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Székely Újévi Köszöntő
Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet, 
Adjon Isten minden jót, 
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket, 
Éhezőknek eleséget, 
Tollat író kezébe, 
Pulyát asszony ölébe.
Legényeknek feleséget, 
Szegényeknek nyereséget, 
Áfonyát a havasra, 
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak, 
Hű szeretőt a leánynak, 
Szép időben jó vetést, 
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet, 
Az árváknak jó kenyeret, 
Fegyvereknek nyugalmat, 
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget, 
Fuldoklóknak reménységet, 
Vitorlának jó szelet, 
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra, 
Nyíló ajtót vaskapukra, 
Vándoroknak fogadót - 
Isten adjon minden jót!

Bár az Alföldön áfonyás havasokat, 
pisztrángos patakokat, vagy kilőni való 
ordast nemigen találunk, a jókívánság-fü-
zér szépen tartalmazza mindazt, amit egy 
évkezdetnél önmagának és Szeretteinek 
elgondol az ember. Nagy értéke még a 
versikének a közérthetőség. A világos be-
széd, tiszta tekintet létfeltétele az egymás 
közti bizalmi kapcsolat kialakulásának és 
fenntartásának. Csak ilyen értelmi-érzel-
mi közegben remélhető, hogy nem múlik 
önző számítások mérlegelésén a felek ál-
dozatkészsége a közösen megvalósítható 
célok eléréséhez. Veszélyek elhárítása, 
szinte erőn felüli megpróbáltatás telje-
sítése, ismeretlen feladatok útvesztőiben 
bukdácsolás egyaránt osztályrészünkül 
juthat a jövőben.

Nem akarván rá nem tartozó gon-
dokkal untatni a Hírmondó könnyed jó-
kívánságokra áhítozó Olvasóját, mégis 
hadd jegyezzem meg, hogy közéletünk 
általános bizalmi fokát, a társadalmi-gaz-
dasági rendezettség előrehaladottságát is 
lemérhetjük talán abból, hogy Karácsony 
után 3 nap alatt, az életünket igazgató 
jogszabályok hivatalos lapjának, a Ma-
gyar Közlönynek 7 száma jelent meg 
összesen közel 1600 oldalon. (Az egész 
éves joganyag terjedelme meghaladja a 
27.000 oldalt – és hol van ez a 2013-as 
90.000 oldalhoz képest!)

Nem elvitatva a jogalkotóktól a job-

bítás szándékát, mégis felmerül a kérdés: 
biztosan erre van az előre? Az életünknek 
nyilván szabályozott mederben kell foly-
nia (ettől jogállam a jogállam), de ami-
kor a játékszabályok között a játékvezető 
sem ismeri ki magát, vagy a szabályta-
lanság elkövetője is talál paragrafust, 
és/vagy befolyásos pártfogót önmaga ki-
mentésére, akkor nem csoda, ha meginog 
a bizalom annak a magasztos célnak a 
követésében, amit közjónak nevezünk.

Nem elvárható, mert lehetetlenség 
minden apró részletszabálynak a felkuta-
tása, sőt ezek ideig-óráig érvényes válto-
zásának a nyomon követése. A szabály-
rendszer bonyolultsága azonban egyetlen 
szándékosan elkövetett bűnünkre sem ad 
mentséget. A körülmények (általában) 
zavarosak, a Világ (általában) gonosz, az 
Államhatalom (többnyire) az erő pozí-
ciójából lép. Éppen ezért van soha nem 
csökkenő fontossága annak a személyes 
bátorságnak, ami a mindezeket alkotó és 
fenntartó Jóság és Harmónia szolgálatá-
ba fordítja lankadó lelkiismeretünk segít-
ségével tetterőnket. Igyekezzünk megújí-
tani elkötelezettségünket az egyszerűen 
érthető és érezhető Szépség pillanatainak, 
gesztusainak tevőleges gyarapítása iránt, 
mert ez az út vezet a saját és Szeretteink 
boldogságához.
Ne adjuk alább!

Boldog Új Évet Szentkirály!

Boldog Új Évet Szentkirály!
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A Szentkirályért Közalapítvány 
esedékes sorsolása december 21-én 
vasárnap volt a Művelődési Házban. 
Tánccal, zeneszóval és szép jelenet-
tel köszöntötték az egybegyűlteket 
az általános iskolások, majd Szabó 
Gellért kuratóriumi tag ismertetője 
következett az Alapítvány elmúlt egy 
évének főbb gazdálkodási adatairól.

Eszerint az előző sorsolás óta 
5.210.930.- Ft bevétel érkezett ösz-
szesen 416 befizetőtől. Ezen felül 
van 10 millió forint, amit Volkswa-
gen mikrobusz vásárlásához nyert az 
Alapítvány, tovább 6,4 milliót pedig 
a meglévő gépparkjával útjavítás, il-
letve tereprendezés szolgáltatásként 
szerzett. A mikrobusz vásárlásánál az 
áfa összege, vagyis 2,7 millió forint 
a saját erő. Saját forrásból történt egy 
használt Komatsu kotró-rakodó gép 
megvásárlása 8,1 millió forintért.

Az Alapítványnak 1 fő alkalma-
zottja is van pályázati támogatásnak 
köszönhetően, ami 553 ezer forint 
volt eddig. 

Kiadásként ezen időszak alatt 
25,4 millió forintot könyveltek, 
melyből jelentős összeg a gépek 
üzemanyagköltsége (1,2 millió), al-
katrészvásárlás, illetve munkabér és 
járulékai. Ösztöndíjazásra 370 ezer 
forintot költöttek. Ezen felül 321 
ezer forint a banki költségek össze-
ge, amit a pályázatok megvalósítása 
során a Vágó János Gazdakör részé-
re nyújtott kamatmentes kölcsönök 
díjai magyaráznak.

Köszönetét fejezte ki a nem 
magánszemély adakozóknak is: 
Lakiteleki Takarékszövetkezet, Sift 
Bt. (Kecskemét), TDE Services Kft. 
(Budapest).

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

Nyertesek: Sáfrány Dezsőné, 
Zobokiné Almási Éva, Pekár András 
(Béke u. 11.), Zók Andrásné, Kókai 
Szabó Péter, Kovács László Gábor 
(Alsó 139.), Molnár Zoltán, Kökény 
Istvánné, Pekár Renáta és Fülöp Já-
nos Milán helybeli lakosok.

Karácsonyi ünnepség alapítványi sorsolással

A színpadi szereplők ajándékot kaptak

A sorsolás számító géppel

Első alkalommal láthattunk színpadunkon két hegedűst egyszerre zeneisko-
lánk növendékei közül.
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Gyászoló Családtagok, Rokonok, Jóbarátok és egykori 
Munkatársak, Valamennyi tisztelője kedves halottunknak, Dr. 
Beszterczey Gyulának!

Mint valamennyi szentkirályi gyerek, én is „a Doktor Bá-
csi”-ként ismertem meg Őt. Nem kellett gyakran hozzánk jön-
nie a Hori dűlőbe, de akár gyerekek egymás között beszélget-
vén, akár a felnőttek szavából kihallva, tudtuk, hogy velünk 
van. Ezt mindenki érezhette, bármelyik pontján is lakott a 
kiterjedt tanyavilágnak, vagy bent a faluban. Akkor még nem 
házi orvosok, hanem körzeti orvosok gyógyították a betegeket, 
adták be a védőoltásokat, látták el jó tanácsokkal az egészsé-
geseket. A mi Doktor Bácsinknak az egykori Lászlófalva volt 
a körzete. Könnyen, vagy alig járható dűlőútjaival, könnyedén, 
vagy csak szigorú paranccsal meggyőzhető tanyasi-falusi bete-
geivel 1966 májusától közel 36 éven át. 

Nem erről a vidékről származott. A Szabolcs-megyei Vaja 
város a születési helye, mégis közel került szívéhez az alföl-
di falusi-tanyasi ember. Egy orvosnak ugyan „egészségesei” 
nincsenek, csak betegei, mégis pontosan érezte, hogy a szent-
királyiak egészségesként is a magukénak, közéjük tartozónak 
tekintik. Számomra a gesztusaiban, mozgásában, beszédében 
is sugárzó magabiztos nyugalom volt egyik fontos jellemző-
je. Nem lehetett senkinek kétsége Vele találkozván, hogy az 
egészségügy terén nagy tudással, gazdag tapasztalattal alátá-
masztott biztonságban érezheti magát minden szentkirályi. A 
szolgálatát, áldozatkészségét láttuk, ami a hivatása volt. Szent 
komolysággal, mégis a biztos tudás könnyedségével és derű-
jével tudott már néhány szóval is megnyugvást, akár mosolyt 
csalni betegei arcára. Megjelenése a beteg lakásán azt üzente: 
nem kell félni, közel már a segítség. Szeretett kis Trabantjával 
rótta a falunk útjait, és az a kis autó volt a megtestesült re-
ménység a betegnek, biztonságérzet az egészségesnek, hiszen 
a Doktor Úr vigyáz ránk. 

Ennek a megbecsülésnek kifejezéseként került be az első 
képviselő-testületbe is 1990-ben, és látta el hűséggel ezt a 
megbízatást 8 éven át. Nem volt sokbeszédű, de mindig figyel-
tünk rá, hogyan reagál adott kérdésben. Igazán csak egy cse-
kély viszonzás, a közösség elismerésének jelképe volt, amikor 
1995-ben a testület egyhangú döntésével került be a kitünte-
tő oklevélben részesítettek közé. Az indoklás szerint magas 
színvonalú szakmai tevékenységéért, a lakosság egészséges 
életmódra neveléséért, áldozatos munkájával a tanyai életkö-
rülmények között élők egészségvédelme érdekében kifejtett 
kiemelkedő színvonalú tevékenységéért, szakmai körökben is 
elismert helytálló diagnózisaiért kapta a képviselő-testülettől a 

kitüntetést. Szentkirályra, vagy oda, ahol éppen ügyeleti szol-
gálatot látott el, biztosan nem indokolatlanul ment a mentőau-
tó. Hány hozzátartozó hallhatta a kórházi orvosoktól: köszön-
je a Beszterczey doktor úrnak, hogy megmenthettük a férjét, 
gyermekét? 

Szeretett nagyvonalú lenni. A munkában tréfát nem ismert, 
de alkalmazottainak nem kellett tartaniuk szeszélyes megnyil-
vánulásoktól.

Nem kímélte magát, ha a betegről volt szó. Orvosi pályája 
végén már vontatottan mozgott, az ügyeleti telefon csörgésére 
mégis szinte felpattant, mondván: a betegnek mindig sürgős az 
orvos segítsége.

Mesterien alkalmazta a test gyógyulásához legfontosabb 
lelki gyógymódként a humort. Szemeiben egyaránt tükröző-
dött a jóság és a huncutság, ami könnyen megszólíthatóvá, 
megközelíthetővé tette.

Legfontosabb tulajdonságaként talán mégis a hűségét em-
líteném. A hűséget családjához, és Szentkirályhoz. A Doktor 
Úr és kedves Családja osztozott a tanyasi-falusi szentkirályiak 
sorsában. Gyermekei ide jártak iskolába, autójával ugyanúgy 
tolta a havat, és dagasztotta a sarat, mint más tanyasiak. Mi és 
Ő elfogadtuk, megszoktuk egymást. 

Megható az a ragaszkodás, amivel ehhez a földhöz, a mi 
Szentkirályunk közösségéhez kötődtél Gyula Bátyám. Lehet-
séges, hogy gyógyító szemeiddel olyan értékeket láttál ben-
nünk, amiket magunk sem ismerünk? 

Hálát adunk a Gondviselésnek, hogy betegségeinkben gon-
dunkat viselted. Furcsa, de a hála szól belőlem azért is, hogy 
otthonra találásodnak ezt a mostani, kifejezett szándékod sze-
rinti végső igazolását méltathatom. 

Immár a Szentkirály feletti égbolton kereshetjük kis pont-
ként mindig ragyogó csillagodat, és gondozhatjuk lelkünk 
bensejében maradandó örökségedet: az emberi mulandóság-
ban is örök karácsonyi újjászületés embergyógyító csodáját.

Isten Veled Doktor Úr!

Dr. Beszterczey Gyula (1939-2014. december)

A fotóalbumból

A képen balról jobbra: Vörös László, Dr. Beszterczey Gyula, 
Csekei Tibor, Vancsura István, a következő két személy a Járá-
si küldöttek, Pászti András, és Vecsei Ferenc. A fotó 1973-ban 
az óvoda átadásakor készült Pásztor Géza jóvoltából.

Csillag vagyok éber éjen,
a mennyboltot is elérem.
Az a kis pont, ott, én vagyok!
Az, amelyik mindig ragyog!

Király vagyok: napkeleti,
ki a csillagot követi.
Két zsebemben tömjént viszek,
s a csodában hiszek, hiszek!

Istállóban jászol vagyok...
Bekopognak jó pásztorok. 
Szalma-ölem reményt ringat,
tömjén lengi álmainkat.

Csengő vagyok fenyőágon.
Csilingelő fenyőfákon
gyertyafényes örömtüzek
dicsérik a drága Szüzet...

Ember vagyok! És halandó!
Örökségem - maradandó!
S hagyatékom: többek között,
a mulandó és az örök.

(Tóthárpád Ferenc:
Örökségem maradandó)
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Nyolcadikos lányaink ügyes csapata,  a Szentkirá-
lyi Nyelvkirályok:  Festő-Hegedűs Kármen, Sándor 
Erzsébet, Urbán Orsolya és Varga Tünde novemberben 
megnyerte a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
fordulóját, így bejutottak a december 6-i országos döntő-
be. Az ország legjobb 23 csapata közül, az előkelő 8. he-
lyen végeztek – hajszállal lemaradva a döntőről – maguk 
mögé utasítva számos elit megyei és országosan elismert, 
jóhírű iskola csapatát.

Köszönet azon tanároknak, akik az idő rövidsége mi-
att átengedték óráikat a lányoknak, a felkészülésre. Külön 
köszönjük Gyimesi  Rékának a bizalmat és a segítséget a 
versenybe való nevezéshez.

Hálásan köszönjük Lórné Molnár Tündének az áldo-
zatos munkát, a felkészítést, a sok-sok szeretetet, vala-

mint, hogy lányainkat a sajátjaként bátorította a felkészí-
tés és a verseny ideje alatt is.

Köszönjük lányok,  gratulálunk!!!
A Büszke Szülők Csapata

Ők is Szentkirály Büszkeségei!

Így ünnepeltünk a szeretet ünnepén
A szentkirályi iskola 3. osztályos tanulói versekkel, 

dalokkal, és Molnár Ferenc: A kékszemű című megható 
történetének előadásával készültek az ünnepségre. 

A műsort tanító nénijük Dávid Gréta állította össze.
Az ünnepségen az idén is színes táncok és zeneszó 

emelte a hangulatot.
Felkészítő tanárok: Takácsné Kis Márta, Olgyay Ka-

talin és Szabó Lóránd.

Megérdemelt jutalom
Farkas Győző iskolánk 6. osztályos tanulója sike-
resen pályázott a Matematikában Tehetséges Gyer-
mekekért Alapítvány jutalmára, melyet a mate-
matikában mutatott kitartó és sikeres munkájának 
eredményeként kapott. A támogatást Mák Kornél, 
Kecskemét alpolgármestere és az Alapítvány elnö-
ke adta át a városháza dísztermében. Gratulálunk, és 
további eredményes munkát kívánunk Győzőnek.

Gyimesi Réka
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Bizony, mekkora különbség van az 
információszerzés és a gondolkodás között! 
Az információszerzés korunk új jelensége. Az 
információk, azaz ismeret-adatok áradatában 
élő, vagy sodródó ember korunk egyik jel-
legzetessége. Az információk sodrásában 
kétféle magatartás lehet: vagy úszni az 
árral, azaz követni megfeszített erővel az 
ismeretek áradását, vagy megcsömörleni az 
egésztől, fizikailag, szellemileg kivonulni, 
bevonulni kisebb-nagyobb szenvedélyekbe. 
Az információk követése azonban ritkán 
változtatja meg a személyiséget, ritkán jár 
együtt nemesedő, erkölcsös viselkedés-
sel, magatartással. Az információkban jól 
eligazodó ember lehet akár teljesen erkölcs 
nélküli is. Az információszerző ember ritkán 
jut odáig, hogy az élet alapkérdéseiről tárgyi-
lagosan gondolkodjon. 

A gondolkozó ember viszont időtlen álla-
pot. Nem gyűjti az ismereteket, információkat, 
hanem elemzi, értékeli azokat, eligazodik 
közöttük. Élete, viselkedése megfelel a gon-
dolatainak; élete, tettei adnak aranyfedezetet 
a leírt, kimondott, megvallott gondolatainak. 
A gondolkodó ember – minden nemzedékben 
– az élet alapkérdéseire is keresi a választ.   

A huszadik századunk egyik legjobb 
gondolkodója, s gondolatainak élvezetes 
leírója volt Márai Sándor (1900-1989). 
Kassai születése, a kassai létben sűrűsödő 
felvidékiség egész életét, világszemléletét 
meghatározta. 1948-ban külföldre távozott, 
mert érezte, megtapasztalta, hogy az akkortól 
kibontakozó bolsevik vircsaftban már hall-
gatni sem lehet szabadon. Az 1944 őszétől 
a ’48-as emigrációjáig terjedő időszakról 
szól a FÖLD, FÖLD! című könyve, amely 
itthon csak a rendszerváltozás után jelenhe-
tett meg. 

Éppen hetven éve zúgott át hazánkon a 
szovjet front; 1944 ősze, s tele itt, a Duna-
Tisza közén jelentős magyar áldozatokkal 
járt, hiszen Kecskemét térsége volt a fővárost 
ostromló szovjet seregek hátországa, ide 
hozták sebesültjeit, az itt lézengő vörösök 
még ’45 tavaszán is itt fosztogattak, gyilkol-
gattak. Márai a fővárostól északra fekvő 

Leányfalu községben töltötte az ostrom ide-
jén. Itt találkozott a szovjet katonákkal; 
s ennek kapcsán kezdett el elmélkedni a 
szovjet jelenségről. 

Lássuk mit írt a Föld, Föld! című köny-
vében: „A pillanatban, amikor először 
találkoztam egy szovjet katonával, személy 
szerint az én életemben is elkezdődött a nagy 
vizsga, a kérdés és a felelet, a nem kommuni-
sta világ számadása: de a vizsga egyidejűleg 
elkezdődött a nyugati világban is. Egy erő 
megjelent a nyugati Európában, s a Vörös 
Hadsereg csak katonai kifejezése volt ennek 
az erőnek. Mi ez az erő? … A kommuniz-
mus? … A szlávok? … A Kelet?” 

„Ültem a sötét szobában és elhatároztam, 
hogy – amennyire ember tudja ezt – meg-
tisztítom értelmem minden elfogultságtól és 
iparkodom olvasmányaim, beszélgetéseim 
hulladékemlékei nélkül, a hivatalos antibol-
sevista hírverés előítélete nélkül szemlélni az 
oroszokat és a kommunistákat.” 

„Ebben a pillanatban, a háborúnak ebben 
a szakában, nemcsak én gondoltam szorongó 
érdeklődéssel az oroszokra, - egy polgári 
magyar író egy magyar falusi házban. Az 
angolok, a franciák, az amerikaiak is bizonyta-
lan várakozással figyelték őket. Egy nagy 
nép, irtózatos áldozatok árán Sztálingrádnál 
megfordította a világtörténelem szekerének 
rúdját… és ennek a nagy erőnek egyik 
megtestesítőjével találkoztam ma. Sokak 
számára, a nácik üldözöttjei számára, ez a 
fiatal orosz egyféle felszabadulást is hozott, 
menekülést a náci terror elől. De szabadságot 
nem hozhatott, mert az neki sincs. Ezt akkor 
meg nem tudták mindenütt.” 

„A parasztság rögtön, első pillanattól 
tudta a leckét, melyet a helyzet feladott. 
Mintha a mohácsi vészt követő idő, a török 
hódoltság százötven esztendejének emlékei 
elevenen éltek volna a nép öntudatában. A 
paraszt tudta, hogy a keleti hódító ellen egy 
módon lehet védekezni, erővel, vermeléssel, 
rejtőzéssel.”  

A nép védekezett, ahogy tudott. A rend-
szer fosztogató különítményei könyörtelenül 
kutattak az országban – nem volt más 

menekvés előlük, csak a rejtőzés és a dug-
dosás. Később a lélekidomárok a magyar 
társadalom szemére vetették, hogy nincs 
bűntudata az elmúlt rendszerek, a nácik és 
magyar segítőik embertelenségei, az ukrán 
és orosz falvakban elkövetett kegyetlenségek 
és rablások miatt. Ez a ’bűntudat’ valóban 
halvány fénnyel pislákolt csak a lelkek-
ben, mert a népek soha nem hajlamosak a 
bűntudatra, ez csak az egyén vizsgája lehet… 
De ha volt is valamilyen rossz lelkiismeret 
a múlt miatt a magyar társadalomban: az 
oroszok fellépése és viselkedése kioltotta 
a lelkekben a bűntudat halvány derengését 
is. Az oroszok nem törődtek azzal, hogyan 
fogadja őket a lakosság: a rendszer csak a 
kézzelfogható eredményekkel törődött, tehát 
a disznóval, az olajjal, a vassal, az ’emberan-
yaggal’, amelyet megragadott. Ez a gátlásta-
lanság – később a világpolitikában is ez volt 
az orosz magatartás jellegzetessége – egyik 
nagy fegyverük és erejük. a demokratikus 
országokban a vezetők mindig kénytelenek 
kímélni a közvéleményt. az orosz total-
itárius rendszer saját közvéleményével sem 
törődik, miért kímélte volna a leigázott népek 
érzékenységét?”

„…az első időben, amikor az oroszok 
fosztogattak – megvallották az emberek, 
hogy mindez keserves, néha tragikus, de ’jaj 
a legyőzöttnek’… Túl kell élni, mondogat-
tuk. az orosz egy napon elmegy, a jóvátételt 
megfizetjük, kezdünk valami újat, ha lehet, 
jobbat emberségesebbet… Amikor a nép 
megértette, hogy az idegen hatalom nemcsak 
anyagi javakat zsákmányol, hanem emberi 
jogokat is bekövetkezetett a hihetetlen: egy 
nép elment az öngyilkosság meredélyének 
határára, a forradalomba, puszta öklével 
ment tankok és géppisztolyok ellen, mert 
megértette, hogy az emberségét, a szellemét, 
a jellemét, a személyiségét akarják elpusz-
títani. Erre akkor, 1945-ben, a ködös januári 
hetekben, nem gondolt senki. az oroszok 
sem.”

Békesség veletek. A kő marad. Olvassunk 
- több - Márait! 

--bor--

GArAboNcIás dIáK

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 elektroni-
kus 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 sza-
vanként. 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 pénztárában, 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



Boldogság természetesen nincsen 
abban a lepárolható, csomagolható, 
címkézhető értelemben, mint ahogy a 
legtöbb ember elképzeli. Mintha csak 
be kellene menni egy gyógyszertár-
ba, ahol adnak három hatvanért egy 
gyógyszert, s aztán nem fáj többé 
semmi. Mintha élne valahol egy nő 
számára egy férfi, vagy egy férfi szá-
mára egy nő, s ha egyszer találkoznak, 
nincs többé félreértés, sem önzés, sem 
harag, csak örök derű, állandó elé-
gültség, jókedv és egészség. Mintha a 
boldogság más is lenne, mint vágy az 

elérhetetlen után! 
Legtöbb ember egy életet tölt el 

azzal, hogy módszeresen, izzadva, 
szorgalmasan és ernyedetlenül készül 
a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, 
hogy boldogok legyenek, utaznak és 
munkálkodnak e célból, gyűjtik a bol-
dogság kellékeit – a hangya szorgal-
mával és a tigris ragadozó mohóságá-
val. S mikor eltelt az élet, megtudják, 
hogy nem elég megszerezni a bol-
dogság összes kellékeit. Boldognak 
is kell lenni, közben. S erről megfe-
ledkeztek.
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KATOLIKUS ÉLET

Áldott, boldog új évet!
Márai Sándor: A boldogságról

Áldás az
új esztendőre

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
és áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
és melegítse fel szívedet.
Hogy lehess meleget adó forrás,
a szeretetedre szomjasoknak.
És legyen áldott támasz karod,
a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed
azoknak, kik érte nyúlnak.
Legyen áldott immár,
minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben,
örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
őrizze meg kedvességed,
őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Kalendárium: 2015. január 15. – február 15.
Január 18. Árpádházi Szt. Margit
Január 21. Szt. Ágnes vértanú szűz
Január 25. Szt. Pál apostol megtérése
Január 28. Aquinói Szt. Tamás teológus
Január 31. Boscó Szt. János áldozópap, rendalapító
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatása
Február 3.: Szt. Balázs püspök, vértanú, balázsáldás
Február 11.: Lourdes-i Boldogasszony, betegek világnapja

A mesebeli ország öreg királya 
megbetegedett. Tudós orvosai nem 
tudtak segíteni rajta. 

– Egyetlen gyógyszer létezik csak 
ez ellen a kór ellen – közölte a király-
lyal a legöregebb bölcs. – Ha találnál 
az országodban egy boldog embert, 
és annak az ingét magadra öltenéd, 
meggyógyulnál… 

A király fiai nyomban útra is kel-
tek, bejárták a birodalmat, de iga-
zán boldog emberrel nem találkoztak. 
Fáradtan, csüggedten, reményt veszt-
ve indultak hazafelé. 

Útjuk sötét erdőn át vezetett. A fák 
közt pislákoló fényt pillantottak meg. 

Közelebb érve egy kis kunyhó előtt 
találták magukat. 

– Nem gyönyörű ez az este?! 
– mondta köszönés helyett a földön 
ülő férfi. – Olyan boldog vagyok, 
hogy megélhettem ezt a napot is. Hála 
legyen Istennek érte… 

A királyfiak szíve nagyot dobbant, 
úgy látszik, mégis találtak egy boldog 
embert. Elmondták, mi járatban van-
nak és megkérték, hogy adja nekik az 
ingét, mert különben meghal az öreg 
király. 

– Szívesen megtenném – mondta a 
boldog ember –, de ingem nekem még 
sohasem volt…(Görög mese nyomán)

A boldog ember



2014-es évünk vezérigéje volt: „Maradjatok én-
bennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző 
nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem ma-
rad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én 
bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok 
gyümölcsöt…” János 15, 4-5 
A 2014-es évben természetesen a rendszeres alkal-
mainkból volt több, hetente, havonta. Mindezeket 
nem dátumhoz kötve, hanem csak felsorolás-sze-
rűen vehetjük sorra. Rendszeres alakalmaink: 
Istentiszteletek, gyermek-istentiszteletek (első 
félévben még Halasiné Siffer Edit és Gulyásné 
Vári Edit felkészült odaszánt szolgálatával; szep-
tembertől pedig gyermektanítás van az Istentisz-
telet elején, majd azt követően csak felügyelet), 
bibliaórák, presbiteri gyűlések, közös bibliaórák a 
Kecskemét környéki gyülekezetekkel, Interaktív 
zenés Istentiszteletek – Káté zenekarunk szolgá-
latával, házi Istentiszteletek – Kincsesné Juliska 
néni haláláig az ő otthonában. Filmklubok, ifiórák 
alkalomszerűen, gyermekdélutánok. 
Ünnepeinket és egyéb, különleges alkalmainkat 
is vegyük most sorra, most már időrendben.
Közös gyülekezeti hétvégénk volt Mátraházán ja-
nuár 31-február 2. között. Február 9-én presbiteri 
agapé, ebédünk volt. Február 10-16 között tartot-
tuk az év szokásos evangélizációs hetét, pénteken 
zenés dicsőítő estével, vendég igehirdetők szolgá-
latával (Mike Sámuel, Hegedűs Béla, Dányi nagy 
Márió, Alföldy-Boruss Dániel, Komádi Róbert, 
Szabó Gábor)
Mátraházán a gondnoki és a lelkészi héten is részt 
vettünk február végén.
Nagycsütörtökön zenés alkalomra mentünk 
Ballószögbe, Nagypénteken itthon passiós Isten-
tiszteletünk volt. Húsvét mindkét napját úrvacso-
rás ünnepi Istentisztelettel tartottuk meg. Már a 
megelőző évtől elkezdődtek a felnőtt konfirmá-
ciós oktatások, ezek továbbra is folytatódtak egy 
csendes nap együtt eltöltésével.
Anyák napján szintén zenés Istentiszteletünkkel 
köszöntöttük az édesanyákat, a gyermekek szol-
gálata mellett.
Május 25-én volt a gyülekezetünkben a felnőtt 
keresztelő és felnőtt konfirmáció – mindannyi-
unk örömére. Áldozócsütörtökön ünnepeltük a 
mennybemenetelt.
Gyülekezeti egy napos, buszos kirándulásunk 
volt a Dunakanyarba, Visegrádra, Szentendrére, 
szép csapat gyűlt össze, 46 fővel utaztunk.
Pünkösd ünnepét is mindkét nap megünnepeltük 
úrvacsorával. Pünkösd vasárnapján volt a gyer-
mekkonfirmációnk, konfirmációs találkozó és 
szeretetvendégség.
Június közepén évzáró Istentiszteltet tartottunk, 
majd június végén - Cegléden volt közös gyüle-
kezeti hétvége (tőlünk egy család vett részt)
Nyáron napközis hittan tábort tartottunk augusz-

tus 11-15. között. Nagyon 
sikeres volt, élményekkel 
teli a gyermekek számá-
ra. 23-26 gyermek jött el. 
A hetet szombati napon 
családi nappal zártuk, 
közös főzéssel, terített 
asztallal. Majd augusztus 
17-én tartottuk az újke-
nyéri hálaadó Istentiszte-
letünket.
Szeptember 7-vel évnyi-
tó Istentisztelettel kezde-
tét vette az új tanév, és a 
hittanórák. A heti 6 hittan 
helyett, heti 8 hittanóra 
van.
Október végén, az őszi szünetben a gyermekek 
napközis hittanos élményeit folytatva – gyer-
meknapot tartottunk. Nagyon sikeres volt ez a 
reformációval, és a halottak napjával foglalkozó 
együtt töltött idő.
Reformáció emlékünnepi és vigasztaló zenés di-
csőítő este volt október 31-én, amikor is Káté ze-
nekarunk szolgált új dalokkal, melyre a ”közös” 
gyülekezetekből is érkeztek.
Káté zenekarunk egyébként augusztusban Mát-
raházán, a családos héten, majd novemberben a 
kecskeméti 24 órás dicsőítésen is szolgált.
November végén, advent előtt hétköznap estén-
ként házanként gyűltünk össze. Házi hitmélyítő 
és evangélizáló alkalmaink voltak, adventra, ün-
nepre való felkészüléssel, és az úrvacsora jelenté-
sével. Így az advent vasárnapi Istentisztelet egy 
meghitt és nagy létszámú istentisztelet volt, ahol 
a zenekarunk szolgált ismét adventi énekekkel, és 
az úrvacsorát is egymásnak adva vehettük.
Advent 3. vasárnapján Dr. Kocsis Attila, a Re-
formátus Szeretetszolgálat egyik programveze-
tője érkezett közénk az Istentiszteletre, akinek 
átadhattuk azt a 22 csomagot, amit a Nyilas Misi 
programban a karácsonyi ajándékokat nélkülöző 
gyermekeknek szántunk. 
Ezen hét után kedves gyülekezeti tagjaink fel-
ajánlásából nagy mennyiségű burgonyát adomá-
nyoztunk a szeretetszolgálaton keresztül sok éhes 
embernek. Köszönjük a felajánlást, a felszedést, 
zsákozást, elszállítást!
Advent 4. vasárnapján zenés ünnepi, karácsonyi 
énekekkel töltöttük az Istentiszteletet. 
December 22-én, a téli szünet igazi első napján 
a gyermekek a gyülekezetbe jöttek – karácsonyi 
gyermeknapra, amelyen egész nap próbáltuk a 
karácsonyi színdarabot. A szünetekben karácso-
nyi ajándékokat alkottak, mesét néztek a gyerme-
kek. Köszönöm, nemcsak ezen a napon, hanem a 
táborban, többi gyermeknapokon - a sok segítsé-
get a gyermekek körül szolgálóknak!
Karácsony mindkét napját úrvacsorával, ünne-

pi Istentiszteletet tartottunk, és óév napján hálát 
adtunk Istennek, hogy 2014-ben is gondunkat 
viselte.
Anyakönyvi adatok:
Temetés: 3 nő, 3 férfi, összesen 6 testvérünket kí-
sértük el utolsó útjára.
Keresztelő: 1 fiú-, 3 leánygyermek, 1 felnőtt nő-
testvérünket, összesen 5 főt kereszteltünk.
Felnőttként konfirmált 2 nő-, gyermekként kon-
firmált 2 ifjú férfi testvérünk, összesen 4-en.
Házasságkötésének megáldását kérte: 1 vegyes 
pár.
Adjunk hálát Istennek, hogy ilyen kis létszámú 
településen, mint szentkirály, ilyen kis létszámú 
református lélekszámmal, mint egyházközségünk 
– ilyen aktív és gazdag, önálló gyülekezeti életet 
élhetünk! 

Bátorítson minket a bizalomra a 2015-ös évünk 
vezérigéje:
„Isten azonban abban mutatta meg rajtunk sze-
retetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, 
amikor bűnösök voltunk.” Róma 5,8.

Alkalmaink
január-februárban 

Istentisztelet, minden vasárnap 10 órakor, gyer-
mektanítás
Január 8. – Presbiteri gyűlés, csüt. 18 óra
Január 15. – Bibliaóra, csüt. 18 óra
Január 23-25. – Mátraháza, gyülekezeti hétvége
Január 29. -  Presbiteri gyűlés, csüt. 18 óra
Január 30. – Filmklub, péntek 18.30
Február 1. – Presbiteri agapé, 11 óra
Február 5. – Bibliaóra, csüt. 18 óra
Február 9-15. – Evangélizációs hét, házasok hete
Február 15. – Házaspárok vasárnapja
Február 18. – Presbiteri gyűlés, szerda, 18 óra
Február 20. – Filmklub, péntek 18.30
Február 22. – Böjt vasárnapja, It., úrvacsora, 10ó
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REFORMÁTUS ÉLET

visszatekintés 2014. év református gyülekezeti életünkre
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Jeles nap a Művelődési Házban
Egész napos programra invitáltuk községünk lakóit decem-

ber 13-ára a Művelődési Házba. Önkormányzatunk jóvoltából 
a nap hagyományos disznóöléssel kezdődött. Sok embernek, 
elsősorban fiataloknak élményszámba megy végignézni, hogy 
hogyan lesz a sertésből ügyes kezek nyomán finom kolbász, 
vagy éppen tepertő. Míg a böllérek a kimúlt röfi körül serény-
kedtek, a böllér asszonyok már a reggeli sült vér kínálgatásá-
val és a disznótoros ebéd előkészületeivel voltak elfoglalva. 
A reggeli után jótékonysági vásárra gyülekeztek eladók (első-
sorban iskolánk diákjai) és nézelődők, vevők. Lehetett vásá-
rolni megunt játékot, kézműves tárgyakat pl. mézeskalácsból, 

ajándéktárgyakat, karácsonyfadíszeket. Persze szomjan sem 
maradt senki. A böllérek, a böllérnők munkájára is sokan vol-
tak kíváncsiak. Délre a vásártér átalakult ebédlővé, kész lett a 
disznótoros ebéd. Orjaleves, sült hús, hurka, kolbász hagyomá-
nyos módon és ízekkel készítve. Igazán finom volt. Köszönet 
minden közreműködőnek. Az adventi készülődés az ebéd után 
folytatódott szabadtéri betlehem, és karácsonyfa díszítéssel. 
Köszönjük a szép napot a Szentkirályi Önkormányzatnak, és 
azoknak is, akik fáradságot nem sajnálva dolgoztak a sikerért, 
és persze a látogatóknak, hogy jelenlétükkel, érdeklődésükkel, 
élményeikkel gazdagították a szép napot. –Vecsei-

Disznó „fehérítés” Tessék egy kis melegítő!

A disznótor elmaradhatatlan étke a sült vér Mindenki szeme láttára alakul át a sertés kolbásszá

Nagy volt az érdeklődés a börzén Egy kis igazítás a leendő karácsonyfán
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Rendhagyó vendéglátásra került sor december 16-án a Mű-
velődési Házban. Községünk legnagyobb munkaadó foglal-
koztatója az Önkormányzat látta vendégül 92 alkalmazottját 
ebédre, egy kis beszélgetésre. Szabó Gellért polgármester kö-

szöntője után ünnepi műsorral lepték meg a vendégeket Iskolá-
saink. Ezen a rendezvényen búcsúzott el Gombosné Dr. Lipka 
Klaudia jegyző asszony, aki a továbbiakban Tiszakécske város 
jegyzői teendőit látja el. –szerk-

Év végi vendéglátás

Az óvodások műsora Betlehemesek

Dr. Lipka Klaudia köszöntése Iskolások táncbemutatója

A díszítésTerített asztal ajándékból
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Tájékoztató madárinfluenza esetekről, az érintettekre vonatkozó tudnivalókról
A 2014. évben az Európai Unió több 

tagállamában (Németország, Hollandia, 
Egyesült Királyság, Olaszország) H5N8 
altípusú madárinfluenzát mutattak ki. Az 
érintett baromfi-állományok felszámolása 
megtörtént, az illetékes állategészségügyi 
hatóságok korlátozó intézkedéseket vezet-
tek be a betegség továbbterjedésének meg-
akadályozása érdekében. A vadmadarak 
közvetítő szerepe gyanítható, ezért további 
helyeken is számítani kell a vírus okozta 
járványkitörésekre. A madárinfluenza ve-
szélyeztetheti az emberek egészségét is, 
ezért szükséges fokozni a biológiai bizton-
sági intézkedéseket. Az érintettek elsősor-
ban a baromfi-telepek tulajdonosai, vezetői, 
dolgozói, továbbá a baromfi-kereskede-
lemmel, a baromfi-szállítással foglalkozó 
szervezetek, baromfi-vágóhidak dolgozói. 
A madárinfluenza a házi- illetve vadon élő 
madarak influenza betegsége. A fertőzött 
állatok a vírust váladékaikkal terjesztik, a 
fertőzés bekövetkezhet légutakon vagy szá-
jon át a vírust tartalmazó ivóvízzel, takar-

mánnyal. Gyakran a fertőzött vadmadarak 
ürülékével szennyezett természetes vizek-
ből jut a házimadarak szervezetébe. Vad-
madarak sokszor tünetmentesek maradnak, 
a házimadarak esetében a klinikai tünetek 
különfélék lehetnek. Baromfiállományok-
ban kezdeti tünet lehet az étvágytalanság, 
folyadékfelvétel csökkenése és a változó 
mértékű elhullás. Tenyész- és tojótyúkok-
nál jellemző a tojástermelés visszaesése, 
lágyhéjú tojások termelése, borzolt tollazat, 
nehézkes légzés, könnyezés, a taréjon, bőr-
függelékeken vizenyős duzzanat, véraláfu-
tások, a bőrön vérzések, és híg hasmenés is 
jelentkezhet, sok állat elpusztulhat.

A madárinfluenza bejelentési kötele-
zettség alá tartozó betegség!

Amennyiben az állattartó, illetve tele-
pen dolgozó a fenti tünetek valamelyikét, 
tehát a baromfin bágyadtságot, étvágyta-
lanságot, tüsszögést, savós orrfolyást, köny-
nyezést, a taréj duzzanatát, bőr alatti vérzé-
seket, imbolygó mozgást, a tojástermelés 
visszaesését vagy növekvő elhullási arányt, 

illetve bármilyen szokatlan tünetet észlel, 
azonnal értesítse a telepet ellátó szolgáltató 
állatorvost vagy a helyileg illetékes ható-
sági állatorvost, aki megteszi a szükséges 
intézkedéseket az állatok vizsgálatára. Az 
influenzavírusok nagyon változékonyak. 
A madarakat megbetegítő influenzavíru-
sok egy része megbetegítheti az embereket 
is. Lehetőség szerint kerüljük a fertőzésre 
gyanús madarakkal való közvetlen érint-
kezést, illetve a telepi személyzet orrot és 
szájat takaró maszkban, védőszemüvegben, 
védőöltözetben gondozza a fenti tünetek 
valamelyikét mutató állományokat! Elérhe-
tőségek:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóság:

76/503-370, bacs_megye@oai.hu
Hívható a NÉBIH Zöld száma is: 06-

80-263-244 

Dr. Drozdik Ferenc
igazgató főállatorvos

Novemberi, decemberi programok az óvodában

Az oviban novemberben a tűz témakörével foglalkoztunk. Ezért 
gondoltunk arra, hogy örömet szerzünk az apróságoknak. November 
13-án az óvodai udvar csendjét tűzoltóautó szirénája verte fel, ami-
ből fekete egyenruhába bújt tűzoltók szálltak ki. A gyermekek izga-
tott léptekkel indultak az óvó nénikkel, dadus nénikkel az udvarra. 
A tiszakécskei tűzoltóság munkatársai lehetőséget biztosítottak a 
gyermekeknek, hogy megtekinthessék, körbejárhassák, beleülhesse-
nek a piros tűzoltóautóba. Számtalan kérdésükre a tűzoltók szívesen, 
türelmesen válaszoltak, több mint egy órán át. Nagy élményt jelentett 
e program az ovisoknak. Jó volt látni a csillogó szemeket, a vidám 
arcokat.

Tűzoltók az oviban

November 19-én mosolynapra ébredt az ovisok apraja, nagyja. 
A csoportba lépéskor minden felnőtt és gyermek kapott egy „smile” 
jelvényt, és kötelező volt egész nap mosolyogni. Ez nem is okozott 
különösebb gondot sem a gyermekek, sem a felnőttek körében, hisz 
aznap ellátogatott ovinkba Trall Lali a bohóc, Cintilla a tündér és az 
Igazgató Úr. Ők hárman egy végtelenül szórakoztató, vidám, inte-
raktív előadásban részesítettek minket, amiben az Igazgató Úr – aki 
egyébként énektanár – nem tudta Lalit megtanítani énekelni. Bezzeg 
a szentkirályi ovisok! A tündérrel közösen elérték, hogy Lali dalra 
fakadt. A tartalmas és dalos délelőtti program során a gyermekeknek 
és felnőtteknek a mosoly végig ott ült az arcukon!

Köszönjük Trall Lalinak, Igazgató Úrnak és Cintillának ezt a fe-
lejthetetlen élményt!

Mosolynap

Mikulás és Karácsony
Mint minden éven, idén decemberben is ellátogatott óvodánkba a Mikulás és a Jézuska. December 5-én toppant be az ovinkba a „nagy-

szakállú.” Ha havat nem is hozott, de a puttonyából mindenki számára került elő csomag. Minden csoport gyönyörű karácsonyfát, játékokat, 
könyveket, építőkockákat kapott a Jézuskától 19-én reggelre. 

A gyermekek versekkel, énekekkel készültek, amit ügyesen adtak elő az ünnepek alkalmával. 
Durgóné Benkő Babett
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Lencsés korhelyleves

Hozzávalók: 4 főre: 20 dkg lencse,20 dkg savanyú 
káposzta, 0,5 dl olaj, egy szép vöröshagyma, 4-5 gerezd 
fokhagyma, 1 dundi sárgarépa, 3-4 db babérlevél, 20 
dkg füstölt kolbász (vagy debreceni páros) 2 dl tejföl, 
1 evőkanál finomliszt, citromlé ízlés szerint, só, őrölt 
feketebors

A lencsét előző este beáztatjuk bő, hideg vízbe, de 
kétszer-háromszor kicseréljük a vizet, mert a benne lévő szennyeződés 
kiül a tetejére, ezt könnyedén eltávolíthatjuk a többszöri áztatás, mosás 
során. Másnap a káposztát átmossuk.

Néhány vágással felaprítjuk, majd az olajon megpirított, finomra 
vágott vöröshagymán átforgatjuk, hozzáadjuk az áttört fokhagymát és a 
karikára vágott sárgarépát (ha vastagabb, félkarikára).

Kb. 10 perc alatt összepároljuk, majd hozzáadjuk a lencsét és a kivá-
lasztott kolbászkarikákat. Ha kell, sózzuk, borsozzuk és babérlevéllel 
fűszerezzük.

Fölengedjük vízzel és miután felforrt, lassú tűzön puhára főzzük. 
Közben sem tétlenkedünk, elkészítjük a habarást. Csomómentesre 
keverjük a tejfölt a liszttel, majd kiemelünk a forrásban lévő levesből 1-2 
merőkanálnyit (ez a kőkiegyenlítés), majd beleöntjük a habarást a leves-
be. He nem lenne elég színe, némi őrölt fűszerpaprikával dúsítjuk, és pár 
perc alatt készre főzzük. Ízesíthetjük citromlével, tálaljuk tejföllel.

Jó étvágyat kíván                       Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

December időjárása
December az első téli hónapunk. A napok gyorsan telnek, 

hiszen az év végi ünnepekre való készülődés leköti figyelmün-
ket. A hőmérséklet folyamatosan csökken – általában. Az 
időjárás elég rapszodikus, egyik évben kemény a tél, míg 
a másikban őszi időnek örülhetünk. Ez utóbbi fordult elő 
az elmúlt decemberben is. Gyakorlatilag az egész hónap 
igen kellemes hőmérsékletű volt. Nappal 5, és 14 C fokokat 
mutattak a hőmérők. Ez utóbbit 19-én lehetett mérni. Az 
ekkor érkezett időjárási front heves zivatarokat produkált. 
Hasonló zivatar vonult át 2009. Karácsonyán térségünk felett. 
Elmaradtak a hajnali fagyok is. Nem minden évben fordul 
elő, hogy Karácsonykor akár a kertből szedett virággal is 
lehetett díszíteni az ünnepi asztalt. Karácsonykor is 6-10 C 
fokot mérhettünk. A hónap végén 27-én, és 28-án érkezett egy 
igen radikális hidegfront, csapadékot nem hozva térségünkbe 
(az ország déli, délnyugati részében jelentős havazás volt), 
hideget viszont annál inkább. Szilveszterkor nappal is -5 C 
fok volt. Ekkor éjjel -12 C fok volt éjfélkor, azonban reggel 
felé kezdett enyhülni az idő. Csapadék viszonyok: 1-én 15,7 
mm, 2-án 5,2 mm, 6-án 5,3 mm, 7-én 2,4 mm, 8-án 2,2 mm, 
9-én 3,3 mm, 16-án 10,7 mm, 18-án 0,3 mm, 20-án 8,5 mm. 
Összesen: 53,6 mm. A sokévi átlag: 46. mm. A 2014. évi csa-
padék 859,5 mm, a sokévi átlag térségünkben: 535 mm. Ez 
közel 61%-al múlta felül az átlagot. A nyugvó talajvíz szint 
210 cm. Vecsei.

Gondoskodjunk kertünk
madár vendégeiről!

Anyakönyvi hírek
Született: Szilvási Beatrix 2014. december 2. 
anyja neve: Magurán Tímea, Pusztai Levente 
2014. december 29. anyja neve: Kovács 
Emese, Vágási Dominik 2014  december 22. 

anyja neve: Szokolay Bettina.
Elhunyt: Dr. Beszterczey Gyula élt 75 évet, 
Sándor Lászlóné élt 89 évet.

EMLÉKEZÉS
Gömöri Balázsné

Vári Etelka
halálának 4. évfordulójára

„Élete lezárult, a szíve örökre megszűnt dobogni.”
De mi tudjuk, hogy mindennap megszűnik valami,
Elmúlik valami, ami az embernek nagyon fáj,
Ami nagyon hiányzik, és amiért nagyon elszomorodik.
De ugyanakkor mindennap létrejön valami új,
Amiért érdemes élni, dolgozni, sőt küzdeni.
De akkor 2011. január 13-án az elválás örökre szólt,
Ezért annyira fájó és megrázó, hogy hirtelen, szó nélkül
A karjainkban lehunytad két szemed ÖRÖKRE!
Mert nincs tovább, és nem várhatjuk vissza azt, aki elment közülünk.
Az emlék és a múlt azonban örök nyomokat hagynak bennünk,
Azért, hogy EMLÉKEZZÜNK!

Emlékezünk hát mi is rád.

Szerető családod

Nő a prémium kategóriás palackozott vizek piaca
A Szentkirályi Dubaiban is sikeres

A Zenith International – a világ vezető élelmiszer- és 
italgyártóit kiszolgáló tanácsadó cég  – legfrissebb jelen-
tése kimutatja, hogy a prémium vizek globális értékesítése 
évről-évre növekszik: világszinten 2013-ra 3,6%-kal nőtt 
az előző évhez képest. A szervezet előrejelzése szerint glo-
bálisan a mostani éves 10,5 milliárd liter várhatóan 2018-ra 
12,7 milliárdra fog nőni. Többek között erről is szó esett a 
Dubaiban megrendezett Prémium Palackozott Vizek Világ-
kongresszusán, amelyet a Zenith International szervezett. 
Az Egyesült Arab Emirátus Carrefour óriáslánc boltjaiban – 
egy éves előkészítést követően – idén novembertől kaphatók a 
Szentkirályi ásványvízből készült gyermekpezsgők és jövőre 
további három üzletlánc veszi fel a kínálatába az Emirátusok 
területén. A Szentkirályi mentes ásványvíz forgalmazásáról 
jelenleg is folynak még tárgyalások, az előzetes üzleti egyez-
tetések szerint a Szentkirályi ásványvíz 2015 márciusától lesz 
kapható Dubaiban.



* Családi ház eladó melléképületekkel, Szentkirályon 
a Dózsa György u.10. szám alatt. Érdeklődni a 06-
70-4237152 telefonszámon.
* SZÁNTÓFÖLD ELADÓ! 2 hektár 1219 m2 
szántóföld a Hori útban eladó! A föld 2015. szeptem-
ber 15-én vehető használatba. Irányár 2.000.000 Ft. 
Érdeklődni: Nagy Jánosné, Szentkirály, Hori dűlő 
32. Telefon: 76/728-679

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.

HIrdETÉsEK

Akció a tuni turiban
2015. január 16-17-én (pénteken, szombaton)

minden termék 850 Ft áron, a vállfás is. 

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!

Üzemi étkezdében
Mit panaszkodnak, hiszen ez a legjobb leves, amit életemben 
ettem. – Na látja, és ez a hülye szakács azt állítja róla, hogy 
kávé.

Vendéglőben
Fő úr! Én csirkelevest rendeltem, de ebben nincs egy darab 
csirke sem! 
– Na és? A székelygulyásba sem főzzük bele a székelyeket!

Sörgyárban
Visszaküldték már a vegyvizsgálóból a sörünket? 
Igen. 
És mi a szakvélemény? 
A ló egészséges!

Az egyik Pesti bérházban
Az egyik lakó torkaszakadtából ordít: – Viciné, Viciné! 
Végre előbújik Viciné. 
– Mit ordibál? Nem vagyok süket! Különben is: az uram teg-
nap óta államtitkár. Mostantól fogva én méltóságos asszony 
vagyok.

V ICCEK


