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A képviselő-testület november 12-én tar-
totta soron következő ülését. Az ülésen 6 
képviselőtag volt jelen. Az ülés megnyitá-
sa után a képviselő-testület módosította az 
önkormányzat idei költségvetési rendeletét, 
mely a támogatások, illetve a felújításra, beru-
házásra fordított összegek beépítése, valamint 
a működési célú pénzeszköz átadása miatt vált 
indokolttá.

A képviselőtagok megkapták az önkor-
mányzat gazdálkodásáról szóló kimutatást. 
Ebből kitűnik, hogy a bevételek teljesülése 
elmarad az időarányostól, hiszen 100 %-ban 
általunk finanszírozott beruházásaink állami 
támogatására (kb. 12 millió forint) még min-
dig várunk. Ennek következtében mutatkozik 
5.629 e forint hiány. Az alapítványunknak még 
4 millió forinttal tartozik az önkormányzat. 
A kiadási és a bevételi oldalon is 68 %-os a 
teljesülés, ami igen takarékos gazdálkodásra 
vall minden intézményünknél. Köszönet érte! 
A speciális kiadásoknál elgondolkodtató, hogy 
összesen 150 ezer forintot fizettünk ki az 
újszülöttek támogatására, temetési segélyekre 
viszont 370 ezer forintot. Fontos megemlíteni, 
hogy az adók közül a kommunális adó bevétel 
teljesülése a legrosszabb, nevezetesen 59 %-
os. A felszólítások megtörténtek, de a behajtás 
eléggé nehézkes. A képviselőtagok a tájékoz-
tatást egyhangúlag tudomásul vették.

Az Általános Iskola jövőbeni működ-
tetéséről a polgármester elmondta, hogy 
nagy bizonytalanság a jövő évre tervezhető 
bevételek nagysága, különösen is az állami 
támogatásé. A társulással kapcsolatos 2007-
es feladvány úgy szólt, hogy a nagyobb 
állami támogatás eléréséért csatlakozunk-e 
az alakuló intézményfenntartó társuláshoz. 
Döntésünk akkor ennek elutasításáról szólt, 
tudomásul véve a kisebb állami és nagyobb 
helyi szerepvállalást oktatási intézményeink 
finanszírozásában. Most a bevételi oldalt 
lényegében nem tudjuk tervezni, ám kiadás-
ként az alábbi tételekkel számolhatunk éven-
te: 1 fűtő-karbantartó+2 takarító bére járulé-
kokkal 4.533 e Ft, fűtés költsége (gázenergia) 
1.937 e Ft, áramdíj 635 e Ft, vízdíj 415 e 
Ft. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
fűtőanyag folyamatban lévő váltása biomasz-
szára jelentős (legalább 50 %) megtakarítást 
eredményezhet.

A törvény szerint a működtető feladata, 
hogy a köznevelés céljait szolgáló ingatlant 
a hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munka-
védelmi és egészségügyi előírások szerint 
üzemeltesse, karbantartsa. Köteles a működ-
tetéssel kapcsolatos közterheket, költsége-
ket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan 
vagyonvédelméről, ellátni minden olyan fel-
adatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingat-
lanban a köznevelési feladatokat megfelelő 
színvonalon és biztonságosan láthassák el. A 
működtető feladata karbantartani a technikai 
berendezéseket, javítani, karbantartani a tulaj-
donában lévő taneszközöket. Ezen felül az 
épület állagának megóvása, az állagmegóvá-
son túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési 
költségek fedezése már nem kötelessége, de 

ehhez az állam pályázati úton támogatást 
nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam 
finanszírozza. 

A törvény szerint a taneszközökről is 
a fenntartó, vagyis az állam gondoskodik. 
Testületünk tehát egy kérelmet nyújthat be a 
miniszterhez arról, hogy „saját forrásai terhére 
biztosítja a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó 
és ingatlan vagyon működtetésével összefüg-
gő személyi feltételeket”. A fenti költségek 
fedezetére saját forrásaink szolgálhatnak, és 
döntésünk legalább 2015. augusztus 31. nap-
jáig szól. A működtetés vállalása mellett nem 
tudok más érvet felhozni, minthogy legalább 
a kiszolgáló műszaki személyzeten keresz-
tül megtartsuk kötődésünket az iskolánkhoz. 
Bízom egyúttal abban, hogy a szükséges anya-
gi fedezetet is elő tudjuk teremteni. 

A képviselő-testület hosszasan elidőzött e 
napirendi pont tárgyalásánál. A szavazás előtt 
elhangzott: Szentkirályon talán sikerült az 
évek során azt a felelősségérzetet kialakítani, 
hogy az önkormányzat sikeréhez a takarékos-
ság révén kinek-kinek a személyes hozzájá-
rulása szükséges. Alkalmazottnak, szülőnek 
és gyereknek egyaránt. Ám az a tudat, hogy 
„úgyis mindent az Állam áll” félő, hogy pazar-
lást indít el, ami kifejezetten romboló lenne a 
faluközösségünkre. Végül egyhangú döntés 
született arról, hogy az önkormányzat vállalja 
az általános iskola működtetését.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében a 
polgármester elmondta, hogy egy kecskeméti 
székhelyű egyesület képviselője kereste meg 
azzal a kéréssel, hogy biztosítsunk számukra 
telket, vagy segítsünk területet keresni, amin 
egy hospice-házat építhetnének. Ez végstá-
diumban lévő betegek gondozását végzi, és 
az országban néhány helyen működik már 
hasonló. Az egyesület képviselőjével megnéz-
ték a volt tsz. iroda épületét, de az nekik nagy, 
mivel 15 ágyas intézményben gondolkodnak. 
Valahol a belterület szélén szeretnének terüle-
tet vásárolni, és egy átriumos, belső udvaros 
épületet kialakítani, amely kívülről nem zavar-
na senkit. A Templom utcai építési telkeket is 
megnézték, de az egyholdas telkek közül is 
megfelelne nekik, ha valamelyik eladó volna. 
Pályázati források és normatív támogatás is 
jár erre a tevékenységre. Nem üzleti alapon 
működne, és társadalmi igény is folyamatosan 
van rá, hiszen sem a kórházak, sem a családok 
nem tudják a végstádiumban lévő betegek 
gondozását vállalni. Jövő év tavaszán indíta-
nák az építkezést. 

Ingatlanvásárlásra érkezett kérelem egyik 
helybeli lakosunk részéről. A Templom utcai 
teleksoron túl egy 624 m2 nagyságú önkor-
mányzati területre, amelyet nem tudunk hasz-
nosítani, és a kérelmező ingatlanával határos. 
Szeretné megvásárolni.

A képviselő-testület egyhangúlag egyet-
értett a telek 150.000.- Ft-os vételáron történő 
értékesítésével.

Közművelődési felelősünk felvetette a 
Művelődési Házba mosogatógép vásárlását. 
Semmi kétség a felől, hogy bálok, vacsorás 

rendezvények esetében jelentősen könnyítené 
a munkáját, de az önkormányzat költség-
vetéséből erre keretet biztosítani most nem 
tud. A legjobb árajánlat ipari mosogatógépre 
504 ezer forintról szól. A gép nem nagyobb, 
mint egy háztartási 12 terítékes mosogató-
gép, ám a program-ideje csupán két perc. 
Eszközbeszerzési pályázaton nyert pénzből 
van a Művelődési Háznak még 255 ezer 
forintja, ami erre a célra fordítható. Most van 
a bálok, rendezvények ideje. Javasolta meg-
hirdetni ezeken a rendezvényeken az említett 
célt, anyagi támogatást kérve, vagy esetleg 
még az alapítványban is meg lehetne hirdetni 
egy ilyen akciót. A képviselő-testület egyet-
értett a mosogatógép vásárlásával, de csak 
abban az esetben, ha a pénz előzőleg össze-
gyűlik rá.

Ezt követően a jegyző tájékoztatott a 
közös hivatal kialakításáról. Elmondta, hogy 
az előző tájékoztatáshoz képest plusz infor-
mációk nincsenek, az idő viszont sürget. 
Nagyon gyorsan dönteni kellene alapvető kér-
désekben. Meg kellene kötni a közös hiva-
talra vonatkozó megállapodást, de még erre 
vonatkozóan sem jelent meg a jogszabály. A 
Belügyminisztérium adott ki egy útmutatót, 
ennek alapján próbáljuk meg összeállítani a 
tervezetet. A megállapodást mindkét testü-
letnek el kell fogadni, továbbá az új szerve-
zet alapító okiratát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Új számlaszám, adószám, sta-
tisztikai számjel igénylése is szükséges. Erre 
vonatkozóan sem kaptunk még útmutatást. A 
másik alapvető dolog a költségvetési törvény, 
de még ez sem jelent meg. A közös hivatal 
létszámát illetően 11-12 főből kell kiindulni 
annak függvényében, hogy mennyi az a lét-
szám, amit az Állam finanszíroz. Az aljegyző 
kérdése is fontos, mert a jegyző szabadsága 
miatt a helyettesítéséről is gondoskodni kell. 
A törvény nem engedi meg, hogy a jegy-
ző helyettesítésére határozott időre jegyzőt 
nevezzen ki az önkormányzat. Az aljegyző 
megoldást jelentene, mert a jegyzőt távollét-
ében helyettesíthetné. A másik lehetőség, hogy 
egy másik település jegyzője helyettesít, akit a 
Kormányhivatal jelöl ki. 

Kutasi Ferenc településfejlesztő arról 
tájékoztatott, hogy a tanyaprogram keretében 
tanyagondnoki autó vásárlására beadott pályá-
zat nyert, melynek keretében Lada Niva vásár-
lását tervezi az önkormányzat. Falufejlesztési 
pályázat keretében játszótér bővítésére lehet 
pályázni. Mivel a játszótéren nemcsak 3-6 
éves gyermekek vannak, javasolta néhány 
olyan eszköz készítését, ami 10 év feletti gyer-
mekeknek való. Ha a Gazdakör lenne a pályá-
zó, akkor bruttó 100 %-os támogatottságot is 
kaphatna. Másik lehetőség közösségi kemence 
építése a faluház kertjébe. Fölé kerülne akkora 
tető, hogy 30-40 ember le tudjon alatta ülni. 
Nyitott oldalakkal, falábakon, beton tuskóba 
állítva készülne. További lehetőség szintén a 
Gazdakör bevonásával a Faluház felújítása 
(hőszigetelés és nyílászáró csere). A pályá-
zat utófinanszírozású, a benyújtási határideje 
november 30. 

A képviselő-testület november 12-ei ülésén történt
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Korábban is felmerült már a helyi termé-
kek előállításának kérdése. Javasolta tejfeldol-
gozó üzem létrehozását. A helyi tejbegyűjtő 
vezetőjének is régi vágya egy tejfeldolgozó 
építése. Olyan termékeket állítana elő, amit 
kisboltokban, helyi piacon tudna értékesíte-
ni. A tanyaprogramot jövőre is meghirdetik. 
Önkormányzatnak, vagy non-profit kft-nek 
van lehetősége pályázatot benyújtani feldol-
gozóra. A probléma itt is az, hogy jelenleg az 
önkormányzat tulajdonában nincs iparterület. 
Véleménye szerint erre a célra leginkább meg-
felelne a focipálya, mert önkormányzati tulaj-
donban van és kivett terület. Ehhez azonban 
el kell indítani a rendezési terv módosítását. 
A polgármester hozzáfűzte, hogy korábban a 
horgászcsali előállító üzem vezetője is kérel-
mezte az ingatlanának az általános mezőgaz-
dasági övezetből beépítésre szánt területre 
való átsorolását, mivel cégük fejlődéséhez 
szükségük lenne a jelenlegi 3 %-nál nagyobb 
beépítési lehetőségre. Továbbá Kutasi Ferenc 
képviselőtársunk is kérte a tulajdonában lévő 
0259/15 hrsz-ú terület ipari övezetté történő 
átminősítését. A képviselő-testülettől arra kért 
felhatalmazást, hogy elindíthassa ennek a 
három területnek az ipari övezetté minősíté-
sét. A képviselő-testület egyhangúlag hozzá-
járult a Rendezési Terv módosításának kezde-
ményezéséhez, az érintett magántulajdonosok 
80 %-os hozzájárulása mellett.

A képviselő-testület november 29-én 
ismét ülésezett. Az ülésen 6 képviselőtag volt 
jelen.

A Napközi Otthonos Óvoda intézmény-
vezetői állására kiírt pályázati felhívásra két 
pályázat érkezett. Különböző okok miatt 
végül mindkét pályázó visszavonta pályáza-
tát. Ennek következtében a képviselő-testület 
eredménytelennek nyilvánította a pályáztatást. 
Az új pályázat kiírásáról a januári ülésen 
határoznak.

A második napirendi pont kereté-
ben a Ceglédi Hulladékgazdálkodási 
Konzorciumban lévő vagyon önkormányza-
tunkra eső vagyonrészének kezelésbe adásáról 
döntött a testület, hozzájárulva ahhoz, hogy az 
önkormányzat a Konzorciumban lévő tulaj-
donrészére vagyonkezelői jogot létesítsen, és 
azt közszolgáltatási és vagyonkezelési szer-
ződés keretében átruházza a közbeszerzési 
pályázat nyertesére.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójára vonatkozó tervet is tárgyalták. 
Az Országgyűlés várhatóan a december 10-el 
kezdődő héten tartja a törvénytervezet végsza-
vazását. A beterjesztett táblázatokból csupán 
némely feladatok változására következtethe-
tünk, ám ezek kihatása a költségvetésünkre 
nem tekinthető olyan megalapozottnak, hogy 
abból bármely sürgős intézkedés, rendeletmó-
dosítás felelősséggel előterjeszthető volna. A 
képviselő-testület a koncepciót egyhangúlag 
elfogadta.

A Tiszauggal közös önkormányzati hiva-
tal alakításáról és fenntartásáról szóló megál-
lapodás-tervezetről a jegyző elmondta, hogy a 
tervezet egyeztetése Tiszaug polgármesterével 
és alpolgármesterével megtörtént, a két hiva-
tal dolgozói is megkapták tanulmányozásra, 
véleményezésre. A kiadott megállapodás még 

csak munkaanyagnak tekintendő, a közös 
hivatal alakításával kapcsolatos döntésre a 
decemberi testületi ülésen kerül sor. Ezután 
részletesen ismertette a megállapodás min-
denegyes pontját.

Az ötödik napirendi pont keretében a 
polgármester arról tájékoztatott, hogy az 
idei év folyamán több szakfeladat is kikerült 
az Egészségház intézmény feladatai közül. 
Jelenleg a vállalkozó orvosok által ellátott 
háziorvosi, ügyeleti, fogorvosi feladatokon, 
illetve a fizikoterápiás szolgáltatáson kívül 
már csak a védőnői szolgálat tartozik ide. 
Az intézmény egyetlen dolgozója a védőnő. 
A fentiek alapján a továbbiakban már nem 
indokolt külön intézményt és intézményveze-
tőt fenntartani, ezért célszerű az Egészségház 
2012. december 31. napjával történő meg-
szüntetése. A megszüntetéssel a képviselőta-
gok egyhangúlag egyetértettek.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan módo-
sította a testület az Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet, 
mivel az Egészségház feladatai a jövőben az 
Önkormányzathoz kerülnek.

Ezt követően a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulással kapcsolatban a polgár-
mester elmondta, hogy a Társulási Tanács 
a legutóbbi ülésén egyhangúan döntött a 
Társulás 2012. december 31-el történő meg-
szüntetéséről. Az önkormányzatok alapvetően 
a területfejlesztés okán léptek be a társulásba, 
mely a működés során egyre több szolgálta-
tással egészült ki (pedagógiai szakszolgálat, 
szociális alapszolgáltatási feladatok, gyer-
mekjóléti alapellátási feladatok, belső ellen-
őrzés, közfoglalkoztatás, mozgókönyvtári 
feladatok, közoktatás, közoktatási intézmény 
fenntartása, egészségügyi alapellátás, stb.). 
Ezen feladatok jogi szabályozás következté-
ben, vagy finanszírozás hiányában 2013-tól 
nem tartoznak a Társulás feladatkörébe, így 
okafogyottá vált a Társulás további működé-
se, fenntartása. Arról is döntött a Tanács, hogy 
a Társulás megszüntetése esetében a vagyoni 
elszámolás, iratkezelés, munkajogi kérdések, 
pályázatok követése feladatok ellátásával 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalát bízta meg. Az előterjesztés tartal-
mazza a vagyonfelosztási elveket is, melynek 
alapján külön vagyonmegosztási megállapo-
dás mondja majd ki, hogy a közösen szerzett 
vagyonok sorsa mi lesz. A képviselő-testület 
egyhangúlag egyetértett a Társulás megszün-
tetésével.

A Démász megküldte a jövő évre vonat-
kozó közvilágítási árajánlatát. Az idei évben 
16,25 Ft-os áron kaptuk az áramot, a követ-
kező évre vonatkozó javaslat 17,35 Ft/kWh. 
A képviselő-testület egyhangúan az ajánlat 
elfogadása mellett döntött.

Ezután a polgármester ismertette az 
Önkormányzat és a Szentkirályi „Vágó János” 
Gazdakör közötti együttműködési megállapo-
dást, melynek célja a település lakossági és 
civil kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése. 
A Gazdakör jogosult az Önkormányzat tulaj-
donában álló egyes ingatlanok fejlesztésére 
pályázatot benyújtani, sikeres pályázat esetén 
a beruházást megvalósítani és az üzemel-
tetési kötelezettség időtartamáig használni 

azokat. Sikeres pályázat esetén a tervezett 
fejlesztések: a meglévő játszótéri eszközök 
körének bővítése, Faluház felújítása külső 
hőszigeteléssel, külső nyílászárók cseréjével, 
gázkazán cseréjével, fűtési rendszer korszerű-
sítésével, belső festés és mázolással, továbbá 
a Faluháznál kerti építmények létesítése (2 
db kültéri kemence kerti tetővel, 1 db kültéri 
tűzrakóhely létesítése, valamint parkosítási 
munkák). Az önkormányzat a Faluházra ingye-
nes használati jogot biztosít a Gazdakörnek 
2020. december 31-ig. A Gazdakör elnöke 
kérte, hogy a tervezett beruházások megvaló-
sulása esetén az önkormányzat a könyvelés-
ben nyújtson segítséget. A képviselő-testület 
egyhangúlag jóváhagyta a megállapodást a 
fentiek szerint. 

A képviselőtagok megkapták a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. igazgatójának 
hulladékkezeléssel kapcsolatos tájékoztató-
ját. A beszámolóból kiderül, hogy a szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
létrejött létesítmények, gépek és eszközök 
üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást 
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. nyerte 
meg.  Így a Társaság, mint közszolgáltató 
köteles a Cegléden megvalósult hulladék-
ártalmatlanító létesítményt, a Kecskeméten 
és Cegléden megvalósult hulladékválogató 
csarnokok működtetését, a hulladékgyűjtő 
udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok, 
előkezelő és hasznosító telepek és a hozzájuk 
tartozó gépek-berendezések működtetését a 
közszolgáltatási szerződés időtartama alatt 
elvégezni. Részletesen beszámolt mind a 
ceglédi, mind a kecskeméti régióban vég-
zett tevékenységükről, a pénzügyi helyzetük 
alakulásáról, a 2013. évi terveikről, melyből 
kiderül, hogy az üzemeltetési és vagyonke-
zelési díj emelésére van szükség ahhoz, hogy 
a rendszer a mostani formájában továbbra is 
fenntartható legyen. A társaság célja, hogy 
ösztönzőleg hasson a lakosságra az újra-
hasznosítható anyagok szelektált gyűjtésére 
vonatkozóan, s ezt a lehető legoptimálisabb 
költséggazdálkodás mellett érje el. A rend-
szer egyik legnagyobb problémáját a zsá-
kos zöld hulladékgyűjtés okozza, ami rövid 
idő alatt igen nagy népszerűségre tett szert. 
Ugyanis a gyűjtés és kezelés fenntartása éves 
szinten 60-70 millió forint többletköltséget 
okoz, mivel a gyártott komposzt ilyen meny-
nyiségben jelenleg Magyarországon érté-
kesíthetetlen. Fontos feladat lenne ezért a 
házi komposztálás elősegítése, ami nem csak 
anyagi, hanem környezetvédelmi szempont-
ból is elfogadhatóbb megoldást jelentene.

Az ülés végén Bimbó Ferenc képviselőtag 
felvetette, hogy az Óvoda dolgozói létszá-
mának emelése lenne indokolt. Tekintettel 
arra, hogy az intézményvezetői pályáztatás 
eredménytelen lett, így a nevelőtestület nem 
egészül ki. Korábban a képviselő-testület a 
dajka létszámot egy fővel csökkentette, így az 
óvoda dolgozóinak nagy terhet jelent a kieső 
létszámok mellett a nevelés színvonalának 
megtartása. A megbízott óvodavezető is meg-
erősítette a képviselő által elmondottakat. A 
hozzászóló képviselőtagok javasolták egy fő 
dajka státusz visszaállítását, melyet a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadott.
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Álmom a CSALÁD
Tanfolyamok – rendezvények 
Családokat segítő programok – szolgálta-
tások

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesülete „Álmom a CSALÁD” című si-
keres pályázata által 12 hónapon keresztül 
ingyenes tanulási lehetőségekkel, széleskörű 
programokkal, a gyermekvállalás és munka-
vállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatá-
sokkal várjuk a tanyagondnokos települése-
ken lévő családokat, a családok különböző 
korú tagjait.
Célunk támogatni:
• a kisgyermekes édesanyák munkába állását, 
a GYES-ről, GYED-ről visszatérők foglal-
koztathatóságának javítását
• a munkanélküliség csökkentését 
• az ügyintézést, gyereknevelést, álláskere-
sést különféle tanácsadásokkal
• családbarát munkahely létrehozását - vállal-
kozóknak szakmai tanácsadás keretében
• az egész életen át tartó tanulás szemlélet-
módjának kialakulását
• közösségépítő találkozásokat, családi sza-
badidős programok létrehozását
• közösségi és szociális ellátások fejlesztését
Képzéseink:
• Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, 
baleset-megelőzés
• Családi napközi vezető, Házi gyermekfel-
ügyelő
• Informatikai képzés, Vállalkozási ismere-
tek
Tréningek - a sikeres munkába állásért
• Hatékony kommunikáció, Szakmai kész-
ségfejlesztés
• Munkaerő-piaci alapkészségek fejlesztése
Tanácsadások
• Családi élet, gyereknevelés, életmód, élet-
vezetés 
• Családtámogatás, családi kedvezmények, 
jogi, ügyintézési
• Álláskeresési, munkaerő-piaci tanácsadás 
gyermekgondozásból visszatérő szülők szá-

mára
Előadások
• Családi életre nevelés, Speciális nevelési 
igényű és fogyatékos gyermek a családban
• Alkohol és drogfogyasztás megelőző
Tervezett közösségi együttlétek:
• Baba-mama kör, Főzőklub, Kézimunka kör, 
Csere-bere
• Német nyelvű klubfoglalkozás
Kiket várunk?
• gyermekes édesanyákat, akik készülnek 
vissza a munka világába
• fiatal pályakezdőket, akik álláskeresési 
technikákat szeretnének elsajátítani
• jelenleg munkát keresőket, vállalkozókat, 
akik tudásukat elmélyítenék naprakész infor-
mációkkal
• leendő vállalkozókat, ha nem tudják, ho-
gyan, merre induljanak
• nyugdíjasokat, ha szabad idejükben szíve-
sen megismerkednének új ismeretekkel, pél-
dául az informatika világával, mindazokat, 

akik tudásuk gyarapítására törekednek
Miért hasznosak és előnyösek képzéseink, 
tréningjeink, tanácsadásaink?
• helyben vannak, Önnek nem kell utaznia
• az oktatók sokoldalúan képzettek, korsze-
rűek a tananyagok és a gyakorlathoz igazod-
nak
• alkalmazkodunk a jelentkezők érdeklődésé-
hez, elfoglaltságához
• ingyenesek, időtartamuk rövid
t• anúsítványt adunk az elvégzett képzésről
• betekintést nyújtunk az élet különböző te-
rületeire, a megszerzett tudás gyorsan hasz-
nosítható
• a szülők hozhatják kisgyermeküket, mert 
gyerekfelügyeletet biztosítunk a programok 
időtartama alatt
Helyi szervező Kutasiné Kullai Ilona, aki 
személyesen elérhető a Művelődési Ház 
irodájában, valamint a 70/ 953-7181-es te-
lefonszámon, illetve a kullai.ilona@gmail.
com e-mail címen.

Meghívó 
2012. december 15-én 14.00 órai 
kezdettel felállítjuk és díszítjük 
Szentkirály karácsonyfáját a 
Művelődési Ház előtti parkban. 
Minden kicsit és nagyot, idő-
set és fiatalt szeretettel várunk! 
Programok: fenyőfa felállítása, 
fenyőfa feldíszítése, forralt bor 
készítés, kóstolás, mézeskalács/
sütemény kóstolás.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Álmom a CSALÁD - Tanya-
gondnokokkal a családokért a 
kecskeméti kistérség tanyagond-
nokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Meghívó
Óévbúcsúztató vigasság lesz Szentkirály 
utcáin 2012. de-
cember 31-én 10.00 
órától Indulás: a 
Községháza elől.
Mindenkit szeretet-
tel várunk!

Álmom a CSALÁD - Tanya-
gondnokokkal a családokért a 
kecskeméti kistérség tanyagond-
nokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256



„A mi igazságunk: a mi erőnk.”

Bizony, nincs semmi új a Nap alatt, mondja a 
veretes régi bölcsesség. Így van ez a mosta-
ni kivándorlási hullámmal is. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a történelem és a nemzetünk 
élete nem a mai huszas-harmincasok nem-
zedékével kezdődött, akkor azt is láthatjuk, 
hogy nem az első kivándorlási hullámmal 
találkozunk az utóbbi években. Ami ezt meg-
különbözteti a korábbiaktól: az internet és az 
elektronikus kapcsolattartás elterjedtsége. Ez 
magával hozza az egyidejűséget, a hírek, képek 
azonnaliságát, akár a világ másik végéről. De 
ugyanúgy magával hozza a felületességet, azt, 
hogy az egyes cikkekhez, valamint mások 
véleményéhez való hozzászólásokat álnevek 
mögé bújva lehet megtenni. Így aztán nem 
is lehet komolyan venni az álnév alatt közölt 
hozzászólásokat. Az interneten szép szám-
mal olvasható állítólagosan külföldre települt 
magyaroktól mindenféle tapasztalatközlés, 
élménybeszámoló. Érdekes az a vélemény-
csokor, amelynek írói azért mentek külföldre, 
mert, hogy itten diktatúra van két s fél éve, 
aztán már pár mondattal arrébb lelkesen írnak 
arról, hogy az áhított nyugat-európai országban 
sok dologban micsoda rend és szigor van. Hát 
nem furcsa? Itthon ne legyen rend, mert az 
korlátozó és fájó, de ő azért elmegy oda, ahol 
még nagyobb a rend, a fegyelem. Sok olyan 
vélemény is olvasható, amelynek írója közli, 
itthon is megélt, de nagyobb karéj kenyérre, 
nagyobb kényelemre vágyott. S általános az, 
hogy milyen nehéz is itthon. 
Csak hát, tegyük fel a kérdést, az utóbbi ötszáz 
évben mikor volt könnyű élni itt, a Kárpát-
medencében? Ilyen alapon már régen kivándo-
rolhatott volna minden emberünk. 
Az előző lapszámban már felelevenítettük 
Kós Károly (1883-1977) építész, tervező, író, 
könyvkötő, nyomdász, gazda emlékét. Ott volt 
ő akkor is, mikor különösen nehéz volt élni, 
s megmaradni, amikor lezáródtak a trianoni 
határok, s több millió magyar arra ébredt, más 
állam állampolgára lett, pedig nem ment seho-
vá. 1921-ben Kós Károly Zágoni Istvánnal és 
Paál Árpáddal  együtt megszövegezte a Kiáltó 
szó című kiáltványt, alcíme szerint: Erdély, 
Bánság, Kőrös-vidék és Máramaros magyar-
ságához. 
Érdekes, ám ebben a kiáltványban nem arról 
olvashatunk, hogy hová, melyik külország-
ba érdemes menni a nehézségek elől, hogy 
minél nagyobb karéj kenyeret lehessen szegni. 
Olvassunk hát bele, hogyan is látták 1921-

ben Kós Károlyék a helyzetet, amikor nem a 
kényelemről volt szó, hanem a sokkal súlyo-
sabb kérdésről: a kétmillió magyar sorsáról 
egy aligacska, fiatal, más kultúrájú államba 
vetve, ahol a puszta élet, a darab kenyér is 
kérdésessé vált.      
„Két keserű esztendeje már, hogy szemünk 
nyugat felé néz. Láttuk, hogyan hanyatlott le 
ottan a nap. Reménykedő, bízó, sóvárgó és 
fájó szemünk nézte, hogy a könnyünk csordult 
ki attól. 
Mert a nap csak haladt lefelé, hanyatlott egyre, 
eleinte lassan, aztán gyorsabban, végül lebu-
kott, és az égen csak a vérveres fellegek 
maradtak. Most már megdörzsölhetjük sze-
münket. Egyelőre nincsen tovább. Ez a nap 
lebukott, ennek vége. És arcunkról letörölhet-
jük a könnyeket. Még a nyomukat is. 
Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak 
valamit, valahol elosztottak valamit; valahol 
egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az 
zárva örökre. 
Ahová a magunk erejével, ezer esztendő mun-
kájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfo-
kot a magunk izmaival és eszével vágtunk a 
magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: 
onnan dobtak le minket. Tudjuk: miért. 
Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba 
— lelkünkön bilincs. De tudom: talpra kell 
állanunk mégis. De tudom: újra kell kezdenünk 
az izzadságos, nehéz munkát. Tudom: vágni 
fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen 
egy kemény, régi nép lép majd velünk és utá-
nunk újra csak felfelé! […]
És két esztendeje, hogy nem dolgoztunk. De 
vártunk. Vártuk reménykedve, hívő hittel, hogy 
felkeljen számunkra a nap: napnyugaton! … 
álmodtunk, és nem akartunk tudni az Életről, 
aki körülöttünk tusakodva robogott. Nem akar-
tunk látni és hallani, nem akartunk érezni és 
élni, csak hinni akartunk és bízni és álmodni 
és csodákat várni, amik majd felébresztenek. 
Mert megszoktuk a régit, szeretjük, amit egy-
kor megalkottunk. Hittük, hogy az örök időkre 
a mienk, úgy, ahogy azt mi magunknak alkot-
tuk meg.  Most aztán kisült minden. … meg-
tudtuk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, 
reménykedtünk: délibáb az. Megtudtuk, hogy 
a nap nem ott kel fel, ahol lenyugodott. Valljuk 
be: a mi hitünk nagyot csalódott. […]
Le kell vonnunk a tanulságot; szembe kell 
néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal, és 
nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgoznunk 
kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát 
dolgozni fogunk. De csak magunkban ezentúl, 
magunkért! […]

Egy félszázados, szépséges útra eresztették le 
a sorompót: hogy tilos. Ezeresztendős erdé-
lyi szerszámainkkal, próbált, ősi erőnkkel új 
utakat kell vágnunk, de magunknak csupán. 
Régi szerszámokkal új fegyvereket kell ková-
csolnunk, a lerakottaknál, az összetörteknél, 
a kezünkből kicsavartaknál jobbakat. Senki 
sem fog segíteni minket; de akkor senki se is 
sajnáljon minket. 
…sokan közülünk imádkozni tanultak és sokan 
átkozódni is. És sokan álmodozni, és sokan 
megtanultak sírni is, de legtöbben a vizeket 
néztük, a mi vizeinket, akik harsogva sietnek 
hegyeinkből lefelé, ki az Alföldre. Sokan néz-
tük a vizeket, és közülünk sokan el is indultak 
a vizek mentén le a hegyekből, ki, arra napnyu-
gat felé. Hogy onnan soha vissza ne jöjjenek. 
De az imádkozás ideje eltelt. És el az átko-
zódás ideje is. Az álmodozásnak is vége, és a 
sírásnak is. Aki pedig elindult a vizek mentén, 
az többé ide nem jöhet vissza, aki közülünk 
elmegy, az ne is kívánkozzék közénk vissza 
valaha; annak itt helye nem lesz soha, és jussa 
sem lesz annak. 
Fölébredtünk. Látni akartunk tisztán. Szembe 
akarunk nézni az Élettel, tisztában akarunk 
lenni helyzetünkkel. Ösmerni akarjuk magun-
kat. Számba kell vennünk erőinket, szervez-
nünk kell a munkát, tudnunk kell a célt, amit el 
akarunk érni. Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, 
aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen ki a sorból. 
Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi mun-
kánkat akadályozza, az a mi lábunk elé gáncsot 
vet, a mi árulónk az! Senkit se sirassunk, aki 
elmegy innen. Senkit se tartsunk vissza. De 
biztassuk azt is, aki habozik; az ingadozó-
nak nincsen helye most. Kiáltó szó vagyok: 
ezt kiáltom! Az ítélet végrehajtatott: Erdély, 
Bánság, Körös-vidék és Máramaros kétmillió 
magyarsága bekebeleztetett Romániába... 
Nem keresünk jogot vagy jogtalanságot, 
nem igazságot vagy igazságtalanságot, nem 
várunk méltányosságot, sem kegyelmet. Nem 
is kérünk. Nem kutatjuk, hogy az a nélkülünk, 
rólunk készült és kötött trianoni szerződés 
miféle koldusalamizsnát rendelt számunkra. 
Nincsen sok értelme ennek. A mi igazságunk: 
a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk 
küzdeni magunknak. A bátraknak kiáltok hát, 
a harcolni akaróknak, a kötelességtudóknak, 
a látni akaróknak, az előrenézőknek. Álljanak 
elő, ne szégyenkezzenek, ne duzzogjanak. 
Az Élet nem vár, az Élet rohan. 
Kiáltó szómmal ezt kiáltom! […]”
Békesség veletek! A kő marad. Kós Károly is.

--bor--
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GArAboNcIás dIáK

Kedves Olvasó! Ismét eltelt egy év, lejár újságunk 
előfizetési díja. Lapunk nem esett áldozatul a szigo-
rú takarékosságnak. Az előfizetési díj messzemenően 
nem fedezi a ráfordítási költségeket, inkább csak hoz-
zájárulás a költségekhez és némi támogatás lapunk-
nak. A következő évben is változatlan áron, 100Ft/db 
juthatnak olvasóink a megszokott lapunkhoz. Kérjük, 
újítsa meg a Szentkirályi Hírmondó előfizetését 2013-
as évre. Köszönjük.

Meglepetés születésnap
Nagy Ferencné Julcsi szeretném megköszönni gyer-
mekeimnek, testvéreimnek és a rokonságnak, hogy 
megleptek születésnapom alkalmából felköszöntöt-
tek. Nagyon örültem a meglepetésnek, és hogy együtt 
ünnepelhettünk, bulizhattunk. Továbbá szeretném 
megköszönni Gergelyné Marikának a segítségét is.



Krisztus Király vasárnapján idén is 
megünnepelte egyházközségünk a jubi-
láló házasokat. Ennek kapcsán pár tör-
ténetet szeretnék Önökkel megosztani, 
amelyek magukban rejtik a hosszú és 
szép házasság egy-egy titkát, így akár 
felkészíthetnek minket a Karácsony 
bensőséges ünnepére is.

A legszebb mondat:
A rádió egyik vetélkedő műsorában a 
következő kérdést tették fel:
-Melyik a legszebb mondat, amit a férj a 
feleségnek mondhat?
Sok jelentkezőből egy fiatalasszony nyer-
te el az első díjat. Szerinte a feleség szá-
mára a legszebb mondat az, amit akkor 
mond a férj, amikor éjjel kettőkor sírni 
kezd a kisbabájuk: 
„Maradj csak, majd én megyek!”

A baleset
Egy fiatal asszony autóval ment haza 
a munkahelyéről. Nagyon figyelmesen 
vezetett, mert autója új volt. Előző nap 
vették át, nagyon sokat spóroltak és fér-
jének nagyon sok áldozatába került, hogy 
megvehessék ezt a modellt.
Az egyik zsúfolt kereszteződésben az 
asszony egy pillanatra nem figyelt, és 
tolatás közben sárhányójával nekiütkö-
zött egy másik autó lökhárítójának.
Elsírta magát. Hogyan fogja ezt megma-
gyarázni a férjének?
A másik autó vezetője megértő volt, de 
ragaszkodott ahhoz, hogy az adatokat 
kicseréljék.
Az asszony remegő kézzel kereste a papí-
rokat egy nagy barna irattartóban, amely-
ből egyszer csak egy kiesett egy darab 
papír.
Határozott, férfias kézírással a következő 
szavak álltak rajta: “Baleset esetén emlé-
kezz drágám arra, hogy téged szeretlek és 
nem az autót!”

Szent Vince víz
Ferreri Szent Vincéhez jött egy asszony, 
akinek morgó, fortyogó ura volt. Állandó 
volt a házi perpatvar. A szent biztosan 
tud ez ellen valami szert. Vince csak-
ugyan rendelt egy csodaszert: - Menj 
lányom, a kolostorunkba. A kapus testvér 
adjon neked a kolostor kútjának vizéből. 

Amikor hazajön az urad, végy belőle egy 
kortyot, de vigyázz, le ne nyeld. Csodát 
érsz el vele: Az asszony pontosan követte 
a tanácsot. Amikor megint kezdte a férj, 
az asszony nyomban vett a vízből s jól 
összeszorította az ajkát. A férj még dör-
mögött egy darabig, aztán elhallgatott. 
Nemsokára az asszony örömtől sugár-
zó arccal jelentette, hogy a titokzatos 
szer hatott, szent a házi béke. A Szent 
mosolygott: - Nem a víz tette, hanem a 
hallgatásod! 
Még ma is járja Valencia vidékén a mon-
dás: "Igyál Szent Vince vizet!"

“Mors sola” (Csak a halál) 
Katharina Jagello Wasa finn herceg fele-
sége volt. Mikor a herceget felségsér-
tés miatt életfogytiglani börtönbe ítél-
ték, Katharina engedélyt kért Erich svéd 
királytól, hogy osztozhassék férje rabsá-
gában. A király megrémült és igyekezett 
őt erről lebeszélni.
- Tudja ön, hogy férje nem látja többé a 
napvilágot?
- Tudom, felség!
- Azt is tudja, hogy már nem hercegként, 
hanem felségsértőként kezelik őt?
- Igen, tudom; de akár szabad ember, 
akár rab, akár bűnös, akár ártatlan, azért 
ő mégis csak a férjem!
- De mindezek után már semmi nem köti 
kegyedet hozzá, újra szabad!
Katharina lehúzta ujjáról a karikagyűrűt 
és odanyújtotta a királynak e szavakkal:
- Olvassa el, felség!
Csak két latin szó volt a gyűrűbe vésve:
“Mors sola”: “Csak a halál választhat el 
minket!”
Katharina tehát bevonult a börtönbe férjé-
hez. Tizenhét évig osztozott vele a rabság 
szenvedéseiben és nélkülözéseiben, Erich 
király haláláig, amikor férje ismét vissza-
kapta szabadságát

A lánc és a fésű
Élt valahol egy házaspár. Szerelmük az 
esküvő után is napról-napra növekedett. 
Szegények voltak, mint a templom egere, 
de mindketten a szívükben hordoztak egy 
titkos vágyat. 
A férjnek volt egy aranyórája, az apjá-
tól örökölte. Az volt a vágya, hogy egy 
aranyláncot vegyen hozzá. 

Az asszonynak szép, hosszú, szőke haja 
volt. Azon álmodozott, hogy egy különle-
ges, gyöngyház fésűt vesz magának, mert 
az olyan szépen csillogna a hajában. 
Hosszú évek során nem beszéltek tovább 
vágyaikról. 
Sokadik házassági évfordulójukon a férj 
csodálkozva látta, hogy felesége levágott 
hajjal érkezik haza. 
- Mit csináltál? – kérdezte tőle. 
A feleség kinyitotta a markát és egy 
aranylánc volt benne. 
- Levágattam a hajamat és az árán meg-
vettem a láncot, amelyre már régen 
vágyakozol. 
- Ó, te drága – mondta a férj. 
Ő meg elővett egy gyöngyház fésűt, amit 
az aranyóra árán vásárolt. 
Egymásra néztek, majd az ajándékokra, 
és átölelték egymást…
Az életben csak egy boldogság van: sze-
retni és szeretve lenni.

Hírek a Plébánia életéből:
• Szállást keres a Szentcsalád: December 
15-étől, 23-ig minden este 17 órakor 
(szombaton 16 órakor) Szentcsalád áhí-
tatot tartunk. 
• Ádventi lelkigyakorlat: December 10., 
11. és 12-én lesznek a lelkigyakorlatos 
napok, este 18 órakor, melynek szónoka 
Balázs Gergely piarista atya.
• Karácsony esti műsor: Hagyományos 
karácsony előesti műsorunk december 
24-én, 16 órakor kezdődik. A betlehemi 
láng behozatala után ünnepélyes evangé-
lium-éneklés következik, majd karácso-
nyi műsor dalban és zenében.

Kalendárium:
2012. december 15. – 2013. január 15.
December 24. Éjféli Szentmise
December 25.: Urunk Születése, 
KARÁCSONY
December 26.: Karácsony 2. napja, Szent 
István első vértanú
December 28.: Aprószentek ünnepe
December 30. Szent Család ünnepe
December 31. este 16 óra: Hálaadás
Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten 
Anyja
Január 6.: Vízkereszt, Urunk megjele-
nése
Január 13.: Urunk megkeresztelkedése
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KATOLIKUS ÉLET



Mészáros Sándor
Kicsi jászol

Úgy szeretném, hogyha szívem
kicsi jászol lenne.
Karácsonykor az Úr Jézus
megszületne benne.
Befogadnám, betakarnám,
illattal beszórnám.
Hideg széltől, deres csóktól
Szeretettel óvnám...
Elringatnám: szent álmait,
rózsákkal behinteném,
s ránk borulna csillagostul
csöndes, égi szent éj...
Jer, Uram, hát várlak, jövel!
Szívemet kitárom...
Születésed áldott percét
örömtelten várom...
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REFORMÁTUS ÉLET

"Az Ige testté lett..." Jn.1,14

Szeretettel hívogatunk alakalmainkra!
December 12. szerda 18 óra – 
Helvécia-Kerekegyháza-Szentki-
rály: Közös Bibliaóra, helyszín: 
Szentkirály, Nagyné Igaz Melinda 
(Izsák) szolgálatával
December 16. vasárnap 10 óra 
– Istentisztelet, keresztelő
December 19. szerda 18 óra – Ka-
rácsonyi Bibliaóra
December 20. csütörtök 15 óra 
– Házi Istentisztelet, úrvacsorával, 

Kincsesné Juliska néni otthonában
December 23. advent 4. vasárnap-
ja, 10 óra – Istentisztelet
December 23. vasárnap 16 óra – 
Gyülekezeti karácsony, melyen 
a gyermekeink és a Káté zenekar 
szolgálatát láthatjuk, hallhatjuk, 
majd karácsonyi ajándékozás és 
szeretetvendégség
December 25. és 26. Karácsony 
mindkét napján úrvacsorás Is-

tentisztelet 10 órakor
December 28. péntek 17 órakor – 
Gyülekezeti Előszilveszter (Bib-
liaóra, Filmklub, asztalközösség)
December 30. vasárnap 10 óra 
– Istentisztelet
December 31. hétfő 14 óra – 
Óévi hálaadó Istentisztelet
2013. január 1. kedd 10 óra 
– Újévi hálaadó, úrvacsorás Is-
tentisztelet

Lassan már történelemmé válnak a 
második világháború sorsfordító, het-
ven évvel ezelőtti eseményei. Ma már 
szinte nincs kivel beszélgetni a „Don-
kanyarban” töltött kegyetlen tél meg-
próbáltatásairól, és a kilátástalan harci 
körülményekről. A szigorú télhez szo-
kott Szovjet hadsereg szinte lehenge-

relte a hidegtől, az élelemhiánytól le-
gyengült II. Magyar Hadsereg katonáit. 
Kétszázezer honfitársunk került „hara-
pófogóba”. Közülük alig ötvenezren 
tértek csak haza. A többiek a csatában 
estek el, megfagytak, vagy betegségek-
ben haltak meg, esetleg fogságba estek, 
és ott lelték halálukat. Kedves Olvasó! 

Szent István parkunkban a Hősi em-
lékművön felsorolt nevek tulajdonosai 
Szentkirályiak voltak, és legtöbbjük, 
a Doni csatában esett el. Emlékezzünk 
őrájuk is, amikor koszorút helyezünk 
el emlékművünk talpazatán. Tisztelet a 
hősöknek.

Vecsei

szomorú évforduló
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Az iskolában működő diákönkor-
mányzat november hónapban rajz-
pályázatot hirdetett a tanulók szá-
mára. A gyerekeknek Fésűs Éva 
Őszi dúdoló című verséhez kellett 
illusztrációt készíteni. Az alsósok 
közül sokan adtak be pályamű-
vet, a fölsősök közül viszont csak 
3 tanuló. A legjobb alkotások az 

iskola jótékonysági délutánján ki 
is lettek állítva. Munkájukkal he-
lyezést értek el: 1. Varga Nelli 2. 
oszt. és Oravecz Csenge 3. oszt., 
2. Ráduly Réka 2. oszt. és Rohács 
Letti 3. oszt., 3. Bimbó Imre 2. 
oszt. és Molnár Gábor 3. oszt. 
Gratulálunk munkájukhoz!

Szutorné Mariann

Diákönkormányzat rajzversenyeMesemondó 
verseny

az alsósok
számára

- Ha belekerült az adósságcsap-
dába,  
- ha nem tudja fizetni hiteleit,  
- ha közüzemi tartozásai miatt 
már végrehajtási eljárás indult Ön 
ellen
- ha otthonának elvesztése reális 
veszélyt jelent, 
- ha vitás ügyei vannak bankkal, 
végrehajtóval, 
- ha jogi képviseletre van szüksé-
ge:

Vegye igénybe ingyenes tanács-
adásunkat az új kormányzati in-
tézkedésekről, az Eszközkeze-
lőről és az adósság mérséklési 
lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú 
ellenőrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal törté-
nő kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

KÖZLEMÉNY
Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak

November elején idén is meg-
rendeztük az iskola alsósai számára 
a mesemondó versenyt. Népmesék-
kel készültek a gyerekek, akik az 
előzetes osztályválogató után ju-
tottak be a megmérettetésre. Az 5 
tagú zsűriben helyet foglalt Katzné 
Almási Zsuzsanna, Pásztor Gézáné, 
Ádámné Maróti Erika, Gömöri 
Balázsné, és Péntek Laura. A 19 el-
hangzott meséből igazán nem volt 
könnyű kiválasztani a legjobbakat. 
De a hagyományoktól eltérően idén 

minden induló kapott kisebb jutal-
mat, és emellé egy megtisztelő címet 
Meseország királyának udvarában. 
Így lettek ajtónállók, pohárnokok és 
lovászmesterek is. A három legelő-
kelőbb díjat a két korcsoportban az 
alábbi tanulók nyerték el: Nádor (1. 
helyezett): Bimbó István 3. oszt. és 
Varga Nelli 2. oszt., Országbíró (2. 
helyezett): Szabó Adrienn 3. oszt. és 
Bimbó Imre 2. oszt.

Tárnokmester (3. helyezett): K. 
Szabó István 4. oszt. és Tóth Roxán 
1. oszt.

Szünetben az alsós pedagógusok 
egy Mátyás király mesét adtak elő 
Semmire semmi gondom címmel, 
ami nagy sikert aratott.

K. Szabó István mesemondás közben
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Köszönjük a támogatást!
A Szentkirályi Általános Iskola november 23-án 

tartotta hagyományos jótékonysági rendezvényét. A 
gyerekek és tanáraik színes műsorokkal szórakoz-
tatták a közönséget, és az est folyamán több mint 
120 ezer forint gyűlt össze az iskola javára.

 Az iskola pedagógusai köszönik az adakozók ön-
zetlen segítségét!

Adventi kéSzülődéS

Advent első vasárnapjára az idén is elkészültek az adventi koszorúk az iskolában. Mennyivel szebb és értékesebb 
az a koszorú, melyet a gyerekek maguk készítettek a családnak vagy az osztálynak!

A közönség nagyon jól szórakozott

Piroska telefonál

Pusztai László trombitán játszott, zongorán kí-
sért Kenyeresné Berencsi Kornélia

Sok szép kellék közül nehéz a választás Szakértelemmel készül a koszorú
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Ebben az évben Tiszaalpárt választot-
tuk családi napunk helyszínéül. Október 7-
én borongós időre ébredtünk, de nem ijed-
tünk meg, elindultunk mintegy 70 fővel a 
Holt-Tisza partjára. A gyerekek azonnal 
felfedezőútra indultak. Pillanatok alatt bir-
tokba vették a vízpartot. Csónakba ültek, 
vízibiciklit tekertek és még csak veszély 
sem fenyegette őket, mert a vízijárművek 
ki voltak láncolva. Mindeközben a szülők 
és néhány házias kislány az ebéd elkészí-
tésével foglalatoskodott. Amíg a paprikás 
krumpli rotyogott a bográcsban, az apukák 
és anyukák vidám játékokban vettek részt. 
A gyerekek is jókat derültek a felnőtteken, 

de egy kicsit irigykedve nézték őket, mert 
játszani jó, és ők ebből most kimaradtak. 
Persze nem sokáig! A játékos küzdelem 
hamarosan közösen folytatódott. A sok 
játék és a finom ebéd után a szülők pi-
hengettek, beszélgettek, de a gyerekek 
fáradhatatlanok voltak. Így aztán birtok-
ba vettük a játszóteret. Délután Maróti 
Pál (iskolánk fizika tanára, aki egyébként 
tiszaalpári lakos) és honismereti szak-
körösei vezetésével megismerkedtünk 
Tiszaalpárral. Végigsétáltunk a vízparton, 
majd a kosármúzeumban megcsodálhat-
tuk a vesszőből készült szebbnél szebb 
tárgyakat. Igazi élmény volt a Kiskunsági 

Nemzeti Parkban „hegyet” mászni, ponto-
sabban a Várdomb löszös oldalán lecsúsz-
ni, és nem kis fáradsággal visszamászni. 
A földvár tetejéről gyönyörű panoráma 
tárult szemünk elé. Nagyon izgalmas volt 
az Árpád-kori falurekonstrukció veremhá-
zaiban bujkálni. Falunéző túránk a Hely-
történeti és Természetrajzi Kiállításon ért 
véget. Jó sokat gyalogoltunk, de megérte a 
fáradság, mert sok szép és érdekes dolog-
gal ismerkedtünk meg. És persze az sem 
mellékes, hogy séta közben mennyit lehet 
beszélgetni, hülyéskedni! Az időjárás is 
kegyes volt hozzánk, mert délutánra még 
a nap is kisütött!

ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNY
Eljött a motoros szezon vége, így 

2012. november 23-án megtartottuk év-
záró rendezvényünket. Kolozsvári János 
klubtársunk felajánlására a „Jász úti is-
kola” volt a helyszín.

Délután volt a gyülekező, majd kü-
lönféle gyümölcspárlatok végigkós-
tolása után nekiültünk a vacsorának. 
Kecskepörkölt és marhapörkölt volt a 
bográcsokban, amit két hozzáértő „szak-
ember” – Vári János és Vörös Dezső ké-
szített.

A kiváló étel elfogyasztása után egy 
kis évzáró közgyűlést tartottunk. Érté-
keltük az évet, felelevenítettük az év 

során teljesített túrákat, eseményeket (a 
teljesség igénye nélkül: Mátraháza, Lil-
lafüred, Kaposvár, Pécs, Orfű, Tőserdő 
Szépe választáson felvonulás, Szen-
tes, Kiskunmajsa, Reptér Családi Nap, 
„Üvegtigris” a Pilisben, Soltvadkert…
stb.), majd átbeszéltük az év során elő-
forduló pozitív és negatív tapasztalato-
kat. Ezek után a megjelent három új ta-
got köszöntöttük. A rendezvény közben 
kivetítőn néztük meg az év közben ké-
szített fényképeket.

Véleményem szerint tartalmas, de 
ami fontosabb szórakoztató és igazán 
jó hangulatú évzárót tartottunk. Köszö-

net Dezsőnek 
a kecskéért, 
Jánosnak a 
helyszínért és 
mindenkinek a 
különböző fel-
ajánlásokért. 
Természetesen meg kell említeni a ked-
ves háziasszonyokat, akik nagyon finom 
süteményekkel és tésztákkal készültek.

Végezetül pedig a Szentkirályi Moto-
ros Club mind a 46 tagjával együtt várja, 
hogy tavasz legyen, és újra ki lehessen 
tolni a motorokat a garázsból…

Durgó Tamás SZMC elnök

Néhány fénykép 2012-ből….  

Harmadikosok családi napja
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Gödöllői pulykaleves
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 2 evőka-
nál olaj, 1 közepes fej vöröshagyma, 50 dkg 
pulykacombfilé, só, fél mokkáskanál őrölt fekete 
bors, 1 csokor petrezselyem, 20-25 dkg pulyka-
máj vagy csirkemáj, 20-25 dkg csiperkegomba, 
15 dkg zöldborsó. A zsemlegaluskához: 1 zsemle (ugyanilyen 
súlyú fehér kenyér is lehet), 1 tojás, 0,5 dl tej, kb. 2 púpozott 
evőkanál (5 dkg) finomliszt, só, őrölt fekete bors
A szalonnát félcentis kockákra vágjuk, egy fazékba rakjuk, és 
az olajat ráöntve, kevergetve a zsírját kiolvasztjuk. Közben a 
hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, a szalonnához adjuk, 
kevergetve megfonnyasztjuk. Amíg a hagyma pirulgat, a 
pulykacombot 1 centis kockákra vágjuk. A pirított hagymából, 
lehetőleg szalonna nélkül 1 kiskanálnyit elteszünk a zsemle-
galuskához. A húst a többihez adjuk, kevergetve fehéredésig 
pirítjuk. Kissé megsózzuk – kezdjünk 1 csapott kiskanálnyival, 
megborsozzuk, a fölaprított petrezselyemmel – ebből is fél-
retéve 1 kiskanálnyit – fűszerezzük. 2 dl vizet öntünk hozzá, 
lefödve, kis lángon 30-35 perc alatt félpuhára pároljuk. A vége 
felé levesszük róla a fedőt, hadd piruljon a zsírjára. A májat 
és a gombát a húshoz hasonló nagyságú, 1 centis kockákra 
vágjuk, a zsírjára sütött húshoz adjuk, kevergetve 5 perc alatt 
megpirítjuk, majd fölöntjük 1,5 liter vízzel, és fölforraljuk. A 
borsót beleszórjuk, 1 csapott kiskanál sóval ízesítjük. Közben 
a zsemléket 0,5 centis – tényleg ne legyen nagyobb! – kockák-
ra vágjuk, és egy serpenyőben folyamatosan rázogatva szép 
világosra pirítjuk, hűlni hagyjuk. A tojást a tejben elkeverjük, 
és egy kevés sóval meg borssal ízesítjük. A pirított zsemlét 
belekeverjük. A félretett pirított hagymával és petrezselyemmel 
fűszerezzük. A masszából kiskanállal a daragaluskához hason-
ló, de annál lényegesen kisebb galuskákat szaggatunk belőle a 
levesbe. 15 percig főzzük, ezalatt minden megpuhul benne, ha 
kell utánasózzuk, borsozzuk.

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK November időjárása
Ritka szép és jó időnek örülhettünk a hónap folyamán. A 

növények, még a lágyszárúak is, szinte a hónap utolsó napjaiig 
zöldek maradtak. A kerti dísznövények kínáltatták magukat. Sem az 
„Erzsébetek” sem a „Katalinok” nem hoztak havat. A „Mártonok” is 
előre vetítették az árnyékát egy igazi téli karácsonynak. Persze addig 
még sok víz lefolyik a Dunán. A hőmérséklet a hónap folyamán elég 
kiegyenlített volt. A hónap elején 14C fokokat mérhettünk, sőt 4-én 
20C fokot mutattak a hőmérők. Még 29-én is 17 fokot mérhettünk, 
ez a hőmérséklet másnapra 10C fokot esett, illetve beállt az évszak-
nak megfelelő hőmérséklet. Fagyos reggelre szinte nem ébredtünk, 
némi dér csak 6-ika, és 20-a körül fordult elő. Ennek a kellemes 
időnek köszönhetően kibújtak a hóvirágok, és az aranyeső is bon-
togatta szirmát. Csapadékviszonyok: 1-én 1,8 mm, 2-án 3,9 mm, 
4-én 0,3 mm, 5-én 6,6 mm, 13-án 4,7 mm 23-án 0,6 mm, 28-án 2,6 
mm, 29-én 0,3 mm, 30-án 1,1 mm. Összesen: 21,9 mm.  A sokévi 
átlag: 52 mm.

Vecsei Ferenc

Anyakönyvi hírek
Született: Ladányi Kevin 2012. november 6-án 
anyja neve: Egyedi Klára, Szabó Ágnes 2012. 
november 22-én anyja neve: Fábián Ágnes.
Elhunyt: Szűcs Sándor élt 62 évet.

Köszönetnyilvánítás 
.Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonok-

nak, szomszédoknak, munkatársaknak és jó isme-
rősöknek, akik szeretett fiam és testvérünk sírjára 

virágot helyeztek, osztoztak gyászunkban.
S. Nagy Jánosné és családja

Csillagász szakkör Szentkirályon 
A csillagász szakkör Szentkirályon, a Művelődési ház-
ban átmenetileg, érdeklődés hiányában szünetel. Ameny-
nyiben lenne érdeklődő, akkor újra indulna a szakkör. 
Elérhetőségem: bicsek@freemail.hu vagy 06/20/558-
0994.                Szakáll Norbert

etessük kedves madarainkat!
Szépen lassan eljött az ősz, véget ért a nyár. Hát igen! Bekéredz-
kedik a cicus, a kutya kérdően néz ránk, és tudjuk, hogy pótvacso-
rát szeretne. Szemtelenek a varjak, a gerlék. A cinegék egy része 
beköltözött az erdőkből a településre több élelem reményében. 
Naponta átkutatják kertünk minden zugát, szegletét. Az élelem-
kutatásba bekapcsolódnak a kékcinegék, a zöldikék, meggyvágók, 
verebek, harkályok, rigók, időnként őszapók. Ezeken felül még 
számos madárfajjal találkozhatunk. Segítsük a téli hónapokban 
élelemmel kertünk szorgos nyári rovarirtóit, gyommagfogyasztóit. 
Teremtsük meg számukra a terített asztal lehetőségét, készítsünk 
madáretetőket. Lehet venni üzletekben csicsás drága alkalmatos-
ságokat. A lényeg az, hogy csapadéktól mentes legyen, a mada-
rak zavartalanul hozzáférhessenek a benne elhelyezett élelemhez. 
Magunk is eszkábálhatunk etetőt lécekből, deszkából, persze tető-
vel. Tökéletesen megfelel madáretetőnek a háztartásban fellelhető 
bármilyen műanyag flakon, ha megfelelő nyílást készítünk rajta. 
Ne feledjük, hogy a flakonokat „szezon” után feltétlenül gyűjt-
sük össze, mert környezetszennyező, és a szemnek sem szép. Egy 
fontos dolgot ne feledjünk, a megkezdett etetést az időjárás ked-
vezőre fordulásáig /tavaszig/ ne hagyjuk abba, mert pártfogoltja-
ink 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 ci-
negéknek szánjuk. Egyébkén 2011. a széncinkék éve. A verebek, 
zöldikék, meg még ki tudja mennyi madárfaj szívesen elfogyasztja 
az egyéb magvakat, illetve azok feldolgozott származékait. Nem 
cinkéknek való, azonban egyes madarak (harkály, meggyvágó 
veréb, gerle) szívesen megeszi az apróbb szemű macskatápot. 
Akaszthatunk ki a kerti fákra sómentes hájat, szalonnát, főtt húst, 
vagy tüllzacskóba összetört dióbelet, madárkalácsot. Az „okos” 
varjak viszont ügyesen felhúzzák a spárgát vagy drótot, és leeszik 
a nem nekik szánt élelmet. Szinte cirkuszi látványosságnak is be-
illő módon csőrrel, lábbal oldják meg a nem mindennapi feladatot. 
A rigóknak tehetünk a bokrok alá almát, aszalt gyümölcsöt, befőt-
tet. NE METSSZÜK LE AZ EGÉSZ TÉLEN ÁT gyümölcseikkel 
díszítő bokrokat! Azon felül, hogy üde színfoltok, gyümölcseikkel 
egész télen egyes madarak táplálékául szolgálnak. Az etetők elhe-
lyezésénél ügyeljünk arra, hogy macskák 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.

Vecsei Ferenc



* Angol nyelvből korrepetálást vállalok. 
T: 0670/967-6483.
* Ház eladó 1 hold telekkel (erdő, szán-
tó) Szentkirályon, a Kossuth-majorban. 
Víz, villany van. É: 06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 
33. szám alatt. É: 0630/505-2251
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 
településeken szántót, legelőt, kaszá-
lót vásárolnék, vagy bérelnék. Bencsik 
Jenő. T: 0620/9424-219
* Házat vásárolnék Szentkirály belterü-
letén. Inkább kis alapterületű érdekel. 
Elérhetőségem: 76/491-472

HIrdETÉsEK

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részé-
re, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást 
kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. 
Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől 
szombatig 8 - 18 óráig. Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes 
diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem 
"tömeg-könyvelőirodát" keres. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 órá-
ig. Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36

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

Addig nincs baj,
amíg nincs baj!

 Kérjen időpontot ingyenes szű-
rővizsgálatra, munkanapokon 
8-9, illetve 13-14 óra között.
- nőgyógyászati rákszűrés: 
Kecskemét, Izsáki út 5. (tel: 
519-836)
- prosztata szűrővizsgálat: 
Kecskemét, Nyíri út 38. (tel: 
519-837)

START BÓNUSZ KÁRTYA KIVÁLTÁSA
2012. DECEMBER 31-IG 

2004. évi CXXIII. törvény 7/A §-a szerint 
Start Bónusz kártya kiváltására jogosult az, 
aki:
• igénylésének időpontját közvetlenül meg-
előzően legalább 3 hónapig álláskeresőként 
folyamatosan nyilvántartott volt, vagy 
• a gyermekgondozási segély (GYES), a 
gyermekgondozási díj (GYED), a gyermek-
nevelési támogatás (GYET), valamint az 
ÁPOLÁSI DÍJ folyósításának megszűnését 
követő egy éven (365 napon) belül kíván 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesí-
teni, vagy 
• a gyermek egyéves korának betöltését kö-
vetően, e gyermek után igénybe vett GYES 
folyósítása mellett kíván munkát vállalni, 
feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban nem áll (tehát „passzív jogon” van 
gyesen)
feltéve, hogy nem rendelkezik érvényes Start, 
Start Plusz vagy Start Extra kártyával.  

Az álláskeresőknek a NAV (APEH) fel-
keresése előtt ún. „Hatósági Bizonyítvány”-t 

kell kérni a munkaügyi központ kirendeltsé-
gén, 3 hónapos regisztrációjuk igazolásáról. 
Ezt az igazolást a NAV a kiadást követő 3 
napig fogadja el – tehát rövid időn belül a 
Kecskemétre való beutazást is ütemezni kell. 
Javasoljuk, hogy azon álláskeresők, akik 
nem rendelkezik érvényes Start kártyával és 
december közepéig elérik a 3 hónapos nyil-
vántartási időt – váltsák ki az ünnepek előtt 
a kártyát – ugyanis ez évben a két ünnep 
között 2 munkanap lesz – egy csütörtök és 
egy péntek csupán, amikor korlátozott lehet a 
hivatalok ügyfélfogadása. START BÓNUSZ 
kártyával történő foglalkoztatás esetében a 
munkaadót a szociális hozzájárulási adóból 
kedvezmény illeti meg: a bruttó munkabér 
(de legfeljebb a minimálbér másfélszeresét 
elérő összeg) alapul vételével számított szo-
ciális hozzájárulási adóból a foglalkoztatás 
első évében 27%-os részkedvezmény. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja Tiszakécskei

Kirendeltség Terjéki Zsuzsanna kir.vez

Meghívó
A Szentkirályi

Általános
iskola Szülői

Munkaközössége
2013. január 12-én,

19 órától
tartja a

PÓTSZIVESZTERI
BÁL-at, 

melyre szeretettel
várunk mindenkit.


