
A TARTALOMBÓL:
• Testületi ülés • Alapítványi sorsolás • Varázslatos természet 
• Garabonciás diák • Búcsúzás 30 év után • Egyházi oldalak • 
Felejthetetlen nap • Anyakönyv • Hirdetések

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám                           ÁRA: 100,-Ft                                 2014. január

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNUNK!

FIGYELEM
Kedves Olvasó! Ismét eltelt egy év, és aktuálissá vált a 
„Szentkirályi Hírmondó” előfizetésének megerősítése, illet-
ve előfizetése a 2014. évre. A megrendelés egész évre január 
31-ig 1.100.- Ft. Utána következő hónapokban 100.-Ft/hó. 
Újságunkat meg lehet rendelni a Polgármesteri hivatalban 
Kissné Rózsánál, valamint Vecsei Ferencnél, az újság szer-
kesztőjénél. FONTOS: Az esetleges cikkeket kérem, hogy 
minden hónap harmadik munkanapjával bezárólag küldjék 
el a szerkesztőség címére: 
sztkhirmondo@gmail.com  Telefon: 06 70 214 1325.

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

Boldog Új Évet, Szentkirály!
Adjon az új év, amit a régi nem adott:
nevető örömet, édes bánatot;
adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben árnyékot;
kálváriánkon könnyű keresztet,
szőlőtőkénkre nehéz gerezdet,
ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bőséges esőt, de ne legyen jég;
fagyosszentek ne hozzanak veszélyt,
gazdaszívekben ébresszenek reményt;
minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;
adjon az Isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;
ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az Isten puha kenyeret;
adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.
(Csata Ernő: Újévi köszöntő)

Mélyen szántó gondola-
tokkal ezúttal nem szolgálok. 
Ez az esztendő annyi izgalmat 
ígér, amik miatt biztosan fog-
juk még vakargatni a fejünk 
búbját, hogy azon keresztül 
a belül lévő gondolatokat is 
elrendezzük. Megnyugtató 
visszagondolni a mögöttünk 
hagyott évek sorára, hiszen 
jócskán találhatunk köztük 
olyat, aminek gondjait-bajait 
jó, hogy csak utólag mérhetjük 
meg, előre látva talán inunkba 
szállt volna a bátorságunk. 

Minden kezdéshez fiatalos 
lendület, jó hangulat és táv-
latos reménység kell, hogy a 
sikerre megalapozott esélyünk 
legyen. Milyen jó, hogy sem 
Szentkirály faluközösségének 
jövőjét, sem Magyarországunk 
sorsát nem egy-egy ember pil-
lanatnyi erőnléte, vagy gyen-

gesége, lelki derűje, vagy ép-
pen szorongása határozza meg. 
Milyen jó, hogy családjaink 
tagjainak egymás iránti sze-
retete, a szent kötelességként 
végzett tisztességes munka, az 
egymás iránti türelem és meg-
becsülés túlnyomó többségben 
adott a mi falunkban. Ez jelent 
biztos alapot azoknak a csalá-
doknak és falustársaknak, akik 
néha bátorításra, segítségre 
szorulnak, és nekünk is, akik 
néha bátorításra, segítségre 
szorulunk.

Tartsuk meg féltő gonddal 
és erősítsük ezeket a láthatat-
lan szálakat! Találjunk az Új 
Évben is ünnepi és hétköznapi 
alkalmakat arra, hogy szemé-
lyes bizalmunkról biztosítsuk 
a másik szentkirályit!

Hideg rázza az embert, ha 
a januári tavaszban manapság 
aranyvessző, meggyfa, japán-
birs nyíló virágait látja. Sajnál-
kozva gyönyörködünk a csoda 
láttán, mert a Nap járását is-
merve tudjuk, hogy hiábavaló 
az idő előtti igyekezet, nincs 
esélye a gyümölcsérlelésnek.

Vegyük hát észre, és me-
lengessük elhidegült emberi 
kapcsolatainkban a felénk 
forduló gesztusok virágait, sőt 
magunk is iparkodjunk ked-
ves szókkal, figyelmességgel 
enyhülést vinni a megromlott 
barátság/szomszédság fagyos 
telébe! Sem a bocsánatkérés, 
sem a szívből megbocsátás 
nincs évszakhoz kötve. Csak 
legyen!

Szabó Gellért
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A képviselő-testület december 11-én tar-
totta évzáró ülését, melyen minden képviselő-
tag jelen volt.

Az ülés megnyitása után a hulladékgaz-
dálkodási helyi rendelet megalkotására került 
sor. A hulladékról szóló törvény szerint hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély 
csak olyan gazdálkodó szervezetnek adható, 
amelyben az állam vagy az önkormányzat a 
szavazatok többségével rendelkezik. A törvény 
bevezette a hulladékgazdálkodási engedély 
megszerzésének új módját, a szolgáltatók szá-
mára új kötelezettségeket ír elő, és a közszol-
gáltatók minősítési rendszerét is felállította. 
Településünkön a hulladékkezelést 2003-tól a 
Saubermacher Magyarország Kft. végezte. A 
cég a külföldi tulajdonrész miatt nem is indí-
totta el, hogy a további hulladékgyűjtés végett 
közszolgáltatási engedélyt és OHÜ minősítést 
szerezzen, így velük nem folytatódhat az ed-
digi együttműködés. Kényszerből kerestünk 
tehát megoldást a 2014-től kezdődő időszak 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának 
végzésére, amelynek eredményeként az Izsák-
Kom Kft-vel célszerű a közszolgáltatási szer-
ződés megkötése, mely cég rendelkezik hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
és OHÜ minősítéssel. A polgármester a telepü-
lésünkön bevált eddigi rendszer változatlanul 
hagyása mellett javasolta a hulladékgazdálko-
dási rendelet elfogadását, melybe beépítésre 
kerültek a köztisztaságra vonatkozó előző ren-
deletünkben is meglévő szabályok. 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogad-
ta a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló rendeletet.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan a kép-
viselő-testület megvitatta és jóváhagyta a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
is. A hulladékgazdálkodási díj tekintetében 
a 2013. július 1. utáni díj mértékét határozza 
meg, a díjfizetés és a gyakoriság tekintetében a 
2013-ban is alkalmazott gyakorlatot folytatja. 
Tekintettel arra, hogy a 2014. év még változá-
sokat hozhat ezen a téren, a szerződés időtarta-
ma mindössze egy év.

Ezt követően a képviselő-testület megtár-
gyalta és jóváhagyta a természetben nyújtott 
szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
feltételeiről szóló helyi rendeletet, mely szerint 
tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a 
tűzifával fűtő személynek, akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150 %-át, egyedül élő vagy gyer-
mekét egyedül nevelő szülő esetén annak 200 
%-át. A támogatás egy családban egy személy-
nek állapítható meg.

A következőkben a helyi szociális ellá-
tásokról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítására került sor, mely az önkormányzati 
segély kialakításával összefüggő törvénymó-
dosítások miatt vált indokolttá. Ugyanis 2014. 
január 1-től az átmeneti segély, temetési se-
gély, és a rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás egyetlen ellátási típusként önkormányzati 
segélyként lett nevesítve. A törvény értelmé-
ben az önkormányzati segély megállapításánál 

figyelembe vehető, egy főre számított havi 
családi jövedelemhatár nem lehet alacso-
nyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 130 %-ánál, függetlenül az 
egy háztartásban élők számától. Megindítását 
követően az eddigi 30 helyett 15 napon belül 
kell dönteni. A fentieken túl a törvény a mél-
tányossági közgyógyellátásra való jogosultság 
megállapítását vagy elutasítását, a kérelem 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, a házi-
orvosi igazolás egészségbiztosítási szervhez 
történő továbbítását, a jogosultság kezdő idő-
pontjáról és a gyógyszerkeretről történő dön-
téshozatalt a jegyző hatásköréből a képviselő-
testület hatáskörébe ruházza. A méltányossági 
közgyógyellátással kapcsolatos döntések meg-
hozatalára a törvény 8 napos ügyintézési határ-
időt fogalmaz meg.

A képviselő-testület jóváhagyta a rendelet-
módosítást.

A képviselő-testület módosította a gyer-
mekvédelmi pénzbeli, és személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról szóló helyi rendeletét, 
mely azért vált indokolttá, mert több pontja 
időközben hatályát vesztette.

Ezt követően az önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet megalkotására került sor. A polgár-
mester előterjesztésében elmondta, hogy a je-
lenleg hatályos rendeletet a képviselő-testület 
egy évvel ezelőtt fogadta el, de törvényességi 
felhívást kapott az önkormányzat, mely a ren-
delet bevezető részének módosítását írta elő, ez 
pedig új rendelet alkotását vonja maga után. 

A hetedik napirendi pont keretében került 
sor a községi temetőről és a temetkezés rend-
jéről szóló helyi rendelet módosítására. A pol-
gármester előterjesztésében elmondta, hogy a 
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény és 
az ennek végrehajtásáról szóló módosított kor-
mányrendelet szükségessé teszi a helyi rende-
letünk felülvizsgálatát és módosítását. A 2014. 
január 1-én hatályba lépő rendelkezés szerint a 
szociális temetés lehetőségéről a temető fenn-
tartójának/üzemeltetőjének szociális sírhely 
kijelölésével, továbbá a temetéshez szükséges 
eszközök, és szakmai felügyelet biztosításával 
gondoskodnia kell. A törvény szerint a szociá-
lis temetés az eltemettető közreműködésével, 
az állam által biztosított kellékekkel ingye-
nes temetési helyre történő koporsós vagy 
hamvasztásos temetés, amely az eltemettető 
számára ingyenes. A sírhely méretének meg-
állapítása az, ami a testületre tartozik. Meg 
van határozva, hogy a sírhely milyen sírjellel 
jelölhető meg, illetőleg a temetőn belül telje-
sen elkülönített részt kell kijelölni, ahol csak 
és kizárólag szociális temetés választható. Az 
un. köztemetés már régóta létezik, és továbbra 
is megmarad. A képviselő-testület a rendelet-
módosítást egyhangúlag elfogadta.

Ezután a kiadások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására került sor. Az állam-
háztartásról szóló törvény értelmében „a be-
vételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor 
lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési mó-
dokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben 

történő teljesítésére csak jogszabályban szabá-
lyozott esetekben kerülhet sor.” A pénzkezelési 
szabályzatban részletezésre kerül a kifizetések 
rendje, valamint a készpénzben történő kifize-
tések esetei is. Házi pénztárunkban a napi záró 
pénzkészlet nem haladhatja meg a százezer 
forintot. Az elmúlt években is igyekeztünk a 
készpénzforgalom csökkentésére takarékossá-
gi okokból. A tranzakciós adó bevezetésével a 
kifizetések eseteit tovább szűkítjük az adózás 
rendjéről szóló törvény előírása miatt. 

A képviselő-testület egyhangúlag jóvá-
hagyta a rendeletet az előterjesztésben foglal-
tak szerint.

A következőkben Osbáthné Rauscher Eri-
ka védőnő tájékoztatta a jelenlévőket a védő-
női szolgálat tevékenységéről. Elmondta, hogy 
a védőnő a feladatát önállóan végzi, szorosan 
együttműködve a háziorvossal, szülész-nő-
gyógyász szakorvossal, a házi gyermekorvos-
sal, a gyermekjóléti szolgálattal, az oktatási, 
nevelési intézményekkel és a civil szerveze-
tekkel. Feladata a megelőzés, ezen belül az 
egészség megőrzése, betegségek megelőzése, 
a betegségek korai felismerése, illetve a tartós 
betegségben szenvedők életminőségének javí-
tása. A védőnő hivatása középpontjában a vá-
randós nő, a gyermekágyas anya, az újszülött, 
a csecsemő és gyermek egészségvédelme áll. 
Beszámolójának készítésekor 8 várandós anya 
volt Szentkirályon, a 0-6 éves kisgyermekek 
száma 84 volt. Részletesen ismertette a váran-
dós gondozással, gyermekágyas anya és újszü-
löttjének gondozásával, csecsemők gondozásá-
val, kisdedek és kisgyermekek gondozásával, 
valamint a gyermekek szűrésével kapcsolatos 
feladatait is. Elmondta még, hogy minden év-
ben megrendezésre kerül a nőgyógyászati rák-
szűrés. Működéséhez az anyagi, és tárgyi fel-
tételek adottak. Végezetül köszönetét fejezte 
ki az önkormányzat, iskola, óvoda vezetőinek, 
dolgozóinak, a gyermekjóléti szolgálat gondo-
zójának, tanyagondnokoknak, akik a munkáját 
egész évben segítették. A képviselő-testület a 
tájékoztatást elfogadta.

Gergely Attiláné közművelődési felelős 
a Művelődési Ház tevékenységéről tájékoz-
tatta a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Ház az 
idén is sok-sok rendezvénynek, értekezletnek, 
családi eseménynek, egyesületek, civilszer-
vezetek összejövetelének adott helyet. Így 
showtánc, ingyenes német nyelvtanfolyam, 
„Álmom a család” és párkapcsolati előadás-
sorozat, kézműves kör, főzőklub, nyugdíjas 
klub, baba-mama kör, SZIKE, tánccsoport, 
mozgáskorlátozottak egyesülete, polgárőr 
egyesület, nosztalgia klub, vadásztársaság, nó-
taklub, gazdaköri rendezvények, hegyközségi 
közgyűlés, március 15-i és augusztus 20-i ün-
nepség, Szentkirály Napja, szüreti felvonulás 
és bál, „Magyarország szeretlek” program, 
méhészgyűlés, takarékszövetkezeti és TÉSZ 
gyűlés, nemzeti együttműködés helyi fóruma, 
testületi ülések, stb. Mulatós rendezvények: 
február 2-án és november 9-én a nyugdíjas-
klub szervezésében, október 26-án a Gazdakör 
szervezésében. A november 16-i Nosztalgia 
bál érdeklődés hiányában elmaradt. Az iskola

A képviselő-testület december 11-ei ülésén történt
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is és az Óvoda is a Művelődési Házban tartja 
a nagyobb rendezvényeit, egyre többen tarta-
nak itt családi, mulatós rendezvényeket, de a 
Művelődési Házra tartozik az esküvők lebo-
nyolítása is. Ebben az évben 14 esküvő volt, 6 
lakodalmat tartottak. Mindezeken felül árusok, 
termékbemutatósok is bérlik a Házat egy-egy 
alkalomra. Éves szinten ez 86 alkalmat jelent. 
A terem bérbeadásán túl az eszközöket is le-
het bérelni (asztalok, székek), ezt is egyre töb-
ben veszik igénybe. Az elmúlt években a Ház 
eszközbeszerzése folyamatos volt. Több éves 
várakozás után az idén egy mosogatógéppel és 
konyhabútorral lett gazdagabb. A képviselő-
testület a tájékoztatást elfogadta.

Ezt követően Takácsné Kis Márta beszá-
molt a Tánccsoport tevékenységéről. Elmond-
ta, hogy a csoport az elmúlt évben ünnepelte 
megalakulásának 20. évfordulóját. Ezen alka-
lomból egy kiállítást szerveztek a Tánccsoport 
életéről. Jelenleg 24 lelkes, fiatal tagja van az 
ifjúsági tánccsoportnak. A gyermekcsoportok-
ban összesen 85-en táncolnak, 5 korcsoport-
ban. Ebben az évben az „Építő közösségek 
Szentkirályon” c. pályázat  keretében népi 
játékokkal, a magyar néptánc alaplépéseivel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. Áprilisban 
a Kecskeméti Táncegyüttes Táncvilágnapi 
Táncházat szervezett, melyen a csoport is 
részt vett. Sok mindent megtapasztalhattak 
itt a gyerekek: élő zene, népi zenekar, népi 
hangszerek, új játékok, stb. Ugyanennek a pá-
lyázatnak köszönhetően az ifjúsági csoport fiú 
tagjai megtanulhatták a mezőségi legényest. 
A gyerekek elsősorban az iskola, ill. a község 
rendezvényein szerepelnek, az ifjúsági csoport 
sok meghívást kap a környező és távolabbi te-
lepülések ünnepségeire is. Ebben az évben ösz-
szesen 29 alkalommal léphettek közönség elé. 
Az ifjúsági csoporttal négy napos kiránduláson 
voltak Sopronban. A fellépésekre való utazást 
elsősorban személygépkocsikkal oldják meg, 
de segítségükre vannak az önkormányzat kis-
buszai is. A képviselő-testület a tájékoztatást 
elfogadta.

Végül Szutor Sándorné könyvtáros adott 
számot a Könyvtár, Információs és Közösségi 
hely munkájáról. Elmondta, hogy 11967 doku-
mentum képezi a könyvtár állományát. Jelen-
leg 342 érvényes tagsággal rendelkező aktív 
használója van a könyvtárnak.  A könyvtár 
látogatottsága nőtt az előző év hasonló idősza-
kához képest, amely elsősorban a gyerekeknek 
szervezett csoportos foglalkozások nagy szá-
mának, illetve a könyvtárba fénymásolni, vagy 
csak beszélgetni betérő felnőtteknek köszön-
hető. Jelentősen csökkent a 14 éven aluliak 
olvasási (kölcsönzési) kedve. Ennek javítása 
érdekében most próbálunk új dolgokat kitalál-
ni a tanárokkal közösen. Mindenképpen növel-
ni kell a kölcsönzések számát, mert félő, hogy 
ennek arányában csökkenteni fogják a támo-
gatást is. Országos rendezvényhez csatlakoz-
va, helyi programok a könyvtárban: Internet 
Fiesta, Könyvtárak összefogása a társadalo-
mért, Olvasó Délalföld. Kistérségi szolgáltatás 
keretében: Lepkeülte rózsaág (mesés foglalko-
zás), Dinnyés József módszertani bemutatója, 
Sohonyai Edit – író-olvasó találkozó. Helyi 
szervezésű programok: Méhkirályné – papír-
színházi előadás, társasjáték délelőttök, húsvéti 

tojásgyűjtő játék, mondókázó baba-mama klub 
keretében, édes hazám – anyanyelvi játékok a 
Magyar kultúra napján, Lan-party, kézműves 
foglalkozások, irodalmi foglalkozás, könyvtá-
ri szakórák, könyvtárhasználati órák, adventi 
feladatsorok a készülődés jegyében. Kiállítá-
sok: költészet napi kiállítás; Én és a családom 
– rajzkiállítás; 40 éves az óvodánk – fotókiál-
lítás. Nagyobb fejlesztés idén nem volt. Több 
szakmai programon is részt vettem, melynek 
költségeit részben az önkormányzat, részben 
magam finanszíroztam. Az év első felében még 
több munkát adott a települési honlap újragon-
dolása, törvényi előírásoknak való megfelel-
tetése. Nyár elejére ez is megtörtént. Vannak 
még hiányos tartalmak, de az információkat 
igyekszünk folyamatosan frissíteni. Jövőre a 
felnőtt lakosság programokra való becsábítá-
sa, illetve az iskolások olvasásra ösztönzése 
lesz a fő célom, illetve szeretnék majd újra 
egy kézműves tábort tartani a könyvtárban. A 
képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag 
tudomásul vette.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében 
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott: 
Helyi Rendezési Tervünk módosítására érke-
zett kérelem, melyben belterületi ingatlanok 
védőzöld övezeti besorolásának gazdasági 
övezeti besorolását kezdeményezi a tulajdo-
nos, melynek révén Szentkirályon munkahely-
teremtő beruházások kivitelezésére vonatkozó 
elképzeléseit szeretné megvalósítani. A tele-
püléstervező tájékoztatása szerint a képviselő-
testület köthet un. településrendezési szerző-
dést, amelyben a cél megvalósítója átvállalja 
a felmerülő, és egyébként az önkormányzatot 
terhelő költségeket, de előbb a cél megvalósí-
tója által elkészített települési tanulmánytervről 
kell döntenie a testületnek, melynek tartalmi 
követelményeit külön jogszabály tartalmazza.

A képviselő-testület felkérte a kezdeménye-
zőt a települési tanulmányterv benyújtására.

A képviselőtagok megkapták a közös ön-
kormányzati hivatal 2014. évi belső ellenőr-
zési tervét, melyben 10 revizori nap kapacitás 
szerepel. Ebből 2 revizori nap az előre nem 
tervezett, illetve nem látható ellenőrzések vég-
rehajtására van tervezve. A testület a belső el-
lenőrzési tervet a fentiek szerint jóváhagyta.

Ezután Kutasi Ferenc beszámolt a telepü-
lésfejlesztő munkájáról. Elmondta, hogy 2013-
ban is a különböző pályázati források megle-
hetős bősége állt rendelkezésünkre. Az elmúlt 
évhez hasonlóan idén is igyekeztünk csak 
önerő nélküli, vagy csekély önerőt igénylő fej-
lesztésekbe belevágni. Ennek következtében 
egyre nagyobb arányban vesszük igénybe civil 
szervezeteinket a pályázati projektek gazdá-
jaként. 2014-ben valószínűleg jóval kevesebb 
elérhető fejlesztési forrás lesz, de a már elin-
dított vagy várhatóan befutó pályázatok így is 
elegendő feladatot fognak biztosítani. Tovább-
ra is fő fejlesztési célunk a munkahelyterem-
tés, a gazdasági potenciál és az önfenntartás 
erősítése, reményeink szerint jövőre a helyi 
termék feldolgozásra beadott tanyaprogramos 
pályázatunk sikeres lesz. Az elmúlt évben 
végzett önkormányzati munka: a Hírmondóba 
cikkek írása, fejlesztési projektek (közbeszer-
zési eljárás lefolytatás, mezőőrség létesítése, 
önkormányzati cég alapítása, Fecskeház ér-

tékbecslés, faapríték tároló, HEP elkészítése, 
Sportcsarnok parketta-felújítás), adatszolgálta-
tások, előterjesztések készítése, önkormányzati 
intézmények és egyéb szervezetek munkájának 
segítése, pályázatírás, pályázat megvalósítás, 
utógondozás, konferenciákon, fórumokon és 
képzéseken folyamatos részvétel, pályázati ta-
nácsadás, ügyfélszolgálat egyéb ügyekben. A 
képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag 
tudomásul vette.

A képviselőtagok megkapták az erdélyi 
vendégmunkások helyzetével kapcsolatos 
előterjesztést, melynek lényege, hogy telepü-
lésünkön közel másfél évtizedes múltra tehető 
az erdélyi vendégmunkások jelenléte. Ez idő 
alatt az itt munkát kereső külföldiek száma és 
összetétele jelentős változást mutat, és egyre 
inkább közelít egy olyan pont felé, mely előbb-
utóbb krízishez, vagy jobb esetben fokozatos, 
de visszafordíthatatlan társadalmi leromláshoz 
vezet. Ugyanis egyre nagyobb azoknak a szá-
ma, akik nem munkavállalás céljával tartóz-
kodnak a településen, aminek rövid és hosszú 
távú kihatásával is számolni kell. Így a köz-
biztonság érzet romlása, ingatlanok forgalmi 
értékének csökkenése, helyi lakosság elván-
dorlása, illetve a betelepülés csökkenése. Az 
országban több település is hasonló gondokkal 
küzd. Közülük Zákányszék képviselő-testüle-
te határozatba foglalta a probléma megoldását 
célzó feladatokat. A határozatból kitűnik, hogy 
az abban foglaltak Szentkirályra is igazak, 
hogy közös a felelősség, mely eltérő módon 
és mértékben, de kiterjed a képviselő-testület-
re, polgármesterre, a jegyzőre, sőt valamennyi 
helyi lakosra is. Ezért javasolta, hogy a más 
településeken már bevezetett intézkedések, 
tapasztalatok alapján dolgozzon ki a képvise-
lő-testület egy átfogó cselekvési tervet, melyet 
a következő testületi ülésen határozat formá-
jában fogadjon el, hangzott el Kutasi Ferenc 
előterjesztésében. Az előterjesztést a képvise-
lőtagok egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a településfejlesztő tájékoz-
tatta a jelenlévőket az Esélyegyenlőségi Terv 
módosításáról, melyet a vonatkozó jogszabály 
értelmében 2014-re is meg kell újítani. A kép-
viselő-testület a módosítást egyhangúlag elfo-
gadta az előterjesztés szerint.

Dr. Lajos Krisztina aljegyző arról tájé-
koztatott, hogy az egyik telektulajdonos te-
lek-összevonási kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz. Szentkirályon van három telke, 
és ebből kettő egymás mellett van. Erre a két 
telekre épített egy ingatlant, vagyis az egyik te-
lekre épített ház a másikra 10 cm-rel átnyúlik. 
A harmadik telek külön van. Az összevonással 
kapcsolatos eljárást 2009-ben elindította, az 
illetékes kecskeméti jegyző engedélyezte is a 
két telek összevonását, de mivel a határozat 
egy évig volt érvényes, a változásokat nem 
vezették át az ingatlan-nyilvántartásban. Most 
azzal a kéréssel kereste meg, hogy előzetes 
szakhatósági állásfoglalást kérjen a hivataltól 
a két telek ismételt összevonásának engedé-
lyezéséhez. A Helyi Építési Szabályzat szerint 
viszont a telkeket méreteik miatt nem lehet 
összevonni. Megosztani sem tudja úgy, hogy 
a nagyobbik telken legyen az ingatlan, mert az 
is ellentétes a szabályzattal. Így a szakhatósági 
állásfoglalást  nem  tudtuk megadni. Már több



Ez volt a címe és a témája annak a vetélkedőnek, melyet 
december 12-én rendeztek a Kocsis Pál Szakközépiskolá-
ban. Három 7. osztályos diákkal neveztünk be a versenyre, 
ők voltak a Szentkirályi Dinnyék csapata. Egy vetítéssel 
készültünk, melyben Szentkirály természeti értékeit mu-
tattuk be versbe szedve, a gólyahírtől a szentkirályi diny-
nyéig, a felkészülésben előzőleg Vecsei Ferenc segített.

Már erre a feladatra is a mi tanulóink kapták a legtöbb 
pontot, és ezt az előnyt később is megtartották. Állatokat, 
növényeket kellett felismerni, terményekből kapott képet 
és használati tárgyat készíteni. Sikerült tehát az 1. helye-
zést megnyerni, szép, értékes ajándékokat kapott a csapat.

Gratulálunk!
Katzné Almási Zsuzsanna

A Szentkirályért Közalapítvány ese-
dékes sorsolása december 22-én vasárnap 
volt a Művelődési Házban. Szép karácso-
nyi „ajándékot” kaptak az egybegyűltek 
az általános iskolásoktól, majd az „Építő 
Közösségek Szentkirályon” projekt zárá-
sára került sor az eredmények ismerteté-
sével. Ezt követte Szabó Gellért kuratóri-
umi tag ismertetője az Alapítvány elmúlt 
egy évének főbb gazdálkodási adatairól.

Eszerint 5.535.170.- Ft bevétel érke-
zett összesen 537 befizetőtől. Ezen felül 
van az a 11,92 millió forint, amit az MTZ 

traktor, a homlokrakodó és a pótkocsi vá-
sárlásához nyert az Alapítvány. Itt az áfa 
összege, vagyis 3,3 millió forint a saját 
erő.

Kiadásként 28,9 millió forintot köny-
veltek, melyből 15,2 millió a gépvásárlás, 
8,4 millió a Kocséri kövesút javításának, 
728 ezer az ösztöndíjazásnak, 840 ezer a 
gépek üzemeltetésének, 734 ezer felnőtt 
szociális kiadásoknak, 554 ezer iskolai 
táborok támogatásának a költsége. Ezen 
felül 256 ezer forint banki költségekre lett 
elköltve.

Köszönetét fejezte ki a nem magán-
személy adakozóknak is: Kiss Fuvar Kft, 
Sift Bt, Tótusz Kft.

A szabályok szerint az előző sorsolás 
óta befolyt összeg 5 %-át sorsolták ki 10 
személy között, ami az adólevonás után 
személyenként 23.245.- Ft.

Nyertesek: Gavallér Lajos, Sáfár Sán-
dor (Petőfi Sándor u.), Király László, Tóth 
Károlyné, Barna Tamás, Vörös Attila, ifj. 
Jánosy Jenő és Zana Tamás helybeli, va-
lamint Danics Alajosné és Török László 
kecskeméti lakosok.
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Alapítványi sorsolás

Varázslatos természet Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért 
a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0256

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

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 
által működtetett, TÁMOP-5.5.1.B  

Álmom a CSALÁD elnevezésű projekt  
2014. március 31-ig folytatódhat Szentkirályon 

 
 
 
 
2014. január hónapjára tervezett programok 

Dátum Időtartam Program 
megnevezése Helyszín 

2014. 01. 13. 
(hétfő) 10.00-12.00 Baba-mama kör Művelődési Ház 

2014. 01.20. 
(hétfő) 16.00-18.00 Kézműves kör Művelődési Ház 

2014. 01. 24. 
(péntek) 16.30-18.30 

Lacza Annamária előadás 
– életvezetés, 

konfliktuskezelés  

Könyvtár, Információs és 
Közösségi Hely 

2014. 01. 27. 
(hétfő) 

10.00-12.00 Baba-mama kör Művelődési Ház 

15.30-17.30 Dr. Patyi Renáta –  
ingyenes jogi tanácsadás Művelődési Ház 

16.00-18.00 Főzőklub –  
kölesből készült ételek Művelődési Ház 

 
 

PROGRAMJAINKRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK! 

 
További információ:  

Kutasiné Kullai Ilona Tel.:70/953-7181 
 

tárgyaláson túl vagyunk, és arra a megállapítás-
ra jutottunk, hogy a képviselő-testület esetleg 
tudomásul vehetné azt, hogy a két telket egy-
ként kezeli. A harmadik telekre viszont már 
nem kíván építeni, azt befásította. A harmadik 
telek ügye azért problémás, mert nem erdő mű-
velési ág besorolású, hanem építési telek.

A képviselő-testület tudomásul vette, hogy 
a két telek vonatkozásában a tulajdonos a be-
építési kötelezettségnek mindkét telekre kiter-
jedően eleget tett, de azokat összevonni nem 
lehetséges. Ebből következően az ingatlanok 
tulajdonosát a telkekhez kapcsolódó fizetési 
kötelezettség ingatlanonként terheli. A harma-
dik ingatlan esetében a beépítési kötelezettség-
től eltekinteni nem lehet, így az ingatlan ki-

zárólag beépítésre kötelezett építési telekként 
tekinthető.

Az ülés végén az egyik helyi lakos kérte a 
képviselő-testület segítségét. A tulajdonukban 
lévő földterület és a vele szomszédos földterü-
let között lévő önkormányzati tulajdonú terüle-
ten 2010-ben az önkormányzat árkot ásatott ki 
a belvíz elvezetésére, amit most a szomszédos 
földterület tulajdonosa elszántott. A polgármes-
ter már próbált az ügyben intézkedni, de nem 
járt sikerrel, mert a földtulajdonos semmiféle 
felszólításnak nem tett eleget. Úgy gondolja, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utat 
és vízelvezető árkot senkinek sincs joga eltün-
tetni, hiszen a kiásatása pénzbe került, és a víz-
elvezetés másként nem oldható meg. Javasolta 

a terület kiméretését, a határvonalak ismereté-
ben pedig a belvízelvezető árok kiásását.

A képviselő-testület sérelmezte a kérdé-
ses önkormányzati ingatlan szántóként történő 
használatát, elrendelte annak kimérését, ezt 
követően pedig a földhivatali térképmásola-
ton csatornaként jelzett szakasznak csak olyan 
mértékig történő eltérő hasznosítását engedé-
lyezi, hogy annak a belvíz elvezetését szolgáló 
eredeti funkciója csorbítás nélkül fennálljon. 
Felhívja a testület a szomszédos földterület tu-
lajdonosát, hogy a térkép szerint csatornaként 
jelzett teljes szakaszon a belvíz folyamatos le-
folyását biztosító legalább 50 cm mély és 50 
cm széles csatornát a kimérés után haladékta-
lanul alakítsa ki.
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Búcsúzás- 30 év után
Pápai Ferencné, Terike 30 évig dolgozott a szentkirályi isko-

lában, kezdetben napközis nevelőként, később osztálytanítóként.
Mostani tanítványainak sok esetben a szüleit is ő tanította meg 

írni, olvasni. Munkáját lelkiismeretesen, odaadással, precízen vé-
gezte mindig. Mindezek mellett jó kolléga és közösségi ember, 
akire mindig számíthattunk, akár kalácsot vagy mézeskalácsot 
sütöttünk, akár sajtot készítettünk vagy karácsonyi díszeket.

Emlékezetes ünnepi műsorokra készítette fel tanulóit, ifjúság-
védelmi felelősként pedig nem elsősorban pedagógusként, ha-
nem segítő emberként viselte szívén a hátrányos helyzetű tanuló 
ügyét.

Most, nyugdíjba vonulása előtt is nyitott volt az új tanítói 
módszerekre, és lelkesen adta át tudását és tapasztalatait a fiata-
labbaknak.

Nyugdíjba vonulása alkalmából Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere a Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszte-
ri elismerést adományozta Pápai Ferencnének.

Jó pihenést, családja körében eltöltött boldog napokat, éveket 
kívánunk Terikének!

Katzné Almási Zsuzsanna ig.

Köszöntjük Sándor Lászlót és feleségét a 60. 
házassági évfordulójukon!
Jó egészséget kíván a család apraja – nagyja!

Januári számvetés Máraival

„A harangok elhallgattak, az ünnep-
lők a nagy csöndben az ablakhoz álltak, 
nézték a havas éjszakát, a múló időre 
gondoltak, a halottakra, az életre. 

Mit is akarok még az élettől? – gon-
doltam, pezsgőspohárral kezemben. – 
Élni végtelenül, mint egy sejt, melynek 
egyetlen értelme és becsvágya a korlát-
lan létezés? Nem akarok már végtelenül 
élni. Mindent megkóstoltam, ízleltem 
a halált és az örömet. Most már az élet 
értelmét akarom. Mi az élet értelme? Az 
évek elhozták ezt a titkot is: egy reg-
gel felébredtem és megtelt vele életem. 
Most minden egyszerűbb, érdekesebb és 
reménytelenebb. 

Az élet értelme az igazság. A tűnő-
dés és a kétely, a kutatás és a kielégülés, 
a tévedések és káprázatok, a jelenségek 
és az enyészet mögött van valamilyen 
közös értelem, mely sugárzik és áthatol 
mindenen. Ez az igazság nem tételes. 
Az élet eltelt azzal, hogy reméltem 
vagy vágyakoztam. Ember vagyok. 
Mindenfélét akartak tőlem: szerelmet 
és gyűlöletet, embertelenséget és embe-
riességet, s mindenki az egészet akarta. 
De az élet nem akart tőlem semmi mást, 
csak az igazságot. Erre születtem. Nehéz 
megismerni, még nehezebb elviselni. 
De talán nem is lehet másként élni, csak 
az igazság jegyében. Igaz, olyan ez 
az öntudat, mintha valaki örökké dina-

mittal járna az emberek között. Nem 
lehet »gyakorolni« az igazságot, mert az 
emberi élet nem bírja el. De tudni róla, 
hallgatagon, mint az Istenről: ez az élet 
értelme. 

Mindent, amit az élet mutat, e külö-
nös és kegyetlen nagyítóüvegen át nézni, 
melyet Isten adott nekünk, s melynek 
köznapi neve az értelem. Már nem 
hiszek semmi másban, nem vágyom 
egyébre, csak az értelem igazságára. 
Mindenki meg akart alázni, magáévá 
akart tenni, a tömeg és az egyesek is, a 
munka és a nők, a halál és az öröm. 

De van egyfajta szabadság, mindezen 
felül, amelyet nem vehetnek el többé 
tőlem. Megértem valamire. Az életre? 
Vagy a halálra? Az igazságra értem meg, 
arra, hogy elviseljem, az értelem fegy-
verzetében, a világ és a halál ostromát. 
Milyen érdekes és egyszerű most min-
den! Régebben, a vágyak, az ábránd és 
a dőre reménykedés ködfátyola mögött 
minden tetszetős volt és gyanúsan 
vonzó, kissé félelmes és veszélyes is. 
Az idő megtanított reá, hogy a halál az 
élet egyik büszke ajándéka, magyarázat 
és válasz is. Az értelem megtanított reá, 
hogy minden kielégülés adó a halálnak. 
Valamilyen nagyon finom halálfélelem 
van az öröm alján. 

De az igazság, mely egyszerre szó-
lani kezdett hozzám az érzékelésből 
és az álomból, a tapasztalásból és a 
gondolatból, a versekből és a tájakból, a 

zenéből és a tárgyakból, ez a csodálatos, 
hidegfényű sugárzás, ez a legfinomabb 
és legkegyetlenebb érzékelés hideg és 
pogány ünneppé avatta az életet. Vegyél 
karjaidba, Idő, úsztass a végtelenség 
partjain. Már nem félek ölelésedtől. 
Nyitott szemmel fogadom, nem boldo-
gan, nem boldogtalanul.” 

Márai Sándor (Kassa, 1990 - San 
Diego, 1989) a huszadik század egyik 
legragyogóbb prózaírója. Sűrű, erőteljes 
írásai egyszerre hódolatot jelentenek a 
magyar nyelv előtt, amely hazahozta 
őt a húszas években a nagyvilágból, de 
megtartója is volt 1948 utáni emigrá-
ciójában - ugyanakkor az emberi lélek 
mély ismeretének bemutatásai. Az itt 
közölt idézet a harmincas évek végén 
megjelent Négy évszak című kötetből 
származik. 

Számvetés, összegzés, útravaló. 
Márai saját életében is az igazság ren-
díthetetlen keresője volt, s hitte, hogy 
eszköze, az értelem („e különös nagyí-
tóüvegen át nézni, amelyet Isten adott 
nekünk”) elegendő lesz a huszadik szá-
zad, s a korábbi századok lelkületének 
megértéséhez. 

„… észreveszed, hogy az igazság 
nagy is, szép is, hatalmas, erkölcsös és 
arányos. Ilyen egyszerű? Ilyen rettene-
tesen egyszerű.”

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--

GArAboNcIás dIáK



Különös, de annál hasznosabb imák az új esztendőre
Ferenc pápa nagyon egyszerű imát ajánl nekünk. Mondjunk 
egy imát minden ujjunkra.
1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azo-
kért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a szemé-
lyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért 
imádkozni "édes kötelesség".
2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat 
mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, 
mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támo-
gatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat 
tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban.
3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez veze-
tőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresz-
szusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az 
emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolko-
dást. Szükségük van Isten vezetésére.
4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez 
a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja 
neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk van, 
akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nap-
pal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív, 
hogy imádkozz a házaspárokért is.
5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, 
így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a 
Biblia: "az utolsókból lesznek az elsők". Kisujjad arra emlé-
keztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál az 
előző négy csoportért, akkor már megfelelő szemszögből látod 
saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért.
(forrás: internet)

Imádság internetezés előtt
Gondviselő Istenünk! Te biztattál bennünket, hogy hajtsuk 
uralmunk alá a Földet, a Te Szentlelked sugalmazta azt is, 
hogy minden szabad, de nem minden használ nekem. Kérlek, 
vezesd érdeklődésemet; hogy azokat a dolgokat kutassam, 
melyek használnak nekem, s amelyekkel használni tudok 
társaimnak; azt keressem, ami Hozzád vezet, minden tudás 
birtokosához. Adj érzékenységet, hogy korunknak ezzel a 
nagyhatású eszközével úgy éljek, ahogy Fiad követőjéhez 
méltó és illő. Áldd meg törekvésemet, hogy felebarátaimmal 
kapcsolatba kerülve segítségükre lehessek, velük szolidáris, 
őket megértő, befogadó lehessek, hiszen mindenkinek csak az 
az elég jó, ha szeretik. Légy velem, hogy én is veled lehessek. 
Ámen.
(Gyorgyovich Miklós)

Ima tévénézés előtt
Istenem! Nincs időm átfutni a műsorfüzetet sem, csupán 
néhány percem van, melyet a képernyő előtt tölthetek. Kérlek, 
segíts, hogy fantáziámat az ragadja meg a kínálkozó adások-

ból, ami érték, ami Neked is kedves. Kérlek, ülj mellém és 
irányítsd te a keresőt, ha úgy gondolod, nem nekem való; ami 
látható. Adj szívet, hogy együtt örüljek az örülőkkel, együtt 
érezzek a szenvedőkkel; felviduljak magam is egy szép tánc, 
egy jó zene, néhány jó szó hallatán. Ha Te velem vagy, meg-
beszélhetjük a látottakat. Közelebb kerülhetek így másokhoz, 
megigézhetnek a hírek, és elindíthatnak a segíteni akarás 
útján. Add, hogy így legyen, és súgd meg azt is, hogy mikor 
kapcsoljam ki a tévét. Ámen. 
(Gyorgyovich Miklós)

Imádság vizsga előtt
"Uram, kérlek, csendesítsd el félelmeimet a vizsgák idején!
Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiábavaló azon 
a napon!
Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni!
Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szárnyaszegetté tegye-
nek!
Istenem, Te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, 
és bármi is lesz a vizsgák eredménye, Te ezeket is fel tudod 
használni tervedben.
Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, 
és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz."

Adj Uram humorérzéket, 
hogy jókedvű lehessek, 
hogy megértsem, ha csupán viccről van szó. 
Add, hogy érjenek kis örömök az életben, 
s ezeket tudjam megosztani másokkal. 
Adj tiszta lelket, érzékenyt minden iránt, 
ami tiszta és nemes. 
Olyan lelket, mely a gonosz láttán nem retten meg, 
hanem keresi az eszközöket mindent újra helyrehozni. 
Olyat, mely nem nyafog és sosem panaszkodik. 
S végül add, hogy jó legyen az emésztésem, 
de legyen is mit emésztenem. 
(Mórus Szent Tamás)

Kalendárium: 2014. január 15. – február 15.
Január 18. Árpádházi Szt. Margit
Január 21. Szt. Ágnes vértanú szűz
Január 22. Túri Gyula plébános halálának évfordulója
Január 25. Szt. Pál apostol megtérése
Január 26. Szt. Timóteus és Szt. Titusz püspökök 
Január 28. Aquinói Szt. Tamás teológus
Január 31. Boscó Szt. János áldozópap, rendalapító
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemu-
tatása
Február 3.: Szt. Balázs püspök, vértanú, Balázsáldás
Február 11.: Lourdes-i Boldogasszony, betegek világnapja
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KATOLIKUS ÉLET
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REFORMÁTUS ÉLET

Visszatekintés 2013
Sok szép alkalmunk volt 2013-ban a 
Szentkirályi Református Gyülekezetben. 
Aki kereste az Úrral való közösséget és a 
testvéreinkkel való közösséget – az meg-
találhatta sokféle alkalommal. Minden 
vasárnap Istentiszteletünk volt, mely gyü-
lekezeti életünk meghatározó pontja, köz-
pontjában az Igehirdetéssel. Az iskolai 
időszakban a gyermekek párhuzamosan 
az Istentisztelettel- gyermek-istentisz-
teleten vehettek részt. Havonta egyszer 
interaktív Istentiszteletek voltak a Káté 
zenekar szolgálataival, zenés, fiatalos és 
megszólító alkalmak ezek. Felsorolva 
is sok mennyi minden történt ebben a 
már elköszönt évben. Filmklubok, 
Bibliaórák, házi Istentiszteletek, presbi-
teri gyűlések, gyermekmunkás képzések, 
közös Bibliaórák a Kecskemét környé-
ki kis gyülekezetekkel. Nagyünnepeink 
mellett anyák napi Istentisztelet, évnyi-
tó Istentiszteletek, zenés dicsőítő estünk 
is volt. Evangélizációs hetet tartottunk 
február 18-24. között vendég igehirde-
tők szolgálatával. Májusban gyülekeze-
ti buszos egynapos kirándulásunk volt 
Szilvásváradra. Beindultak az ifjúsá-
gi óráink, nyáron Mezőtúron voltunk a 
Csillagpont országos református ifjúsági 
rendezvényen. Novemberben Bibliaiskola 
volt, majd advent előtti héten házi 
evangélizációs estéket tartottunk. novem-
ber egy termékeny hónap volt, mert elin-
dult a felnőtt konfirmációs csoportunk is.
December 22-én délután, advent 4. 
vasárnapján volt a gyermekek karácso-
nyi ünnepsége és meghitt családos kará-
csonyi gyülekezeti együttlétünk. Ezen a 

szép ünnepen 35 gyermek szerepelt, óvo-
dás, kisiskolás és ifjúsági csoportjaink 
külön-külön műsort adtak elő. 50 kará-
csonyi csomagot osztottunk ki és több 
mint 120-an voltunk együtt. Karácsonyi 
Istentiszteleteink is meghittek voltak.

Anyakönyvi adatok 2013
Kereszteltünk 3 leányt és 8 fiút, összesen 
11főt. 
Házasságát megáldatta: 3 református pár, 
2 ökumenikus esküvő is volt a római kato-
likus templomban.
Temetés: 4 nő- és 3 férfitestvérünket, 
összesen 7főt.
Konfirmált 3 nő.
Adjunk hálát Istennek azért, hogy egy 
ilyen kis létszámú református lélekszám-
mal, ilyen gazdag és önálló gyülekezeti 
életet élhetünk. Maradjon legalább így, 
de ha Isten akarja - adjon növekedést, 
melyhez mi is járuljunk hozzá részvétellel 
és szolgálattal.

Előretekintés 2014

”Maradjatok énbennem és én tibenne-
tek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet 
gyümölcsöt magától, ha nem marad a 
szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok 
énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a sző-
lővesszők: aki énbennem marad, és én 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert 

nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
János 15,4-5

Jézus ebben az évben felszólít minket 
arra, hogy maradjunk őbenne! Maradni 
azt jelenti, hogy egyszer már eljött, lako-
zást vett – de ezt folytatni, így élni, 
vele lenni. Ha eddig jézusban éltem, és 
énbennem, akkor ez maradjon is így. Ha 
nem, akkor a lakozást kezdeményezni 
kell. Maradni – megmaradni nem csak 
Jézus közelében – hanem egészen benne, 
s Ő mibennünk – a Szentlélek munkája 
ez. Aki Krisztusban marad, megmarad a 
szeretetben!

Alkalmaink
Január 12. – Interaktív Istentisztelet, 
vasárnap 10 óra
Január 15. – Bibliaóra, szerda 18 óra
Január 16. – Házi Istentisztelet, csütörtök 
14 óra
Január 18. – Ifjúsági óra, szombat 10 óra
Január 22. – Közös Bibliaóra, Helvécia, 
18 óra
Január 24. – Filmklub, péntek 18.30
Január 29. – Presbiteri gyűlés, szerda 18 
óra
Január 31- Február 2. Mátraháza, Csendes 
hétvége
Február 5. – Bibliaóra, szerda 18 óra
Február 7. – Ifjúsági óra, péntek 18.30
Február 10-16. Evangélizációs hét

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.” Péld.16,3.
Visszatekintés – Előretekintés

KEDVES OLVASÓ!
Sajnálatos dolog történt a decemberi számban. A Református oldalon nem az oda 
szánt cikk került bele újságunkba. Ehhez kellett egy technikai kisördög is, no meg 
a szerkesztő figyelmetlensége. Természetesen a hibát helyrehozni utólag értelmet-
len, hiszen idejét múlta. A hibáért elnézést kérek. Vecsei Ferenc
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Nem mindennapi egész napos programra invitálták községünk 
apraját, nagyját december 14-ére a művelődési házba, és kör-
nyékére. Egész napos disznótor, jótékonysági vásár, karácsony-
fa, és betlehemállítás mind-mind szerepeltek a programban. A 
gyönyörű 180 kg-os mangalica hízót Bencsik Jenő ajánlotta fel, 
akinek külön köszönjük nagylelkűségét. Már korán reggel sok 
nézője akadt főleg a fiatalok között, akik megláthatták, hogy 
hogyan lesz a sertésből kolbász, hurka, vagy orja leves, finom 
tepertő. Jutott munka még a nézelődőknek is. A böllérek Lász-
ló Benjamin, Deák Béla, és Kovács László. Ők szedték ízekre 
az egykor szebb napokat látott „röfit”. Akadt dolguk a böllér 
asszonyoknak, hiszen a két kondér orja leveshez sok zöldsé-
get kellett tisztítani, no meg elkészíteni. Ezt a nem mindennapi 
munkát Csordásné Juliska, Énekesné Marika, Ádámné Juliska, 
és Almási Etelka végezte. A reggeli hagyományos sült vér, ter-
mészetesen a savanyúság községünk spájzából került ki. Meg-
sült a hurka, a kolbász, ami Biczóné Marika, és Garzóné Marika 

hozzáértő munkáját dicséri. Akadt dolguk az ételosztóknak is, 
hiszen sokan először részesültek disznótori lakomában, míg so-
kukban a régi ízek, hangulatok, emlékek elevenedtek fel. Mind-
ezek mellett nagy zsongás volt a Művelődési házban is, karácso-
nyi vásár volt. A gyerekek rendkívül lelkesek voltak, szülői és 
nevelői segítséggel sok szép (és finom) ajándék készült és talált 
is gazdára ezen a napon.
Jövőre még több ajándékkal készülünk, és még több vásárlót 
várunk. A finom ebéd elköltése után került sor a főtéren előzőleg 
felállított, karácsonyfa feldíszítésére, és a betlehem felépítésére. 
A fenyőfát Marton Antalné Juliska ajánlotta fel. A karácsonyfa 
állításra második évben került sor. Az ötlet és a megvalósítás 
Kovács Menyhért, és felesége Lázár Ilona kreativitását dicséri. 
Kedves Olvasó! A nap hagyományteremtő, és ápoló szándékkal 
valósult meg, igazi múltidézően telt. Végezetül köszönjük min-
denkinek, aki részt vett a nap bármilyen mozzanatában, legyen 
az csak látogató. Jövőre ugyanitt, ugyanígy.      Vecsei.

FELEJTHETETLEN NAP

Telt ház a Művelődési házban

Gazdát cserél a pénz, és az áru

Sokan segédkeztek a karácsonyfa díszítésébenA betlehem

Az árusok
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A reggeli sült vér Munkában a böllér asszonyok

Készül a kolbász A sült kolbász

A kép magáért „beszél”

Készül a tepertő

Disznó szolárium

A kész sültek



Karácsonyi hangversenyek
A Szentkirályi Ze-

neiskola hegedű tan-
szaka december 4-én 
tartotta hangversenyét, 
Ábrahám Éva tanárnő 
vezetésével.

A fúvós tanszak 
diákjai december 13-
án mutatkoztak be, ta-
náruk Szőke Ferenc.
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Építő közösségek - Projektzáró
Hivatalosan egy éve indult útjára az „Építő közösségek Szent-
királyon” című projekt. Ezúttal – 2013. december 22-én – a 
projektzáró rendezvényen vehetett részt a karácsonyra készülő 
faluközösség. A TÁMOP keretén belül 18 millió forinttal tá-
mogatott projekt önerő bevonása nélkül valósított meg tanórán 
kívüli foglalkozássorozatokat az általános iskolások körében: 
bőrdíszmű, fazekasság, textilművesség, színjátszás, néptánc 
és elektronikus sajtó területeken. A foglalkozásokon több mint 
100 diák vett részt 2012 őszétől, helyi szakemberek vezeté-
sével, összesen közel 1000 óra időtartamban. A projekt célja 
volt a résztvevő fiatalok érdeklődésének növelése az ismeret-
szerzés, a különböző anyagok megmunkálása, az önálló alko-
tás iránt, a kreativitás, a fantázia fejlesztése, illetve az alkotó 
munka által a pályaorientáció elősegítése.

A rendezvényen kiállított termékek alapján sikeres alkotó te-
vékenység van az elmúlt projektidőszak mögött, s reményeink 
szerint sok gyermek kapott motivációt későbbi pályaválasztá-
sához.

Szentkirály Község Önkormányzata, 
6031  Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várok Minden Kedves Gazdálkodót, helyi la-
kost a mezőgazdasági támogatási rendszer változásaival 
kapcsolatos tájékoztatóra, melynek címe:
 
A Közös Agrárpolitika aktualitásai –  
Az állattenyésztést érintő várható változások az EU 
mezőgazdasági támogatási rendszerében
 
Az előadás időpontja:
2014. január 16. csütörtök, 17. óra
 
Helyszín:  Művelődési ház

  
Panda György

VM Névjegyzékes szaktanácsadó

Rendkívüli taggyűlést tartott a Szentkirály Polgárőr Szer-
vezet december 17-én. A Művelődési Házban összegyűlt ta-
gok néma főhajtással emlékeztek elhunyt elnökükre, majd 
Szabó Mihály a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke indokolta a taggyűlés összehívásának szükségessé-
gét. A Szervezet bankügyleteinek és pénzügyi elszámolásá-
nak napi intézése ugyanis nemigen tűr halasztást.

Kutasi István elnökhelyettes és László Benjamin vezeté-
sével az ülésen tett személyi javaslatok után végül a rendkí-
vüli taggyűlés egyhangú szavazással választotta elnökké 4 
évi időtartamra Kovács Istvánt, az elhunyt elnök fiát.

Az új elnök megköszönte a polgárőr társak bizalmát, 
majd segítségüket kérte a Szervezet további munkájának 
sikeréhez, hogy Szentkirály közbiztonsága a polgárőrök ön-
tevékenységének köszönhetően szilárd maradjon.

Elnökválasztás a Polgárőr
Szervezetnél

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0035
Építő közösségek Szentkirályon



Lenmagos pogácsa

Hozzávalók: 2,5 dkg élesztő, 0,5 dl tej, 
60 dkg liszt, 1 csapott evőkanál só, 25 
dkg vaj, 2 tojás, 3 evőkanál tejföl, 10 
dkg lenmag
A nyújtáshoz: finomliszt
A lekenéshez: 4-5 dkg vaj
A tetejére: lenmag, sajt

Az élesztőt a langyos tejbe morzsoljuk, 
meleg helyen 10-15 perc alatt fölfut-
tatjuk. A lisztet a sóval összeforgatjuk, 
majd a vajjal elmorzsoljuk. A tojássár-
gájával, a tejföllel és a tejes élesztő-
vel összegyúrjuk. Enyhén meglisztezett 
gyúrólapon 1,5-2 centi vastagságúra 
kinyújtjuk, olvasztott vajjal lekenjük, a 

durvára darált lenmagot 
rákenjük. Felcsavarjuk, 
akár a bejglit szokás, 
majd újra nyújtjuk és 
felcsavarjuk. Letakarva, 
meleg helyen kb. fél órán 
át kelesztjük.
Ezután lisztezett gyúrólapon újra 
1,5-2 centi vastagságúra nyújtjuk. 
Tojásfehérjével lekenjük, a tetejét len-
maggal és reszelt sajttal beszórjuk. Kis 
méretű (3-4 centis) belisztezett pogá-
csaszaggatóval kiszúrjuk. Előmelegített 
sütőben, a közepesnél nagyobb lánggal 
megsütjük.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika
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ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK december
időjárása

Amíg Európa nyugati felén árvizek, 
viharok dúltak óriási károkat okozva, 
addig nálunk szinte semmi nem emlé-
keztetett a tél kezdetére. A hónap ele-
jén, és közepén mutatkozott némi téli 
előjel, ez azonban 2-3 nap alatt szerte-
foszlott.   A -2-4 C fokos hideg szinte 
csak a fagyérzékeny növényeket káro-
sította. Karácsony sem hozott havat, 
noha néhány nappal korábban még volt 
egy kis esély, hogy esetleg fehér kará-
csonyunk legyen. Inkább még távolabb 
kerültünk a téltől, 6-10 C fokos meleg 
lett. Érdekes, hogy kertjeink téli ven-
dégei nem mutatkoztak. Nem kóborol-
nak a cinegék, az őszapók, a fenyőri-
gók. Hiányoznak az északi vidékekről 
érkező apró magevők is. A varjak is 
kevesebben vannak. Hiányoznak az 
erdei fülesbaglyok is, pedig csapa-
tokban szoktak „telelni” a belterületi 
fenyőkön. Csapadék viszonyok: 15-én 
0,4 mm, 20-án 0,1 mm, 30-án 0,1 mm. 
Összesen: 0,6 mm. Hát ez bizony nem 
nevezhető csapadéknak, csak egy kis 
páralecsapódás a mérőhenger aljában. 
Sajnos a talaj felső rétege nedves csak. 
Persze még tavaszig minden megtör-
ténhet, ettől függetlenül igen rossz a 
kilátás. A sokévi átlag: 46 mm.

Egy kis visszatekintő az elmúlt 
évek decemberi időjárására. 2007: 
az átlagostól hidegebb volt az egész 
hónap, eső, hó havas eső gyakran vál-
tozgatott, 73 mm volt a csapadék. 
2008: majdnem tavaszias volt a hónap, 
virágzott az ibolya, a gyermekláncfű, 
csak karácsony után kezdődött lehű-
lés, 72 mm csapadék esett. 2009: Ez 
a december emlékezetes lett, hiszen 
karácsony előtt -16 C fokot is mér-
hettünk. Bizonyára emlékezünk, hogy 
karácsonykor heves vihar vonult át 
településünkön égzengéssel fűszerez-
ve. A csapadék 58 mm volt. 2010: Egy 
átlagos hőmérsékletű hónap volt, sok 
csapadékkal. Jelentős belvízzel borí-
tott területek alakultak ki, nem csoda, 
hiszen 101 mm csapadék esett. 2011: 
Enyhe volt a december többször 5-10 
C fokos hőmérséklettel, 56mm csapa-
dékkal. 2012: Olyan igazi december 
volt, a hónap elején -5 C fokos hőmér-
séklettel. Összesen 51 mm csapadék 
esett, időnként hó formájában.

Vecsei Ferenc

Anyakönyvi hírek
Született: Rada Enikő 2013.12.27. anyja neve: Hegedűs Réka 
(Tiszakécske)

Elhunyt: Kovács István élt 57 évet, Bukovenszki Margit élt 75 évet, 
Dobi Mihályné élt 58 évet

Emlékezés
Gömöri Balázsné Vári Etelka

halálának 3. évfordulója alkalmából

Szerető fiad, menyed, három unokád

KÖSZÖNET
 

Ezúton szeretnénk az óvodai SZMK nevében köszönetet mondani az óvoda min-
den kedves dolgozójának illetve minden óvodás szülőnek, akik önzetlen munkájuk-
kal, felajánlásaikkal, eszközeikkel hozzájárultak Mikulás bálunk megrendezéséhez. 
Továbbá szeretném megköszönni minden vállalkozónak, akik tombolatárggyal il-
letve bármely más felajánlással támogatták rendezvényünket. Eszközeik kölcsön-
adásával segítettek bennünket: Szentkirályi Tornacsarnok, Szentkirályi Művelődési 
Ház, Szentkirályi Általános Iskola, Szentkirályi Óvoda, Szentkirályi Táncegyüttes. 
Köszönetet szeretnék mondani ezen intézmények vezetőinek, hogy segítő szándé-
kukkal mindig a rendelkezésünkre álltak. Asztalok, székek, porszívók, világítás köl-
csönadásával segített nekünk: Hétvezér Fogadó, Bimbó Imre, Szentkirályi Refor-
mátus Egyházközség, Oláh István, László Benjamin, Szabó András, Prikkel Antal. 
Nekik is nagyon szépen köszönjük a segítséget. Külön köszönetet szeretnék mondani 
Darányiné Csősz Mártikának, Darányiné Bencsik Marcsinak illetve a műsor minden 
szereplőjének áldozatos, odaadó munkájukért és szakadatlan lelkesedésükért!

Remélem jövőre újra számíthatunk majd rájuk!
Göblyösné László Éva, SZMK

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.”



KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT VÁLLALOK

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-
k, alapítványok részére, teljes körű APEH- és TB-ügyinté-
zéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása 
eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követ-
ni. 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 környe-
zetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres. Az iroda nyitva 
tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.

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

Zámbori Ildikó
Szentkirály Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés: 06-30/267-7850
Megnyitottam férfi – női fodrászatom!

Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

KÖNYVELÉs,
AdÓTANácsAdás 
Vállalom magánszemélyek, őstermelők,

egyéni vállalkozók, 
egyesületek, alapítványok, Bt-k, KFT-k
könyvelését, APEH- és TB ügyintézését,

hatóságok előtti képviseletüket.
 

Dobi-Kecskés Krisztina 
06 30/392-8028 

mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

Tisztelt Partnerünk!
 
Franciska Input Kft tulaj-
donosi szerkezetében vál-
tozás történt. Zala Fran-
ciska 49%-os tulajdoni 
hányadát eladta, a cégtől 
teljesen elvált.
Ennek következtében – mivel a cégnevekkel, 
ügyvezetőkkel és tevékenységekkel kapcso-
latban tévesztések voltak – Franciska Input 
Kft neve megváltozott ORIGO-INPUT MG 
Kft-re.
Az ORIGO-INPUT MG Kft tevékenységi 
körében semmilyen változás nem állt be, az 
input anyag forgalmazási tevékenységünket 
továbbra is az alábbi kollégáinkkal folytatjuk:
Növényvédelmi szakmérnök és Telepvezető:
Leviczky Attila 30/299-1611
Vetőmag, növényvédő szer, műtrágya ágazat, 
üzletkötők: 
Kotvics Zoltán 30/553-9805
Madarassy Gábor 30/963-4004
Mészáros Róbert 30/939-9797

2013. december 1-től új helyre költöztünk: 
6000 Kecskemét, Halasi út 19/a.

Szeretettel  várjuk 
a Szentkirályi Tánccsoport

Farsangi Báljára, 
 mely 2014. február 22-én,  

19 órakor veszi kezdetét a szentkirályi 
Sportcsarnokban! 

Sztárvendég: 
Magyar Rózsa

 
 
 

 
 
 


