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SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A TAR TA LOM BÓL
Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen tör tént 2. ol dal • Ál -
mom a csa lád 3. ol dal • Ba ran go lók 4. ol dal • Õszi
ki rán du lás 4. ol dal • Ál lás hir de tés 5. ol dal • A
hiperaktív gye re kek nem „betegek“ • Ka to li kus
élet 6. ol dal • Re for má tus élet 7. ol dal • Or szá gos
Könyv tá ri Na pok a szent ki rá lyi könyv tár ban 8.
ol dal • Han gu la tos ki rán du lás a Kor da-stú di ó ban
9. ol dal • Csa lá di nap 9. ol dal • Mar tin Oli vér lett
a Szent ki rá lyi pénz ügyi igaz ga tó ja • Fe renc Pá pa
sza vai 10. ol dal • Ok tó ber idõ já rá sa 11. ol dal

Mikulásbál
2013. de cem ber 7-én

19.00 órai kez det tel
óvo dai SzMK bálat ren de zünk.

Va cso ra:

pa cal pör költ - fõtt bur go nyá val,
bú bos hús - pet re zsely mes bur go nyá val

sa va nyú ság.

Ze ne kar: Zen gõ ze ne kar

Tom bo la, sü te mény,
vi dám mû sor és a Mi -

ku lás vár min den
ked ves ven dé get!

Ér dek lõd ni és je lent -
kez ni Hu nya di Mik -
lós nál, va la mint a

06 70 319 4684 te -
le fon szá mon.

óvo dai SZMK

AZ 1956-OS
FOR RA DA LOM RA
EM LÉ KEZ TÜNK

Október22-éndélelõttahõsiemlékmûvünknélSzabóGel-
lért polgármester iskolások gyûrûjében, iskolások közre-
mûködésévelamegemlékezéskoszorújáthelyezteel.Fõ-
hajtássaltisztelegtekahõsökemlékének,ezutánamûvelõ-
désiházbanazáltalánosiskolásokünnepimûsorátláthat-
tuk"EZAFÖLDATIÉD"címmel-szerk-
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Önkormányzatunk és Tiszaug
Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete október 9-én tartotta
együttesülését.Anapirendekközött
szerepeltaközöshivatal ideihárom
negyedévesmûködésérõl és gazdál-
kodásárólszólóbeszámoló,éselõter-
jesztésaközöshivatalSzervezetiés
MûködésiSzabályzatárólszólóhelyi
rendeletrõl.
Azülésmegnyitásautándr.Lajos

Krisztinaaljegyzõrészletesenbeszá-
moltaképviselõ-testületekmûködé-
sérõl,akülsõszervekáltalvégzettel-
lenõrzésekrõl, melyek vonatkozásá-
ban vizsgálati eredménymég nincs.
Törvényességi észrevételt is kapott
mindkét település, melyet határidõ-
ben az észrevételnek megfelelõen
pótoltaközöshivatal.Anemzetijog-
szabálytárba a rendeletek felterjesz-
tése folyamatban van.A különbözõ
jelentések, statisztikai adatszolgálta-
tások, egyéb adatszolgáltatások ha-
táridõbenelküldésrekerültek.Aköz-
tisztviselõk továbbképzése az idei
évben elsõsorban a kötelezõ képzé-
sekrekorlátozódott.Esetükbenszük-
séges a közigazgatási alapvizsga,
melykétmunkavállalótérintakövet-
kezõ hónapban. A közös hivatalnál
Szentkirályon2013.december31-ig
nyugdíj mellett két fõt foglalkozta-
tunknégyórában,önkormányzatial-
kalmazásban.Ajogszabályiváltozá-
sokmiatterreakövetkezõévbenva-
lószínûleg már nem lesz lehetõsé-
günk, így pályáztatni szükséges az
álláshelyeket mielõbb, hogy az új
kollégakiválasztása,betanításameg
tudjontörténni.2013.szeptember30.
napjáigSzentkirályonösszesen1524
db,Tiszaugon1238dbiratotiktattak.
Az állandó lakosok száma a beszá-
molókészítéséneknapjánSzentkirá-
lyon 1992 fõ, Tiszaugon 960 fõ.A
lakcímigazolványt az Okmányiroda
készítieléspostázzaazérintettügy-
féláltalmegadottállandóvagyideig-
leneslakcímre.Azideiévben-aho-
gyanmárhosszúévekóta-születést
nemanyakönyveztünkhelybenegyik
településensem.Tiszaugonnemvolt

házasságkötés,Szentkirályon15há-
zasságkötés történt. Az anyakönyvi
számítógépmegkönnyíti amunkán-
kat, esetenként pedig nehezíti, mert
idõnkéntlassúagép,vagynemelér-
hetõaszolgáltatás.Atelepülésekena
választási kerületek körzetesítései
határidõbenmegtörténtek.A válasz-
tásra való felkészítés, továbbképzés
folyamatos. 2014-ben országos, he-
lyi, kisebbségi és EP választások
lesznek, mely plusz feladatot ad a
köztisztviselõknek.A szociális ellá-
tások elbírálása, megállapítása na-
gyobbrészejegyzõihatáskörbentör-
ténnek,egyrészébenajárásihivatal
azilletékes.2013.január1-tõlaJárá-
siHivatalhozkerültazalanyiésnor-
matív közgyógyellátás, ápolási díj,
idõskorúak járadéka, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság.
Mindkéttelepülésenhetiegydélelõtt
ajárásiügysegédtartügyfélfogadást.
Változás történt a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény területén,
hiszen2012.novemberhónapbanezt
a kedvezményt már nem pénzben
kaptákajogosultak,hanemErzsébet-
utalványban. Általánosságban el-
mondható,hogyazaktívkorúakellá-
tása túlnyomórészt a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõ
személyeket jelenti. Fontosnak tart-
juk, hogyminden erre jogosult sze-
mély lehetõséget kapjon a közmun-
kára. Tiszaugon szociális bizottság
nem mûködik, a segély illetve köl-
csönkérelmekrõlaképviselõ-testület
dönt,illetvebizonyosesetekbenátru-
házott hatáskörben a polgármester.
Szentkirályon a szociális bizottsági
hatáskörök: méltányossági ápolási
díj, átmeneti segély, szociális köl-
csön,rendkívüligyermekvédelmitá-
mogatás.Azigazgatásimunkarésze
a hagyatéki ügyintézés. Tiszaugon
ezenesetekszámakétszeresaszent-
királyihoz képest, melyet az ottani
bentlakásosintézményekbenélõidõ-
sekszámamagyaráz.Aközöshivatal
költségvetésétnegyedéventeapénz-
ügyes kolléganõk, polgármesterek,
ésajegyzõközösértekezletenelem-

zi,értékeli.Aközöshivataldolgozói
munkájukat lelkiismeretesen, fele-
lõsségtudattal,megfelelõszakmaitu-
dással látják el. A közös hivatali
munkát,együttdolgozástmosttanul-
juk,melyfolyamatjóiránybanhalad.
A tájékoztatót mindkét település

képviselõ-testülete egyhangúlag jó-
váhagyta.
A képviselõtagok megkapták a

közös hivatal 2013. három negyed-
évesgazdálkodásárólszólószámada-
tokat,melyszerintabevételekéski-
adásokteljesüléseidõarányos,agaz-
dálkodás takarékos,hiszenszeptem-
ber30-ántartalékmutatkozik.
A képviselõ-testületek a tájékoz-

tatástegyhangúlagjóváhagyták.
Aharmadiknapirendi pontkere-

tébenaképviselõ-testületmegalkotta
aSzentkirályiKözösÖnkormányzati
HivatalSzervezetiésMûködésiSza-
bályzatáról szóló helyi rendeletet,
mely tartalmazza a közös önkor-
mányzati hivatal jogállására, képvi-
seletére,feladataira,irányítására,ve-
zetéséreésmûködésirendjérevonat-
kozószabályokat;apolgármester,al-
polgármester, jegyzõ, aljegyzõ fel-
adatait;aközösönkormányzatihiva-
talbelsõszervezetiegységeinekálta-
lános feladatait, és a személyi állo-
mányravonatkozószabályokat.
Az"Egyebek"napirendipontke-

retében a polgármester tájékoztatott
azOrszággyûlésÖnkormányzatiBi-
zottság Ellenõrzõ Albizottságának
ülésén elhangzottakról, amely a fel-
adatfinanszírozás tapasztalatait tûzte
napirendjére,illetvetémavoltajövõ
évi költségvetési tervezet is, amely-
ben jelentõs szerkezeti változás
nincs,maradafeladatalapúfinanszí-
rozás.Elmondtamég,hogyahulla-
dékgazdálkodás területén isváltozá-
sok várhatók jövõ év január 1-tõl.
Továbbáismétvanlehetõségszociá-
lis tûzifa igényléshez pályázat be-
nyújtására.Ehhez a képviselõ-testü-
let egy tartózkodással és egy ellen-
szavazattal hozzájárult a szükséges
önerõ folyóéviköltségvetési rende-
letbentörténõbiztosításával.

A kép vi se lõ-tes tü let ok tó ber 9-ei ülé sén tör tént
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Meghívó
ASzentkirályiÁltalánosIskolaszervezésébenazidénismegrendezésrekerüla

Jó té kony sá gi gá la mû sor
2013. no vem ber 22-én, pén te ken 17 órá tól aSzentkirályiMûvelõdésiHázban.

Fellépnek:-aSzentkirályiÁltalánosIskoladiákjaiéstanárai
A ren dez vé nyen a Szent ki rá lyért Köz ala pít vány szám lá já ra pénzt gyûj tünk.

Az ös  sze gyûj tött ös  szeg bõl de monst rá ci ós tan esz kö zök vá sár lá sát ter vez zük.
Kérjükközségünklakosait,hogyjelenlétükkeléslehetõségeikhezmértanyagitámogatásukkalsegítsék

rendezvényünket,éstöltsenekegykellemesestéttanulóinkkal!

ÁlmomaCSALÁD
- Ta nya gond no kok kal a csa lá do kért a kecs ke mé ti kis tér ség

ta nya gond no kos te le pü lé se in TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Szakmainapmunkáltatókrészéreazatipikusfoglalkoztatásiformákról.Aképenláthatóelõadó:HeineSveistrupJensen
-dántiszteletbelikonzul.

Hatékonykommunikáció,eredményesegyüttmûködéscí-
mûtréning-tanúsítványosztás

Haladó informatika tanfolyam (Microsoft Word, Excel,
PowerPoint).

2013 novemberében is folytatódik az "Álmom a CSA-
LÁD"projektprogramsorozataSzentkirályon.Azaktuális
klubfoglalkozásokról és egyéb rendezvényeinkrõl folya-
matosan érdeklõdhetnekSzentkirályközség facebookol-
dalán és a hirdetõtáblákon elhelyezett plakátokról, vala-
mint Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezõnél (70/953-
7181). Programjainkraminden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!
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Óvodánk tehetségsegítõ progra-
monpályázatotnyert,amiben15gyer-
mekvehetettrészt.Céljaatermészeti
és mesterséges környezet elemeinek
megismerése, a szûkebb és tágabb
környezet értékeinek felismerése az
alkotó munka iránt érdeklõdõ tehet-
ségígéretek segítése.A program fog-
lalkozásaiközöttvoltkirándulás(Sze-
ged Vadaspark, Szarvas Arborétum),
majdlehetõségetkaptakagyermekek
arra is, hogy a gyûjtött "kincsekbõl"
készítsenekkülönbözõállatokat,figu-
rákat.LátogatásttettünkaCirókaBáb-
színházbanis,aholazelõadásutánter-
mészetesanyagokbólképzõmûvészeti
alkotások születtek. A programot a

szülõkkelközösenahétsoránkészült
fényképekvetítésével,azalkotásokki-
állításának megtekintésével, játékkal
és faültetéssel,családias légkörben jó
hangulattal zártuk! Reméljük, hogy

leszméglehetõségünkhasonlópályá-
zatok megvalósításához és még több
gyermek élményekhez, tapasztalatok-
hozjuttatásához!

Babettnéni,Erikanéni

Ba ran go lók

Október 4-én Tiszaalpárra kirándultak az alsósok.
Reggelhideg,késõbbmelegidõvolt.
Legelõszörelõadtunkmi,negyedikesek,azaradivér-

tanúkról egy kis mûsort. Utána sétáltunk a vízparton,
aholgyönyörûhattyúkatláttunk.Elmentünkegykosár-
kötõhöz,ottegykicsitmindenkikipróbálhattaafonást.
Ezutánelsétáltunka templomdombra, ahonnannagyon

szépvoltakilátás.AdélutántegyKalandfarmontöltöt-
tük.Ottelõadtakegybohócmûsort, aminagyonvicces
volt.Ettünkfinomkenyérlángost.Sokféle játékot lehe-
tett játszani, de legjobban a fából készült körhinta tet-
szett.Méglovaskocsikáztunkis.
Háthiggyétekel,nagyonjónapvolt!

PolyákNóra4.o.

Õszi ki rán du lás



Ahiperaktivitásésazehhezkapcso-
lódó egyéb rendellenességek, valamint
pszichiátriai szerekkel történõ kezelé-
sük kérdése manapság egyre gyakrab-
bankerülelõtérbeamédiában,anyilvá-
nosságelõtt.Akérdésfontosságátnehéz
lennevitatni, hiszengyermekeinkrõl, a
jövõgenerációrólvanszó,snemkevés
múlik azon, hogyan készítjük fel õket
arra, hogy felnõttként felelõsségteljes,
aktív,hasznoséletetéljenek.
Az Állampolgári Bizottság az Em-

beri Jogokért Alapítvány, amely egy
nemzetköziemberijogiszervezethazai
csoportjaként mûködik Magyarorszá-
gon,kutatástvégzettatémávalkapcso-
latban, melynek során számos olyan
adatrabukkant,amelyekatapasztalatok
szerintáltalábannemjutnakelazérin-
tettszülõkhöz,akikmegoldástszeretné-
nektalálnigyermekükhiperaktivitására.
Az egyik legfontosabb információ,

amelyrõl a szülõknek tudniuk kellene,
hogy nem létezik olyan tudományos
vizsgálat,kutatásieredmény,amelyiga-
zolná a hiperaktivitás, figyelemzavar
"agyibetegség",kémiaiegyensúlyzavar
voltát.Viszont a "kémiai egyensúlyza-
var"elméletének ténykéntvaló terjesz-
téseaz,ami igényt támasztolyanerõs,
tudatbefolyásoló pszichiátriai szerek
használatára, amelyekkel az ilyen gye-
rekeket manapság kezelni próbálják.
Ezek a pszichiátriai szerek valójában
kémiailagközelebbállnakazutcaikábí-
tószerekhez, mint a normál orvosi
gyógyszerekhez. Ennek megfelelõen
sokuknálhozzászokást,függõségetala-

kíthat ki, emellett számos igen negatív
mellékhatástokozhatnak (amelyekrõl a
gyógyszerkönyvekbeisszámolnak).
A hiperaktivitás nem betegség, ha-

nem valamilyen - nem pszichiátriai -
probléma tünete. Egy hasonlattal élve:
havalakinekerõsenviszketabõre,ésez
komoly problémát okoz neki, kaphat
olyan szereket, amelyektõl úgy eltom-
pul,hogynemfogjaérezniaviszketést,
így a probléma látszólagmegoldódott.
Ámnyilvánvaló,hogyezzel csaka tü-
neteket nyomtuk el, s nem a valódi
problémátkezeltük,ami lehetegybõr-
fertõzés,amelyorvosikezeléstigényel.
Óriási akülönbséga tünetek leírása és
az okok megtalálása, illetve kezelése
között. A pszichiátria a hiperaktivitás
problémájáramindössze annak "beteg-
ségként"valóleírásátésatüneteketel-
nyomó,erõstudatbefolyásoló,afüggõ-
ségveszélyétmagábanrejtõdroghatású
anyagok használatát fejlesztette ki leg-
fõbb "megoldásként".A valódimegol-
dástazjelenti,haidõtésfáradságotszá-
nunk arra, hogymegtaláljuk,mi váltja
kiahiperaktivitástüneteit,amitszámos
dolog okozhat. Orvosi tanulmányok
szólnakarról,hogypl.bizonyosallergi-
ák,cukorérzékenység,mesterségesélel-
miszer-adalékokokozhatnakhiperaktiv-
itást,ilyenesetekbenalaposbelgyógyá-
szati vagyallergológiaikivizsgálás, ét-
rendváltoztatássegíthet.
Haagyermeknektanulásiproblémái

vannak, pszichiátriai szerek adása he-
lyettérdemeskeresniegymegbízhatóés
hozzáértõ magántanárt, aki elismeri a

szótagoló(hagyományos)olvasástanítá-
simódszert.Azislehet,hogyagyerek
az átlagosnál több energiával,mozgási
kedvvelrendelkezik,scsaka"lelassult"
felnõttekhezképesttûnikhiperaktívnak.
Ilyenkorsegítenikellneki,hogyenergi-
áját sportban, közös elfoglaltságokban
levezethesse, hiszen életerejére felnõtt
korábanisszükségelesz.
Végül,denemutolsósorbanegyel-

gondolkodtató vizsgálat az egészséges
táplálkozás testre és lélekre gyakorolt
hatásáról:
PhD. Stephen J. Shoenthaler pro-

fesszor, a Kaliforniai Állami Egyetem
kriminológusatanulmánytfolytatott12,
fiatalkorúakkal foglalkozó javítóinté-
zetbenés803általánosiskolában,ahola
gyermekekétrendjébennöveltékagyü-
mölcsök, zöldségek és olajos magvak
mennyiségét,miközbencsökkentettéka
zsírtésacukrozottélelmiszerekadago-
lását.Afiatalkorúakszámárafenntartott
intézetekben47%-kalcsökkentaz"anti-
szociálisviselkedés",8706fogvatartott
körében.Az iskolában1,1millió gyer-
mektanulmányi teljesítménye 16%-kal
nõtt, és a tanulási képességzavarok
40%-kalcsökkentek.
Alapítványunk a hiperaktivitás té-

májáról megjelentetett egyINGYENES
tájékoztatókiadványt,amelyetazalábbi
elérhetõségekenlehetkémi:
Állampolgári Bizottság az Emberi

Jogokért Alapítvány: 1461 Budapest,
Pf. 182., az 1/342-6355-ös telefonszá-
mon vagy az info@cchr.hu e-mail cí-
men.
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A hiperaktív gye re kek nem "be te gek"

Ál lás hir de tés
A Szent ki rá lyi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal pá lyá za tot hir det igaz ga tá si ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re.
Aközszolgálatijogviszonyidõtartama:határozatlanidejûközszolgálatijogviszony.
Foglalkoztatásjellege:teljesmunkaidõ.
Amunkavégzéshelye:6031Szentkirály,KossuthL.utca13.
Amunkakörhöztartozófõbbtevékenységikörök:Képviselõ-testületnekésbizottságainakafeladatkörébetartozóelõter-
jesztésekelõkészítése;jegyzõkönyvvezetésésehheztartozóadminisztráció.Helyirendeletekelõkészítése,egyébadmi-
nisztrációsfeladatok,iktatás,irattározásifeladatok,illetveigazgatáshozéspénzügyiigazgatáshoztartozófeladatokellá-
tása.Ajogállásra,azilletménymegállapításáraésajuttatásokraaközszolgálatitisztviselõkrõlszóló2011.éviCXCIX.
törvényrendelkezéseiazirányadók.Amunkakörlegkorábban2013.december1.napjátóltölthetõbe.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013. no vem ber 15.
Apályázatikiírássalkapcsolatosantovábbiinformációtdr.LajosKrisztinanyújt,a70/3820-599telefonszámon.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2013. no vem ber 20.

Részletespályázatifeltételekésnélkülözhetetlenadatokahttps://kozigallas.gov.huhonlapon.



Ahalottaknapjakapcsánahalálrava-
ló felkészülésrõl találtam egy cikket a
Bakancslistacímûfilmelemzésével.Ab-
bólidézem(némikiegészítéssel)azaláb-
bisorokat.

Atörténetbenkétsúlyosbetegszere-
pel,akikmegtudják,hogymárcsakhó-
napjaik vannak hátra. Mit kezdjenek a
maradékidejükkel?

Az egyik a milliárdos, élvhajhász
EdwardCole(JackNicholson),amásika
hûségesférj,családapa,autószerelõ,rejt-
vényguruCarter(MorganFreeman).

Afilmkétfõszereplõjeafentiekbõlis
következõenkétteljesenkülönbözõélet-
utatjártbeabetegségig.Eltérõcélok,el-
térõerkölcsökvezéreltékõket.

A betegség és a vele járó szenvedés
arra indította õket, hogy életük utolsó
idejére készítsenek egy "bakancslistát",
amelyenmindenolyanfontosdolgotfel-
tüntetnek, amit még meg szeretnének
tenniahalálukig.

Sokizgalmas,szépésmegrendítõél-
ményenmennekkeresztülegyütt,amely
változástishozmindazéletükre,minda
jellemükrevonatkozóan.

AfilmvégénamilliomosColemeg-
bánjaéletútjátésváltoztat.Azautószere-
lõpedigalistánvégigmenve(átutazvaa
földet, szebbnél szebb helyeken járva,
különbözõkalandokatkipróbálva)rájön,
hogy az igazi érték a családja, a hite, a
barátai,azazakapcsolataIstennelésem-
berrel.

Afilmszándékaszerintanézõnekkét
kérdésenkellelgondolkoznia:1)Örömet
leltél-e az életben? 2) Az, ahogy éltél,
örömetokozott-emásoknak?

Elgondolkodtató ez akétkérdés,hi-
szen a mai "divatos" szemlélet szerint
(Élvezd az életet, Élj amának, Csak te
vagyfontosstb.),csakazelsõkérdéslé-
nyeges. Holott akkor élhetünk békében
önmagunkkalésmásokkal,haamásodik
kérdésreisigenaválaszunk.Sõtarrakell
törekednünk, hogy épp azért érezzünk
örömet magunkban, mert másoknak is
aztokoztunk.

Az elsõ kérdésre pedig egész más
megközelítésbõlkell tekintünk,havaló-

ban szemünk elõtt tartjuk, hogy bárme-
lyiknap lehetazutolsónapunk -kortól
és egészségi állapottól függetlenül. Ta-
láldmegazapróörömöketazéletben,és
fedezdfel,hogyazéletigenisszép.

Nem kell ehhez világkörüli út vagy
luxus,csakafelkelõnap,egyenyhenyá-
riszellõvagybárkiránkvetülõmosolya.

Deennélakétkérdésnéllétezikfon-
tosabb, hiszen ha ezek mindegyikére
igen is a válasz, az még nem juttat a
mennybe.Ígytalánalegfontosabbakét
betegIsten-hittelkapcsolatosbeszélgeté-
se egymagánrepülõn, amikor a kilátást
csodálták.Carteridézettarómailevélbõl
ésrávilágítottateremtésbenfelismerhetõ
Alkotócsodálatosmûvére,mireEdward
kifejtette,miértnemhisz.Afilmtragédi-
ája,hogybárEdward"jó"emberréválik,
denemválikhívõvé.

Miközben néztem a filmet, Radnóti
Miklósegyversénekcíme jutotteszem-
be:járkáljcsakhalálraítélt!Mindenem-
berhalálraítéltebbenazéletben,hiszen
"elrendeltetett,hogyazemberekegyszer
meghaljanak",deazis,hogyutánaítélet
fogkövetkezni (Zsid9,27).Ha az ítélet
annyirabizonyos,mintahalálunk,akkor
nem kellene felkészülni rá?Vajon Isten
ugyanazt a két kérdést fogja feltenni,
mintafilmkétfõkérdése?Ezértafilm
hiányossága keresztény szemmel, hogy
nem a lényegi kérdésre világít rá. Ren-
deztedmárakapcsolatodatIstennel?Ez
az elsõ és legfontosabb kérdés minden
emberéletében.Hapedigvalakirendez-
teakapcsolatát,akkorakétfilmbelikér-
désreiselõbb-utóbbigenleszaválasza,
mivel Istenszerinti iránybafogváltozni
azélete.

Akérdésaz,hogymikorkapészhez
azember.Ésnagyonbeszédesamagyar
nyelv,hiszenészheztérésrendesen,logi-
kusan gondolkodni képes állapotot je-
lent, azaz használja az eszét. Tetszett,
hogyafilmbenazolvasottférfi(Carter)
ahívõ.Mindenrõltudottszintemindent,
rengeteginformációbirtokábanvolt,így
feltudtamérni,hogykell,hogyegytuda-
tos tervezõje legyen a világnak, és kell,
hogyÕ szeresse a világot. ÉsmivelÕ

van,ezértkapcsolatbaiskellkerülnieve-
le.Azéletepedigmutattaeztakapcsola-
tot, igazolódott, hogy a két életút közül
azövévoltazegyenes,akívánatos,ajó.

Azilyenfilmekalapjanemaz,hogy
okuljunkbelõlükarraazesetre,hamiis
halálos betegként fekszünk az ágyban,
hanemaz,hogymostmilyenelvek,érté-
kek mentén rendezzük be az életünket,
hogyazéletünkvégénnekelljenbánkód-
nunk azon, hogy napjaink és céljaink
nemahelyesiránybamutattak.
(Forrás:http://konyvesfilm.blogspot.hu)

(Sz.Sz.I.)

Reményik Sán dor: Bé ke
Valamifurcsaösszehangolódás,
Valamiritkarend-
Széthúzóerõkerõsegyensúlya,
Mélybelsõbizonyosságidebent-
Bizonyosságarról,hogyélnijó,
Szenvednielkerülhetetlen,
Szeretnitisztán:megistenülés,
Meghalniszép-
SaKifejezéstmeglelnimindezekhez,
MegtalálniafelségesIgét:
AzIgétmindezekhez:
ABékeez.
Orkánordíthataztánodakünt,
Robbanhatezerbomba:kárbament,
Dekártnemokozott.
Bent:
Csend.
ABékeittkezdõdik.
Bent:
Csend.
Istenhozott.

Ka len dá ri um:
2013. no vem ber 15. - de cem ber 15.

•November19.:ÁrpádháziSzentErzsé-
bet

• November 24.: Krisztus Király, a
nagymisénJubilálóHázaspárokÜnne-
pe

• November30.:SzentAndrásapostol
• December1.:Ádventelsõvasárnapja,
a kismise elején ádventi koszorúszen-
telés

• December9.:SzûzMáriaSzeplõtelen
Fogantatása
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KATOLIKUSÉLET

Ba kancs lis ta
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

No vem be ri
al kal ma ink

6.-szerdaKözösBibliaóraKerek-
egyháza,18óra
10. - vasárnap Istentisztelet, 10

óra
13.-szerdaBibliaóra,18óra
15.-péntekFilmklub,18.30
16.-szombatIfjúságióra,10óra
17.-vasárnapInteraktívIstentisz-

telet,10óra
19. - kedd Presbiteri gyûlés, 18

óra
21.-csütörtökHáziIstentisztelet,

15óra
23. - szombat Bibliaiskola - Új-

szövetség,Dr.BallaPéter,9-15óra
24.-vasárnapIstentisztelet10óra
25-29. hétfõ-péntek Házi

Evangélizációsesték
December 1. vasárnapAdvent 1.

vasárnapja-úrvacsorásIstentisztelet

Di csõ í tõ est -
Szent ki rá lyon
Gyülekezetünkbenoktóber25-én

pénteken,Kecskemétkörnyékirefor-
mátus gyülekezetekkel közösen Is-
tent magasztaló zenés estet tartot-
tunk.Szentkirályratávolabbrólisér-
keztek: Ágasegyházáról, Kerekegy-
házáról, Helvéciáról, Ballószögbõl
ésahelyigyülekezetbõlazenészek-
kel együtt kb.75 fõvel dicsértük az
Urat!
Kátézenekarunkújdalokkal,erõ-

vel, tûzzel és egy vendégzenésszel
(Csepedi Ottó - dob) kiegészülve
örömmelszolgáltazIstennek!Egye-
dül Istenéadicsõségezért azélmé-
nyekben, örömökben gazdag estért!
(fotó:KirjákJózsef)

Diákjaijutalmazásáraegytanárnõazt
találta ki, hogy mindegyikõjüknek
adottegykisszalagot,amireezvoltír-
va: "Ez az ember sokat számít", és
megkérteõket,hogyadjáktovábbva-
lakinek,akivalamiolyattett,amiso-
katjelentettazéletükben.Azegyikdi-
ák egy fiatal ügyintézõnek adta, aki
segített neki a pályaválasztásban.Az
ügyintézõtovábbadtaaszalagotafõ-
nökének,akivelnehezentudottkijön-
ni. Azt mondta, hogy nagy hatással
voltráafõnökekreativitása,éskérte,
hogyõisadjatovábbaszalagotvala-
kinek,akitcsodál.Aznapesteafõnök
azt mondta tizennégy éves fiának:
"Gondolkoztamazon,hogykitillethet
ezamegtiszteltetés, ésarra jutottam,
hogytéged.Énállandóanelfoglaltva-
gyok, folyton rohanok, közben pedig
kifogásolom a jegyeidet és a rendet-
lenséget a szobádban.Ma szeretném,
ha tudnád,hogymilyen sokat számí-
tasz nekem. Édesanyádon kívül te
vagyalegfontosabbember,akitisme-
rek, és szeretlek téged." Könnyeivel
küszködve a fiú így válaszolt: "Ma

délután egy levelet írtam, amiben el-
magyaráztam, miért akarom elvenni
az életemet, és azt kértem, hogy bo-
csássmeg.Akkor akartammegtenni,
amikormindenkialszik.Nemgondol-
tam, hogy érdekelne. Azt hiszem,
mostmár nincs szükség erre a levél-
re."Fentafiúszobájábanazapameg-
találta a fájdalommal teli levelet egy
töltöttfegyvermellett.
Istensegíthetabban,hogyamegfelelõ
idõben tudjuk "szólni igéjét az elfá-
radtaknak".Aszavakmegváltoztathat-
nak egy életet: "Élet és halál van a
nyelvhatalmában."Igyekezzmateis
bíztató szavakat mondani valakinek,
valaki olyannak, akire általában nem
is gondolsz. "Milyen jó az idején
mondottszó"!(Péld15,23.)
(AfentielmélkedésaKeresztyénMé-
diaUCBHungaryAlapítványnapiel-
mélkedése, www.maiige.hu,melynek
írója:BobGass.Magyarnyelvenne-
gyedévre szóló kiadvány formájában
megrendelhetõ az alapítvány honlap-
ján,vagyakövetkezõcímen:MaiIge,
6021Kiskõrös,Pf.33)

No vem ber - Is tent di csér ni
"Élet és ha lál van a nyelv hatalmába…" (Péld.18,21.)
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Or szá gos Könyv tá ri Na pok a szent ki rá lyi könyv tár ban

Aszakmaiszervezet2006-banalakítottamindtartal-
mában, mind formájában egységessé az október eleji
könyvtáriprogramokat,amellyelnépszerûsítenikívánja
a településeken mûködõ könyvtárak hagyományos és
megújulószolgáltatásait.2013-banazemberikapcsola-
tokkerültekakönyvtárinapokközéppontjába.
Nálunkelsõsorbancsoportokszámáraszervezõdteka

programok.A legkisebbeketmost is aKönyvtáriMaci

várta, akikkel a családról, a családi kötelékrõl, a név-
adásról beszélgettünk. IdénMarékVeronikaKippkopp
ésgyermekeicímûmeséjéthallgattákmegazovisokés
akisiskolások.Afoglalkozásvégénmindencsoportké-
szítettegycsaládifotót,acsaládtagokegy-egy,akiosz-
tott szerepüknek megfelelõ, tárgyat választhattak ma-
guknakafényképelkészítéséhez.
A3-4.osztályosokegyanyanyelvijátékonamagyar

közmondásokkal,ezenkívül"eszperente"szavak,éskü-
lönbözõnyelvtanifeladatoksegítségévelamagyarnyelv
sokszínûségével ismerkedhettek meg. A kiscsoportok-
ban kapott feladatoknak köszönhetõen mindenki kive-
hette részét a munkából.A vetélkedõ végénmindenki
kapottegykisajándékot.
DélutániprogramokkeretébenidénisvoltKézmûves

foglalkozás,Társasjátékdélután,ésMesemaraton,ahol
régimagyarrajzfilmeketnézhettekmegagyerekek.
Testvér-települési kapcsolatok témakörben Szabó

GellértpolgármestertartottelõadástaSzentKirálySzö-
vetségmúltjáról,jelenérõlésjövõjérõl.

A könyv tár nyit va tar tá sa:

Hét fõ: 12-17 órá ig    Kedd-pén tek: 10-17 órá ig    Szom bat: 9-12 órá ig

Je les év for du lók
Magyarországon 1997 óta no -

vem ber 3. a Magyar Tudomány
napja, annak emlékére, hogy Szé-
chenyi István 1825-ben ezen a na-
pon ajánlotta fel birtokainak egy-
éves jövedelmét a Tudományos
Akadémiamegalapítására.

No vem ber 9 afeltalálóknapja.

Novembe 13-a a magyar nyelv
napja. A magyar Országgyûlés
2011. szeptember 26-án egyhangú
szavazással fogadta el a magyar
nyelv napjáról szóló országgyûlési
határozatot,sezzelno vem ber 13-át
jeles nappá: nemzeti összetartozá-
sunk legfõbb zálogának ünnepévé
nyilvánította. 1844-ben ezen a na-

pontettékamagyartállamnyelvvé.

80 évvel ezelõtt no vem ber 16-
ánazUSAésaSzovjetunióezena
napon vette fel a diplomáciai kap-
csolatot.

No vem ber 17 füstmentes nap.
Hacsatlakozunk,ezenanaponnem
"gyújtunk"rá.
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Csa lá di nap

Október 6-án családi naponvol-
tunk a Potyka-tónál. Szerencsére jó
idõvolt.Anegyedikosztályésacsa-
ládtagjaikvoltakott.
Megérkeztünkésagyerekekelõ-

szöraterepetfedeztékfel,mígafel-
nõttekkipakoltak.Amígmi játszot-
tunk, addig a nagyok fõztek. Jót
tengóztunkés röplabdáztunk.Dom-
bot ismásztunk.Mártikanénikapi-

tánylabdát rendezett. Ügyesen ját-
szott mindenki, még a felnõttek is.
Elkészült az ebéd! Sült húst, sült
krumplit ettünk. Finom volt! Ebéd
után megint sokat játszottunk. Vol-
tak,akikgyíkokat is fogtak.Ezután
körbesétáltukatavat,aholkacsákis
úszkáltak.KisétáltunkaNyíri-erdõ-
be.BementünkaSzulyovszkyLász-
ló Erdészmúzeumba, ahol megcso-

dálhattukaz1848-asemlékkiállítást.
Megemlékeztünkatizenháromaradi
vértanúrólegykismûsorban.Elbal-
lagtunkazerdeikápolnához.Ottké-
szültegycsoportkép.Elmentünkaz
erdõbe túrázni. Találtunk egy lest,
amire felmásztunk. Számháborúz-
tunkisegynagyotésapirosaknyer-
tek.Visszamentünk a pihenõparkba
ésottfolytattukajátékot.Ittafeke-
téknyertek.Akikszerettekvolnafo-
cizni,focizhattak,éskosarazniisle-
hetett.
Gyorsanelteltezanap!Nagyon

jóléreztükmagunkat,desajnoshaza
kellettmenni!

RohácsLetti4.o.

Han gu la tos ki rán du lás a Kor da-stú di ó ba

Ki ne szeretne bepillantani egy
filmstúdió kulisszáimögé,ésmeg-
ismerkedni a filmgyártás világával?
Ez a gondolat vezérelt bennünket,
amikortantestületikirándulásunkúti
céljául az Etyeken található Korda

FilmparkotésLátogatóközpontotje-
löltükmeg.
SirAlexanderKorda-azazKor-

daSándor-nevesokakszámára is-
meretlenülcseng,pedigpáratlanfil-
mes munkásságot hagyott maga

után.Bennetisztelikabritfilmgyár-
tásmegalapítóját, amagyarAlföld-
rõlHollywoodig jutott,olyanneves
színeszekkel dolgozott együtt, mint
VivienLeighvagyLaurenceOlivier.
Testvérei, Zoltán és Vince is a 40-
50-es évek filmgyártásánakmegha-
tározóalakjaivoltak.
A stúdiótúrán interaktív kiállítás

mutatta be Korda Sándor életét,
munkásságát, és megismerhettük a
filmkészítés legfontosabb állomása-
it,legérdekesebbtechnikáit,azegy-
szerû fizikai törvényszerûségenala-
pulóoptikaicsalódásoktólafilmbeli
zörejek bonyolult mûvészetén át a
digitális utómunka komplex folya-
matáig.LáthattukaBorgiáksorozat
csodálatos középkori díszleteit, és
egynewyorkiutcát-természetesen
lécekbõl,gipszkartonbólfelépítve.
Mert ez csak mozi….És mi jól

szórakoztunk!
KatznéAlmásiZsuzsanna
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ASzentkirályiÁsványvízKft.-nél2013.októbertõlMartinOlivértöltibe
apénzügyiigazgatópozíciót.Fõfeladataiacégfinanszírozásánakbiztosítá-
sa,agazdaságiigazgatóságszakmaiirányítása,atöbbiigazgatóságmunkájá-
nak koordinálása és a tulajdonos-ügyvezetõ támogatása stratégiai döntések
meghozatalasorán.Aszakemberakülfölditanulmányainakéskorábbimun-
kahelyeinekköszönhetõenidegennyelvû,valamintkülönbözõkulturáliskör-
nyezetbenissikeresentevékenykedettésátfogótapasztalatokatszerzett,ame-
lyeketmostantólaSzentkirályinálkamatoztat.

Mó res re ta ní tott nagy me nõk
A közelmúltban Budapesten jár-

tamésolyanélménybenvoltrészem,
amit szeretnék megosztani a bara-
nyaiakkal.Egymikrobuszhaladtaz
Andrássyútonabelvárosfelé.Aso-
fõrnemismerteajárást,lesteazut-
cákat,éseléglassanaraszoltabelsõ
sávban.mögötte egy batár-nagy fe-
kete BMW sötétített üvegekkel ha-
marmeguntaa lassútempót,éshu-
zamosdudálássalpróbáltaafurgont

jobbbelátásrabírni.Asokadikduda-
szóra kinyúlt egy kéz amikrobusz-
bólésjólbemutatottabömbinek.A
BMWnyombanmegelõzte,kereszt-
ben eléállt, és kiugrált belõle négy
kigyúrt,nagydarabkopaszõsbunkó.
Azegyikafurgonhozlépett,feltépte
asofõrajtaját,derögönhanyattvá-
gódott.Asofõramesterirúgásután
kiszállt,éssebtébenelintézteatöbbi
hármatis.Amutatványhatalmaskö-

zönségsikert aratott az Andrássy
úton. A rendezvény fénypontjaként
egyszakadtkanárisárgakiskocsiból
kikiabált egy pasas a levitézlett
„gengszetereknek“: - Látod, izom-
agyú?Ezértkellettvolnamegtanul-
nod olvasni! A mikrobusz oldalára
ugyanis ez volt írva jó nagy betûk-
kel:FehéroroszKarateválogatott.

BottlikSándor,Pécs

Mar tin Oli vér lett a Szent ki rá lyi
pénz ügyi igaz ga tó ja

Gondoljatok bele, hogy egy nem
házasasszonybemegya templomba,
saztkéri,hogykereszteljékmegafi-
át. És az, aki éppen ott tartózkodik,
aztválaszolja:nem lehet,mertmaga
nemházas.Figyeljükmeg,hogyazaz
asszony, akinek volt bátorsága meg-
tartaniésmegszülnigyermekétmivel
találkozik!Zártajtóval!Ha így foly-
tatjuk,nemteszünksemmijótazem-
berekkel, Isten népével. Jézus hét
szentséget alapított, demi ilyenma-
gatartásokkal egy nyolcadikat talá-
lunk ki: a "lelkipásztori vám"
szentségét!...Aki közeledik az Egy-
házhoz nyitott ajtót kell, hogy talál-
jon,ésnemahitellenõrét…Szüksé-
günk van reverenda és fátyol nélkül
szentekre. Szükségünk van farmeros
és tornacipõs szentekre. Szükségünk
van szentekre, akikmozibamennek,
zenét hallgatnak, és barátaival sétál-
nak.Szükségünkvanszentekre, akik
Istentteszikelsõhelyre,deazegyete-
men is kitûnnek. Szükségünk van
szentekre, akik idõt találnak a min-
dennapi imára, és képesek a tiszta
szerelemre, vagy a tisztaságot

megszentelik…Szükségünkvankor-
szerû szentekre, XXI. századi szen-
tekre, akik erre korszakra alkotják
meg a lelkiségüket. Szükségünk van
olyanszentekre,akikelvannakköte-
lezveaszegényekirántésaszükséges
szociális változások iránt. Szüksé-
günk a világban élõ szentekre, a vi-
lágbanmegszentelõdõszentekre,akik
nem félnek a világban élni. Szüksé-
günkvankólátéshot-dogotfogyasz-
tó, internetezõ és Ipod-ot használó
szentekre. Szükségünk van olyan
szentekre,akikszeretikazEucharisz-
tiát, és nem szégyellnek a hétvégén
sörtinnivagypizzátennibarátaikkal.
Szükségünkvanolyanszentekre,akik
szeretikamozit,aszínházat,azenét,
a táncot, a sportot. Szükségünk van
társaságot kedvelõ szentekre, akik
nyitottak, normálisak, barátságosak,
vidámak és jó barátok. Szükségünk
vanolyan szentekre, akik evilágban
élnek,ésmegtudjákízlelniavilágjó
és tiszta dolgait, demégsemvilágia-
sodnakel…Legyünkhátilyenek!
(A "Mi canto es oración" címû

honlapról)

Fe renc pá pa sza vai

Akár meg is
tör tén he tett vol na 

(mese)

Szegényesen élt a nagycsaládos
Grünösszezsúfolódvaegyetlenszo-
bácskában. A szegénységet még
csak tûrte volna, de a zsúfoltságot
alig.Gondoltegyetaszegényzsidó,
felkereste a falu legokosabbembe-
rét a rabbit, hogy adjon tanácsot a
kilátástalanhelyzetre.Abölcsrabbi
tanácsa:vigyétekbeaszamaratéj-
szakáraaszobába.Duzzogva,meg-
fogadtaGrünatanácsot,mivelegy
bölcs ember adta. Persze a helyzet
még rosszabb lett, ésújabb tanács-
kérésa rabbitól.Segítek,mondtaa
rabbi.Akérdésaz,hogyvan-ekecs-
kétek. Van, de az bak. Na, annál
jobb,azt isvigyétekbea lakásba-
ígyazelöljáró.Akecskemegtettea
hatást, alig két nap ésGrün újra a
rabbinál fohászkodiksegítségért.A
bölcsrabbitovábbijavaslatotajánl:
vigyétek be a kakast is a szobába.
Most már nekünk úgyis mindegy,
gondolja a szegény ember, és lesz,
amilesz,elegetteszabölcstanácsá-
nak. De bizony másnap már az
egészGrûncsaládarabbiházaelõtt
fohászkodik segítségért. Tegyétek
ki a kecskét vissza az ólba, majd
számoljatok be az eredményrõl -
kapják a tanácsot.A tanács bevált,
Grün nem gyõz hálálkodni a falu
bölcsének, hogy te rabbi milyen
okos és bölcs vagy, most már ké-
nyelmesenelférünkalakásban,akár
vendégeketistudunkfogadni,ésezt
szertehirdetiafaluban……./v.f/



Idõ ta ka ré kos ri zses csir ke

Hozzávalók:1csirke(aprólékoknélkül,szeletelve),25dkg

rizs,10dkgzöldborsó,10dkggomba,1nagyobbburgonya,

1 fej fokhagyma,1 fejvöröshagyma,2sárgarépa,1,5 liter

húsleves,1mokkáskanáloregánó,1mokkáskanálbors,ízlésszerintsó.

Aburgonyátkockára,asárgarépátkarikára,afokhagymátésavöröshagy-
mátfinomraaprítjuk.Egytálbanösszekeverjükarizstaburgonyával,a
sárgarépával,azöldborsóval,vöröshagymávalésfokhagymával.Hozzá-
adjukazoregánótésaborsot.Beleöntjükegymélyebbtepsibe,eligazgat-
jukegyenletesre,leszeleteljükagombátésatetejénelosztjuk.

Acsirkétmegsózzuk(ételízesítõvelésoregánóvalismegszórhatjuk),ésa
rizsbeneligazítjuk,majdráöntjükóvatosanahúslevest.Fóliávallefödjük,
és200fokonsütjükegyórahosszáig.Levesszükafóliát,ésasütõben10-
15percigsütjük,hogyahúsegykicsitmegpiruljon.Melegentálaljuk,de
hidegenisnagyonfinom.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK OK TÓ BER
IDÕ JÁ RÁ SA

Októbermár igazi õszi hónapként
van a tudatunkban, a sok évszázados
tapasztalatok alapján. A klimatológu-
sokszerintországunk20-25évmúlva
mediterrán éghajlatúvá válik. Lehet,
hogyazideioktóbermáregylépéssel
közelített? Persze a dolog nem ilyen
egyszerû! Hazánk földrajzilag olyan
elhelyezkedésû,hogyasarkvidéken,és
azukránsztyeppékenfelhalmozódóhi-
deg levegõ néhány nap alatt eláraszt-
hatja.Ebbõlkövetkezhet,hogyahideg
légtömegek tönkretehetik mediterrán
álmunkat,mégha,ezutánújraszicíliai
napfénybenfürdünkis.Atermészet is
éreztette,hogyvárjunkazigaziõszbe-
köszöntével.Igaz,elmaradtakamadár-
dalos napok, be kellett, hogy érjük a
varjak károgásával, a délnek vonuló
pacsirták halk csicsergésével, esetleg
néhány búbos pacsirta (pipiske) õszi
énekével.Adarvakahónaputolsónap-
jaibannagycsapatokbanvonultaktele-
pülésünkfölötttelelõhelyeikfelé,Af-
rikába.Ahõmérsékletigazánkedvezõ-
enalakult.Ahónapelsõ5napjakicsit
hûvös, de aztán 6-ától 15-ig kellemes
20C fok, sõt gyakran ettõlmagasab-
banisalakult.Ezután4-5napon15-17
Cfokokatmérhettünk.Ahónaputolsó
tíznapjaigazi,késõnyáriidõjárástidé-
zett, gyakran 20 C fok feletti hõmér-
sékletekkel. Sajnos csapadékkal
megint szûkmarkú volt a természet.
Esõ9-én4,1mm,10-én9,6mm,16-án
18,6mmesett,összesen:26,3mm.A
sokéviátlag:34mm. -v.f-

Anya köny vi hí rek
El hunyt:   SzepesiAnnaélt62évet

Arohanóvilágbansokszornemis
vesszükészreakörülöttünkpompázó
természet szépségeit. Lehet, hogy
nemisérdekelbennünket,vagynincs
idõnk"haszontalan" idõtöltésre?Pe-
dig,hanyitottszemmel járunk,nem
is kell sok száz kilométert utazni,
környezetünkbenistalálunkcsodálni
valót. Ilyen, községünk botanikai
csodájaakacskaringósJászút.Észa-
ki iránybakönnyeneljuthatunkrajta
Jászkarajenõre,csakazutatkellkö-
vetni.DéliiránybaaNyárlõrinciha-
tártól már nem ilyen egyértelmû a
nyomvonala, valószínû, hogy több-
szörmegváltoztatták.Pedigezazúta
13. századtól jász településeket kö-
tött össze, pl. a fent említett
Jászkarajenõt és Jászszentlászlót.
Próbálkozás történt 1991-ben az út
korrekciójára,nyomvonalánakkiiga-
zítására. Bölcs döntés volt akkor,
hogy a melioráció csak útjavításra
korlátozódott.A földút néhány kilo-
méteres szakasza a kecskeméti úttól
Nyárlõrinchatáráigmegõrizteatöbb
százéveegyedinövényvilágát,meg-
hagyvanekünk,hogykora tavasztól

késõõszigcsodálkozhatunkazegye-
di növényvilágban. A bokrok alján
tavasszal ibolya illatozik.Eztköveti
ahagymásoksokasága,asárgavirágú
tyúktaraj,akékfüzéresvirágúgyön-
gyikék többváltozata.Májusbanvi-
rágzikafehérvirágúernyõssárma,de
lehet említeni az erikafélék évelõ
lágyszárú változatát, amely a rózsa-
szín különbözõ árnyalataiban szõ-
nyegszerûen borítja az út egyes ré-
szeit.Afásszárúnövényektavasszal
virágaikkal teszikcsodálatossáazút
jármûvek által nem használt részét.
Õsszelcsodálatosasok"izzó"gala-
gonya,ahalványpirostermésûkecs-
kerágó,asoktermésseltelicsipkebo-
kor, vagy a ködös kékségû kökény-
bokor.Asort továbblehetnefolytat-
ni.Acélaz,hogyfigyelmünketkicsit
odaisirányítsuk.Aszabadidõkelle-
meseltöltésérekínállehetõségetakár
kerékpártúra,vagylovasfogatoski-
rándulásra azút botanikai sokszínû-
sége.Õrizzükatermészetmégmeg-
levõgyöngyszemét!

-szerk-

Bo ta ni kai tár ház

Egy kis né pi
me te o ro ló gia

Ha Mindenszentek napján (no-
vember1)nedves az idõ enyhe telet
várhatunk,haszáraz,zordteletvárha-
tunk.
HaMártonnapján(11-én)alúda

jégen jár,akkorkarácsonykorsárban
poroszkál.
Erzsébet napja (19) a tél erejét

szabja.Amilyen az idõ 19-én olyan
lesz a december. Erzsébet gyakran
megrázzaapendelyét,havazik.
Ha Katalin kopog, karácsony lo-

csog,ésfordítva.



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK

egyénivállalkozók,õstermelõk,
magánszemélyek,

Kft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.

Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígy

pontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.

Azirodanyitvatartása:
hétfõtõlszombatig8-18óráig.

Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.

Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetet
ésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.

VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36
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Megjelenikhavonta:Kiadja:Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta -Felelõskiadó:Sza bó Gel lért pol gár mes ter -Felelõsszerkesztõ:Vecsei Fe renc
-Munkatársak:Csa ná di Andrásné, Ka ra Lajosné, Ke nye res Dé nes, Ke nye res Zol tán, Katzné Almási Zsu zsan na, Ba lázs Haj nal ka lel kész, Kutasi
Fe renc, Pá pai Ferencné, Pász tor Gézáné, Pus kás Mi hály plé bá nos, Sza bó Gel lért pol gár mes ter, Szutor Sándorné, Dr. Szûcs Zsolt,  Takácsné
Kiss Már ta, Var ga Béláné, Varjúné Szé che nyi Ma ri an na -Szerkesztõség címe:Pol gár mes te ri Hi va tal Szent ki rály, Kos suth La jos ut ca 13. -
Tel./fax:76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:Kécs ke Nyom da Kft. Ti sza kécs ke T:76/441-519-Felelõsvezetõ:Tóth Gé za

Hirdetések
* Eladók lakásberendezési tárgyak: bútorok, dohányzó
asztalok, automata mosógépek, mikromelegítõ, stb.
Érdeklõdnia06209568933telefonszámon.
*Eladóágynemûtartóssarokülõgarnitúra.76/728-946,
06-70/277-33-32
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,
aKossuth-majorban.Víz, villany van. Érdeklõdni: 06-
76/728-657
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.ér-
deklõdni:06305052251telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék.
BencsikJenõ.telefon:06209424219.
*ELADÓjóállapotúkétszemélyesheverõ,szekrénysor,
elõszobafal.Irányár:5-15ezerFt.Érd.:70/953-7173
*Mezõgazdaságifelhasználásbólszármazóhulladékfó-
lia elszállítását vállalom. +36-30/8470-402 +36-
70/9789-305

ZámboriIldikó
Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.

Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Meg nyi tot tam
fér fi - nõi fod rá sza to mat!

Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyó
vendégeimet.

Ultrahanggalegybekötött
NÕGYÓGYÁSZATI RÁKSZÛRÉS

lesz2013.december6-án
8órától11óráig.Díja4.000Ft

IdõpontegyeztetésaVédõnõnél,
a06-70/339-0345telefonszámon.

EDF Démász
Lakiteleki Fiókiroda
nyílt a Népfõiskolán

KölcseyházIKSZTterem
Nyitvatartás: kedd: 14.00-18.00

szerda: 08.00-12.00

Elérhetõségeink:
Interneteshonlap:www.edfdemasz.hu

Telefonosügyfélszolgálat:0640822282

Teljeskörûügyintézés,befizetésilehetõség

csakbankkártyával!


