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Meghívó
 A Szentkirályért Közalapítvány szeretettel várja az

adományozókat és a vendégeket Karácsonyi ünnepségére
2015. december 20-án vasárnap fél háromra

a Művelődési házba.

A sorsolás műsorral egybekötött, melyen iskolánk diákjai lépnek fel.

Részt vesznek a sorsoláson azok, akik 2015-ben
az alapítvány számlájához adományukkal hozzájárultak.

Mindenkit szeretettel várunk.

Meghívó
 

A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Karácsonyi ünnepségét
2015. december 18-án, pénteken 11 órakor

tartja a Művelődési házban.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Minden Kedves Olvasónknak
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Juhászné Bérces Anikó

Csendes várakozás

Szürke köddé vált az álom, 
már magamat sem találom, 
szívem dermedt, búval tele, 
hűti a sors lehelete. 
 
Félhomályban egy gyertyaláng 
fénye dobol szobám falán, 
megtörve a reménytelent, 
hirdet hitet, szeretetet. 
 
Követet küld a Teremtő 
csillagfénnyel eljövend Ő, 
csendes kábulatban várom, 
hozzon békét, azt kívánom!

Meghívó
 

2015. december 12-én, szombaton
ismét megrendezésre kerül a

karácsonyi vásár és disznótor
 a szentkirályi művelődési házban.

 
Program:

   9,30 órától: Karácsonyi kézműves vásár 
12,30 órától: Községi karácsonyfa feldíszítése és
Betlehem felállítása
13,30 órától: Disznótoros kóstolás 

 
Várjuk a falu apraját és nagyját a rendezvényre!



2. oldal                                SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                              2015. december

A képviselő-testület novemberi ülésén történt
A képviselő-testület 2015. november 

10-én tartotta ülését, melyet megelőzően a 
tiszaugi képviselő-testület tel volt együttes 
ülés.

Az együttes ülésen a családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat jövőbeni ellátá-
sával kapcsolatos tájékoztatást ismertetett 
Szabó Gellért polgármester. A következő 
évtől változik a családsegítés és a gyer-
mekjóléti szolgálat ellátásának rendszere. 
Ez egyszerre jelent szervezeti átalakítást 
és a szakmai követelmények módosulását 
is.

A legfontosabb szervezeti újdonság az, 
hogy a két szolgálat csak egy szervezet-
ben, komplex módon látható el. Fontos az 
is, hogy a feladatok kötelezettje(!) – csa-
ládsegítés szervezése a Szociális törvény 
szerint eddig csak a 2000-nél nagyobb lé-
lekszámú településeken volt kötelező – az 
önálló polgármesteri hivatallal rendelkező 
önkormányzat (ami ugye eleve nagyobb 
mint 2000 lakosú), illetve a közös önkor-
mányzati hivatal székhely önkormányzata 
(vagyis Szentkirály is), de ez utóbbi a kö-
zös hivatalhoz tartozó valamennyi tagtele-
pülésre kiterjedően. 

A finanszírozás is a közös hivatalhoz 
van szervezve, a teljes ellátási területre 
szólóan. A finanszírozás kapcsán fontos, 
hogy pénzt nem akarnak kivonni az ellá-
tásból (bár a családból történő kiemelés és 
néhány speciális szakértelmet igénylő fel-
adat a járásszékhely településeken létesülő 
család és gyermekjóléti központokhoz ke-
rül), de többletforrás sem áll rendelkezés-
re, azaz a településeknek ezután is hozzá 
kell járulniuk a feladatellátáshoz. Az új 
rendszert tartalmazó törvényi rendelkezé-
sek már július közepén megjelentek, ám a 
végrehajtás részleteit szabályozó miniszte-
ri rendelet csak november 30-án, így elég 
kevés az idő a felkészülésre. 

Érdekes, hogy a végrehajtási rende-
let tervezete szakmai minimumként 4000 
lakosonként ír elő 1 személyt a gyermek-
jóléti szolgálathoz létszámként, ugyanez 
a költségvetési törvényben 5000 lakos. 
Viszont mindkét helyen szerepel: de leg-
alább 1 fő, azaz a minimális támogatásra 
(talán) számíthatunk.

Településeinken 1-1 fő, 4 órás állás-
ban látja el a gyermekjóléti teendőket. 
Tiszaugon felsőfokú szakirányú végzettsé-
ge van a kollégának, a Szentkirályon dol-
gozó gyermekjólétis most szerzi ezt meg. 
A tiszaugi munkatárs az önkormányzat 
bentlakásos intézményének(!) részmunka-
idős alkalmazottja, a szentkirályi kolléga 
az önkormányzat közvetlen alkalmazá-
sában áll. A jelenleg ismert szabályozás 
szerint az ellátás címzettje Szentkirály ön-

kormányzata, így mindkét dolgozó ehhez 
a munkáltatóhoz (polgármester) tartozna. 
Szándékunk szerint megmarad a feladat-
ellátás legegyszerűbb szervezeti módja, 
vagyis külön intézmény alapítása nélkül a 
szentkirályi önkormányzat funkciójaként 
szerepeltetjük a mindkét településre kiter-
jedő szolgálatot. Minden esetre mindkét 
településen szükség van az alapító doku-
mentumok és a működési engedélyek mó-
dosítására, és ezek kincstári bejegyzésre 
történő benyújtására. 

A szakmai változások közül a gondo-
zottakra fordítandó több figyelem a célja 
a jogalkotónak, az egyénin túl a csopor-
tos foglalkozások bevezetése, a szociális 
jelzőrendszer megerősítése és mindezek 
eddiginél pontosabb dokumentálása. A 
járásszékhely településen létrejövő gyer-
mekjóléti központ szakemberei (esetmene-
dzserek) kéthetente esetmegbeszéléseket 
tartanak a települési szolgálatok munka-
társainak, egyúttal a szakmai irányítást is 
végezve.

A fentiek szerint szervezendő szolgá-
latra vonatkozó határozatot mindkét testü-
let egyhangúan fogadta el.

A testületi ülés első és második napi-
rendi pontjában Szabó Gellért ismertette 
a magánszemélyek kommunális adójáról, 
illetve a helyi iparűzési adóról szóló elő-
terjesztését. Elmondta, hogy Szentkirály 
Község Önkormányzatához 2015. októ-
ber 20-án érkezett a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívá-
sa a helyi adókról szóló rendeletünkkel 
kapcsolatban. A beterjesztett rendelet-
tervezetek a törvényességi észrevételek 
figyelembevételével készültek el. Külön 
rendeletben történik a magánszemélyek 
kommunális adójának és külön rendelet-
ben a helyi iparűzési adónak a szabályozá-
sa. A rendeletekben az adóalanyok, adótár-
gyak és adókötelezettségek nem kerültek 
szabályozásra, mivel a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény kógens szabályokat 
tartalmaz, melyektől eltérni nem lehet, az 
önkormányzatot szabályozási kötelezett-
ség nem terheli.

A korábbi rendeletből ugyanazzal a 
tartalommal, mértékkel beépítésre kerül-
tek az adómértékek, mentességek, kedvez-
mények.

A harmadik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette előterjesztését, a kép-
viselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló helyi rendelet módo-
sításáról, ami a gyermekétkeztetés állami 
finanszírozása miatt vált szükségessé. 

A negyedik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette előterjesztését, a képvi-
selő-testület egészségügyi alapellátási kör-

zetekről szóló helyi rendeletéről, meghatá-
rozva a háziorvosi és fogorvosi körzetek 
lehatárolásaként a település közigazgatási 
területét. A tervezetet a testület elfogadta.

Az ötödik napirendi pontban a Járá-
si Esélyteremtő Programterv tervezetét 
tárgyalta a testület. Tiszakécske Város 
Önkormányzatának pályázaton keresz-
tül nyílt lehetősége, hogy a Tiszakécskei 
Járás Esélyteremtő Programtervét megal-
kossa, s ezáltal hosszútávon támogassa a 
helyi stratégiai programok kidolgozását. A 
program a társadalmon belül jelenleg léte-
ző szociális, kulturális, gazdasági különb-
ségek mérséklésére nyújt lehetőséget. 

A hatodik napirendi pont a Szentkirá-
lyért Közalapítvány által végzett munkák 
díjának kifizetéséről szólt. Közalapít-
ványunk a tulajdonában lévő gépekkel 
(Komatsu, homlokrakodós MTZ és pót-
kocsi) komoly mennyiségű útkarbantartó, 
-javító és -fejlesztő, valamint önkormány-
zati intézményeinknél felmerülő egyéb 
munkákat (sitt-, tüzelőanyag rakodás-szál-
lítás, tuskózás, tereprendezés, építészeti 
földmunkák) végez el. Erre az önkormány-
zat és a Közalapítvány által 2006. április 
26-án aláírt megállapodás ad jogalapot. A 
megállapodás megkötésekor azonban nem 
állt még a Közalapítvány rendelkezésére 
a jelenlegi géppark és személyi állomány, 
mellyel most már többrétű és jelentősen 
nagyobb értékű munkák is elvégezhetők.

A Képviselő-testület áttekintette a 
hivatkozott megállapodást, és döntött a 
2015. I. félévében elvégzett munkák kifi-
zethetőségéről.

A következő napirendi pontban Kutasi 
Ferenc ismertette, hogy településünkön 
az utóbbi időszakban elkövetett bűncse-
lekmények felvetik a szükségességét egy 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésének. 
Érdeklődésére a Tiszakécskei Vagyonvé-
delmi és Bűnmegelőzési Alapítvány adott 
tanácsot az ott működő kamerarendszer-
ről, mely a ki- és bevezető utakat, illetve 
a fontosabb csomópontokat figyeli a tele-
pülésen.

Ezen túl célszerű lenne térfigyelő 
rendszer kiépítése a vagyonvédelem, illet-
ve a rongálások megelőzése miatt néhány 
helyszínen.

A képviselő-testület ezután zárt ülésen 
megtárgyalta a BURSA Hungarica pályá-
zatok elbírálását. Döntött arról, hogy 18 
érvényes pályázó, aki egyetemen vagy fő-
iskolán nappali tanulmányokat folytat (A 
típusú pályázat) támogatásban részesül. 10 
fő havi 5.000 Ft és 8 fő 7.000 Ft támogatást 
kap 10 hónap időtartamra. Egy fő jelenleg 
gimnáziumban tanul, ő 3 év időtartamra 
7.000 Ft havi támogatásban részesül.
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A sok-sok aprólékos, kertészkedő és 
gondos háziasszonyos munka eredmé-
nyeként megtelt közösségi spájzunk. A 
közfoglalkoztatottak nyári foglalkozta-
tásának volt az eredménye, hogy önkor-
mányzatunk eladatlan portáit művelésbe 
vonta. Azután a megtermelt zöldség-
féléket szintén a közfoglalkoztatottak 
különböző módszerekkel tartósították, 
természetesen szakember irányításá-
val. A tartósítási eljárások könnyítését 
szolgálják a fagyasztó ládák, tartósító 
gépek, melyekkel tartósítószerek nélkül 
is biztosítják a készítmény hosszú idejű 
tartósságát. Az idén kipróbálásra került 
egy aszalványkészítő gép is. A tartósí-
tott zöldségek-gyümölcsök közösségi 
felhasználásra kerülnek. A közfoglal-
koztatottak egy részének van további 
konyhai munkája, száraztésztát készíte-
nek ajándékozási céllal. Köszönet illeti 
Varga Imre paradicsom termelőt, hogy 
az általa felajánlott paradicsomot „ki-
passzírozva” ajándékozta, továbbá kö-
szönet Szabó Zsoltnak, hogy legyalulta 
a savanyítani való káposztát. Az alábbi 
táblázat a decemberi 1-i raktárkészletről 
készült.

Bespájzoltunk Klímareferens képzés
Ingyenes klímareferens képzés 

indul Szentkirályon január 14-15. 
február 2-3. és 23-24. március 8-9. 
napján. Naponta 9-15. pénteken 13. 
óráig. A képzés fő tartalma az energia 
tudatosság, az agrárium kihívásai, 
pályázatírási ismeretek, klímastraté-
gia készítése szakértő segítségével. 
A megkezdett képzésen valamennyi 
előadáson részt kell venni. További 
részletek és jelentkezés Szabó Gel-
lért polgármesternél a 70-3371-341 
telefonszámon. A képzésen, résztve-
vők a Nemzeti Klímaadaptációs Há-
lózat tagjaiként tehetnek majd sokat 
szűkebb-tágabb környezetükben a 
klímaváltozás hatásai ellen.

 Az izlandi, liechtensteini és nor-
vég pályázati támogatással induló, 
négyszer kétnapos képzéssorozat 
célja az, hogy Bács-Kiskun megye 
településein is legyenek olyan jól 
felkészült szakemberek, akik képe-
sek lesznek a 2014–2020-as euró-
pai uniós fejlesztési időszak 1116,9 
milliárd forintos környezeti és ener-
giahatékonysági operatív program-
jának klímapolitikai célú pályázati 
forrásaira jó fejlesztési terveket le-
fektetni, ígéretes projekteket gene-
rálni, színvonalas pályázatokat írni, 
és e forrásokat felhasználva sikeres 
projekteket megvalósítani – a megye 
valamennyi lakója javára.

Figyelem!
Ne feledkezzen meg a 
SZENTKIRÁLYI HÍRMON-
DÓ előfizetéséről a 2016-os 
évre, változatlan, 1.200.- Ft-
os éves értékben, amit a pol-
gármesteri hivatal pénztárába 
lehet befizetni. Továbbá kér-
jük az esetleges, és a rendsze-
res cikkek íróit, hogy írásaikat 
minden hónap 3-ig küldjék el 
a sztkhirmondo@gmail.com 
címre.
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Doberdó vidékén jártunk
Főleg polgármesterekből és hivatali dolgozókból álló, 

összesen 23 faluból verbuválódott népes társaság látogatott 
Olaszországba október elején. Az olasz önkormányzati rend-
szer megismerésén és kapcsolatfelvételen túl célunk volt tisz-
teletünk kifejezése, személyes főhajtás is nagyapáink emléke 
előtt, akik ezen a vidéken védték a Hazát 100 éve. A magyar 
katona hősi helytállásának emblematikus helye Doberdó fenn-
síkja és az Isonzó folyó völgye, ugyanakkor a háború semmit 
meg nem oldó, de mérhetetlen véráldozattal járó embertelen-
ségének is példája.

Megható volt ugyanakkor annak megélése, hogy az egy-
kori ellenségek (vagyis az olasz és a magyar katonák) kései 
leszármazottai milyen gondos szeretettel ápolják őseink emlé-
két. Magyar és olasz civil szervezetek jelentős szervező mun-
kát kifejtve és anyagi forrásokat is előteremtve a legteljesebb 
barátság jegyében kutatják és óvják a korabeli tárgyi emléke-
ket, élik meg azt a békét, amiért a front mindkét oldalán több 
százezren meghaltak.

Mindannyian épültünk ezen a tömény történelemi közeg-
ben átélt két napon.

Szabó Gellért

Ünnepre hangolódás az
Aranykapu Térségi

Hagyományőrző Adventi
Vásáron

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület II. alkalommal 
szervezi meg Aranykapu Térségi Hagyományőrző Adventi Vásárát 
2015. december 18-20. között a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon Tükör-
termében. Az adventi vásár megnyitójára 2015. december 18-án 10 
órakor kerül sor. Bogasov István tanácsnok köszöntőjét követően a 
Kecskeméti Református Általános Iskola 4/a osztály Kántálása vará-
zsol ünnepélyes hangulatot.

Térségi tanyai termékekkel, minőségi, egyedi kézműves áruval 
várjuk a vásárlókat. Lepje meg szeretteit kézműves remekekkel: hor-
golt, foltvarrott, hímzett textil- és csipkeárukkal, fazekas termékek-
kel, csuhédíszekkel, gyurmaékszerekkel, kecsketejes szappanokkal 
szerezhetnek örömteli pillanatokat a megajándékozottaknak. A sütés-

főzés alapanyagait is megvásárolhatják a helyszínen: fajta- és külön-
leges mézekkel, lekvárokkal, olajokkal, lisztekkel, gyógygombával, 
medvehagyma készítményekkel, szörpökkel, fürjtojással, savanyú-
sággal, minőségi borokkal várjuk a kedves vásárlókat. A bejárat előtt 
vendégeink számára forralt bort kínálunk!

Az adventi vásár alkalmával a vendégek részére kóstolóval és 
kézműves bemutatóval készülünk. Kézműves mesterek bevonásával 
lehetőséget biztosítunk a karácsonyi ajándékok helyszínen történő 
elkészítésére is. 

A vásárt helyi kulturális csoportok, produkciók színesítik, igazi 
meghitt légkört teremtve a rendezvény helyszínére. Fellépnek többek 
között az M. Bodon Pál Zeneiskola növendékei, a Szent Imre Kato-
likus Óvoda és Általános Iskola tanulói, a Mátyás Király Citerazene-
kar, a Kecskeméti Végh Mihály Református Énekkar, a Bács-Kiskun 
Megyei Költők és Írók Baráti Körének Művészeti Csoportja, Pető 
Edina zongoraművész, énekes, költő, tanár, a Somogyi Bend, a Hírös 
Néptánc Tanoda Csuporka csoportja és a Kecskeméti Kodály Zoltán 
Vegyeskar.

A vásár nyitva tartása: 2015. 12. 18-20. 10:00-19:00 óráig.
A belépés és a kézműves foglalkozásokon való részvétel ingye-

nes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Készülődjünk együtt Ka-
rácsony ünnepére!  

Hamzáné Lakó Judit
titkár

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

Magyar kápolna (Visintini) Osztrák-magyar temető (Fogliano)

Sáncárok Kolovrat hegyén
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Bizony, az igazi keresztyén üdvtörténet-
ben semmi nincs véletlenül. A keresztyén 
világ december 25-én, a téli napfordulókor 
ünnepli Megváltójának, Jézus Krisztusnak 
születése napját, amikor valójában is – és 
átvitt értelemben is – „megszületik” a Fény, 
elkezdenek hosszabbodni a napok. December 
26.-a pedig az első keresztyén vértanúnak 
(görögül: protomártír) Istvánnak a névün-
nepe. Az István név görög változata a ’szte-
fanosz’ egyik jelentése korona. Ebben az 
értelmezésben a megszületett Jézus így 
kaphatja meg a másnap a vértanúk koronáját 
– jelezve ezzel majdani földi sorsát. (István 
vértanú története a Bibliában olvasható az 
Újszövetségi Apostolok cselekedetei könyv 
7. fejezetében). 

Az sem mondható véletlennek, hogy 
a másik értelmében határ (országhatár) 
jelentéssel is bíró ’sztefanosz’, azaz István 
nevet – egyben az első keresztyén vértanú 
nevét – jó királyunk, István, a később szentté 
avatott, kapta meg. A régebbi keresztyén 
emlékezet szerint az első szent királyunk 
mérővesszejét, amellyel az ország területét 
kimérte, Székesfehérvárott őrizték. A török 
betörése, Székesfehérvár török kézre kerülése 
után ez is megsemmisült, mint a fehérvári 
királysírok és sok minden más.  

A  királyi mérővesszővel való ország-
kimérés hagyománya mögött feltehi ere-
dete.) etően a királyi birtok-elrendezések 
állnak. Érdekes, ugyanis, hogy a középkori 
magyarországi nemesi családok az István-
korabeli nemzetségelődjük nevével jelölték 
famíliájukat, s nem egy honfoglaláskori vagy 
fejedelemségkori elődjükről, még akkor is, ha 
az istváni birtok elrendezés előtt is ugyanazt 
a nemzetségi szállásterületet használták. 
(Holott a nemesi családfa esetében annak 
minél régebbi eredete értéknövelő!) Például, 
a Nagykőrösön – a múzeum előtt – szoborként 
megjelenített Bor-Kalán nemzetségfő (Varga 
Imre szobrászművész, 1996) is István korabe-
li volt, s a későbbi famíliája róla nevezte el 
magát, s nem korábbi elődjéről, az Árpád-
kortárs Ond vezérről.  Szép dolog lenne annak 
körüljárása is, miért volt ennyire mérvadó 
az istváni birtokelrendezés. Birtokelrendezés 
alatt nem csak a birtokadományozásokat 
értjük, hanem a nemzetségek ősi szállás-
földjeinek megtartásának megengedését is, 
de akár egyes nemzetségek széttelepítését a 
vármegyei szervezet keretei közé. 

Érdemes megemlíteni, hogy az Árpád-
házi királyi Magyarországon tudatos szem-
lélet volt az, hogy egy nemesi birtokrendszer 
lehetőleg ne egy tömbben feküdjék, hanem 
az ország több tájegységén feküldjön. Ennek 
volt gazdasági oka is, hiszen így a termőhelyi 
adottságok kiegészítették egymást; de volt 
szellemi síkja is. Az a birtokos, akinek bir-
tokai az ország több tájegységén helyez-

kedtek el, az egésszel – azaz az egész ország-
gal - volt kapcsolatban, tehát nem húzhatta 
ki magát pl. ellenség betörése; pusztító árvíz, 
szárazság stb. következményei alól, hanem a 
széttagolt birtoktest révén személyesen volt 
érintve. 

A szentistváni országrendezés egyik 
szeletéhez Kiss Gábor tett hozzá néhány 
adatot 2011-ben megjelent tanulmányában: 
Adatok Szentkirály helységneveinkhez cím-
mel. [Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Stud. 
Archeologica 12.), Szeged 2011.] 

Elöljáróban megállapítja, hogy hiteles 
adatok szerint a Szentkirály helységnevek a 
13. század legelejétől jelennek meg az írott 
forrásokban. Később, László király szentté 
avatása (1192) után, annak ellenére, hogy 
Magyarország két szent királlyal büszkélked-
hetett, a Szentkirály név az egész középkor-
ban egyértelműen Szent Istvánra vonatko-
zott, szögezi le.  

Továbbmenve, megállapítja, hogy „ez a 
megfigyelés pedig már önmagában is logiku-
san feltételezi, hogy Szent István Szent Király 
elnevezése közvetlenül szentté avatása után 
megszületett.”  A szentté avatás 1083-ban 
történt, az ún. „oltárra emelése” (azaz szentek 
közé való tényleges beemelése 1106-ban. 

Az adatok alapján feltételezi azt is, hogy 
a Szent István helynevű települések tem-
plomainak védőszentje legnagyobb részben 
éppen nem a magyar király, hanem az esetek 
többségében a 34-ben, Jeruzsálem városka-
puja közelében vértanúhalált halt Szent István 
protomártír – az apostoloktól választott hét 
első diakónus egyike – kisebb részben pedig 
I. Szent István vértanú pápa (254-257) volt. 

Kijelenti, hogy Szent István magyar 
királynak kétségtelenül az egész középkor 
folyamán szenteltek templomokat, mégis 
valószínűnek látszik, hogy ezeknek a templo-
malapításoknak a zöme a kultuszának virág-
korára esik, azaz a szentté avatása utáni, és 
még a Szentkirály helységnevek írott forrá-
sokban való feltűnése előtti időben. Az 1200-
as évszázad folyamán feltűnő Szentkirály 
nevű falvak tehát a már álló Szent Király 
(azaz Szent István király) titulusú templo-
maikról kapták nevüket.

Kiss Gábor erre az eredményre jut más 
úton is, szerinte a Szentkirály nevű tem-
plomok és falvak nevének keletkezésénél 
logikusnak — ámbár az írott forrásokkal 
egyértelműen meg nem erősítettnek — tűnik 
az a feltételezés, hogy a templom titulusa 
és maga a helynév is második szent király-
unk, I. László (1077-1095) 1192. évi szentté 
avatása előttről származik, hiszen ezután 
az országnak már két szent királya volt: 
István és László. Ez utóbbi kanonizálása 
után az új templomok esetében a Szentkirály 
meghatározás értelemszerűen valószínű viss-
zaszorulhatott, hiszen ha pontosan akartak 

eljárni, úgy vagy Szent István vagy Szent 
László király tiszteletére kellett, hogy szen-
teljék a templomokat. 

Mindezekből azt a következtetést vonja 
le, hogy a településnév írott forrásokban való 
első megjelenését és a településnek nevet 
adó templom titulusának kiválasztását élesen 
szét kell választanunk egymástól. Hiszen a 
templom titulusának kiválasztása időben meg 
kell, hogy előzze a településnév kialakulását, 
főként pedig annak első írásos említését. 
Olvasatában a Szentkirály településnevek 
folyamata tehát valószínűleg a következő 
módon zajlott le:

1) 1083 és 1192 között templomot alapí-
tanak Szent István magyar király tiszteletére 
és ettől fogva az épületet Szent Király-tem-
plomnak nevezik. 

2) A mellette fekvő hely vagy település a 
templom Szent Király titulusát kapja és azt is 
előbb-utóbb Szentkirálynak nevezik el. 

3) Ezt követően a Szentkirály település-
név valamikor feltűnik az oklevelekben is, az 
1200-as években.

Álláspontjának alátámasztására jónéhány 
település névanyagának vizsgálatát elvégzi, 
köztük a mi Szentkirályunkét is, ahol Szent 
István-plébániatemplom áll. Itt felhasználta 
Pálóczi Horváth András régész kutatásait is, 
tanulmányaiból kiemelve, hogy: 

A X. században a honfoglaló magyarok 
közné-pi temetője létesült a [középkori 
alapokon 1901-ben épült] református tem-
plomtól délnyugatra kb. 400 m-re. A temető 
legkésőbbi sírjait Béla dux és Salamon pénzei 
keltezik, tehát az 1060-1070-es években szűnt 
meg. A lakosság valószínűleg el-költözött. A 
temető fölött ugyanis egy későbbi Árpád-kori 
település létesült, melynek árkai és gödörhá-
zai átvágják a sírokat. Ez a XI. század végén 
ide települő új közös-ség nagy kiterjedésű 
települést hozott létre, amelynek nyomai a 
templomtól nyugatra, délre és keletre is meg-
találhatók: laza szerkezetű település hatalmas 
árokrendszerrel, mely szántóföldeket, kerteket 
vagy állattartó helyeket vett körül. Az lehetett 
az első Szentkirály falu, melynek templomát 
Szent István tiszteletére szentelhették, s a 
templom körül temetőt létesítettek. Az Árpád-
kori falu [tatárjárás alatti --bor--] pusztulása 
után a domb mintegy 100 évig állt lakatlanul, 
ez-alatt az árkok, gödrök betemetődtek. Az 
Árpád-kori temető fölé rétegződött a késő 
középkori falu temetője, sőt egyes épületek 
alapozása is belevág a korábbi sírokba. Kiss 
Gábor véleménye szerint az első temető 
elhagyásának oka „alighanem” az lehetett, 
hogy új, Szent István tiszteletére szentelt 
templomot építettek, vagy terveztek építeni. 

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

GArAboNcIás dIáK
A szent király emlékezete településnevekben



Amint múlthavi számban megje-
lent remek képemből láttátok, kicsit 
megfogyva bár, de törve nem ke-
rültem haza hozzátok Érsek Atyánk 
jóvoltából és Isten akaratából. Mint 
Szentkirály új plébánosa egyszerre 
nézek könnyű és nehéz kihívások elé. 
2004-től 2006-ig éltem itt Puskás Mi-
hály atya mellett és ő is és ti is, mint 
családtagot szerettetek, befogadtatok 
és gondoskodtatok rólam. Nos, hálám 
most már üldözhet benneteket, talán 
tudok törleszteni abból a sok jóból és 
értékből, amit tőletek kaptam.

Az elmúlt 9 év nyomott hagyott 
mindannyiunkon. Ugyanazok is ma-
radtunk, és változtunk is. Minden ne-
hézség, megszenvedett nap nyitogat-
ta lelkünket, bölcsebbekké tett, meg 
aztán az idegeink is fáradtabbak let-
tek…öregedtünk. Nem baj az. Minden 
nappal egy kicsit közelebb jutottunk a 
mennyországhoz, ami jó dolog. 

Azt szeretném majd a mindennap-
ok során, hogy Mihály atya szellemi 
örökségét továbbvigyem, és valami-
képp emberi, becsületes és tiszta kap-
csolatot ápoljunk egyházzal, hazával, 
egymással. E községnek épülésére 
vagyok itt és szinte bármilyen üggyel 
megkereshettek, nem lesztek fárasz-
tóak számomra, a plébánia továbbra 
is nyitva áll minden istenkereső előtt, 
vagy épp ördögkereső előtt, aztán 
meglátjuk mire jutunk.

Egy alkalommal, amikor Szent 
Márton egy kolduson akart segíteni, 
valaki odasúgta neki: „Vigyázz, ez 
egy gonosz ember. Ne adj neki!” Ő 
azt mondta: „Hát ettől még éhezik…” 
És adott neki. 

Ha erőnek erejével ostobábbnak 
tesszük magunkat, mint amilyenek 
vagyunk, az igen gyakran sikerül is. 
Ádám gyermekei is vagyunk, és nagy 
leleményességgel tudjuk elhárítani 
magunktól mindazt, ami egyébként a 
javunkra válnék. 

Tudjátok egyszer azt mondta va-
laki, hogy: „ha a bűnre vezető alkal-
makat mindig elkerülném, nem is 

volna emberekkel semmilyen kapcso-
latom”. 

Megvizsgálgatjuk magunkat hát 
újra és újra és próbálni kell felismerni, 
hogy kik is vagyunk voltaképpen és 
mi célból élünk. Ez egyébként Tolsz-
toj tanításának lényege. Az egyén, a 
család vagy bármely nagyobb közös-
ség mások rovására való boldogulása 
nem lehet az élet célja. Rendelteté-
sünket csak akkor érjük el, ha annak 
akaratát cselekesszük, aki céljai meg-
valósítására ajándékozott meg minket 
az élettel. Életed nem a tiéd, vagy az 
enyém, hanem az Övé: Istené. A jót 
egyedül az Ő akaratának vállalásával 
éred el. Azért keresd mindenekfölött 
Isten Országát!

Keresd ott is, ahol nem gondolnád, 
én is keresem, és tudom, hogy együtt 
előbbre jutunk.

Lesz úgy, hogy majd azt imádkoz-
zuk: „ha százszor esem is el keresz-
tem súlya alatt, nem adom fel, s nem 
nyugszom addig, míg fel nem jutok 
Golgotádra Uram, mert nincs béke 
bennem égen és földön és a világban 
sincs béke. Majd akkor lesz, ha már 
keresztedre szögeztek engem is, csak 
ha már ott függök mögötted. Amíg 
szét nem szakad az ég, és amíg nem 
köszönt sötétség e világra, nem lesz 
béke bennem, sem körülöttem. A Te 
sorsod Istenem az én sorsom is. Létbe 
hívtál. Élni akartál látni. Hát tedd ak-
kor, amit tenned kell, de valóban tedd, 
én pedig készen állok!”

Fáradhatatlanul kell kérnünk Is-
tentől azért a béke ajándékát. Tudjuk, 
hogy rábízhatjuk magunkat Mária 
közbenjárására, aki azzal, hogy Isten 
Fiát, a mi Megváltónkat a szíve alá 
fogadta, a mi közös édesanyánkká is 
lett.

Jön most a karácsony. Mindany-
nyian kívánhatunk valamit. Ki – ki 
megkapja majd azt, ami után sóvárog, 
bár nem mindig van köszönet benne. 
Szóval csak bölcsek legyetek és ügye-
sek! Jól kívánjatok! Mert az Isten te-
szi, amit tennie kell, nekünk pedig ké-

szen kell állnunk. 
Neked is, nekem 
is…mindhalálig. 
Sok szerencsét kívánok őszinte szív-
vel és érzéssel minden kedves testvé-
remnek! És ha elakadtok, gyertek, itt 
vagyok. 

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

Hírek a Plébánia életéből:
• Szálást keres a Szentcsalád: De-

cember 15-étől, 23-ig minden este 
17 órakor Szentcsalád áhítatot tar-
tunk. 

• Ádventi lelkigyakorlat: Decem-
ber 11. és 12-én lesznek a lelki-
gyakorlatos napok, este 17 óra-
kor, melynek szónoka Gál József, 
a kecskeméti Barátok temploma 
káplánja.

• Karácsony esti műsor: Hagyomá-
nyos karácsony előesti műsorunk 
december 24-én, 16 órakor kezdő-
dik. A betlehemi láng behozatala 
után ünnepélyes evangélium-ének-
lés következik, majd karácsonyi 
műsor dalban és zenében.
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KATOLIKUS ÉLET

Kalendárium: 
2015. december 15. – 2016. 

január 15.

• December 24. Éjféli Szentmise
• December 25.: Urunk Születé-

se, KARÁCSONY 
• December 26.: Karácsony 2. 

napja, Szent István első vértanú
• December 27.: Szent Család 

vasárnap, aprószentek, vértanúk 
• December 31. este 16 óra: Hála-

adás
• Január 1.: Új Év, Szűz Mária, 

Isten Anyja
• Január 6.: Vízkereszt, Urunk 

megjelenése
• Január 12.: Urunk megkeresztel-

kedése

Kedves Szentkirályi Testvéreim!



Kedves Szeretteim!
Amint jól tudjátok, közeledik a szü-

letésnapom. Megtiszteltetés számomra, 
hogy minden évben ünnepséget rendez-
tek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Na-
gyon sok ember vásárol sokat, rengeteg 
a külön erre az alkalomra szóló rádió- és 
TV-műsor, hirdetések, reklámok, és a vi-
lág minden pontján arról beszélnek, hogy 
születésnapom egyre közeledik. Igazán 
nagyon jó érzés tudni, hogy legalább egy-
szer egy évben sok ember gondol rám. 
Amint tudjátok, születésnapomra való 
emlékezés sok évvel ezelőtt kezdődött. 
Az első időkben még úgy tűnt, hogy az 
emberek értették, és hálásak voltak mind-
azért, amit értük tettem, de manapság 
egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, 
aki tudja az okát az ünneplésnek. Min-
denhol összejönnek az emberek, csalá-
dok, barátok, és nagyon kellemesen érzik 
magukat, de valójában nem tudják, nem 
értik, és nem is keresik a valódi jelentősé-
gét az ünnepnek.

Emlékszem, az elmúlt évben is ha-
talmas lakomát rendeztek a tiszteletem-
re. Az asztal roskadásig tele volt ízletes 
ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. 
Tökéletesen díszített helyiségekben sok-
sok gyönyörűen becsomagolt ajándék 
várta gazdáját. S tudjátok, mi történt? 
Meg sem hívtak! Pedig én voltam az ün-
nepség díszvendége – mégsem küldtek 
meghívót. Miattam volt az egész össze-
jövetel, a sok dísz, és minden egyéb, és 
amikor maga az ünneplés elkezdődött, én 
kívül maradtam, bezárták előttem az aj-
tót. Pedig be akartam menni, velük lenni, 
együtt ünnepelni…

Habár az igazság az, hogy mindez 
nem lepett meg, hiszen az elmúlt néhány 
évben sokan bezárták előttem az ajtót. 
Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy 
döntöttem, hogy titokban megyek be, 
minden zaj nélkül, és csendesen megállok 
az egyik sarokban.

Mindenki nagyon jól érezte magát, it-

tak, ettek, beszélgettek, vicceltek, nevet-
tek, és hatalmas jókedvük volt. 

Egyszer csak belépett a szobába egy 
nagydarab, kövér, piros ruhás, fehér 
szakállas ember azt kiabálva: HO-HO-
HO. Leült egy díványra, a gyerekek pe-
dig rohangáltak hozzá : Télapó, Télapó! 
– mintha ez az egész ünnepség róla szólt 
volna. Aztán az emberek körülállták a 
karácsonyfát, és átölelték egymást. Én 
is kitártam a karomat, de engem nem 
ölelt át senki. Aztán nagy várakozással 
elkezdték osztogatni, és csomagolni az 
ajándékokat. Végül minden elkelt, és 
néztem, vajon nekem van-e valami – de 
nem, én nem kaptam semmit. Te hogyan 
éreznéd magad, ha a születésnapodon 
mindenki kapna ajándékot, csak éppen 
te nem? Megértettem, hogy nemkívána-
tos személy vagyok saját születésnapom 
emlékünnepén, és csöndesen elhagytam a 
helyiséget. És – tudjátok – ez minden év-
ben rosszabb és rosszabb. Az embereket 
csak az étel, ital, ajándékok, összejövete-
lek érdeklik és alig néhányan emlékeznek 
rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen 
a karácsonyon beengednének engem az 
életükbe! Nagyon szeretném, ha felis-
mernék a tényt, hogy több mint kétezer 
évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, 
hogy megmentsem őket. Csak annyit sze-
retnék, hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, 
és beengedjenek az életükbe.

Valamit szeretnék megosztani vele-
tek, különösen arra való tekintettel, hogy 
jónéhányan tudjátok az ünnep igazi értel-
mét. Hamarosan rendezek én is egy sa-
ját ünnepséget: látványosat, hatalmasat, 
amilyet soha senki még elképzelni sem 
volt képes. Most még dolgozom rajta. 
Már küldöm a meghívókat – Te is kaptál 
már, személyesen. Remélem, észrevetted 
a sokféle invitálás között, s nem dob-
tad el? Kérlek, feltétlenül jelezz vissza, 
részt akarsz-e venni az örömünnepemen, 
foglalhatok-e egy helyet a számodra? 
Beírhatom-e a nevedet aranybetűkkel a 

vendégkönyvembe? Az ünnepségemen 
ugyanis csak azok jelenhetnek meg, akik-
nek nevei ott szerepelnek. Sok vendéget 
várok.

Akik elvesztették vagy eldobták a 
meghívókat, el sem jönnek – kár értük! 
Akik nem válaszolnak a meghívásra, 
azok hiába jönnek, nem lesz helyük, kívül 
maradnak. Nagyon lesújt minden ilyen 
elmaradás…

Kérlek, készülj és válaszolj, mert így, 
amikor mindent előkészítettem, te is ré-
szese lehetsz az én csodálatos ünnepsé-
gemnek.

A találkozás reményében szeretettel 
üdvözöllek:

Jézus Krisztus
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REFORMÁTUS ÉLET

Születésnapi levél
Ebben az elképzelt levélben Jézus Krisztus ír a születésnapján levelet nekünk.

Adventi – Karácsonyi
ünnepi alkalmaink

Advent 3. vasárnapja –  december 13., 
Istentisztelet 10 óra
Bibliaóra – december 15. kedd, 18 óra
Advent 4. vasárnapja – december 20. 
Interaktív Istentisztelet, 10 óra 
Karácsonyi kántálás – december 20. 
vasárnap 17 óra
Gyülekezeti karácsonyi ünnepség a 
gyermekek szolgálatával – december 
23. szerda 17 óra
Karácsony első napja- december 25. 
péntek, 10 óra ünnepi úrvacsorás Is-
tentisztelet
Karácsony második napja – december 
26. szombat, 10 óra, ünnepi úrvacso-
rás Istentisztelet
December 27. vasárnap Istentisztelet 
10 óra
December 31. csütörtök,  Óévi hála-
adó Istentisztelet 14 óra
2016. január 1. Újévi ünnepi Istentisz-
telet, péntek 10 óra
2016. január 3. vasárnap Istentisztelet, 
10 óra
2016. január 5. Bibliaiskola, kedd, 18 
óra
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Még lapzárta előtt érkezett a hír: a Mikulás az idén is ellá-
togatott a szentkirályi iskolásokhoz.

Magával hozta két vidám 
krampuszát is, így nemcsak 
a mikuláscsomagok kerültek 
kiosztásra december 4-én, 
hanem volt bűvészkedés, va-
rázslás és közös éneklés is!

Mi mással búcsúzhattunk 
volna a Mikulástól, mint az 
ismert dal soraival: „Miku-
lás, Mikulás kedves jó öreg! 
Gyere el máskor is várunk 
tégedet!

Íme a bizonyíték, hogy itt 
a járt a Mikulás!

Megérkezett! Ne égesd el!!!!
(Forrás a Levegő Munkacsoport kiadványa)

Kórkép
A tüdőrák a daganatos halálozás vezető oka a gazda-

ságilag fejlett országokban. Magyarországon férfiaknál az 
első, nőknél a harmadik leggyakoribb daganati halálok, 
emellett az elmúlt 25 évben tízszeresére nőtt az asztmások 
száma, és az allergiásoké is hihetetlen gyorsasággal nö-
vekszik. Az okok között az egyik legjelentősebb a környe-
zetszennyezés, amelynek minden nap ki vagyunk téve. A 
légszennyező anyagok között a műanyagok égéstermékei 
a legveszélyesebbek közé tartoznak. 

Pár szót a műanyagokról
Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot 

használunk. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a 
műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk fa-
lainkat, és műanyaggal csomagolunk. A műanyag zacskók, 
eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulla-
dék legnagyobb részét. Az előállításukhoz sok energia és 
nyersanyag szükséges, hogy azután körülbelül 20 percig 
használjuk őket, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A mű-
anyagok hosszú idő alatt bomlanak le a természetben. Ha 
elégetjük őket, szennyezik a környezetet, és károsíthatják 
az egészségünket. Pedig az újrahasznosításuk sok esetben 
megoldott. 

Miért veszélyes?
A műanyagok általában kőolaj-származékokból készül-

nek, amelyekhez különféle – gyakran az emberi egészség-
re is káros – adalékanyagokat kevernek: lágyítószereket, 
antioxidánsokat, tűzálló anyagokat, fényvédőket, stabili-
zátorokat, hálósítókat, síkosítókat, a feldolgozást segítő és 
ütésállóságot javító anyagokat, égésgátlókat. A közelmúlt-
ban tiltották be a rákkeltő ftalátok (PVC lágyító-szerek) 
használatát a gyerekjátékokban. Ezek az adalékanyagok 
azonban jelenleg is megtalálhatók több PVC termékben, 
így például injekciós fecskendőkben és infúziós csövek-
ben. A műanyagok égésekor mérgező anyagok szabadul-
nak fel. Ezek egészségkárosodást, nagy koncentrációban 
akár azonnali halált is okozhatnak. Mindezek ellenére, 
főleg kertes házak között sétálva, sokszor érezzük az égő 
műanyagok jellegzetes, fanyar szagát… A PVC (poli-vinil-
klorid) égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az 
első világháborúban harci gázként alkalmazott foszgén, 
vagy rákkeltő a vinil-klorid, illetve a nagyon egészségká-
rosító dioxinok.

Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi 
ezt valaki, könnyen elszenvedhetjük a következő egész-
ségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedé-
sek, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, 
májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-káro-
sodás.

Sőt az elmúlt években több alkalommal is beszámolt a 
média róla, hogy műanyag égetése halált okozott. Az ese-
tek bármikor megismétlődhetnek, hacsak nem ismerik fel 
az égetők, hogy a legnagyobb veszély pont rájuk leselke-
dik.....

Kovácsné Lázár Ilona
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Jótékonysági rendezvény - gyermekeinkért
November 27-én az idén is jótékonysági rendezvényen 

mutatkoztak be az iskolások, és egyben pénzt gyűjtöttek 
a Szentkirályért Közalapítvány számlájára. Köszönjük 

minden résztvevőnek és támogatónak, hogy a jótékony-
sági rendezvény sikeréhez hozzájárultak.

Képek a rendezvényről:

Hírek a Szentkirályitól
M á s o d i k 

a l k a l o m m a l 
adták át idén 
a Szentkirályi 

Fair Play Díjat – a hagyományte-
remtő szándékkal alapított elisme-
rést a Lovas Világkupán tanúsított 
sportszerű, példaértékű versenyzői 
magatartásáért ezúttal a verseny 
legidősebb versenyzője, az osztrák 
Thomas Frühmann vehette át.

A kilencedik alkalommal megren-
dezett nemzetközi Lovas Világkupa az 
elmúlt években a lovasélet meghatá-
rozó eseményévé vált. A háromnapos 
programsorozatnak a Papp László Bu-
dapest Sportaréna adott otthont. A díj-
ugrató versenyek mellett fogatverseny, 
pónigalopp, valamint trükklovasok és 
kaszkadőrök fellépése is szerepelt a 
programban. Az egyik legnépszerűbb 

versenyszám évek óta a kettesfogatok 
szimultán versenye, ahol a győztesnek, 
Kiss Sándornak a Szentkirályi Ásvány-
víz Kft.-t és a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-t 
is tulajdonló Central European Mineral 
Water Holding elnöke, Balogh Levente 
nevében adták át a Szentkirályi Kupát.

A verseny szellemiségét és szabá-
lyait leginkább tiszteletben tartó, eti-
kus magatartásával példát mutató ver-
senyző, Thomas Frühmann vehette át 
a Szentkirályi Fair Play Díjat, amelyet 
idén először a Nemzeti Vágtán adtak 
át. A 63 éves lovas a 19 éves, kiváló 
állapotban lévő lóval magas kora el-
lenére is nagyszerű eredményekkel 
versenyez; a Lovas Világkupa pénteki 
minősítő számában is ők vehették át az 
első helyért járó díjat. Sportteljesítmé-
nyével példát mutat a lovasok követke-
ző generációinak.

„Magyarországon újra virágkorát 
éli a lovassport, amely nem csak a tra-
dicionális hazai értékek közvetítésében 
játszik fontos szerepet, de a sportszerű 
versenyzés mintapéldája is egyben. Az 
etikus versengés a futamokon túl, az 
élet minden területén elengedhetetlen: 
a tisztességes verseny szabályainak 
betartása az üzleti világban is az egyik 
legfőbb alapelvünk. A lovas sportok 
kedvelőjeként régóta szerettem volna 
kifejezni támogatásomat a legsport-
szerűbb indulók felé, így született meg 
idén nyáron a Szentkirályi Fair Play 
Díj ötlete. A díjat hagyományteremtő 
céllal alapítottuk, ezért nagy örömmel 
tölt el, hogy idén már másodjára adhat-
tuk át.” –fejtette ki Balogh Levente, a 
Central European Mineral Water Hol-
ding elnöke.

E-mail: cemw@flowpr.hu
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Karate Verseny

Sikeresen szerepeltek a szentkirályi 
Sankido Karate Klub versenyzői a 2015. 
november 21-én, Kecskeméten megrendezett 
Karate kupán. A területi kumite (küzdelem) 
versenyen közel 150 gyermek mérte össze 
tudását. 
Versenyzőink helyt álltak, és sok szép ered-
ményt szereztek:

Pusztai László (11 éves korcsoport) 1. hely
Pusztai Márton (9 éves korcsoport) 1. hely és 
a korosztály Super kupa győztese
Balász Olivér (10 éves korcsoport) 3. hely
Pusztai Benedek (10 éves korcsoport) 3. 
hely
Gulyás Dénes (13 éves korcsoport) 3. hely
Erki Virág (8 éves korcsoport) 3. hely

Kökény Tamara (9 éves korcsoport) 3. hely
(Balról jobbra a képen)

Gratulálunk mindannyiuknak az elért 
eredményekhez!

Felkészítő mesterek: Prikkel Antal 5. 
Dan, Bencsik István 2. Dan

Prikkel Antal
klubvezető

Kedves jószívű szentkirályi fiúk és leányok!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a 

legteljesebb sikerrel tettünk eleget dr. 
Lajos Krisztina jegyzővel „Mikulás-
küldetésünknek”, és juttattuk ki az ado-
mányokat Kárpátaljára, Borzsovára.

Az oviban és a suliban meghirde-
tett kérés, hogy küldjetek ajándékot a 
borzsovai gyerekeknek, meglepően jó 
eredménnyel zárult. Teljes megdöbbe-
nésünkre szolgált, hogy az összegyűlt 
gyermek-ajándékokkal az autóm cso-
magtartója és a hátsó ülések is egészen 
a kalaptartó magasságáig megteltek. 
Így tehát optimális helykihasználás-
sal (már ami a rakományunk „érté-
kes” hányadát illeti) vágtunk neki az 
útnak pénteken 5 órakor Kecskemét-
ről. A határt Tiszabecsnél léptük át. 
Nem volt hosszú a kocsisor, az ukrán 
határőrök, amikor kinyitották a kocsi-
ajtót és látták, hogy mindjárt kiborul 
néhány csomag, vissza is csukták és 
engedtek tovább.

Borzsován már vártak minket az 
iskolában, ahol éppen véget ért a ta-
nítás. Minden gyermek (96 tanuló 1-
9. osztályig) és további 50 ovis kapott 
Mikulás-csomagot, melynek része volt 
az Általatok felajánlott sok-sok játék 

és könyv is.  Az adomány egyébként 
a Faluszövetség 500 ezer, és Szentki-
rály falujának 300 ezer forintja volt, 
ezt megtoldottam a 2011 februárjában 
vásárolt faluszövetségi laptoppal, ami 
még sokáig szolgálatára lehet az ottani 
iskolának.

A teljes adomány egyébként a 
borzsovai „Borzsa” Alapítványhoz 
került.

Az 1500 lakosú falu számára ez a 
juttatás azt az idillikusnak tekinthető 
helyzetet eredményezi, hogy Feren-
ci József polgármester úr és a helyi 
egyházközségek lelkészei egyeztetik 
az egyházi keretekből egyébként is 
támogatni szántak listáját, kiegészítve 
azzal a névsorral, akiket a mi adomá-
nyunkból tudnak még támogatni, így 
a borzsovai háztartások 90 %-a része-
sülhet idén karácsonyi élelmiszer-ado-
mányban.

Polgármester Úr elmondása szerint 
két alkalommal kaptak már 350-350 
ezer forintos adományt, de bankon ke-
resztül, aminek csak a fele költhető el, 
a másik felét a bank levonja, így „ha-
tékonyság” tekintetében is igen érté-
kes volt számukra a segítségünk.

Megkerestük egy ottani ismerő-
sünket Tányát is, aki elmondta, hogy 
a nyugdíja havi 1000 hrivnya (kb. 
12.000.- Ft), az élelmiszerárak pedig 
magyarországi szintűek, sőt a hús az 
ukrán boltokban a pesti árszintek fö-
lött van.

A kárpátaljai magyarok a magyar 
anyanyelvű oktatás terén lehetősége-
ik szűkülésétől tartanak (középisko-
la csak ukrán nyelvvizsgával?!), ami 
számos fiatal továbbtanulását lehetet-
lenítené el, illetve még inkább fokoz-
ná az amúgy is jelentős magyarországi 
(egyáltalán külföldi) tanulást és mun-
kavállalást. (A polgármester felesége 
is Csehországban dolgozik.)

Fájdalmukra a korábbi magyaror-
szági turizmus lényegében leállt, ami 
jelentett némi jövedelem-kiegészítést, 
pedig Kárpátalján teljes a nyugalom, 
besorozás sem volt.

Büszkék voltunk rátok: önzetlen-
ségetekre, segítő szándékotokra. 

Boldog Karácsonyt, az „adni, és 
jónak lenni jó” léleknemesítő örömét 
kívánom Nektek szeretetettel!

Gellért Bátyátok
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Rántott pontyfilé lyoni módra

Hozzávalók: 60 dkg 
pontyfilé, 2-3 közepes 
vöröshagyma, 4 evőkanál 
finomliszt, 2 darab tojás, 
6 evőkanál zsemlemorzsa, 
bő olaj a sütéshez

A megmosott pontyfilét szárazra 
töröljük és sűrűn beirdaljuk, sózzuk és 
állni hagyjuk.

Közben vágjuk vagy legyaluljuk 
a hagymát és (sózás nélkül!) össze-
forgatjuk evőkanál liszttel. Az olajat 
közepes hőfokra hevítjük és a lerázott 
hagymagyűrűket szép pirosra sütjük, 
majd papírtörlőn leszárítjuk.

A halat hagyományosan, bécsi 
bundába panírozzuk (liszt, tojás, 
zsemlemorzsa) és aranyszínűre sütjük. 
Lecsöpögtetjük és tálaljuk. 

Ajánlott köret: petrezselymes rizs 
citrommal, esetleg snidlinges tartás-
mártással.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

ANYAKöNYvI 
HÍREK

Elhunyt                 
Nyúl István, élt 59 évet

November időjárása
Igazi Mindenszentek napjához 

illően indult a hónap. Nappali kel-
lemes hőmérséklet után gyenge 
fagyos hajnalok következtek, ami 
éppen elég volt az emlékezés 
sírokra elhelyezett virágainak az 
elfagyásához. Az első hét után 10-
12-e körül szokatlanul meleg lett, 
18 C fok körüli hőmérséklettel. A 
népi hagyomány szerint Erzsébet 
megrázza a pendelyét, ez az idén 
elmaradt. A Katalinok próbálkoztak 
kopogóssá tenni a talajt, ez itt-ott 
majdnem sikerült. Ezt érezték a még 
el nem vonult darvak, mert 24-én 
útra keltek. Kezdett kora téli idő 
lenni, aztán a hónap utolsó napjai 
ismét melegedést hoztak 10 C körüli 
fokokkal. Az októberi kedvezőtlen 
időjárás miatt elmaradt talajmunkák 
elvégzésére november kitűnő alkal-
mat biztosított. 

December meteorológiailag már 
téli hónapnak számít. A nappalok 
rövidülése tovább tart, este egészen 
december 6-ig, amikor is legkoráb-
ban nyugszik le a Nap, budapesti 
idő szerint 7 perccel 16 óra előtt. 
Közel kéthetes stagnálás után már 
késik a Naplemente. A reggeli nap-
felkelte tovább késik egészen vízk-
eresztig. Még mindig tartja magát az 

a NASA prognózis, hogy enyhe lesz 
a tél az északi féltekén. Európában 
uralkodó lesz az óceáni áramlás, 
ami az Atlanti óceán vizének enyhe 
áramlásában bekövetkezett vál-
tozásnak a következménye, vagyis 
a klímaváltozásnak. November 
30-án Párizsban kezdődött Klíma 
Konferencia egyik Fő témája a globá-
lis felmelegedés megakadályozása, a 
légkörbe juttatott üvegház hatású 
gázok csökkentése. Az itt hozott 
egyezmény 2020-ban lép életbe. 
Eddig a Kyoto egyezményen elfoga-
dottak vannak érvényben. Érdekes, 
vagy inkább felháborító, hogy ezt 
az egyezményt éppen a legnagyobb 
környezetszennyező országok nem 
írták alá, vagy visszaléptek. 

A fentebb említett konferenciára 
az egész világ odafigyel. Visszatérve 
az időjárásra, az énekes madarak 
még nem tértek be a településre, 
találnak élelmet erdőn, mezőn. 

Csapadék viszonyok: 8-án 0,6 
mm, 9-én 0,3 mm, 20-án 11,2 mm, 
21-én 16,2 mm, 22-én 4,5 mm, 26-
án 0,2 mm, 27-én 1,9 mm, 28-án 4,3 
mm, 29-én 0,2 mm, 30-án 1,1 mm. 
Összesen 40,5 mm. A sokévi átlag: 
52 mm. 

Vecsei.

Az elmúlt két évben esténként a nyi-
tott füllel járó emberek rég nem hallott 
hangokra lehettek figyelmesek. Egy 
évvel ezelőtt még egy kuvik hallatta 
hangját (ez a madár a titokzatos hang 
gazdája). Most már akadt cimborája, 
aki válaszol. Valamikor 1992-ben lakott 
a művelődési ház körül. Előszeretettel 
veszi birtokba az elhagyott épületeket 
(márpedig ilyen akad bőven a Szent 

István tér környékén) falromokat. 
Birtokba veszi a számára méretezett 
mesterséges odúkat is, odvas öreg fák 
hiányában. Ez a kis, elsősorban éjjeli 
harcias ragadozó madár jól tűri az 
ember közelségét. Fiókanevelés idején 
nappal is vadászik, elsősorban rov-
arokra, kisebb rágcsálókra, gyíkokra, 
békákra, kígyókra. Három-öt fiókát 
nevel. Állítólag kotlós mellől is el-elra-
gadja a kiscsibét. Hosszú lábával még 
a kisebb odvakba is benyúl, és kiszedi 
az éppen ott tartózkodó kis madarat. 
Éjjel kitűnő hallásával deríti fel áldo-
zatát. Ennek a kis ádáz ragadozónak 
teste alig nagyobb egy verébénél, 
csak a feje nagy, hogy legyen helye 
nagy szemeinek. Tollazatának színe 

kitűnően beolvad környezetébe, szinte 
lehetetlen észrevenni. Rossz híre van 
kuvikunknak, hívják halálmadárnak 
is. Ez a megbélyegzés abból ered-
het, hogy előszeretettel vadászik éjjel 
fény közelében, hiszen oda gyüle-
keznek a rovarok, és az azokat fog-
yasztó békák. A régi tanyavilágban 
bizony sokáig égtek a mécsesek a 
súlyos betegek szobájában, és a fény 
hatására terített volt az asztal a bagoly 
számára. A kuvik fokozottan védett 
madár. Eszmei értéke 100.000 Ft. 
Szándékos elpusztításáért ennyit kell 
fizetni, no meg, ami még hozzá jön, 
pl: természetkárosítás stb. Védjük, és 
tiszteljük ezt az apró kis ragadozó 
madarat. V.F.

EGY KIS ORNITOLÓGIA



HIrdETÉsEK
* Telek eladó Szentkirály, Béke u. 

15. szám alatt. Kiváló térállású (K_
NY), egyedi telek, beépített nyugodt 
környezet, központi magas fekvésű, 
aszfalt út stb. Építkezni vágyóknak, 
befektetőknek. Ár megegyezés sze-
rint. Érd.: +36 70 3372-980

* Eladó komplett számítógép 
Intel Pentium Dual Core processzor 
integrált videókártyával, 500 GB-os 
hdd, 2x2 GB memória, LG dvd író, 
Philips 19 colos monitorral, Genius 
billentyűzettel + egérrel + Labtec 
hangfallal. Ár: 55 e Ft. T: 0670/632-
9229 

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén 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 Polgármeste-
ri 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

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 szerkesz-
tő: 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, 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.

Lakodalmas
hűtőkocsi
bérelhető.

É: 0630/9532-982

Orvosi ügyeletek szentkirályiaknak:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi Tiszakécskén az Egészségügyi Központban (Szolnoki út 4., 
tel: 76/441-435, hétköznap 15.30-tól másnap reggelig, szombat, vasárnap, ünnepnap 0-24 órá-
ig).
Fogorvosi ügyelet Kecskeméten az Egészségügyi központban, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 
7. (76/514-039) szombat, vasárnap, ünnepnap 8-14 óráig.

Munkaalkalom az Univernél (Kecskemét):
konzerv-és sütőipari

szakmunkás, műszerész,
lakatos, villanyszerelő,

műszakvezető, (idényben) targoncavezető.

Továbbiakról érdeklődni: Rádi Máriától a 06 30 225 7677-es
telefonszámon.

Szeretettel várunk minden kicsit és
nagyot, időset és fiatalt az idei

Óév búcsúztató
sétára

Gyülekezés: a falu karácsonyfájánál

2015. december 31. 14:30 óra
Tervezett útvonal:

Sallai u., Árpád Fejedelem u., Petőfi u., Rákóczi u.,
Kossuth u., Zrínyi u., Béke u., Dózsa György u.,

Szent István tér, Sallai u.


