rendezvényén megállapíthatták: nézők 
és fellépők egyaránt jól szórakoztak 
ezen az estén. Több mint 150 ezer fo-
rint gyűlt össze az iskolai hinta felállí-

tására, ilyen mértékű támogatásban nem 
is reménykedtünk. Köszönjük minden 
kedves résztvevőnek és támogatónak a 
segítséget! A színjátszók Arany János: 
Bajusz című művét adták elő. A képen 
az öreg király a lányaival.

Hangszertalálmányok,
talált hangszerek

Ez volt annak a nagysikerű, koncerttel 
egybekötött hangszerbemutatónak a 
címe, melyen minden általános iskolás 
diák részt vett a művelődési házban no-
vember 28-án. Ki gondolta volna, hogy 
hangszerként használhatunk egy sodró-
fát, egy kannát vagy egy gyalut, gyűrű-
vel. Természetesen olyan nagyszerű ze-
nészek kezében válnak ezek hangszerré, 
mint Dóbiás Péter és társai. Azért bárki 
megpróbálhatja ezt komolyabb zenei 
előképzettség nélkül is. A mi gyerekeink 
is kipróbálták hangszerként a kanalakat 
rögtön a bemutató után az ebédlőben. 

A bátrabbak ki is próbálták a hang-
szereket

Adventi koszorúkészítés

November 28-án délután az iskola ebéd-
lőjében ismét kezdetét vette a hagyomá-
nyos adventi koszorú-készítés. Szebb-
nél-szebb koszorúk készültek.

azért a saját kézzel készített és saját 
ízlés szerint díszített adventi koszorú 
az igazi!

OSzTÁLyTALÁLKOzÓ VOLT

Gömöri Balázs és az egykori osztálytársak
30 éves osztálytalálkozóra került sor az iskola ebédlőjében november 12-én. Az 
„osztály” nagyon jó hangulatban töltött el egy kellemes estét, mely az éjszakába 
nyúlt. Köszönjük a szervezést, és a finom vacsorát! 

Köszönet
Hálás szívvel mondok köszönetet az SZMK nevében, az óvodás bálban végzett munkájukért az 
óvodás dolgozóknak és az óvodás gyermekek szüleinek, akik munkájukkal, felajánlásaikkal, esz-
közeikkel segítették munkánkat. Továbbá az összes vállalkozónak, akik tombolával vagy bármely 
más felajánlással támogatták rendezvényünket! Főtámogatók: Béni Sándor, ifj. Béni Sándor, Dobi 
János, Németh Sándor. A fenti családok a zenekar tiszteletdíját vállalták át. Eszközeik kölcsönadá-
sával támogatták rendezvényünket: Szentkirályi Tornacsarnok, Szentkirályi Óvoda, Szentkirályi 
Általános Iskola, Szentkirályi Művelődési ház, Szentkirályi Táncegyüttes. Köszönet ezen intéz-
mények vezetőinek és dolgozóinak, akik segítő jó szándékkal mindenben rendelkezésünkre álltak. 
Asztalt, széket, ipari porszívót kölcsönöztek továbbá: Hétvezér vendégfogadó, Bimbó Imre, Varga 
Ottó, Kovács József, Sz. Varga Pál. Külön köszönet a pakolásra autóval érkező szülőknek! Remé-
lem, jövőre újra számíthatunk rájuk! Tisztelettel: Darányiné Bencsik Mária, Óvodai SZMK elnök
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ÁLLATTARTÓK FiGyELMéBE
Az adatszolgáltatást a hatályos 

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú 
mellékletében lévő adatlap kitöltésével 
– vagy az említett elektronikus felületen - 
kell végrehajtani.

Az adatszolgáltatási kötelezett-
ség az elmúlt gazdálkodási évre, 
tehát a 2010. szeptember 1. és 
2011. augusztus 31. közötti időszakra 
vonatkozik. A kitöltött papír formátumú 
adatlapot 2011. december 31-ig kell a te-
lephely/székhely szerint illetékes megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus 
kitöltő felület az MgSzH honlapján elérhe-
tő, s az ügyfélkapus azonosítást követően 
az adatlap kitölthető elérhető.

Fontos, hogy amennyiben az xml ki-
töltést választja a gazdálkodó, úgy meg-
hatalmazás beküldése is kötelező, melyet 
ugyancsak a kitöltő felületen érhet el, s 
onnan nyomtathat a gazdálkodó, vagy 
meghatalmazottja. A kinyomtatott és alá-
írt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott 
meghatalmazást az MgSzH. 1525. Buda-
pest, Pf. 30. postacímre kell eljuttatni. Ez 
évben a jogi személyektől, jogi személyi-
séggel nem rendelkező ügyfelektől elvárt 
az 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és 
az aláírási címpéldány csatolása is.

Fontos, hogy amennyiben hígtrá-
gya, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy 
szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt 
nevesítésre kerül az adatlapon, úgy ahhoz 
a talajvédelmi hatóság engedélye szük-
séges, s a helyszíni ellenőrzéshez be kell 
tudni mutatni. Ugyancsak szükséges, hogy 
műtrágya felhasználása talajvizsgálatra 
alapozottan történjen. Így az akkreditált 
talajlaboratórium által, 5 évente 5 ha-ként 

begyűjtött talajminta alapján kell, hogy sor 
kerüljön a szántóföldi növények tápanyag-
pótlásának tervezésére és megvalósítására 
az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 3. illetve 
4. számú mellékletében lévő növényi táp-
anyagigény- talajellátottság függvényében. 
(maximum korlát figyelembevételével) 
Fontos nyomon követni továbbá a szerves 
trágya kijuttatás hasznosulási értékét a ren-
delet 2. melléklete szerint, különösen azon 
esetben, ha ugyanazon tábla több éven ke-
resztüli trágyázása történik.

A szerves trágyák átlagos beltartalmi 
mutatói – legeltetéssel történő kijut-
tatás, valamint különböző tárolási 
formák esetében – a rendelet 1. mel-
lékletéből olvashatók ki, s nitrogén ese-
tében attól eltérni nem lehet (kivéve 
engedélyköteles anyagok használatát)..  
Pl. Tejelő tehén (650 kg) egész évre vonat-
koztatott legeltetés esetén 125 kg/ha N ha-
tóanyagot juttat ki. A tárolt szerves trágya 
vonatkozásában 6,1 kg/ t, mélyalomnál 7,1 
kg/t N hatóanyagot kell figyelembe venni.

Fontos, hogy a legeltetés során, illetve 
az egyéb trágyázási eljárásokkal kijuttatott 
szerves trágya/szerves eredetű trágyázó 
szer esetében se kerüljön a 170 kg/ha N 
hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny te-
rületeken.

A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra 
vonatkozó november 15-február 15 közötti 
tilalmi időszakot – a téli legeltetési korlá-
tot, valamint az ideiglenes trágyadepók ez 
időterminusra történő felszámolását is be-
leértve – figyelembe kell venni (kalászosok 
fejtrágyázása esetén február 1-ig tart).

Az istállózott időszak tekintetében a 
keletkező trágya mennyiségét, csak erre az 
időszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a 

rendelet 5. számú mellékletében szerep-
lő irányszámok alapján. Ugyanakkor az 
adatlap 3.1. pontjában lévő legeltetéssel 
hasznosított terület kerüljön feltüntetésre 
összhangban a 2.2. és a 2.3. fejezetekben 
rögzített keletkező szerves trágya és tárolt 
szerves trágya meghatározásokkal.

Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben 
az állattartó nem rendelkezik a trágya el-
helyezéshez szükséges földterülettel, vagy 
egyéb módon történő hasznosítás nem iga-
zolható – pl. saját biogáz előállítás stb. -, 
úgy fel kell tüntetni az 3.3. pontjában az át-
vevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). 
Amennyiben más gazdálkodótól átvett trá-
gya kerül felhasználásra, a trágyát átadó 
gazdálkodó adatait kell megadni.

Ez esetben a megjelölt gazdálkodó is 
szerepeltesse az átvett mennyiséget, ha a fel-
használás nitrát érzékeny területen történt. 
Figyelem! Az ellenőrző talajvédelmi ható-
ság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel, 
stb…) is ellenőrizheti egy helyszíni ellen-
őrzés során.

Az adatlap beszerezhető: megyei Kor-
mányhivatalok Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságain (elérhetőségeik a www.
mgszh.gov.hu honlapon) 

Gazdálkodói Információs Szolgá-
lat kamarai tanácsadóinál (http://umvp.
agrarkamara.hu). 

www.kolcsonosmegfeleltetes.eu honla-
pon a JFGK4 menüpont alatt – ahol a még 
hiányzó KÜJ, KTJ igénylőlapok is letölt-
hetők a kitöltési útmutatókkal együtt. 

Az elektronikus kitöltőfelület az 
MgSzH honlapján érhető el az aláb-
bi linken: http://www.mgszh.gov.hu/
nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok

Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó

éGi VÁndOR éRKEzETT
Nagy izgalommal várták a csillagászok 

november 8-át, hiszen az előzetes számítá-
sok szerint egy hat évvel ezelőtt felfedezett 
kisbolygó ekkor fog Földünk mellett elro-
bogni. Az alig 400 méter átmérőjű égitest 
érkezéséről valószínűleg a pánik hangulat 
elkerülése érdekében kevés információ ér-
kezett. A kevés tudományos közleményből 
kiderült, hogy Földünkre, illetve élővilágára 
semmilyen veszély nem áll fent. Tudni vél-
ték, hogy egyes nagyhatalmak erre a napra, 
a közbiztonságot szolgáló egységeknél túl-
élő csomagok „élesbe” helyezését rendel-
ték el. Sajnos a „vándor” sebességére utaló 
adatot nem sikerült találni. Valószínű, hogy 
óránként 72000 km-tett meg. Persze lehet, 
hogy ennél a számunkra is elképzelhetetlen 
sebességnél gyorsabban száguldott, mint-
egy 325000 km-re Földünktől. Általában 
harmincévenként fordul elő hasonló eset. 

A félelem nem alaptalan, ütközés a Föld-
del elég sokszor fordult már elő, sebet ütve 
bolygónkon, és a nagyobbak (1km-nél na-
gyobbak) az élővilág átalakítására is képe-
sek.

Az eseménynek annyi következmé-
nye azért lett, hogy világszerte elkezdtek 
katasztrófavédelmi gyakorlatokat tartani. 
Hazánkban november 21-én került sor erre 
az eseményre. Mintegy harminchétezer főt 
mozgósítottak a vélt katasztrófa kárainak 
„mentesítésére” vagy elhárítására. A lakos-
ság félretájékoztatásának elkerülése érde-
kében a „Csillagok Háborúja” című film 
bolygóját nevezték meg, mint potenciális 
veszélyt. Soha ne kelljen ilyen reális ve-
szélyre felkészülni. Mindezekről bővebben 
kaphatnak tájékoztatást, ha részt vesznek 
csillagászklubunk foglalkozásain.

V.F. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, ismerősök-
nek, akik férjem temetésén részt 
vettek, gyászunkban osztoztak.

Oláh Pálné és családja

KöSzönET
Köszönetet mondunk Dr. Szűcs 
Zsolt háziorvosunknak, hogy 
súlyos beteg férjem orvosi ellá-
tásában önzetlenül részt vett, ta-
nácsaival ellátott. 

Oláh Pálné és családja
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rumos diós szaloncukor

Hozzávalók: 40 dkg darált dió, 10 dkg darált 
háztartási keksz, 20 dkg porcukor, kb. 0,5 dl 
rum. A formáláshoz: porcukor. A bevonathoz: 
30 dkg jó minőségű étcsokoládé.
A diót a keksszel (ez azért kell bele, hogy ne legyen tömé-
nyen dióízű, mint egy diótöltelék a bejglibe) és a porcukorral 
összeforgatjuk. Ezután annyi rummal gyúrjuk össze, hogy jól 
formálható massza legyen belőle. Kettéosztjuk, és porcukor-
ral behintett gyúrólapon egyenként jó ujjnyi rudakká sodor-
juk. Késsel 3 centis darabokra vágjuk, sütőpapírral bélelt 
tálcára rakjuk, és nagyjából fél órára hűtőszekrénybe tesszük. 
Az étcsokoládét gyönge vízfürdő fölött fölolvasztjuk, és a 
kis szaloncukrokat egy villa segítségével beleforgatjuk, majd 
a sütőpapírra visszarakjuk, had dermedjenek meg. Végül 
vékony – ha vastag, akkor törni fog! – karácsonyi díszpapírba 
csomagoljuk úgy, hogy a két végét ellentétes irányban meg-
csavarjuk. A szaloncukrokat étcsokoládé helyett tejcsokolá-
déval is bevonhatjuk. Lenyűgözhetjük vele vendégeinket, sőt 
ajándékba is adhatjuk. Egyről azonban ne feledkezzünk meg: 
a hozzávalók közt nem szerepel semmiféle tartósítószer, állo-
mányjavító, így Vízkeresztig is bátran csenjünk belőle a fáról, 
nehogy megromoljon!

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Anyakönyvi hírek
Születtek: 2011. november 3-án Nagy Benett, anyja 
neve: Karazsia Katalin; 2011. november 8-án Vörös 

Milán Lajos, anyja neve: Ladányi Renáta; 2011. november 
9-én Ghiulay Viktória, anyja neve: Borsos Margit.

Házasságot kötött: Petényi József János és Horváth 
Rozália.

Elhunytak: Kocsis László élt 88 évet, Oláh Pál  élt 70 
évet.

November Időjárása
A hónap első napjaiban tovább folytatódott a kellemes 

őszi idő 10-18 C hőmérséklettel. Az éjszakai fagyok fokoza-
tosan lopóztak a kertek alá, gyenge fagyokkal. Aztán 10-én 
elkezdett fújni az „anyjáról” a szél. (A népi szólásban így 
hívják a hideget hozó északi szelet.) Ezután a növekvő Hold, 
a derült éjszakák következtében már telet idéző fagyok követ-
keztek, -6 -8 C fokkal. Gyakorlatilag minden fagyérzékeny 
lágyszárú növény és falevél elfagyott. Tulajdonképpen egy 
nagyméretű anticiklon alakult ki Közép-Európa fölött, minek 
következtében egy hideg, szennyezet, néhány száz méter 
vastag „piszkos-ködös” légréteg ülte meg a Kárpát-meden-
cét. Ez a légréteg tovább szennyeződött korommal, és egyéb 
égéstermékekkel, rontva az élővilág közérzetét, a légzőszervi 
és keringési betegségekben szenvedők állapotát. A megüle-
pedett légréteg fölé 20-a körül enyhe levegő érkezett, ami 
egyáltalán nem javított a helyzeten. Majd 27-én érkezett egy 
hidegfront, ami kisöpörte, illetve átkeverte a talajhoz közeli 
légréteget. Sajnos egy napig tartott a jó és szép idő 8-10 C 
fokokat mértek. Ezután újra anticiklon, és kezdődött minden 
elölről. A rendszeresen érkező anticiklonok nem kecsegtetőek 
a telet illetően. Gyakran igen hideg száraz teleket szoktak 
hozni. Persze a jelenkori kiszámíthatatlan időjárásban hamar 
megváltozhat a légköri frontok útiránya. Sajnos csapadék az 
elmúlt hónapban nem esett, ami igen hátrányos a mezőgazda-
ságra. A Tisza rendkívül alacsony vízállású volt, ami kihatott 
a talajvízszintre is, csökkenés állt be, jelenleg 280 cm, ami 5 
cm-el lejjebb van mint egy hónapja. A darvak utolsó csapatai 
is eltűntek. Érdekes, hogy a kerti, és a házi rozsdafarkú mada-
rak kihasználták a hónap eleji növekvő hold világosságát, 
és alig egy-két nap alatt eltűntek, telelőhelyeikre vonultak 
Dél-Európába, Észak-Afrikába. Csapadék nem esett, pedig a 
sokévi átlag novemberben 52 mm. Vecsei

MEGEMLéKEzéS
Megemlékezés drága édesapánkról

Varga Imréről
és drága édesanyánkról

Varga Imréné erzsébetről
születés és névnapjuk alkalmából.

Akiknek a szívéből túláradt a szeretet, szavaikkal tetteikkel erősí-
tették meg azt. Szeretetüket szívükből kicsordulni nem hagyták, in-
kább nekünk adták. Vigasztaltak, ha rossz volt a kedvünk és a na-
punk, de örültek, ha a nap ránk ragyogott. Saját bajukat elfeledve, 
gyógyítottak szívükkel, lelkükkel. Ha megkérdezitek, hogy kik ők? 
A válaszunk az, hogy a világon Ők voltak a legjobb szülők.

emlékük a szívünkben örökké él!!!
Nagyon sok szeretettel: gyermekei, vejei, menye, 12 unokájuk és 
azok feleségei és férjeik, 19 dédunokájuk (Lilike, Martin, Pityuka, 
Jázmin, Kiara, Imike, Petra, Bálint, Ildike, Norbika, Janka, Ádám, 
Előd, Tibike, Máté, Zolika, Zalánka, Dórika, Gergő és a jövendő 
kis Bálintka)

csillagász szakkör
Szentkirályon 
Csillagász szakkör

Szentkirályon,
a Művelődési házban.

Szemléletes előadásokkal, csillagászati
témájú filmekkel és távcsöves

bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait
megismertetni minden érdeklődővel.

DeceMberI IDőPONtOK:
9-én pénteken, este 5 órától. 
JaNuÁrI IDőPONtOK:

13-án, 27-én pénteken, este 5 órától.

Minden érdeklődőt várok a Művelődési Házban.

Várok minden érdeklődőt! 
Szakáll norbert



* 110 m2 alapterületű, központi fűtéses felújított szép ház eladó 
Szentkirályon központhoz közel. Nagy pince, beépíthető tetőtér, 
nagy melléképület, műhely, garázs. É: 0630/813-5698
* Családi ház eladó Szentkirályon a Dózsa György u. 16. alatt. É: 
0670/882-7051.
* Eladó ház Szentkriályon a Petőfi Sándor u. 13. alatt. É:0676/445-
084.
* Eladó vitrines tv-szekrény, franciaággyá alakítható 4 személyes 
kanapé 2 plüssel, cipős szekrény. É: 0630/9792-162
* Lakóház eladó! 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, spájz. 70 
m2 hasznos tér, rendezett környezet. I.ár: 4,5 M Ft. T: 0670/881-
8163

HIrdETÉsEK

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

kapcsolatos tanácsadás, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Őstermelők,
magánszemélyek adóbevallását elkészítem. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-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 - Szer-
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban 
Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

pÁLyÁzAT FEcSKEHÁzi
LAKÁSOK BéRLETi jOGÁRA
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő 
Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti fecskeház 1. és 4. 
számú garzonlakásának bérletére. 
a pályázatok beadási határideje: 2011. december 19. 
hétfő 12 óra. 
A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a szük-
séges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal 
címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A részle-
tes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban 
ügyfélfogadási időben átvehető. 
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi, legké-
sőbb 2011. december 31-ig.

Szabó Gellért polgármester

Harmónia szelet 
Hozzávalók: 1/3 munka,  2/3 derű és humor, 12 hónap, 3 evő-
kanál optimizmus, 1 kiskanál béketűrés, 1 csipet tapintat, irónia 
ízlés szerint. Elkészítési mód: A munkát derűvel és humorral jól 
pácold át, és add hozzá a keserűségtől, a zsugoriságtól, a szőr-
szálhasogatástól és az aggodalomtól jó alaposan megtisztított 12 
hónaphoz! Tégy még hozzá három tetézett evőkanál optimizmust, 
egy kiskanál béketűrést, egy pici iróniát és egy csipet tapintatot! 
Az egészet bőségesen öntsd le szeretettel! Tálalás: A kész fogást 
díszítsd figyelmességek friss zöldjével és tálald fel vidáman, mo-
solygós arccal! A teljes adagot oszd el úgy, hogy jusson belőle az 
év minden napjára!

Meghívó  
 

A Szentkirályi
Általános Iskola

Szülői
Munkaközössége

2012. január 14-én,
19 órától tartja a

PÓTSZIVESZTERI BÁL-at, 
melyre szeretettel
várunk mindenkit. 


