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A Szentkirályi Általános Iskola
szervezésében az idén is
megrendezésre kerül a

Jótékonysági gálaműsor
 

2016. november 18-án,
pénteken 17 órától

a Szentkirályi Művelődési Házban.
 

Fellépnek: 
- a Szentkirályi Általános Iskola

diákjai és tanárai
 

A rendezvényen a Szentkirályért
Közalapítvány számlájára

pénzt gyűjtünk.
az összegyűjtött összegből iskolai

zöldséges kert
megvalósítását tervezzük. 

 
Szeretettel várjuk Önt
is rendezvényünkre!

A Kecskeméti Pótszék társulat egy fergeteges komédiát 
mutat be Szentkirályon a Művelődési házban  2016. novem-
ber 12-én 18:00-kor „Helyet az Ifjúságnak-avagy Zűrzavar 
a Mitrópában”címmel. A komédia a múlt század 30-as éve-
iben, a nagy világválság után a banki szférában játszódik 
korhű öltözetben, korhű környezetben, jelmezekkel. Jegyek 
elővételben vásárolhatók Gergelyné Marikánál, és a hely-
színen az előadás előtt. Várjuk a kedves közönséget!

Kustra Ferenc
Itt az utolsó levéltánc...

Komoran támad az ősz, metszőek a színek. 
Jő majd még a tél is, de a szánkó még minek? 
Ősz jő és átveszi a totális hatalmat, 
Átszínezi a bokrot, leveleket, fákat... 
 
Ha leesik egy levél, az az utolsó levéltánc... 
Ha sok esik le egymás után, az már a füzértánc, 
Mert a nagy hidegben majd fáznak és lehullnak, 
Hideggel vívott végső harcban elhulltanak. 
 
A szél is kíméletlenül, folyvást fújja őket, 
Szegény levélkék már nem éreznek örömöket, 
Őket a nyár már nem élteti, 
Földet mindannyiuk eléri. 
 
A fakóró magára marad, egyedül didereg, 
Kopaszon, sikoltva, mert nincsen már levélegyveleg. 
A sároskás úton felfröccsen a zivatar. 
Kihűlt, oly’ hideg, sáros lé koszos... betakar. 
 
Már csak röpke sóhajtás a nyár. 
Táncos belépésre az ősz vár... 
Már hajnali ködben ébredve kel a lélek, 
Aranyló, őszi levélhalom... ez már tények.



2. oldal                                SZeNTKIRÁLYI HíRMONDó                              2016. november

Októberben 3 csoportnak is 
mesélt a könyvtáros tolmácsolá-
sában a Könyvtári Maci. A foglal-
kozás keretében beszélgettünk az 
őszi időjárásról, a természet válto-
zásáról és arról, hogyan készülnek 
az emberek és az állatok a télre. 

A régi pásztorélet bemutatá-
sa után Az állatok nyelvén tudó 
juhász című mesét hallgathatták 
meg a gyerekek. A meséhez kap-
csolódóan még egy képzeletbe-
li vásárba is elmentünk, és egy 
mondókát is tanultunk.

MeSéLT A KÖnyVTÁRi MAci

A 2016. október 2-i országos népsza-
vazás eredménye Szentkirályon:
Szavazásra jogosultak: 1520 fő
Szavazóként megjelentek: 827 fő
érvényes szavazatok száma: 803
iGen szavazat 6
neM szavazat 797

Baba-mama 
kör a

könyvtárban

Az elmúlt hónapban 2 alkalom-
mal is volt Baba-mama kör a könyv-
tárban. 2016. október 26-án, szer-
dán, 15 órától Dr. Lászlóné Bíró Lili 
családkonzulens volt a vendégünk, aki 
a napirend fontosságáról beszélgetett 
a kismamákkal, illetve a rugalmasság-
ról is ezen a téren. Szóba került a szü-
lők közös programjainak fontossága 
is a kapcsolatuk minőségének megőr-
zése szempontjából.

„Szeretek olvasni!” Ópusztaszeren

A nyári szünetben a Könyvtár ol-
vasási vetélkedőt hirdetett az általános 
iskolásoknak, négy korcsoportban. Az 
első osztályosoknak 12, a 2-3. és 4-5. 
osztályosoknak pedig 10-10 könyvből 
lehetett olvasni valót választani. Min-
den könyvhöz tartozott egy feladatsor 
is, aminek megoldásából derült ki, va-
lóban elolvasta-e az adott meseregényt 
a pályázó. A 6-8. osztályokban az ol-
vasni szeretők maguk választották ki a 
könyveket, amikről rövid könyvajánlót 
készítettek. Összesen 21 fő vett részt a 
játékban. Volt, aki csak egy könyvet 
olvasott el, de a legszorgalmasabb 17 
regényről írt könyvajánlót.

A „Szeretek olvasni!” legtöbb 
könyvet olvasó tanulói jutalomkirán-
duláson vehettek részt október 15-én 

Ópusztaszeren, melynek költségeit 
Szentkirály Község Önkormányzata 
finanszírozta. A szép őszi napon a ki-
ránduláson résztvevők megnézték a 
Feszty körképet, a Rotunda kiállításait 
és a skanzent. A kis létszámú csapat 
nagyon lelkesen és érdeklődve nézte 
végig az egyes tájegységekre jellemző 
házakat, azok berendezéseit és a hasz-
nálati tárgyakat.

 A győztesek név szerint: 1. osztály: 
Bimbó Levente, Pusztai Gergely. 2-
3. osztály: Darányi Zsombor, Bim-
bó eszter, Trencsényi noémi. 4-5. 
osztály: Bimbó Ferenc. 6-8. osztály: 
Rohács Letti, Polyák nóra.

Gratulálunk! Reméljük olvasási 
kedvük a későbbiekben is megma-
rad!
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Évtizedek óta működik a nyug-
díjasokat összefogó klub Szentki-
rályon. Jelenleg 64 tag van, nagy-
részt helyiek, de vannak tagok 
Tiszakécskéről, Kocsérról is. A 
klubtagság önkéntes, bárki részt ve-
het, nemcsak nyugdíjas. Rendsze-
res, havonkénti klubnapot tartanak, 
melyeknek fénypontja az éppen ak-
tuális születésnaposok és névnapo-
sok köszöntése, cserébe az ünnepel-
tek vendégül látják a résztvevőket. 
Ezek az alkalmak rendszerint nótá-
zással, szabadtéri szalonnasütéssel 
érnek véget. Ezeken az alkalmakon 
egyeztetik a más települések klub-
jaival való kapcsolattartást, kölcsö-
nös látogatásokat, kirándulásokat. 
Évenként két alkalommal, tavasszal 
és ősszel kerül sor településünkön 
nyugdíjas találkozóra, akár hat, 

nyolc más település nyugdíjasainak 
részvételével. Ezeken az esemé-
nyeken a szórakoztató zenén kívül 
a klubok kulturális műsorral is be-
mutatkoznak. A szentkirályiak nó-
taműsorral, vagy vidám jelenettel 
lépnek fel. A helyi nyugdíjas talál-
kozók létszámának csak művelődé-
si házunk befogadó képessége szab 
határt. Szeretnek hozzánk jönni a jó 
zene, a vidám hangulat, no meg nem 
utolsó sorban, a finom házias ízek-
kel és módszerekkel készült ételek 
kedvéért. Persze vannak kiemelt 
ünnepek, mint a Nőnap, vagy a Ka-
rácsony. A Klub rendszeresen kap 
meghívást más klubokhoz is: Nagy-
kőrös, Cserkeszőlő, Tiszaföldvár-
Homok, Kengyel, Tiszakécske, 
Tiszaalpár, de újabb települések is 
szóba jönnek. Jelentős kulturális 

tevékenységek a csoportos kirán-
dulások, évente több alkalommal. 
Ebben az évben a Miskolctapolcai 
tavas barlang fürdőzéssel, nótázás 
egy Tokaj-hegyaljai pincében, vagy 
a Nyíregyházi állatkertben tett lá-
togatás. Nagy élményt nyújtott a 
Kákafoki holt Körösön tett hajóki-
rándulás. Meseszép látvány, nem 
beszélve arról, hogy hajóskapitányi 
tisztségben is tetszelegni lehetett. 
Ezek a kirándulások maradandó 
élményt hagynak a résztvevőkben. 
Nem is érti az ember, miért mennek 
sokan külföldre „nyaralni”, amikor 
kis hazánkban is vannak gyönyörű 
helyek. Kedves Olvasó! A nyugdí-
jas klub mindenki előtt nyitva áll. 
Klubnapok: minden hónap kedd 
délutánja a Művelődési házban.

-Szerk.-

A szentkirályi nyugdíjasok klubja

László Benjamin a klub vezetője. egy kis állatkerti gyaloglás helyett.

Hajókázási látkép. A Homokiak cigánytánccal mutatkoztak be.
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Ha e cikk megírása a decemberi
számba kerülne, megjelenéskor már
túl lenne az ünnepen! Fogadják hát a
novemberi számban az ünnepek
előzeteseként!

December 6-án a kicsik alig vár-
ják, hogy tisztára suvickolt
csizmájukat kitehessék az ablakba,
hátra reggel édességet találnak benne.
De vajon honnan ered ez a hagy-
omány, ki a Mikulás, és máshol
mikor érkezik?

A Mikulásnaphoz több tucat
innen-onnan átvett szokás kapc-
solódik. Ember legyen a talpán, aki
megmondja melyik honnan ered és
miért alakult ki … Az ajándékozás
hagyománya azonban egy nagyon is
valóságos személyhez köthető: Szent
Miklóshoz, aki időszámítás után 245-
ben született Kis-Ázsiában, egy

kolostorban nőtt fel, papként
tevékenykedett, majd később
püspöknek választották. A legenda
szerint nagylelkű ember volt, aki sz-
erette a gyerekeket. Gyakran
ajándékozott ételt vagy pénzt a
szegényeknek, adományaival
leginkább éjjel járta a várost. Az
ajándékok különösen télen a legnagy-
obb szükségben jöttek jól a rás-
zorulóknak. Hosszú ideig senki sem
tudta, hogy ki a piros kabátos,
titokzatos idegen, mígnem egy este
rajtakapták, hogy pénzt dobott be egy
lány házának ablakán. A szegények
jótevője időszámítás után 343. de-
cember 6-án halt meg. Népszerűségét
jól példázza, hogy világszerte tem-
plomok tucatjai viselik a nevét,
szentté avatták, halálának helyszíne
Myra település romjai máig kedvelt
zarándokhelynek számít. 

Tévedés, hogy a Mikulás ma is-
mert figuráját, a kicsit túlsúlyos, piros
ruhás, fehér szakállú kedves bácsi
alakját az egyik kólagyártó cég találta
volna ki, bár kétségtelen, hogy a cég
reklámkampányának köszönhetően a
világ minden pontján elterjedt.

Amerikában a holland telepesek
révén jutott el a jótékonykodó szent
története: akkoriban még Sintreklaas
néven ismerték, ami aztán szép lassan
a kevésbé nyelvtörő Santa Claussá
változott. Mai formája fokozatosan
alakult ki az 1800-as évek eleje óta.
Számtalan vers született az
ajándékozó emberről, aki idők során
rénszarvasok húzta szánt is kapott
maga alá. Aztán egy karikatúrista
bundát és fehér szakállt rajzolt neki,
a székhelye pedig átkerült az Északi-
sarkra, ahol a tengeren túli mese sz-
erint manói segítségével egy
játékgyárat üzemeltet.

A kólaarc grafikusa: Haddon
Sundblom 1931-ben készítette el az
első mai értelemben vett Mikulás-
portrét, mivel szerették volna egy sz-
impatikus figurával fellendíteni a
télen hanyatló üdítőital-eladási mu-
tatókat.  

Sundblom figurája, amit
egyébként egy nyugdíjas barátjáról,

majd saját magáról mintázott, hal-
hatatlanná vált, azóta is minden
évben visszatérő eleme a cég karác-
sonyi kampányának.

Idehaza Mikulás-napon a
legények régen korommal kenték be
az arcukat, láncot kötöttek a
derekukra, így ijesztgették az em-
bereket – magyarázza Sándor Ildikó
néprajzkutató. Ugyanakkor ezzel
párhuzamosan megjelenik egy másik,
Mikulást alakító személy is, egy
kétarcú figura, aki megleckéztette,
büntette a hitetlen ördögöket, a gy-
erekeknek pedig imáért, gyónásért
cserébe ajándékot adott. A felje-
gyzések szerint 1920-tól hagyomány,
hogy a szülők a jó gyerekek ablakba
kitett cipőjébe édességet raknak, az
alakoskodó krampusz pedig virgácsot
vagy szenet ad a rossznak.

Bár az 1950-es évek időszakában
próbálták visszaszorítani Szent Mik-
lós legendáját, lecserélték Télapóra,
ma már mind a két elnevezés ismert
és elfogadott.

Érdekességek a Nagyszakállúról a
világ minden tájáról:

A 20. század elején még lila, zöld
és kék kabátban ábrázolták a
Mikulást.

Amerikában nincs Jézuska: náluk
Santa Claus érkezik december 25-én,
és a kandalló fölé helyezett zokniba
rakja a meglepetést.

Oroszországban Fagyapó hozza
az ajándékot január elsején, Hópely-
hecske segítségével.

Spanyolországban a gyerekek
Vízkeresztkor várják az ajándékokat
a napkeleti bölcsektől

A magyar Mikulás székhelye
1995 óta Nagykarácsony.

Margó néni

A Mikulás legendája …
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Ezen a vidám délelőttünkön Ten-
geri Attila volt a vendégünk, aki in-
teraktív gyermekműsort hozott
nekünk. 

Érdekesebbnél érdekesebb hang-
szerekkel ismerkedtek meg a gy-
erekek, amit ki is próbálhattak.

Volt közös torna, ének és a

zenekar-alakítás sem maradt el. Igazi
énekes, dobolós délelőtt volt, ahol
mindenki nagyon jól érezte magát.
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Zenei Világnap az óvodában

Óvodánkban a
hagyományos ünne-
pek mellett jelentős
szerepet kapnak az
úgynevezett zöld
ünnepek. Október
04-én az Állatok Vi-
lágnapja alkalmából
felkerekedtünk és
látogatást tettünk a
Zsuzsi tanyán.

Ezen kiemelt
napon a középsősök
és a nagycsoporto-
sok, nagyon sok-
fajta állattal
kerültek közvetlen
testközelbe.

A simogatáson
és az etetésen túl,
aki kedvet kapott ki-
próbálhatta a játszó-
teret és
lovagolhatott is.

Állatok Világnapja a Zsuzsi tanyán

Az állatsimogatóban kecskét, bocit, birkát simogathattak. Galambot ültethettek a kezükre

Bagollyal ismerkedhettek „Gyí paci paripa, …”
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Ünnepeink elmúltával a hétköznapok során majd
újabb ünnepekre fogunk készülni és ez a körforgás
meg is marad életünk menetében. És jó segítség
minden ima, mert abban meg tudjuk magunkat
őrizni. Elsősorban a szóbeli imádsággal. A szóbeli
ima mindig válasz az Isten szavára, ezért áll az első
helyen. A Szentírás tartalmazza Isten szavát, emiatt
hát olvassuk. 

Előttünk már sokan válaszoltak Istennek. Jézus
is tanított minket imádkozni. És ahogy Ő imádko-
zott, úgy fogok én is és te is. A szentek imái is
fontosak számunkra. 

Magunk is készíthetünk imákat. Ezeket nevezzük
fohászoknak, ilyenkor Isten elé állunk és meg-
próbáljuk elmondani mindazt, ami éppen van
velünk. 

Ott vannak segítségül az imakönyveink és van-
nak időhöz és helyhez kötődő imák is, ilyen amikor
a templomban imádkozunk és az egyházi év
visszatérő ünnepei gondoskodnak az időbeliségről.

De nem mindig fontosak a szavak. Nem baj, ha
eltérünk egy adott leírt imádságtól. Bármit tehetünk
a szöveggel, hogy belevésődjék a lelkünkbe.
Írhatunk is hozzá, el is vehetünk belőle, akár rajzol-
hatunk is, ha úgy érezzük jónak. Hasznos dolog a
gépies imák átgondolása, elsősorban a lassítása. És
soha nem baj, ha nem sikerül...az a baj, ha nem
csináljuk. Ezért is szoktuk kérni az imádság
ajándékát. 

A lelki élet egyébként azért kell nekünk, mert ez
segít, hogy azzá lehessünk, akivé teremtve lettünk.
Ezért tartjuk fontosnak az engesztelés és vezeklés
szellemét, melyet próbálunk beépíteni életünkbe. 

Ezeknek első fokozata a "Jóvátétel". A bűnt és a
kárt nem lehet meg nem történtté tenni, de jóvá lehet
tenni. Például ha valakit megszóltam, hát utána
jókat mondok róla és elkerülöm az olyan dolgokat
és körülményeket, ahol hibázhatok.

Második fokozata a "Vezeklés", amikor kész
vagyok elfogadni életem terheit, a saját bűneim

jóvátételére. Ez nem teszi könnyebbé a bajt, de
értelmet ad neki. Felajánlom az Istennek és ilyen
volt a jobb lator. És így nem leszek elkeseredett, és
nem veszítem el a belső békémet. 

Harmadik fokozata az "Engesztelés". Ekkor
Krisztusra nézek, mert Ő ártatlan volt. Hozzá akarok
hasonlítani és majd jobban merem és mered vállalni
az élet terheit, hogy jobb legyen ez a világ. Hogy
kifizessem mások tartozását, mert Krisztushoz
akarok hasonló lenni.

Uram! Ha túlságosan erősnek képzelném
magam, juttasd eszembe, hogy az ember igazi
nagysága térden állva látszik meg!

Ha úgy gondolnám, hogy igaz vagyok, juttasd es-
zembe, hányszor voltam igazságtalan! Hogyha be-
futottnak képzelem magam, ébressz rá, hogy tovább
kell mennem!

Ha azt gondolnám, hogy minden rendben,
ébressz rá, vársz rám, hogy megbocsáss! Hogyha
kritizálok, másokat megszólok, juttasd eszembe, az
irányomban tanúsított türelmedet!

Ha irigység ütné fel a fejét, segíts, hogy gondol-
jak a Tőled kapott ajándékokra! Ha túl sokat kérnék,
jusson eszembe, hogy csak Te tudod mi válik
javamra!

Ábrándjaimban emlékeztess ígéreteidre!
Bűneimben juttasd eszembe, hogy minden megtérőt
szeretettel fogadsz!

Hogyha félek mások ítéletétől, jusson eszembe,
Te azt akarod, hogy szabad legyek! Hogyha fáradt
vagyok, emlékeztess annak a fájdalmára, aki már
hiába vár!

Hogyha meginogna a hitem, juttasd eszembe,
hogy imádkoznom kell! Uram, amikor a kísértés
megfutamodásra késztetne, juttasd eszembe, hogy a
feltámadáshoz egyedül a kereszten át lehet eljutni,
ott majd színről színre láthatlak Téged!

Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUSÉLET

Kedves Testvérek!
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

November elejére minden levél pirul, pereg, sárgul.
A hideg őszt meleg színek enyhítik. A nyirkos
ködök barna és sárga foltokat takarnak, a szőlőlevél
pirosát, a diólevél aranyát. Xantus János a Ter-
mészet kalendáriumában írja, hogy valójában nem
elszíneződnek a levelek ilyenkor, hanem az élet
erős, mindent elnyomó zöldje alábbhagy, és így lát-
szani engedi az eddig is ott rejtőző, de megbúvó
színeket.
Így vagyunk most, ősz végén mi is. A mezei
munkának lassan vége, és a sok fáradság, alkalmas
és alkalmatlan szél, kért és kéretlen eső, aratás,
vetés után: az élet sürgető tennivalói enyhülésével
más színek is erőre kapnak. Kiderül, hogy ez a föld
– a Hazánk. Aradi vértanúk, akik így fohászkodtak
haláluk előtt: „Istenem, az újkor ifjúsága egész
ember lesz-é? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok
a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a
szívük, és a hazáé az életük.” /Kiss Ernő/. ’56-os
hősök, akik, hacsak 12 napig is, de szabadságra
tanítottak bennünket, majd a Halottak napja s annak
árnyékában a november 4-i tankos tiportatás… -
felemelő, de szomorú hazát ébresztenek föl a
szívünkben. Kell az isteni vigasztalás: „Ahol az
Úrnak lelke, ott a szabadság.” S kell az emberi is:
„Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez:
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródes,
Hogy ő nincs elveszve!
Napjaid számítvák, megifjult az idő,
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő.
Az Ige, az eszme!”
/Arany János: Ráchel siralma/
De mi magunk, ha keveset is, de mit tudunk tenni,
hogy a haza, az isteni parancs szerint is
megszentelődjék szívünkben, és meg-megújulva,
életre serkenjen bennünk, általunk, házainkban, fal-
vainkban, földjeinken? Hiszen láttuk, mikor min-
den az elmúlást hirdeti, Isten maga emelkedik fel a
romokon, és ha eddig csak áldásaiban láthattuk,
melyben rejtőzködik, mert csak a hálára kész szív
veheti őt észre a jólétben. Mint a zöldben rejlő más
színeket - most jobban átjárhatja életünket. A
hazáért élő-haló hősök mind az Ő közelségét hird-
etik. Kisdedként is akkor jön közénk, mikor a leg-
nagyobb a sötétség, legrövidebb a nap. Mit
tehetünk, hogy ki is fejezzük a szívünkben
újraéledő reményt?
Például vegyük komolyan a Himnuszt és a Szóza-
tot. Amikor lehetőségünk van együtt énekelni, hadd
szóljon szívből! Ha a zenéjüket is jobban megis-
merjük, éneklésünk is megújul tőle.


Erkel 1844-ben írta meg a Himnusz zenéjét.
Csodálatos koráldallamot szerzett. A hirtelen való
komponálás körülményeit idős korában Gárdonyi
Gézának mesélte el, mikor együtt sakkoztak a sakk-
körben.
Nem akart ő pályázni. Gondolta, majd Egressy
megírja. Ám a barátai – egy nappal a határidő
lejárta előtt – bezárták egy szobába, (kulcsra!),
majd egy óra múlva mentek érte. Nem sok idő, de
Erkel visszaemlékezett rá, mit mondott még poz-
sonyi diák korában kedves tanára: Ha szent zenét
írsz, mindig gondolj a harangokra. A pozsonyi,

szépen összehangolt harangok szava ott csengett
Erkel fülében: - már meg is volt az első motívum.
A többi azután már jött magától.
Azt nem is írta Gárdonyi, hogy mindez a tökélyre
vitt verbunkos ritmus megtestesülése, melyet mi
sem veszünk már észre, hiszen még az 1. ütem
nyújtott-éles ritmuspárját, (ami a verbunkos zene
alapeleme), is kiegyenesítve tanuljuk. Persze az
Erkel korabeli Magyarországon akkor még nem
hódított a metronóm-stílus: a kiegyengetett,
tökéletesen egyenletessé és kiszámíthatóvá tett rit-
mizálás, hanem a természetes muzsikálás jegyében
egyedi jó megoldások, egyenetlenségek tették
széppé a zenét. Isten megszólítása harangszóval –
valódi himnuszunk van, nem indulónk.
A Jó kedvvel, bőséggel szöveg alatti zene egyszerű
skálamenet. Le és fel. Íme, a példa, hogy az
egyszerűség lehet fenség. És milyen egyszerű a
kérés maga: a könyörgés a jó kedvért, s a bőségért,
hogy ne szűkölködjünk, hanem bővelkedjünk az
élet gazdag ajándékaiban.
A „Nyújts feléje védő kart / Ha küzd ellenséggel”
két sora zeneileg ezt ismétli, csak magasabban, és
egy felfelé fohászkodó gesztussal, nem pedig
prozódiai hibával (feléje). Ez a felfelé való
emelkedés egy dobbantó: ellenkező zenei irányból,
fentről kezdődnek ezután a sorpárok (Balsors…);
egyre fentebbről – a sorközökben, a mi tartott hang-
jaink alatt (tép), a kíséret fűt alánk, hogy a levegőt
is a szöveghez és zenéhez mérten vegyük, mert
Kölcsey nem átall pörlő hangon szólni az Istenhez,
mint Jób (Megbűnhődte). De milyen csoda:
ugyanaz a skálamenet, amely az elején csak mu-
tatóba jelent meg, és összességében felfelé vitt, az
most másfél (!) oktávon keresztül, égbe kiáltva, de
végül lecsillapodva – földet ér. Mint maga az
ereszkedő hanglejtés. Mintha annak a kinagyítása,
jelképe lenne ez az utolsó két sor. Az ereszkedő
hanglejtésé, mely isteni adomány: ha jól indítja az
ember, nem spórolva a beszédhangjának is szép
nagy hangterjedelmével, és megfelelő levegővel:
képes az ellentéteket elsimítani, megbékélést hozni,
beszélőnek és hallgatónak egyaránt. Álljunk ellen
az ellene folytatott agresszív irtóháborúnak, mely
már a gyerekekből is erőszakosan rúgatja ki a
kérdéseket, válaszokat: nem csillapodva, hanem jót
nyomva a végén. (Persze, ha nincs dallam, csak
monotónia, akkor valahol valami óhatatlanul kiu-
grik…) 
Vegyük komolyan Himnuszunkat, szövegével, dal-
lamával, méltóságos tempójával együtt, mert nem
sejtett üzeneteket hordozhat. Az a közönség, mely
1844-ben felállt, mikor ez, az utoljára következő
pályamű csak felcsendült is, az a közönség sok
mindent megsejtett és megérzett e szentségből. Tan-
uljunk tőlük is. És azoktól a magyar testvéreinktől,
akiknek még ma is meghurcoltatást jelenthet mag-
yarságuk megvallása. Sose mondjuk, hogy nincs
hangunk, hiszen akkor beszélni sem tudnánk.
Inkább adjunk érte hálát, és Himnuszunkért, és
énekeljük lelkesen! 
A Szózatot is. Ezt énekelni már meg sem próbáljuk,
sőt még meghallgatni sem tudjuk figyelemmel ün-
nepségeinken. (Persze nem minden, kíséretként

lejátszott letét alkalmas az együtt éneklésre, maga-
ssága miatt.) Pedig ha csak néhány apróságot meg-
figyelünk, mindjárt közelebb kerülünk szövegéhez,
és többletjelentést kapunk zenéjétől. 
A sok éles, hasító ritmus között különbséget kell
tenni. A Hazádnak eleje valóban hasít, a lehető
legélesebben. Olyan, mint egy előre kitett felkiáltó-
jel. A Bölcsőd éles ritmusa viszont sokkal
szelídebb, de benne kell lennie a fölfelé való ok-
távugrás távlatának, ennek a felmagasztalásnak. A
Melly ápol szövegrész két szavát jól el kell válasz-
tani egymástól, ahogyan a zenekar teszi, hogy az á-
ban rejlő bensőséges áhítat jó indítással,
megszólaljon. Ez az áhítat, ez a gyöngédség hívja
elő azt a furcsán nagy ugrást szó közben, (még
mindig az á hangzón), melyet szintén prozódiai hi-
bává szoktak degradálni, s melyet valójában ezért
végtelenül lágyan kell énekelni. És milyen alkalmas
is rá ez a hangzó! 
A’ nagy – ez az éles ritmus itt egyáltalán nem éles,
nem szabad kihegyezni. A moll váltás is lágyítja,
sötétíti. Annál inkább a világon ritmusa: teljesen
más megint, hasít, buzdít. E’ kívül: szintén hosszú
k keletkezik, melyet nem lehet megspórolni a
szöveghangsúly szerint sem: „A’ nagy világon e’
kívül / Nincsen számodra hely.” De kitör a moll
homályából a zene, hogy ne csak szóval ismételje
meg az élned-halnod életét, hanem a dúr erejével
is. 
„Egressy Béniről, a Szózat megzenésítőjéről
kevesen tudják, hogy a Sárospataki Református
Kollégium diákja volt, sőt gyönyörű hangja ott
csengett a pataki kórusban is. [...] Nem áll az, amit
róla tartanak, hogy a zenében csak naturalista volt.
Az is nagy kár, hogy az életét nem ismerve, annak
példájából nem merít mai ifjúságunk. Úgy szerette
hazáját, hogy az 1848-49-es szabadságharcban még
fegyverrel is harcolt érte. A kápolnai csatában sú-
lyosan meg is sebesült. Elvánszorgott egy ónodi
barátjához. Itt lábadozás közben zsoltárokat írt át
orgonára. Mikor valamennyire helyrejött, úgy
mankósan, elment Komáromba, és szolgálattételre
jelentkezett Klapka Györgynél, aki kinevezte
zenekara karnagyának. Mikor 1849. aug. 13-án
Világosnál letették a fegyvert, Komárom vára még
tartotta magát. Sőt benne aug. 30-án még zenészeti
estet is rendeztek, melyen többek között bemutatták
Egressy Béni Klapka indulóját. Milyen csodálatos
üzenet ez napjaink magyarja számára is: ha ne-
hézségeink vannak, netán reménytelennek látszik a
helyzetünk, mint annak idején, hiszen akkor már
minden elveszett, muzsikával még ekkor is tartani
kell a lelket az emberekben.” /Barsi Ernő,
hegedűművész, néprajztudós, teológus/  Pusztai
Tamásné Emese

Alkalmaink
November 22. Bibliaiskola 18 óra
November 27. Advent 1 vasárnapja, úrvacsora
November 28.-December 2. – Adventi házi bibli-
aórák, 18 óra
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Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján

A 60 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztek

Csepergős, amolyan igazi októberi
időjárásban emlékeztünk a 60 évvel
ezelőtti történésekre október 21-én.
Hősi emlékművünknél elénekeltük

himnuszunkat, majd diákjaink verseit
hallgathattuk. Kutasi Ferenc alpol-
gármesterünk a megemlékezés, a
tiszteletadás koszorúját helyezte el

emlékművünk talpazatán. Ezt követően
a Művelődési Házban diákjaink ünnepi
műsorát láthattuk NOTESZLAPOK,
56. címmel.

A 60 évvel ezelőtti eseményekre a 7. osztályosok – többek
között – Örkény István naplórészleteivel, Cseh Tamás
zenéjével, Márai Sándor és Kosztolányi Dezső verseivel em-

lékeztek. Felkészítő tanárok: Bimbóné Ádám Mónika, és
Katzné Almási Zsuzsanna voltak.

Fotók a műsorról:
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Vendégünk volt a paralimpikon
Október 26-án Boronkay Péter paratriatlonista, par-

alimpikon vendégeskedett a szentkirályi iskolásoknál. A Rio de
Janeiroi paralimpiáról tartott élménybeszámolót, ahol 9.
helyezést ért el.  Péter a gyerekek elé varázsolta az olimpiai
falu hangulatát, az óriási étterem széles és finom kínálatát, és a
versenyek hangulatát. Boronkay Péter jelszava: „Lehetetlen
nem létezik”. Ezt szüleitől tanulta, akik küzdő, optimista, ki-

tartó és közvetlen embert neveltek belőle, születési rendel-
lenessége mellett (vagy ellenére) is. Egymás elfogadására, ki-
tartásra, küzdeni akarásra biztatta a gyerekeket, mert ezekre az
élet minden területén szükségünk van. Legyen szó sportról,
barátságról, tanulásról vagy éppen felvételi vizsgáról.

Köszönjük Boronkay Péternek, hogy időt szakított ránk, és
visszavárjuk őt iskolánkba! KAZS

Felvidéken jártak a hetedikesek

Iskolánk 7. osztályos tanulói az Emberi Erőforrások Min-
isztérium Határtalanul pályázatán 627.000 Ft-ot nyertek. A pá-
lyázati összeg felhasználásával október 5-7-ig három napot
tölthettünk a Felvidéken.

Megtekintettük a Szepesség történelmi és földrajzi
nevezetességeit. Felsétáltunk Krasznahorka várához, ahonnan
gyönyörű kilátás nyílott a környékre. A második napon a bélai
cseppkőbarlanghoz indultunk. Mindenki meglepetésére óriási
hóesés fogadott minket, ahogy a barlang felé közeledtünk. A bar-
lang belseje is gyönyörű volt. A szép cseppkő-képződmények
elfeledtették velünk a nyolcszáz lépcsőt, amin fel kellett mennünk
a barlang legmagasabb pontjáig, amely 1200 méter magasan volt.
Jártunk még Rozsnyón, Késmárkon, Lőcsén, Kassán és Eperjesen,
meglátogattuk a betléri, Andrássy vadászkastélyt. Csodálatosak
voltak a Magas-Tátra havas hegycsúcsai. Tátralomnicon naple-
mentekor gyönyörködhettünk a kivilágított sípályákban, és egy
szarvassal is megismerkedtünk egészen közelről. Mindannyi-
unknak nagyon tetszett a márkusfalvi kastély és a Kassai dóm.

Szívesen maradtunk volna még néhány napig.
Dr. Steklács Jánosné
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Főutcánk burkolata az évek során egyre rosszabb állapotba 
került. Az itatásos aszfaltozással készült felületen egyre több 
repedés jelent meg, mely előre vetítette, hogy komolyabb fel-
újítás hiányában rövidesen jelentős állagromlásra számítha-
tunk. Felméréseink szerint az út teljes nyomvonalának (1190 
fm) felújítása kb. 40-50 millió Ft-ba került volna, így csak 
pályázati forrásból, esetleg szakaszolva tűnt az megvalósítha-
tónak. 

Pályázatra lehetőségünk június elején adódott, mikor kérel-
met nyújtottunk be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására a Belügyminisztériumhoz, melyen 
sikeresen elnyertük a maximálisan odaítélhető 15 millió Ft-ot. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során tisztázódott, 
hogy a kitűzött műszaki feladatra (táblázás, forgalomtechnika, 
kátyúzás, söprés, meglévő burkolat marása csatlakozásoknál, 
emulziószórás, 7162 m2 AC-11 aszfalt terítése) a Rimai Út-
építő Kft. (Kecskemét) adta a legkedvezőbb ajánlatot: bruttó 
32.679.691,- Ft értékben. Mire szerződést tudtunk kötni sajnos 
hidegebbre fordult az időjárás, de ez lényegesen nem hátrál-
tatta a kivitelezési munkákat, melyek a vállalkozó részéről az 

október 12-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárultak.
A fenti számokból látszik, hogy a szükséges önerő bizto-

sítása jelentősen megterhelte költségvetésünket. Ezen felül 
a műszaki ellenőr díja és a padkaépítés költségei is a község 
kasszájából kerültek ki. Kérjük ezért a falustársakat, hogy le-
hetőség szerint kíméletesen, egymásra és az útra is vigyázva 
közlekedjünk a megújult főutcán.

-kut-

MegújuLT A KOSSuTH LAjOS uTcA

Az időseket köszöntötték általános iskolánk alsós kisdiák-
jai szeptember 30-án művelődési házunkban. Az érdeklődő-
ket Katzné Almási Zsuzsa iskolaigazgató köszöntötte, ezt kö-
vette a kisdiákok verssel, tánccal, jelenettel tarkított műsora. 
Köszönjük a szép műsort. Október 1-ét az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvánította az Idősek világnapjává. A Földkerek-
ségen 600 milliónál több 60 év feletti ember él. Köszönet az 
időseknek, amit értünk tesznek, mert a világ kerekét a „fiata-
lok elégedetlensége és az idősek bölcsessége hajtja előre”.

(vecsei).

idősek napja
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Húsgombócos
kelbimbóleves

1 óra 15 perc. 4 főre
Hozzávalók: 4 evőkanál napraforgó 

olaj, 1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd 
fokhagyma, 50 dkg kelbimbó, 1 közepes sárgarépa, 2 
db leveskocka, bors, majoranna, só ízlés szerint, 175 g 
tejföl, 1 csapott evőkanál finomliszt, 1,6 liter víz

A húsgombóchoz: 25 dkg darált sertéshús (kétszer 
darált), 1 db tojás, 1 db zsemle, 1 kis fej vöröshagyma, 
só és bors ízlés szerint, petrezselyem ízlés szerint

1. Megtisztítjuk a zöldségeket: a kelbimbót torzsá-
jánál keresztben bevágjuk, a sárgarépát karikákra sze-
leteljük. Az apróra vágott hagymát olajon megpirítjuk, 
hozzáadjuk a fokhagymát, kelbimbót, répát.

2. Felöntjük 1,5 liter vízzel, fűszerezzük, és majdnem 
puhára pároljuk. Az elkészített húsgombócokat beletesz-
szük a levesbe, készre főzzük. A tejfölt összekeverjük 
1 deciliter vízzel és a liszttel, behabarjuk a levesünket, 
felforraljuk.

3. A gombócokhoz a hagymát lereszeljük, vagy 
aprítógépben pépesítjük. A hozzávalókat összekeverjük 
az alaposan kinyomkodott zsemlével. Vizes kézzel kis 
gombócokat formálunk, és a forrásban lévő levesbe 
tesszük.

Tipp: ha nincs sok időnk, a húsgombóc helyett kari-
kára vágott sült virslivel is készíthetjük.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

ANYAKöNYvI HíReK
Született:
Csipak Gábor 2016. 10. 06. anyja neve: Far-
kas Piroska. Bencsik István 2016. 10. 08. anyja 

neve: Zoboki Cintia.
elhalálozott:
Turkevi-Nagy Sándorné élt 78 évet.

Szeptember időjárása
Igazi októberi időjárás volt, amely kedvezett a me-

zőgazdaságnak. Kedvező volt a talajelőkészítésnek, az 
őszi vetéseknek, és azok kelésének. Lehetett spórolni a 
termények szárításán is, hiszen a kukorica legtöbb eset-
ben nagyrészt lábon megszáradt. Térségünket elhagyták 
az utolsó vándormadarak is, például a kerti rozsdafar-
kúak. Nem maradtunk madarak nélkül, időnként a bok-
ros helyeken az ökörszem cserregését hallhatjuk. Ezt az 
igen apró madarat közelebbről is szemügyre vehetjük. 
A réteken-legelőkön látható ölyvek nem hazaiak, gatyás 
ölyvek. Az északibb országokból érkeznek a varjakkal 
együtt. A szajkó, vagy más néven mátyásmadár is leg-
több esetben délebbre költözik, ezek példányaiból látha-
tunk időnként néhányat falunkban. A nappali hőmérsék-
let 10-e tájáig 20 C körül alakult. Ezt követően néhány 
napig hűvösebb lett, majd 10-15 C fokokat mutattak a 
hőmérők. Gyenge talajmenti fagyok helyenként alakul-
tak ki a hónap vége felé. A lombhullató fák, cserjék, 
bokrok igazi színpompába öltöztek, nem volt fagy, ami 
megzavarta volna a szemet gyönyörködtető őszi lomb-
hullást. Csapadékviszonyok: 2-án 9,5 mm, 3-án 4,2 mm, 
4-én 5,6 mm, 5-én 4,6 mm, 6-án 7,6 mm, 10-én 1,8 mm, 
11-én 3,2 mm, 12-én 1,8 mm, 17-én 1,6 mm, 20-án 4,2 
mm, 21-én 17,6 mm, 25-én 9,6 mm. Összesen: 71,3 mm. 
A sokévi átlag: 34 mm. A nyugvó talajvízszint: 262 cm. 
Meg kell jegyezni, hogy ez egy falusi, párméteres cső-
kútban mérve, a talajszinthez viszonyítva.         Vecsei F.

Egy kis csillagászat
Szuper méretekben láthatjuk a Holdat november 14-

én. Égi pályája során közel 50.000 km-rel kerül közelebb 
Földünkhöz, ebből adódóan 14%-kal nagyobbnak lát-
szik, és közel 30%-kal fényesebbnek. Lehet, hogy ezen 
az éjszakán nyugtalanabbul alszunk.

A Vénusz egyre magasabbra emelkedik, Naplemen-
te után a Délnyugati égbolt alján tűnik fel ragyogásával. 
Szintén ezen a tájon, de magasabban vöröslik a Mars. 
A Jupitert Napfelkelte előtt láthatjuk a Délkeleti égbol-
ton. Ragyogásával kitűnik a csillagok közül. Földünk 
bolygótestvérei amiatt is könnyen megtalálhatók, hogy 
ragyogásuk nem vibrál, mint a csillagoké.

-szerk-
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HIRdETÉsEK

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 szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt 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.

Szentkirályon, és a vele szomszédos 
településeken szántót, legelőt, kaszálót 
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219

Vastag száraz akác 3.100 Ft/q
Vékony akác 2.700 Ft/q
Vegyes akác 2.900. Ft/q
Nyár tűzifa 1.700 Ft/q

vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)

T: 0620/520-0081, 0620/415-0842

Ejnye-ejnye
Szomorúan, bosszankodva, állunk meg 
olyan látvány mellett, mikor azt látjuk, 
hogy egyesek tönkre teszik azt, amit 
mások építő, szépítő szándékkal létre-
hoznak. Ilyen látvány a Szent Erzsébet 
közön az egyik kétéves facsemete meg-
nyúzása. Hogy ki tette, vagy milyen 
szándékkal: talány. A szándékosság egy-
értelmű, még ha tudatlanul is. A fa ezt a 
kártételt valószínű túléli, mert nagyrészt 
csak az elparásodott rész sérült. Bicska, 
kés, esetleg tökpucoló eszköz lett igény-
be véve. Ejnye-ejnye. V.F.

Kedves kismamák,
kispapák!

Kérjük, akik már nem használják a baba-
zászlót, legyenek szívesek leadni az Ön-
kormányzatnál, hogy mások is tudjanak 
vizuális hírt adni családi örömükről. 

MÉg MINDIg SOK
A HÁTRALÉKOS!

Alapítványi kommunális célú befize-
tését teljesítheti Lévainé Anikónál a 
Községházán, de utalhat is a 11732208-
20038997-es számlaszámra.

NŐgYógYÁSZATI RÁKSZűRÉS
2016. november 11-én 8-10 óráig ultrahangos vizsgálattal egybekötött 
nőgyógyászati rákszűrés lesz az Egészségházban. A vizsgálat díja 5.000 
Ft. Időpontkérés: 70/339-0345 Osbáthné Erikánál

ÁLLÁSHIRDeTÉS
Szentkirály község önkormányzata pályázatot hirdet élelmezésvezető munka-
kör betöltésére, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban.
Feltételek: középiskola/gimnázium + élelmezésvezetői képesítés
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
További információ: www.szentkiraly.hu, www.kozigallas.hu, vagy dr. Lajos 
Krisztina (70/3820-599)


