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Az ülésen minden képviselő jelen 
volt.

Az első napirendi pontban dr. Lajos 
Krisztina aljegyző zártkörű ülésen tájé-
koztatta a képviselő-testületet a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázatról. A tes-
tület megvizsgálta a pályázatot benyújtó 
tanulókat, és úgy döntött, hogy 7 tanuló 
kiemelt (5 ezer forint/hó), 10 tanuló nor-
mál (4 ezer forint/hó) támogatást kap-
jon.

A második napirendi pont tárgyalása 
még mindig zártkörű ülésen zajlott. Az 
aljegyző tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet a Települési Agrárkamarai Bizottság-
nak (TAB) egy földügylettel kapcsolatos 
állásfoglalása ellen benyújtott kifogá-
sokról. A Helyi Földbizottságként eljáró 
Nemzeti Agrárkamara ugyanis a helyi 
TAB véleményére alapozva a tárgyi 
földterületek túlárazása, ezáltal elővá-
sárlásra jogosult távol tartása indokával 
nem támogatta egy földügylet létrejöttét. 
Az állásfoglalás ellen benyújtott kifo-
gások arra irányultak, hogy az Eladó és 
a Vevő kölcsönösen alakították ki a vé-
telár összegét, és mivel a TAB nem in-
dokolta döntését, a képviselő-testülettől 
az állásfoglalás megváltoztatását kérték. 
A testület tagjai döntésüknél figyelembe 
vették az adott földterületek helyszíni 
szemlézése során szerzett tapasztalatai-
kat, részletesen értékelték az elmúlt egy 
éves időszakban létrejött földügyletek 
nyilvános adatait, és arra a köbvetkezte-
tésre jutottak, hogy a földek területnagy-
sága, AK-értéke (minőségi osztálya), 
fekvése, megközelíthetősége és művelési 
ága figyelembe vételével a vizsgált idő-
szakban helyben kialakult forgalmi érték 
jelentősen alacsonyabb a kifogásokkal 
megtámadott állásfoglalásban szereplő 
földek szerződésbe foglalt értékénél úgy 
az egy hektárra, mint az egy AK-értékre 
vetített fajlagos mutatót tekintve. Meg-
állapították azt is, hogy az adásvétellel 
érintett földek nem rendelkeznek az át-
lagostól elütő olyan természeti vagy épí-
tett adottsággal, ami értéküket jelentősen 
növelné. A szerződésbeli ellenérték és a 
helyben kialakult forgalmi érték arány-
talansága kétségtelenül alkalmas arra, 
hogy elővásárlásra jogosultat tartson tá-
vol elővásárlási jogának gyakorlásától.

A képviselő-testület sem a benyújtott 
kifogásokban, sem vizsgálódásai során 

nem talált érdemi alapot arra, hogy a 
helyi földbizottságként eljáró szerv az 
állásfoglalása kialakítása során megsér-
tette volna a Földforgalmi törvényben 
foglaltakat. Ellenkezőleg, éppen az nyert 
megerősítést, hogy az adásvételi szerző-
dés értékelése a köztudomású tények és 
a legjobb helyi ismeretek figyelembe vé-
telével történt. 

Fentiekre alapozva a képviselő-testü-
let a helyi földbizottságként eljáró szerv 
adásvételi szerződés jóváhagyását eluta-
sító állásfoglalását helyben hagyta, a be-
nyújtott kifogások elutasításáról döntött.

A harmadik napirendi pontban Szabó 
Gellért polgármester tájékoztatta a testü-
let tagjait, hogy a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatot módosítani kell. 

dr. Lajos Krisztina elmondja, hogy 
a Képviselő-testület 2007. évben al-
kotta meg a jelenleg hatályos szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendeletét. A 2011. évi 
LXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése 
alapján a testület alakuló ülésén, vagy az 
alakuló ülést követő legelső ülésen meg-
alkotja, vagy felülvizsgálja SZMSZ-ét. 
Jelenleg az több helyen nem felelt meg, 
így a formai és tartalmi követelményeit 
szükséges volt módosítani.

A negyedik napirendi pontban Sza-
bó Gellért polgármester elmondta, hogy 
Hádingerné Harnos Ildikó óvodavezető 
nyújtott be kérelmet, miszerint a Szent-
királyi Napközi Otthonos Óvoda alapító 
okiratát módosítani szeretné. Kérelmé-
ben hozzátette, hogy a módosítási kére-
lem a sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátására vonatkozik, 
nevezetesen az autizmus spektrum za-
varral vagy egyéb súlyos pszichés fejlő-
dési zavarral küzdő gyermekek ellátásá-
ra vonatkozó rész törlését.

Alapító okiratunkba a fent nevezett 
rész akkor került be, amikor egy, a köz-
ségben élő, már óvodás korú gyermeknél 
diagnosztizálták az autizmus spektrum 
zavart és a szülők szerették volna to-
vábbra is integráltan intézményünkbe já-
ratni a gyermeküket. A szülők támogató, 
példaértékű együttműködése nagymér-
tékben segítette ennek a sajátos nevelé-
si igényű gyermeknek intézményünkbe 
történő befogadását, együttnevelését.

A kisfiú 2014 őszétől megkezdte 

iskolai tanulmányait, melyet jelentős 
sikernek nevezhetünk.  Ugyanakkor a 
gyermek integrált nevelése komoly pszi-
chés, fizikai és érzelmi megterheléssel is 
járt nemcsak a gyermek közvetlen neve-
lésében résztvevők, hanem valameny-
nyi érintett kolléga körében is. Jelenleg 
nincs a községben olyan gyermek, akit 
ilyen zavarral diagnosztizáltak, vagy 
várhatóan diagnosztizálni fognak. 

A nevelőtestület egyöntetű döntése 
alapján ezért kérik a Képviselő-testületet 
a fent említett rész törlésére.

Kiegészítésként megjegyezte, hogy 
a későbbiekben a községben élő, és ha-
sonló zavarral diagnosztizált óvodáskorú 
gyermek felvételi kérelme esetén a ne-
velőtestület fontolóra veszi a szükséges 
személyi feltételek megléte esetén az is-
mételt módosítás kérelmezését.

Az ötödik napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina aljegyző tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a elkészült az 
önkormányzat 2015. évre vonatkozó bel-
ső ellenőrzési terve, melyet a képviselő-
testület jóváhagyott.

A hatodik napirendi pontban Kutasi 
Ferenc elmondta, miféle munkákat vég-
zett alapítványunk az önkormányzat 
megbízásából a tulajdonában álló gépi 
eszközökkel az önkormányzati utakon. 

Béni dűlőn homokfeltöltés, Pataki 
dűlőn, Kökény dűlőn és Hori dűlőn fe-
lületegyengetés, Olasz dűlőn padkaren-
dezés, Kossuth dűlőn padka kaszálása, 
Jász dűlőn tárcsázás és padkakaszálás, 
Tiszakécskei határúton tereprendezés és 
tuskózás. Belterületen az Árpád fejede-
lem utcán és a Kossuth Lajos utcán pad-
karendezés, szikkasztó árok tisztítása, a 
Vízmű telephelyén tereprendezés, alap-
ásás. A képviselő-testület jóváhagyta a 
megbízást, és a munkák ellenértékeként 
bruttó 5.715 ezer forint kifizetését.

Kutasi Ferenc felvetette a mező-
őri szolgálat létrehozatalát. Elmondta, 
hogy 2 mezőőr járhatná a tanyavilágot, 
akiknek le kellene tenni a szükséges tan-
folyamot, fegyvertartási engedélyt sze-
rezni. Ez a státusz ugyanis intézkedési 
jogosultsággal is jár. Hozzátette, hogy 
utánajár, pontosan milyen kötelezettsé-
geknek kell eleget tennünk a mezőőrök 
szolgálatba állításához, és későbbiekben 
tárgyalják meg ezt a napirendi pontot.

A szentkirályi képviselő-testület 2014. november 24-én tartotta ülését
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Délelőtt a Mikulás járta az alsós osztályokat, délután pedig mikulás-
buliban szórakoztak a gyerekek, melyre meghívták az óvodásokat is.

Az iskolában is járt a Mikulás! Felhívás
Ismét esedékes a „Szentki-

rályi Hírmondó” előfizetésének 
megújítása a 2015. évre. Az 
előfizetési díj nem változott, 
maradt az évi 1.200.-Ft.

Előfizetni lehet önkormány-
zatunk pénztárában, illetve az 
újság szerkesztőjénél, Vecsei 
Ferencnél.

Meghívó
A Szentkirályért Közalapít-

vány szeretettel várja az ado-
mányozókat, és a vendégeket 
a jutalomsorsolási ünnepségre 
2014. december 21-én vasár-
nap fél háromra a Művelődé-
si házba. A sorsolás műsorral 
egybekötött, melyen iskolánk 
diákjai lépnek fel. Részt vesz-
nek a sorsoláson azok, akik 
2014-ben az alapítvány szám-
lájához jótékonyságból hozzá-
járultak. Mindenkit szeretettel 
várunk.

SÉRELMEK A
PSZICHIÁTRIÁN 
Alapítványunk 20 éve biztosít 
INGYENES jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket 
sérelem ért a pszichiátriai ke-
zelésük során. Ha Ön vagy is-
merőse ilyen helyzetben van, 
illetve tudomása van ilyen 
esetről, kérjük jelezze az 
alábbi elérhetőségeken: 

 
Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!
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- megépült az ÖNO! Öregek Napközi 
Otthona, a szentkirályi Nyugdíjas klub.

Első, és idegen volt akkor az ilyen 
típusú intézmény a községben. Tizenhat 
fővel alakult meg, hárman nincsenek a 
fotón, mert betegek voltak: Tari Pálné, 
Streichonovecz Józsefné és Holló Ilon-
ka.

A képen látható idősek elsőnek lettek 
lakói a barátságos, családias környezetű 
közös háznak.

Karácsonyt ünnepeltünk, az ünnepi 
öltözék, az együttlét ihlette meg a fo-
tóst, és mi örömmel álltunk a feldíszített 
fenyőfa elé, hogy megörökítse az ese-
ményt.

A fotós Pásztor Géza volt. Örök hála 
néki, Ő mindig megérezte, mikor kell 
hozzánk jönnie, váratlan vendégként is 
jó volt! A nótás hangulatban telő névna-
pi eseményeket videóra rögzítette. Párja, 
Margó Anyák napi ünnepélyünket tett 
színessé, osztályával műsort hozott, ver-
seket, énekeket adtak elő.

Olykor a helyi Népdalkörös fiúk ma-
gyar nóta csokorral kedveskedtek nagy 
örömünkre, Kis-Prumik Ambrus veze-
tésével. A szép nótákat kaláccsal, süte-
ménnyel és jó borral köszöntük meg. A 
bort kaptuk, a süteményt helyben sütöt-
tük, közösen.

Vidámság és élet volt a házban!
Jó volt látni az örömteli arcokat, 

ahogy reggel megérkeztek, keresték és 
üdvözölték egymást. Ha valaki hiány-
zott, együtt aggódtak érte.

Úgy érezték, ez a ház a második ott-
honuk lett.

In memorian – nézem az arcotokat a 
fényképen…

Hátsó sor: 1. Kiss Józsi bácsi: ko-
moly, kitartó ember volt, 2. P. Kiss Sanyi 
bácsi: vicces, vidám, komikus, sokat ne-
vettünk neki. Meglepett, amikor Sándor 
napkor a vejével megérkezett kisteher-
autóval, két nagy tepsi rétessel! A túrós 
és almás rétes ízét nem felejtettem el! 3. 
Kis-Prumikné Lidika néni: szerette a ver-
seket, szép dalokat, és igazi úrinő volt. 4. 
Lakatos Ilonka: a visszafogott legszeré-
nyebb jellem. (Jelenleg a Platán Otthon 
lakója.) 5. Faragó Antalné Marika néni: 
óriási szeretettel közeledett, nagyon sze-
rettem. 6. Szabó Lászlóné Marika néni: 
mélyen vallásos, komoly asszony volt, 
de értette a viccet is!

Középső sor: 7. Tóth Istvánné Erzsi-
ke néni: vidám, segítőkész, dolgos asz-
szonyka volt. 8. Török Istvánné Ancika 
néni: derűjétől, nevetésétől hangos volt 
a szoba, amilyen kicsi volt, olyan nagy 
egyéniség. 9. Varga Pálné Juliska néni: 
törékeny szépasszony volt, szeretetre 
éhes, kék szemeiből fájdalom sugárzott. 
10. Szepesi néni: halk szavú, szerény, 

jólelkű, szeretetét mindig kifejezte. 11. 
Molnár Mihályné Juliska néni: táncra 
perdülős, igazi mulatós, nótás kedvű asz-
szony volt, mindenki szerette. 12-13. A 
Tóth házaspár: Marika néni – Pista bá-
csi. Együtt jöttek-mentek, el nem hagy-
ták egymást. Szerettek a klubba járni 
„Olyan ez nekünk, mint egy nagy csa-
lád” – mondogatták. A házaspárnak nem 
született gyermeke.

Első sor: Bencsik Istvánné Incike, 
Szabó Sándorné Erzsike, Jómagam – 
Kökény Imréné, Bolla Ferencné Irénke 
- a külterületet látta el Trabantjával.
Eltávozottak! Ha most lenéztek rám a 
csillagokból, mondjatok el értem egy 
imát.
Érzem, hogy szerettek engem, hisz Én is 
szerettelek titeket, az életem része volta-
tok!

Emléketek kitörölhetetlenül örökké 
szívemben él!

Szentkirály, 2014 Karácsonya
Kökény Imréné

Negyed évszázada annak, hogy…

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg 
elektronikus formában kérjük a szerkesztőség címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft szavanként. Nem előfizetőknek 
20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. 
A hirdetést minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal pénztárá-
ban, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák 1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
   1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
   1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
   1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
   1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 11732208-15338246
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Az emlékezet fűtetlen 
várótermeiben

 
Markó Béla: Emlékeink

Nem az ismeretlen, hanem az elfelejtett 
katonák sorsa nyugtalanít, 
akik zúzmarás bajusszal, 
piros virággal a puskacsőben 
felszálltak egy túlzsúfolt vonatra, 
síró asszonyaik arcát levéltárcájukba 
tették,  
integettek, 
aztán megérkeztek egy idegen 
állomásra.

Azóta is kapadohányt szívnak, 
káromkodnak és dideregnek 
fűtetlen várótermeiben 
az emlékezetnek.

Bizony, Markó Béla 1974-es verses-
kötetében [A szavak városában] jelent 
meg e vers, a Nagy Háború kitörésé-
nek hatvanadik évfordulóján, de most, 
a századik évfordulón is éppúgy idősze-
rű. Remek költői kép a vers csattanója, 
a fűtetlen váróteremben való várakozás 
éppúgy hozzátartozik a huszadik századi 
tömeghadseregekhez, mint  a hadifog-
ság, a sár, az őrület s a vitézség, – de 
az emlékezet fűtetlen várótermei költői 
képe sokkal többet fejez ki. Nem, nem 
csak a felejtést, hanem azt a mesterséges 
felejtetést, amelyet az ún. nemzetközi 
szocialista blokk államai kényszerítettek 
rá nepünkre, népeikre. A mesterséges 
felejtetés része volt, hogy a budapesti 
Hadtörténelmi Levéltárban őrzött első 
világháborús veszteséglistákat megsem-
misítették az ötvenes-hatvanas években, a 
pártállami vircsaft idejében – bizonyosan 
volt rá okuk; másfelől pedig utcanévhez 
juthatott a nagyon kis Sallai Imre, a 
szovjet zsarnok, Sztalin egyik szellemi 
táskahordozója – az ötvenes évek bolse-
vik zsarnokságának egyik előkészítője. 
„A legnagyobb hányinger akkor fog el, 
ha látom ezeket a szerencsétlen, ken-
gyelvasba kapaszkodókat, ezeket a szer-
vilis, átnevelt kreatúrákat, akik a hóhér 
munkája előtt felseprik a vesztõhelyet. A 
történelem fenevadai tébolyukban cselek-
szenek, de talpnyalóik nagyon is tudják, 
hogy mit tesznek. Ez utóbbiak a veszedel-
mesebbek.” (Hans Bergel) Mikor fognak 
elszámolni mindezzel? 

A Nagy Háború – amely az első nevet 
csak később kapta – éppen száz éve kezd-

te hadba szólítani a férfiakat, s a lovakat, 
a szekereket. Aztán mindent, hiszen a 
szüntelen zajló, a téli időszakokban is 
folytatódó harcok miatt abban az időben 
is élelmezni kellett a katonákat; kellett 
tehát folyamatosan a fegyver, a ruházat, 
az élelmiszer, orvosi felszerelések, azaz 
minden a hadszínterekre. 

Hiába mondotta II. Vilmos német csá-
szár a háború kitörésekor a katonáinak: 
mire a falavelek lehullanak, itthon lesztek 
– valójában csak az ötödik falevélhullás-
kor kerültek haza végleg  akatonák, 1918 
őszén, mármint aki nem esett fogságba.  

Sokáig tartana ujjhegyre szed-
ni, milyen változásokkal is járt a Nagy 
Háború a magyar társadalomra nézve. 
Az Alföldön az akkor még döntően kézi 
munkára épülő mezőgazdaságban a ter-
melési eredmények – munkáskéz hiá-
nyában – lecsökkentek. Az akkori nagy-
családi összefogásk, együttműködések 
ellehetetlenültek, hiszen szinte minden 
családból akár több férfi is folyama-
tosan katona volt, vagy fogságba esett 
vagy megrokkant, elesett. Ez volt az az 
első európai háború, amely elől nem 
lehetett elbújni, mint esetleg korábban a 
negyvennnyolcas szabadságharc elől. Itt 
a sorozóbiztosok előbb-utóbb mindenkit 
megtaláltak, a legtávolabbi tanyákon is. 

A hadi jelenségek új formái váltak 
ismertté, így különösen a keleti vagy 
orosz hadszíntéren; a nyugati vagy német 
és az olasz hadszíntéren a lövészárokharc. 
Ennek során komoly, földbe ásott, olykor 
hármas vonalú lövészárokrendszer épült 
ki, földbe vájt cellácskákkal, pihenőkkel. 
A folyamatos harci tevékenységek miatt 
a katonák körében csak a pillanatnak volt 
értéke, hiszen úgy voltak vele, akár már 
másnap meghalhatnak. Ez sok esetben 
különféle szabadosságra, testi eltévelye-
désre vette rá őket.   

De a hátország is sokat szenvedett, s 
már 1915-ben meg kellett ismerkednie a 
különféle jegyrendszerekkel. Érdekesség, 
hogy a háborút valójában – ahogy akko-
riban mondották – a hátországok veszítet-
ték el, azzal, hogy nem bírták a szüntelen 
gazdasági erőfeszítéseket. A magyar és 
a német haderő nem volt tönkreverve, 
nem szenvedett sem megsemmisítő, sem 
döntő katonai csapást az antant had-
erejétől. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadereje 1918 őszén a határokon, így a 
Magyar Királyság határain állt. Az 1914-

15-ös téli, Kárpátok-beli orosz betörésen 
és az 1916 őszi dél-erdélyi román betöré-
sen kívül ellenséges katonaság nem járt 
Magyarország területén. Azonban nem 
volt könnyű a gyakran férfi családtagok, 
férj nélkül maradt asszonyoknak a gaz-
dálkodás minden területén helytállni. No, 
és érzelmileg is megmaradni – vagy félig-
meddig titkos kapcsolat létesült köztük és 
egy-egy otthon maradt férfirokon, egy-
egy jóvágású, munkára kihelyezett orosz 
hadifogoly között. Valójában nem az 
ötvenes években kezdődött a nők töme-
ges munkavállalása, kilépése a család a 
háztartás keretei közül azkár az iparba is, 
hanem már a Nagy Háború idején, hiszen 
pótolni kellett a kiesett munkáskezeket. 

 
Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 

Magyar Királyság a lakosságon belü-
li arányszámához képest jóval nagyobb 
arányban veszített embert, mint a monar-
chia más államai, tartományai. Különösen 
is az alföldi népességet érintette a véres 
veszteség; általános volt, hogy az alföldi 
települések férfilakosságának 10-11 %-a 
elesett a háború során, vagy valamivel 
később, a harctéren szerzett betegségek 
köveztkeztében! És még ott vannak a 
megrokkantak, a lelkükben, elméjük-
ben megnyomorodottak,  a légnyomást 
szenvedettek! Az egyik, Kecskemét kör-
nyéki református gyülekezetben az 1916 
januárjában esedékessé vált gondnok- és 
presbiterválasztást amiatt halasztották el, 
mert a választásra jogosultak jórésze nem 
tartózkodott otthon. Értsük jól: katonák 
voltak.  

A Magyar Királyság - az 1914-es hatá-
rok közül - összesen mintegy 3.800.000 
katonát küldött a harcterekre. Ebből a 
mozgósított magyar nemzetiségű katonák 
száma meghaladta a 2 millió főt. Közülük 
elesett és meghalt 661.000 fő, megse-
besült 743.000 fő, fogságba esett, eltűnt 
734.000 fő – hogy csak a fő számokat 
soroljuk most. S mindezt úgy, hogy 1914-
ben Tisza István miniszterelnök a végső-
kig ellenezte a hadüzenetet Szerbiának! 
Ferencz József az agg császár és király 
azonban – jól lehet 1914 július végi 
„népeihez” intézett kiáltványa szerint 
„mindent megfontolt és meggondolt” – 
esztelenül hadat üzent Szerbiának, amely 
magával rántotta az egész világháborút!

Békesség veletek! Emlékezzünk a 
Nagy Háború hőseire, áldozataira! Soha 
többé Habsburgot! 

--bor--

GArAboNcIás dIáK



A szívünk mélyén mindannyian jó kará-
csonyra vágyunk. Szaladunk egész évben, ide-
geskedünk, dolgozunk, van elég hétköznap az 
életünkben. Vágyunk az igazi, ünnepi karácsony-
ra, amely megerősít és feltölt, erőt ad, és távlatot 
az év mindennapjainak. 

Mi kell a jó karácsonyhoz? Valahogy úgy 
sejtjük: kell hozzá szerető család, jóakaratú 
emberek, kedves ajándékok, illatos, finom bejg-
li, szép karácsonyfa, lelki békesség, kellemes 
templomi énekek. Persze a reklámok is ontják 
az ötleteket, hogy mi minden kell még... Ám 
keresztényként felvetődik a kérdés: mi lesz azzal, 
akinek nincs családja, vagy aki éppen beteg, eset-
leg gyászol? Akinek nincs lelki békéje, mert tele 
van sebekkel? Akinek nem gazdag az asztala és 
a karácsonyfája? Akinek valami hiba csúszik az 
ünnepbe? Vagy akinek dolgoznia kell? Akiknek 
nincs „tökéletes karácsonyuk", azok miért ne sír-
ják ki a szemüket, miért ne epedjenek el szomo-
rúságukban, miért ne akarjanak inkább meghalni, 
látva a boldog karácsonyozókat? 

Felvetődik a kérdés: mi is kell igazán a jó 
karácsonyhoz? 

A keleti kereszténység karácsonyi ikonja 
megadja a választ. Az ikon mindig a hitet festi 
le, nem egyszerűen a történelmi eseményt akarja 
ábrázolni. Közepén egy sötét barlangot látunk, 
abba születik bele a Messiás. A Megváltó a sötét-
be születik bele. A sötét jelenti a fény hiányát, 
bűneinket, tudatos sötétségünket is. Jelenti a 
személyem belső sötétségét, de olykor a csa-
ládunk állapotát, a társadalom, a gazdaság, a 
kultúra, az egyház állapotát is. A fényre, a tőlünk 
nagyobb igazságra rászorul emberi mivoltunk. 
Szükségünk van rá személyesen és közösség-
ként is. A sötétben ugyanis képtelenek vagyunk 
tájékozódni, sokat tévedünk, sebeket ejtünk és 
kapunk, nem tudunk legjobb képességeink sze-
rint élni. A lelki mélyponton mindenkinek sötét 
gondolatok örvénylenek a fejében, agresszív, 
bűnös, elvtelen „megoldások", amelyeket a kiút-
talanságban, a sarokba szorított élethelyzetben 
nem lehet egykönnyen elfelejteni. Rászorulunk 
a megvilágosításra, az iránymutatásra, a fényre, 
az erőre. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy a 
Megváltó ebbe a sötétségbe is képes megszü-
letni. Ez az evangélium, az örömhír: bármilyen 
sötétség is van bennem és körülöttem, bármilyen 

sivár istállót kínálok is, ha akar, meg tud születni 
bennem a kisded. Az Istent nem lehet feltartóz-
tatni sem fogyatékosságaimmal, sem bűneimmel. 
Elszántan értem jön.

Nem az érdemeim szerint látogat meg. Nem 
az enyém az első lépés, hanem a nagyvona-
lúságé, a megelőlegezett szereteté. S pont ezt 
kell eltanulnunk: akkor is szeretni, esélyt adni, 
amikor még nem érdemli meg a másik, amikor 
még nem bizonyított. Nem azért szeretni őt, mert 
jó, hanem azért szeretni, hogy jobbá legyen épp 
a szeretetünk révén. Istent nem tudjuk megér-
demelni vagy kierőszakolni – de nem tudjuk 
feltartóztatni vagy elűzni sem. Megérzi ezt az 
ember, amikor egyszer csak „minden alap nélkül" 
elkezd remélni. Nem tudja pontosan, hogyan lesz 
tovább, miként oldja meg a gondokat, nem tudja, 
hogyan fizeti meg a bűnei árát, csak egyszerűen 
elkezd remélni. Tudja, hogy van tovább, és nem 
akar még súlyosabb bűnöket elkövetni. Ez a 
gyönge remény maga a gyönge Kisded. Amikor 
ezt a reményt megkapjuk, megérezzük, hogy 
nem fogunk elveszni, van hogyan tovább. S 
akkor pontosan tudjuk azt is, hogy ez ajándék. A 
sötétben a reményt kapjuk ajándékba.

 Kinek van tehát jó karácsonya? Más szem-
szögből kell nézni a kérdést. Nem alulról, hanem 
Isten nézőpontjából. Sikerülhet „pompásan" egy 
karácsonyi ünnepsor, de ha szeretet nincs benne, 
akkor az egész egy színjáték. S a fordítottja is 
igaz: lehet, hogy sok minden nincs meg a „töké-
letes karácsony kellékeiből", de ha megnyitjuk 
a szívünket a Megváltó előtt, akkor meg tud 
érinteni a sötétben is – és akkor jó karácsonyunk 
lesz. Akinek volt már rettenetesen elrontott kará-
csonyi ünnepe, az azon a karácsonyon talán töb-
bet megértett az ünnep igazságából, mint a sok 
„kellemes" ünnepléskor. Ilyenkor élhetjük csak 
át igazán mélyen: Jézus akkor is megszületett, 
ha semmi sincs rendben, ha hatalmas sötétség 
uralkodik bennem vagy a családomban, az egy-
házamban, az országomban. Akkor is ünnep 
van, ha úgy érezzük, hogy minden elromlott. Jó 
karácsonya mindenkinek lehet, aki belátja, hogy 
rá van utalva a Megváltóra, felfogja személyes 
és közösségi homályait, sötétségeit, s aki engedi 
őt szívében megszületni. A jó karácsony nem az 
emberi kellékektől függ, hanem attól: megnyílik-
e a szív a szeretetre.  (Papp Miklós, Újember)

6. oldal                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                               2014. december

KATOLIKUS ÉLET

Karácsonyunk „sikeréért” Mi a szeretet?
Egy tudományos felmérés részeként kutatók 
megkérdeztek néhány 4 és 8 év közti gyermeket 
arról, hogy szerintük mi a szeretet. 
„Amikor a nagyinak begyulladtak az izületei, 
nem tudott már előrehajolni, hogy felhúzza a 
csízmáját. Most mindig a nagypapa húzza fel 
a nagyira a csízmát, pedig neki is izületgyulla-
dása van. Ez a szeretet.” (Rebeka – 8 éves) 
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja 
ki a neved. Valahogy érzed, hogy az ő szájában 
biztonságban van a neved.” (Zsolti – 4 éves) 
„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is 
kéne kimondanod, hogy szeretlek. De ha ko-
molyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki 
kell mondani. Az emberek hamar elfelejtik.” 
(Júlia – 8 éves) 
„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb 
csirkehúst odaadja nekünk.” (Eszter – 5 éves) 
„A szeretet olyan, mint amikor egy öreg néni 
és egy öreg bácsi még mindig barátok, még 
azután is, hogy jól ismerik egymás hibáit.” 
(Tomi – 6 éves) 
„A zongoravizsgámon egyedül voltam a szín-
padon és nagyon féltem. Odanéztem a közön-
ségre, és apu ott mosolygott és integetett. Csak 
ő mosolygott. Ezután már nem féltem.” (Csilla 
– 8 éves) 
„A mamim jobban szeret engem mindenkinél. 
Senki más nem ad nekem esti puszit, mielőtt 
elalszom.” (Klári – 6 éves) 
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan 
baráttal kezdd, akit utálsz.” (Nikolett – 6 
éves) 
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában 
van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándé-
kok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.” 
(Robi – 7 éves) 
(forrás: internet)

Összegyűjtötte: Sz.Sz.I.

Kalendárium:
2014. december 15. – 2015. január 15.

December 24. Éjféli Szentmise
December 25.: Urunk Születése, KARÁ-
CSONY 
December 26.: Karácsony 2. napja, Szent Ist-
ván első vértanú
December 27.: Szt. János apostol és evangé-
lista
December 28.: Szent Család vasárnap, apró-
szentek, vértanúk 
December 31. este 16 óra: Hálaadás
Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten Anyja
Január 6.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
Január 12.: Urunk megkeresztelkedése

Hírek a Plébánia életéből:
Szálást keres a Szentcsalád: December 15-étől, 23-ig minden este 17 órakor (lelkigyakorlatos 
napokon 16:45-kor) Szentcsalád áhítatot tartunk. 
Ádventi lelkigyakorlat: December 15., 16. és 17-én lesznek a lelkigyakorlatos napok, este 18 
órakor, melynek szónoka Bíró László tábori püspök.
Karácsony esti műsor: Hagyományos karácsony előesti műsorunk december 24-én, 16 órakor 
kezdődik. A betlehemi láng behozatala után ünnepélyes evangélium-éneklés következik, majd 
karácsonyi műsor dalban és zenében.



ADVENTI -  KARÁCSONYI
ALKALMAINK

December 7. Advent 2. – Istentisztelet
December 12. Filmklub – A legszebb ajándék c.
December 14. Advent 3. – Istentisztelet
December 18. Bibliaóra - 18 óra
December 21. Advent 4. vasárnapja – Interaktív zenés Istentisztelet adven-
ti és karácsonyi énekekkel a Káté zenekar szolgálatával
December 22. Karácsonyi gyermeknap – 9-16 h
December 23. Gyülekezeti karácsony 17 óra
December 25. Karácsony első napja – Ünnepi Istentisztelet úrvacsorával 
– 10 óra
December 26. Karácsony második napja – Ünnepi Istentisztelet úrvacso-
rával – 10 óra
December 28. vasárnap – Istentisztelet 10ó
December 31. Óévi hálaadó Istentisztelet 14 óra
2015. Január 1. Újévi ünnepi Istentisztelet úrvacsorával 10 óra
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REFORMÁTUS ÉLET

„Lelkünk az Urat várja,
 ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk 
öröme, mert szent nevében bízunk.” Zsolt.33,20-21

ADVENTI ÉNEK

Világmegváltó Istenünk, 
Hit-gyújtó, égi Tűz, 
Halld meg az adventi énekünk 
És minket egybe fűzz! 
Veled egységben lelkesen 
Járjuk az életünk, 
Világmegváltó Istenünk, 
Ébresztő, égi Tűz.
Igédben bízva egykoron 
Hittel vártak Reád, 
Míg csillag gyúlt, s a hegyorom 
Zengte Igéd szavát! 
Veled egységben, lelkesen 
Együtt, imádkozón, 
Igédben bízva egykoron 
Hittel vártak Reád!
Világmegváltó Istenünk, 
Hit-keltő, égi Tűz, 
Halld meg adventi énekünk, 
S magadtól el ne űzz! 
Veled egységben, mindnyájan 
Karácsonyban hiszünk, 
Világmegváltó Istenünk, 
Minket egységbe fűzz!

Kárász Izabella



8. oldal                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                               2014. december

Decemberi visszatekintő
December az első téli hónap, és egy-

ben a legenyhébb is. A havi középhő-
mérséklet 0,7 C fok. A napsütéses órák 
száma 52. A népi hagyomány szerint, ha 
hideg, havas a december, jó termés vár-
ható. Jellegzetes nap Luca napja 13-án. 
Amilyen a Luca napja, és az azt köve-

tő napok időjárása karácsonyig, olyan 
lesz a január, és a többi hónap időjárása. 
Karácsony éjszakáján, ha esik a hó, jó 
termésben reménykedhetünk. Érdekes, 
hogy minden megfigyelés a következő 
év jó termésébe vetett reménykedésre 
adott okot. Hagyomány volt Karácsony 

éjjelén az állatok 
kihallgatása, mert 
ilyenkor  az  állatok 
emberi hangon be-
szélgetnek. Bizo-
nyára sok járatlan 
embert rászedtek 
az ügyes, okos 
pásztorok. Egy kis 
időjárási visszate-
kintő. Igen kemény 
volt a tél 1962-63 
fordulóján, és az 
azt követő évben 

is. Ezen a télen az apróvad nagy része 
elpusztult. A fogoly, és a mezei nyúl 
állomány azóta sem állt vissza az azt 
megelőző évekéhez. Igen zord volt a 
tél 1973-ban is. Ekkor Miskolcon -19 C 
fokot mértek, ugyanitt 1927-ben 22-én 
-27 C fokot. Tavaszias decemberek is 
akadtak bőven, például 1915-ben, 1957-
ben. Mikuláskor 2006-ban Agárdon 18 
C fokot mértek. Csapadék szempontjá-
ból is bőven találunk érdekességeket. 
1652-ben olyan kevés volt a víz a fo-
lyókban, hogy leálltak a malmok. Szá-
raz december volt 1762-ben, mivel nem 
volt hó, a vetések tönkrementek. Bőven 
volt eső 1764-ben, 1779-ben, 1785-ben. 
1790-ben a sok eső gyakorlatilag járha-
tatlanná tette az utakat is. Kedves Olva-
só! Szélsőséges időjárási helyzetekről 
bőven találhatunk adatokat az internet 
böngészőjében.     –szerk-2000 tele

Változások a
könyvtár nyitva

tartásában
Novembertől módosult a Könyv-
tár, Információs és Közösségi Hely 
szombati nyitva tartása. 
Hétfőn továbbra is 12-17 óráig, 
keddtől péntekig 10-17 óráig, szom-
batonként pedig ezentúl 10-13 órá-
ig látogatható a könyvtár.
• Decemberben az alábbi változások 

lesznek még:
• December 11. (csütörtök): 10-15 

óráig lesz nyitva.
• December 16. (kedd): 10-14 óráig 

lesz nyitva.
•  December 22. (hétfő): 12-17 órá-

ig nyitva.
• December 23-28-ig zárva.
•  December 29. (hétfő) 12-17 óráig 

nyitva.
• December 30-tól, január 4-ig zár-

va.
Minden kedves olvasónak békés, 
meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket 
kívánok!

Meghívó 

 

Szeretettel várunk mindenkit 

2014. december 19én, pénteken, 16 órakor a 

Szentkirályi Könyvtár, Információs és  

Közösségi Hely felújításának  

5. évfordulója alkalmából 

tartott ünnepségünkre. 

  
Rövid műsor után játékkal,  

és egy kis vendéglátással kedveskedünk a 
megjelenteknek. 
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Az idén is szépen szerepelt, második helyezést ért el 
iskolánk csapata a Varázslatos természet című vetélke-
dőn, melyet a Kocsis Pál Középiskolában tartottak de-
cember 2-án.

Csapattagok: Hajagos Veronika, Kirschner Máté, 
Oláh Dávid, felkészítő tanár Katzné Almási Zsuzsanna.

A képen a csapat látható természetes anyagokból ké-
szített tárgyaikkal: dióból készült sótartó, kókuszdióból 
és dióból készült cukortartó, szépen megfestett edényalá-
tét.

Az idén is megrendezésre került az iskolai jótékonysági 
est, melyen felléptek a szentkirályi iskola tanulói és tanárai. 
Az est folyamán 102.000.- Ft gyűlt össze az iskola támoga-
tására a Szentkirályi Közalapítvány számlájára.

Az iskola tanulói és tanárai köszönik a támogatást!

Köszönjük  a támogató
részvételt! MEghíVÓ

2014. december 13-án, szombaton
ismét megrendezésre kerül a

kaRÁcSonyI VÁSÁR éS
köZSégI dISZnÓToR

a Szentkirályi Művelődési Házban.

Program:
  6,00 órától: Disznóvágás, feldolgozás
  7,30 órakor: Sült vér reggeli
  9,00 órától: Karácsonyi jótékonysági vásár (az 

iskolások változatos árukínálattal szere-
tettel várják a vásárlókat! )

12,30 órától: Községi karácsonyfa feldíszítése 
és Betlehem felállítása

13,30 órától: Disznótoros ebéd a rendezvényre 
látogató vendégeknek

Várjuk a falu apraját és nagyját
a rendezvényre!

A disznótoron való részvétel ingyenes!

Varázslatos természet – másodszor

Ebben az előadásban a farkas nem a nagymamát eszi, 
hanem a tökfőzeléket.

Az 5. osztályos katolikus hittanosok felnőttek kíséreté-
vel énekeltek.
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Csillagászati eseménynaptár decemberre
Kedves Olvasó! Egykoron, ami-

kor még rádió sem volt, a természethez 
közelben élő emberek többet tudtak a 
természeti környezetükről, mint a mai 
átlagember. Ezen nincs mit csodálkoz-
ni, hiszen a létük függött tőle. Egyéb-
ként a téli szórakoztatásukról is maguk 
gondoskodtak borivással, nótázással, 
kártyázással, beszélgetéssel. Az egészet 
átjárta az Advent hangulata, a várako-
zás, a Megváltó születésének ünnepe. 
Természetesen odafigyeltek a természet 
legkisebb változásaira is, próbáltak jó-
solni, következtetni az időjárásra, a ta-
vasz érkezésére. A jelenlegi években már 
mindent a tudományos megfigyelésekre 
alapoznak, és nem is nagyon ismerik a 
népi megfigyelésekre alapozott jövendö-
léseket, jóslásokat. Néhány, tudományos 

megfigyelésekre, mérésekre alapozott 
valós adat: december 11-én nyugszik le 
legkorábban a Nap. Kecskeméten 15 óra 
48 perckor. Érdekes, hogy Budapesten 
15 óra 52 perckor, míg Debrecenben 11 
perccel korában, Győrben 4 perccel ké-
sőbb. December 14-én kora este 17 óra 
körül „csillaghullásban” gyönyörköd-
hetünk, ha tiszta az égbolt. A meteorraj 
az Ikrek csillagkép felől látszik érkezni, 
ezért is hívják Geminidáknak. Az év leg-
hosszabb éjszakája 21-én este kezdődik, 
ennek következtében az év legrövidebb 
nappala 22-én van. Újhold szintén 22-én 
lesz, azonban a Nap közelsége miatt még 
nem látjuk. Szintén ezen az estén 21 óra 
körül Földünk az Ursidák meteorrajon 
megy keresztül „csillaghullást” okozva. 
A bolygók közül a hónap végén közvet-

lenül napnyugta után a délnyugati égbol-
ton megkereshetjük a Napunkhoz legkö-
zelebb levő Merkurt. (E sorok írójának 
még nem sikerült ezt a bolygót meglátni, 
lehet, hogy nem voltam elég kitartó.) 
Szintén ez idő tájt ebben az irányban már 
megláthatjuk a legfényesebb bolygót a 
Vénuszt. Igaz, hogy igen közel látszik a 
Naphoz, azonban fényessége rohamosan 
növekszik. A legnagyobb bolygótestvér 
a Jupiter késő este kel, és egész éjjel sár-
gásan tündököl. A másik óriásbolygó a 
gyűrűs Szaturnusz hajnalban kel. Kissé 
fényesebb a csillagoknál. Érdekes, hogy 
a bolygók nem vibrálnak, mint a csilla-
gok. Persze a derült égbolt nagy segítség 
lenne a csillagos égbolt iránt érdeklő-
dőknek.

Vecsei.

Helyi termékek a szentkirályi közétkeztetésben, avagy
megtöltöttük spájzunkat

A Start program keretében – a tavalyi 
sikeres próbálkozások után – 2014-ben 
már tervszerűen, szervezetten készült 
önkormányzatunk a községi spájz fel-
töltésére. Négy üres önkormányzati tu-
lajdonú telek lett kertészeti termelésbe 
vonva. Főzőtök, csemegekukorica, zöld-
bab, cékla, borsó, uborka, paszternák, 
sárgarépa, petrezselyem termelésére ke-
rült sor, melyek egy része frissen került a 
konyhára, illetve feldolgozva spájzunk-
ba, gazdagítva a téli választékot. Ezen túl 
folytatódott a helyi őstermelőktől az évek 
során megszokott terményfelvásárlás is, 
de ingyenes felajánlások is voltak bőven. 
Hogy mi is került a kamrába? Az október 
31-i leltár szerint őszi- és kajszibarack, 
meggy, szamóca, cseresznye, szilvalek-
vár, továbbá zöldbab, ecetes főzőtök be-
főtt, illetve többfajta lekvár formájában, 
továbbá piros arany, és lecsó. Mindezek 
1.570 üveget töltöttek meg, tömegük 
2.144 kg. Meggyszörp és paradicsomlé 
is került üvegekbe, mégpedig 295 liter. 

Hordós savanyúság 
is bővíti a téli vá-
lasztékot összesen 
100 liter mennyiség-
ben. További tartó-
sítási módszerként 
mélyhűtött tárolásra 
került őszibarack, 
szilva, zöldborsó, ku-
korica, zöldbab, sza-
móca, paprika 357 
kg mennyiségben. 
Szárított fűszernö-
vények is kerültek a 
spájzba: lestyán, cit-
romfű, kakukkfű, rozmaring, borsikafű, 
bazsalikom, metélőhagyma, oregánó, 
tárkony, és menta. Mindezek bekerülési 
értéke 338 ezer Ft. Ha ezt bolti áron kel-
lene megvenni mintegy 1.330 ezer Ft-ba 
kerülne, plusz Áfa. Mindezekhez a Minta 
Menza Program keretében konyhánk fel-
újításra került. Eszközök beszerzésére is 
sor került, mégpedig vákuumcsomagoló, 

krumpli-pucoló centrifuga, 2 db dunsz-
toló, vödrök, üvegek, polcok, mérleg, 
edények, turmixgép, és természetesen a 
növénytermesztéshez eszközök.

Köszönjük a szervezésben és a le-
bonyolításban Kovácsné Lázár Ilona, 
Hunyadi Miklós, és a Start programban 
foglalkoztatott munkatársak közreműkö-
dését.

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Tejfölös pite áfonyával

Hozzávalók: 3 dl 20 %-os tejföl, 2 evőka-
nál finomliszt, 2 csomag vaníliás cukor, 4 db 
tojás, 10 dkg kristálycukor, 1 csipet só, vaj és 
pici liszt a tepsi kikenéséhez

Az öntethez: 10 dkg áfonyalekvár, 0,2 dl áfonyalikőr
A sűrű tejfölt a liszttel, a vaníliás cukorral és pici sóval 

elkeverjük.
A tojások sárgáját a fele cukorral elektromos habve-

rővel maximális fokozaton kb. 4-5 perc alatt fehéredésig 
verjük.

A fevert tojást a tejfölös masszához keverjük. A tojásfe-
hérjét a maradék cukorral kemény habbá verjük, óvatosan 
az előzőekhez keverjük.

A masszát kivajazott 25x18 cm-es sütőedénybe öntjük 
és közepesen forró sütőben 30 perc alatt szép barnásra 
sütjük. Ha elkészült, a formából kiemeljük, egy pogácsa-
szaggatóval csinos formákat szaggatunk belőle. Tálaláskor 
likőrrel ízesített forró áfonyalekvárral kínáljuk.

Tipp: aki szereti, csoki- vagy vaníliaöntettel is tálal-
hatja.

Jó étvágyat kíván                       Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK November időjárása
Az átlagostól enyhébb hónapot hagytunk magunk 

mögött, egészen 20-ig 4 C fokkal volt enyhébb. Ezután 
kezdett az átlaghoz közelíteni. Mindezt mi sem bizo-
nyítja jobban mint az, hogy csak az igazán fagyra, 
hidegre érzékeny növények „adták meg magukat” az 
időjárásnak. Még december elején is nagyon sok kerti 
dísznövény virágzik, sőt szilvafát is lehet virágozni. 
Ebben az esetben valószínű más körülmények is köz-
rejátszottak. Elmaradtak a ködös napok is, pedig ez 
jellemző novemberre. A mezőgazdaságnak kedvezett 
az időjárás. Ez különösen érvényes a nem megfelelő 
növényvédelemben részesített szőlőkre. Valamennyire 
beértek a vesszők, és egy kis szerencsével nem károsod-
nak a tél folyamán. Vonuló darvakat egészen a hónap 
végéig lehetett látni. Csapadékhajlam elmaradt az előző 
hónapokétól, ennek ellenére az alacsonyabb részeken 
megjelentek a kisebb belvízfoltok, ami ilyentájt termé-
szetes. A hónap végére megindult a vízfolyás a Peitsik 
csatornán a Tisza irányába. Csapadék viszonyok: 16-
án 0,5 mm, 18-án 7,6 mm, 24-én 0,5 mm, 27-én 1,7 
mm, 28-án 1,5 mm, 29-én 0,9 mm, 30-án 17,2 mm. 
Összesen: 29,9 mm. A sokévi átlag: 52 mm. A nyugvó 
talajvízszint: 184 cm-re van a felszíntől. A fotón vonuló 
darvakat láthatunk.  Vecsei F.

Régi kép fotóalbumomból

Anyakönyvi hírek
Született
Palatinus László 2014. november 8. 
anyja neve: Németh Éva

Elhunyt
Vincze Ferenc élt 59 évet

Remélem, magukra ismernek az egykoron
iskolás lányok

L.Kovács Lászlóné Ilonka néni és
Varga Lászlóné Bözsike néni



* Családi ház eladó melléképületek-
kel, Szentkirályon a Dózsa György 
utca 22. szám alatt. Érdeklődni a 06 
20 2307-945 telefonszámon.
* Családi ház melléképületekkel eladó 
Szentkirályon a Kossuth Lajos utca 
41. szám alatt. Érdeklődni 06 20 9809-
877 telefonszámon.
* Új állapotban lévő „Siesta”gázkályha 
eladó. Érdeklődni lehet a 06 70 699 
1970 telefonszámon.
* Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető. 
Érdeklődni: 30/9532-982

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester, telefon: 76 597 011, E-mail: 
polgarmester@szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné Széchenyi Marianna, Vörös 
Boglárka, Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi Ferenc, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester. Szerkesztőség címe: 
Polgármesteri Hivatal Szentkirály, telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.com. Készül 350 példányban. Nyomda: Kécske 
Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza. További információk a www.szentkiraly.hu honlapon.

Zámbori Ildikó
Szentkirály

Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női

fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

HIrdETÉsEK

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

Megnyílt a Nóri Kozmetika!
Sok szeretettel várok minden kedves szépülni, pihenni vágyó vendéget! 
Szolgáltatásaim: arc-dekoltázs-testkezelések (Ilcsi Szépítő Füvek professzionális 
natúrkozmetikummal), ultrahangos kezelés, mikrodermabrázió (arcon és testen), tartós 
szemöldök-szempillafestés, gyantázás, szőkítés, paraffinos kézápolás, füllyukasztás (ba-
báknak is), műszempilla (soros, tincses, 3D-s), smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi). 
Ajándékutalvány vásárolható!
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig bejelentkezés alapján. Varga Nóri - Lakitelek, Mikes u.18 Elér-
hetőség, bejelentkezés: 06 70 413 50 64    „Szépülj Természetesen!”

TUNI TURI
Megnyitottuk használtruha

üzletünket!
Női, férfi, és gyermekruhák,
cipők, kiegészítők, bizsuk,

kilós és darabszámra. 
Minden kedves vásárlót

szeretettel várunk
a posta melletti üzletünkbe!

                   Nyitva tartás:
Hétfő:  8-12 14-18 ó.
Kedd:  8-12 ó.
Szerda:  8-12, 14-18 ó.
Csütörtök: 14-18 ó.
Péntek: 8-12 14-18 ó
Szombat: 8-12 ó.


