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MEGHívó
A Szentkirályi Általános Iskola szervezésében az idén is megrendezésre kerül

a Jótékonysági gálaműsor 2017. november 24-én, 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 intézményünk művészeti oktatásának támogatását tervezzük.
Szeretettel várjuk Önt is rendezvényünkre!

Meghívó
A Szentkirályi

Általános Iskola
Mesemondó

versenyt rendez
2017. november 16-án

10:00 órakor 
a Művelődési Házban.

Mindenkit sok
szeretettel várunk!
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A képviselő-testület október 26-i ülésén történt
A Képviselő-testület 2017. október 

26-i ülésén 4 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontot dr. Lajos 

Krisztina ismertette a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges válasz-
tópolgárok számáról szóló helyi önkor-
mányzati rendelet tervezetéről.

Elmondta, hogy a helyi önkormány-
zat képviselő-testülete rendeletben hatá-
rozza meg a helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópolgárok 
számát. E kérdésben tehát egyértelmű 
jogalkotási kötelezettséget ró a képvise-
lő-testületre a törvényalkotó. Ezen túl-
menően további szabályozásra a képvi-
selő-testületnek nincs módja.

A törvény rendelkezése alapján helyi 
népszavazást kezdeményezhet az ön-
kormányzati rendeletben meghatározott 
számú választópolgár, ami legkevesebb 
a választópolgárok tíz százaléka, de ma-
ximum huszonöt százaléka lehet. Erre fi-
gyelemmel a rendelet-tervezet a válasz-
tópolgárok húsz százalékában határozza 
meg a minimumhatárt. A tervezetet a 
testület elfogadta.

A második napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina ismertette a Szentkirályi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

évi belső ellenőrzési tervét. Ezt a belső 
ellenőrzést minden évben elvégeztetjük 
Molnár István belső ellenőrrel. 

A harmadik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette az Önkormányzati Hi-
vatal belső működésének rendjéről szóló 
szabályzatokat lényegét. A szám szerint 
is sok, terjedelmében pedig igen nagy 
joganyag alapvető eligazodási pontokat 
rögzít a Számviteli rend, a pénzkezelés, 
a selejtezés, a kötelezettségvállalás, az 
önköltségszámítás, a leltározás, a kész-
letgazdálkodás és a bizonylati fegyelem 
terén.

Önkormányzatunk 2003. szeptember 
25-i ülésén határozta meg a Templom ut-
cában lévő 38 telkes osztás telekárait, az 
ebből önkormányzati tulajdonban lévő 
25 telekre (13 telek már előzőleg magán-
tulajdonba került). 

Az eladási ár akkor 600.- Ft/m2 volt 
(ezt 2006 decemberében emeltük 800.- 
Ft-ra), de két gödrös telek esetében en-
nek egynegyedét, további 6 esetében 
pedig kétharmadát állapítottuk meg. Ez 
utóbbi kategóriába tartozott a Hospice 
ház céljára eladott és legutóbbi ülésün-
kön hozott döntéssel visszavásárlás útján 
ismét önkormányzati tulajdonba kerülő 

két telek is (Templom utca északi végén 
a faluközpont felé eső saroktelek és a 
mellette lévő). A képviselő-testület a sa-
roktelek vételárát közműfejlesztési hoz-
zájárulással együtt bruttó 1.100.000.-, a 
mellette lévő telekét bruttó 1.000.000.- 
Ft-ban határozta meg.

Döntés született a Béke utcán lévő 
csere jogcímén önkormányzati tulajdonba 
került két telek áráról is. A Béke utca-Zrí-
nyi utca saroktelke esetében bruttó 2 mil-
lió, az egykori utat magába foglaló telek 
esetében 1.6 millió forint az eladási ár.

Szabó Gellért elmondta, hogy elfogy-
tak a fekete kukáink, lehetne használtan 
vásárolni. A testület végül 50 db 80 lite-
res kukaedény megvásárlásáról döntött.

A következő napirendi pontban Sza-
bó Gellért ismertette, hogy idén is nyer-
tünk támogatást szociális tűzifa pályáza-
ton. Idén 116 köbmétert vásárolhatunk, 
melyhez az önkormányzati önerő 516 
ezer forint.

Kutasi Ferenc tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy az Ady Endre utca né-
hány szakaszán kellene járdát építenünk. 
Az alapanyagunk megvan, már csak al-
kalmas munkaerő szükséges a kivitele-
zéshez.

Emlékművet avattunk
A 168 éve mártírhalált szenvedett 

Aradi vértanúkra emlékezve emlékmű-
vet avattunk október 6-án Szent István 
parkunkban. A míves alkotás elkészül-
tének folyamatairól a kivitelezővel Ko-
vács Menyhérttel beszélgettem. „A gon-
dolat már régóta foglalkoztatott, hogy 
hiányzik községünkből egy emlékhely 
az aradi vértanúk tiszteletére. Többször 
szóba került családi körben is. A nyár 
folyamán feleségem Kovácsné Lázár 
Ilona, a Szőke tanyában üzemelő tele-
pen meglátott egy óriási göcsörtös pla-
tánfa törzset, mellyel az aprítógép nem 
boldogult. Az ötlet adott volt, és a tulaj-
donos Halasi Ernő szívesen felajánlotta 
a fatörzset a nemes célra. A tervezési 
munkálatokba bevontuk Szabó Dórit, 
aki ajánlotta a törzset fekvő helyzetben 
elhelyezni. Legkézenfekvőbbnek egy-
egy fémből készült gyertya, és hozzá egy 
névtábla látszott. A gyertyák elkészíté-
se csak-csak kivitelezhetőnek látszott, 
azonban a rajta látható megfolyások 
elkészítése már szinte kilátástalannak 
tűnt. Végül is védőgázas technológiával 
sikerült élethű folyós gyertyautánzatot 

készíteni. Nem kis munka volt a fémfo-
lyásokat egy mederbe terelni. A névtáb-
lák kialakítása, elkészítése, sok aprólé-
kos munkával készült, hiszen a betűket 
egyenként kellett beütni. A famunkákat, 
tisztítás, a folyások helyeinek kialakí-

tását Czakó Lajos iparművész végezte. 
Az alap fatörzs tartósítását, impregnálá-
sát feleségem Ilona végezte. Nagy fel-
adat volt számomra ez a nagy munka: 
szeretem a kihívásokat.”

V.F. 
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Ez történt az óvodában
Mozgalmasan kezdődött az ősz az óvodások számára. A gyerekek legnagyobb örömére lovas kocsival jártuk körbe a falut. 

Ebben a programban a legkisebbek is részt tudtak venni.

A Cica és Maci csoportosok szüretelni is így mentek.

Október elején a Zene világnapján az óvónénik zenélése 
varázsolta el a gyerekeket.

Az állatok világnapján a Cica csoportosok a Zsuzsi tanyá-
ra látogattak. A Maci csoportosokat Szabó Ágikáék látták 
vendégül otthonukban.

végül a tök jó héten mindhárom csoport tököt faragott, 
tisztított, majd a hét lezárásaként kemencében sült tököt 
kóstolhattunk.

Ádámné Maróti Erika

Szeptember végén került megrendezésre a családi nap. A 
rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a három 
csoport közösen főzte az ebédet. 

November 8.  17 óra: Ezt olvastuk Szabó 
Magdától – felolvasó est.
November 10. 10 óra: Baba-mama kör.
November 16. 17 óra: CsibÉSZtúra – Te-
hetséges gyerekeknek ajánljuk.
November 20. 16 óra: Könyvtármozi, 
Vendégünk Kriskó János televíziós szer-
kesztő.

November 24. 10 óra: Baba-mama kör.
November 25. 9:30: Adventi naptár készítés.
December 4-től 10-ig használt könyvek 
vására az előtérben.
Részletes programjainkról tájékozód-
janak a könyvtár honlapján, facebook 
oldalán, és keressék kihelyezett plakát-
jainkat! 

NOvEMBERI pROGRAM
ELőZETESEK A KöNYvTÁRBóL

Anyakönyvi 
hírek

Született: Faragó Benedek 
2017. 10. 31. anyja neve: 
Szentkirályi Márta.

Elhalálozott: Varga Józsefné 
Szabó Judit élt 79 évet, Halasi 
Józsefné Bende Julianna élt 86 

évet, Farkas Béla Gyula élt 58 évet.
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Teher alatt nő a pálma
Angol, német, 

spanyol, zongora, 
gitár, úszás, lovag-
lás, tánc …

A különórák 
kapcsán ritkán ej-
tünk szót arról, men-
nyit bír a „jóból” a 
gyerek. Hasznukra 
válnak-e az iskolán 

kívüli tevékenységek, és normális-e, ha 
már az óvodások szülei azon tépelődnek, 
felveszik-e majd az egyetemre a cseme-
téjüket?

Az ősi latin közmondás szerint „pal-
ma sub pondere crescit”, teher alatt nő 
a pálma, ami a pálmafa szempontjá-
ból igaz. Minél dúsabbak, nehezebbek 
a törzs csúcsáról lehajló levelei, annál 
vastagabb törzset kell növesztenie, hogy 
elbírja a súlyukat. Azaz ahogy növekszik 
a teher, úgy lesz erősebb masszívabb a 
szépséges fa. Amikor sok évvel ezelőtt 
egy szigorú iskolaigazgató a túlterhe-
lések kapcsán elmondta ezt a hasonla-
tot, még tiltakoztunk volna, de ha ma 
találkoznánk vele, biztosan hozzáfűz-
nénk, hogy elszáradnának az üde zöld 
pálmafák, ha idegen, hozzájuk nem illő 
súlyokkal terhelnénk a törzsüket, vagy 
az ágaikat, mondjuk hintát szerelnénk 
rájuk. Sokszor tapasztaljuk, hogy elvész 
a gyerekkor, ha a picikre nem egy, ha-
nem öt-hat „hintát” is szerelnek a szüleik 
– csupa jóakaratból.

Rendje van annak …
Az a jó a gyereknek, kicsinek és 

kamasznak egyaránt, ha az életkoruk-
nak megfelelő életet élhetnek – mondja 
Szigethy Zsófia, aki magatartászavaros 
gyerekek és az új pedagógiai módszerek 
ismerőjeként sokszor tart előadást taní-
tóknak-tanároknak, ráadásul négygyer-

mekes édesanyaként ismeri a mai szülők 
vágyait, és az iskola problémáit. Ahogy 
a lárvából sem lesz ripsz-ropsz gyönyö-
rű pillangó, úgy a gyerek fejlődésének is 
megvan a maga rendje. Azaz nyugodtan 
kell átélniük a gyerekeknek az életko-
ruknak megfelelő örömöket, csalódáso-
kat, kudarcokat és sikereket ahhoz, hogy 
egy következő fejlődési stádiumba ke-
rüljenek. De a szülők jelentős része nem 
segíti elő a nyugodt fejlődést, inkább fo-
lyamatosan aggódik: az óvodában azért, 
hogy mi lesz a gyerekével az iskolában, 
alsóban azért, hogy miként fogja bírni 
a felsőt, ahol majd minden tárgyat más 
tanít, ha felsős, akkor azért, bekerül-e a 
neki megfelelő középiskolába. Félreér-
tés ne essék, nem őket hibáztatom. Hi-
szen korunk ijesztően eredményközpon-
tú, nem tűri a lemaradást az átlagostól, a 
jónak – divatosnak kikiáltottól való elté-
rést, de arra felhívom a figyelmet, hogy 
gyerekeink általában 8 órát töltenek az 
iskolákban, s ennyi idő alatt a felnőttek 
is kimerülnek. Sok gyereket már a nap-
köziből elvisznek valamilyen külön órá-
ra, jó néhányuk délután öt óra után vesz 
részt nyelvtanfolyamon, vagy edzésen, 
zeneórán, majd mindezt megkoronázza 
az otthoni este, amikor kiderül, hogy a 
napköziben nem készült el, vagy tele van 
hibával a lecke, tehát még tanulni kell.

Szigethy Zsófia szerint nem véletlen, 
hogy az úgynevezett menedzserbeteg-
ség tüneteit, amelyeket a 10 – 20 évvel 
ezelőtt felfokozottan stresszes életet 
élő vállalkozók produkáltak, az utóbbi 
időben a gyerekeken láthatjuk. És ezért 
nemcsak az általános és középiskolai 
pedagógusok felelősek, hiszen ma is sok 
az empatikus, gyerekszerető, a legújabb 
módszereket is ismerő szakember. Csak-
hogy a magas létszámú osztályokban 

nagyon nehéz a sajátos nevelési igényű, 
különleges bánásmódra, differenciált 
oktatásra szoruló gyerekek integrációja, 
s akkor még nem említettük a kötelező-
en használandó tankönyvek minőségét, a 
pedagógiai segítők hiányát, a túlmérete-
zett tananyagot és a gyerekek fáradtsá-
gát. Tehát a szülők, ha jót akarnak gye-
rekeiknek, akkor nagyon figyelik őket! 
Azaz nem a divatos különórákat favori-
zálják. 

A gyerekek nem egyformák, egye-
sek jól bírják a plusz terheket is, míg 
másoknak nagyon nehéz megszokni az 
iskola fegyelmét. Persze nem törvény-
szerű, hogy az utóbbiak egy életre rossz 
tanulók maradjanak, legfeljebb később 
érnek. Esetükben nagyon körültekintően 
kell iskolát választani, és valószínűleg 
ártanak a szülők, ha túl korán íratják be 
őket különórákra. Még akkor is, ha jogo-
san félnek attól, hogy az iskolában nem 
tanulnak meg rendesen egyetlen ide-
gen nyelvet sem. Érdemes kivárni, míg 
megerősödnek és kialakul bennük az ös-
szpontosítás meg a küzdés képessége, s 
csak a felső tagozat utolsó éveiben tesz-
nek rájuk nagyobb terheket! Ha egy szü-
lő megérti és elfogadja Ranschburg Jenő 
véleményét, akkor a gyerekéhez igazítja 
a különóráit, mert tudja, hogy milyen és 
mennyi terhet bír el. Figyeljék csak, mit 
ír a kiváló pszichológus! „Ha elültetek 
egy tuját, teljesen kizárt, hogy ciprust 
akarjak belőle nevelni, mert lehetetlen! 
Ha az ember tujának született rettentő 
nehezen válhat ciprussá, hiába is eről-
tetik a szülők. A gyermeknevelés igazá-
ban a mag kibontakozásának segítése és 
nem az, hogy én kitalálok egy karaktert 
és különféle nevelési elvek segítségével 
próbálom kinevelni!” Folytatás a jövő 
hónapban.     Margó néni

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklődőt 2017. december 9-én 
szombaton a Művelődési ház udvarára 
hagyományőrző disznóvágásra, vala-
mint a Községháza előtti térre Kará-
csonyfa és Betlehem állításra.

Program: 6.30 órától disznóvágás, 
perzselés, majd feldolgozás. 12.30 Kö-
zségi karácsonyfa feldíszítése, Betle-
hem felállítása. 14.00 órától Disznóto-
ros kóstolás.

Szívesen látjuk a falu apraját és 
nagyját! Jöjjön el, legyünk együtt, érez-
ze jól magát!

A varga, a szikra és a bab
Egyszer volt a világon egy varga*, egy 
szikra és egy bab, ezek mind a hárman 
elmentek utazni. Út közben egy víz mel-
lé értek, de nem tudtak rajta átmenni, 
mert csak egy szalmaszálból volt a híd. 
Tanakodtak egy darabig, egyszer azt 
mondja a bab:
Eredj te, varga, próbáld meg, át lehet-e 
menni.
Én nem próbálhatom, mert nehéz ember 
vagyok, s beleesem; eredj átal te, bab!
Hiszen és sem mehetek, mert én is ne-
héz vagyok; menj átal te, szikra, te úgy 

is könnyű legény vagy!
A szikrának nem kellett sok bíztatás, fel-
ugrik a szalmahídra, de alig halad egy pár 
lépést, meggyullad a szalmahíd, elég, s a 
szikra belepottyan a vízbe és sisteregve 
eltűnik. Amint ezt a bab meglátta, akko-
rát kacagott, hogy menten ketté repedt. 
Nosza, a varga kapja a tűt és az árat**, 
összevarrja, s egy nagy fekete foltot vet 
a babra. Aki nem hiszi nézze meg, máig 
is ott van rajta a fekete folt.
*varga - cipész
**ár – bőrlyuggató szerszám



2017. november                              SZENTKIRÁLYI HíRMONDó                                5. oldal

gARAbOncIÁs dIÁk
vágó-kör 85

Bizony, felemelő és lélekajtó-nyito-
gató volt október 21-én a Vágó János 
Gazdakör ünnepsége a felsőszentkirályi 
körépület, az ún. Vágó-kör felújítása 
alkalmából. Érdemes visszatekinteni a 
gazdakör akkori időszakára és itt a lap 
hasábjain is közreadni, hiszen jövőnk-
nek értelmet csak a múltunk adhat.

A szervesen – tehát magától – alaku-
ló korábbi magyar társadalmat hihetet-
len gazdagság jellemezte az önkéntes és 
alulról szerveződő közösségi életben is. 
Tevékenységük jellege, működési kö-
rük szerint megkülönböztethetők voltak 
a társas körök (olvasókörök, dalárdák, 
polgári körök, kaszinók); a jótékony 
egyletek; a segélyegyletek (temetke-
zési biztosító egyesületek); az önkén-
tes tűzoltó egyesületek; a tudományos 
egyesületek; a művészeti egyesületek; 
az ipartársulatok, kereskedelmi gaz-
dasági egyesületek; sportegyesületek 
(pl: Magyar Turista Egyesület is); a lö-
vészegyesületek; egészségügyi egyesü-
letek (pl: Tuberkulózis Ellen Védekező 
Vasvármegyei Egyesület); vallási, egy-
házi karitatív egyesületek; nemzetiségi 
egyesületek (pl: Magyarországi Néme-
tek Egyesülete); szakmai egyesületek 
(pl: Szolnoki Vasutas Méhész Egyesü-
let, orvos, jogászegyesületek); vadász-
egyesületek, vadásztársaságok.

A régi Magyarország területén 1878-
ban az ipartestületekkel együtt 3.995 
egylet, egyesület működött. 1910-ben 
4.078 ilyen szerepelt az adatok között, 
s 1937-ben a csonka országban már 
16.747 civil szervezet volt.

Kecskemét pusztái közül ebben az 
időszakban az egyik legnépesebbnek 
tekinthetjük a felsőszentkirályit! 1910-
ben Kecskemét mintegy hatvanötezres 
lakosságából 31.000 lélek külterületen 
élt. Ekkor, az 1910-es népszámlálás 
szerint Felsőszentkirályon 2.219 lakost 
írtak össze (Alsószentkirályon 945-öt, 
Borbáson 578-at). Városföldön írtak 
össze ennél több, 2.283 polgárt, a töb-
bi külterületi pusztákon egyenként is 
1.600-nál kevesebben éltek. (1930-ban 
Felsőszentkirály: 2.259 lélek, Alsó-
szentkirály: 1.153 lélek, Borbás: 676 
lélek)

Ismeretes, hogy a mai Vágó János 
Gazdakör elődje, az 1912-ben meg-
alakult „Kecskemét-Felsőszentkirályi 
Gazdasági és Olvasókör.” Alapszabá-

lyában a következő célkitűzés szerepelt: 
„Általános és gazdasági szakismeretek 
terjesztése. Alkalomnyújtás barátságos 
eszmecserére, tapasztalatok és gondola-
tok kicserélésére.”

Megerősödését nyilván hátráltatta az 
1914 nyarán meginduló Nagy Háború, 
amelybe egyre nagyobb számban vitték 
katonának az alföldi települések lakos-
ságát, sok esetben az országos arányszá-
mukat meghaladó mértékben is.

Tudjuk, hogy éppen itt, a szomszé-
dos iskolaépületben helyezték el a Nagy 
Háború helyi, felsőszentkirályi vesz-
teségét tartalmazó emléktáblát, ame-
lyen, bizony, 28 helyi földműves neve 
olvasható, s akkor még nem beszéltünk 
a megrokkantakról, a légnyomást szen-
vedettekről, az elméjükben-lelkükben 
megháborodottakról. 1930-ra derültek 
ki Kecskemét háborús veszteségének 
pontos számai is, ugyanis még a húszas 
évek közepén is érkeztek vissza hadi-
foglyok, s a húszas években folytak le 
az eltűnt katonák holtnak nyilvánítási 
eljárásai. Az 1930-as összesítés szerint, 
Kecskemét – s ebben benne vannak a 
külterületi puszták is! – összesen 3.380 
katonát veszített, ebből 580 az eltűnt, 
holtnak nyilvánított, s kiderült 204 ka-
tonáról, hogy haláluk nem volt anya-
könyvezve, de holtnak nyilvánítva sem 
voltak.

1932-re készült el a gazdakör szék-
háza, helyi kifejezéssel a körépület, a ma 
is látható épület. Az épület felavatására 
a gazdakör 1932. június 12-ére díszköz-
gyűlést hívott össze, azt követően pedig 
nagyszabású táncmulatságot rendeztek.

A díszközgyűlés a Himnusz ének-
lésével kezdődött, megnyitó beszédet 
Vágó János elnök mondott. Avatóbe-
szédet tartott dr. balásfalvi Kiss Endre 
alapító tag, kecskeméti lakos, a Kecs-
keméti Közlöny című napilap szerkesz-
tője. Üdvözlő beszédet mondott Nyúl-
Tóth Pál Kecskemét városi tanácsnok, 
Sándor István országgyűlési képviselő, 
tiszteletbeli gazdaköri tag és Vaja Béla 
dr., a kecskeméti Gazdasági Egyesület 
alelnöke. A beszédeket elnöki zárszó 
követte, majd a Szózattal zárult a dísz-
közgyűlés.

Ismerjük a gazdakör akkori vezető-
ségét: az elnök Vágó János volt, alelnök 
Dugár Imre és P. Seres László; jegyző 
Koch Ferenc tanító, és Utassy Gábor. 
Pénztárnok Szabó Ferenc volt, a könyv-

táros H. Kiss József, a háznagy Cs. Ko-
vács János volt, ellenőrök pedig H. Kiss 
Antal, id. Utassy József, id. Kele István, 
és Kiss Ferenc.

A táncmulatságnak külön rendezői 
voltak: Cs. Kovács József, Nagy György, 
S. Tóth István, H. Kiss István, Barta 
Ambrus, Marsa Imre, Sz. Kovács Ger-
gely, Vágó József, id. Jónás Pál, T. Tóth 
Sándor, H. Kiss János, H. Kiss Pál, P. 
Tóth István, Vecsei Ferenc, Sz. Kovács 
Ferenc, Vecsei Sándor, Szabó Ambrus; s 
voltak még külön ifjúsági rendezők is. A 
cigánybíró Czira Balázs volt, (jó lenne 
kideríteni, helyben mit is jelentett ez), a 
csapos pedig Horváth Ambrus.

Az 1932. évi díszgyűlésen készült 
fénykép, amely a Petőfi Népe 1987. jú-
nius 29-ei számában megjelent, a párt-
állami évtizedek első nagy, nyilvános, 
Vágó-köri tanyatalálkozójáról szóló 
tudósítás szerint, még 1987-ben is meg-
volt. Jó lenne, ha előkerülhetne!

Az 1940-es évek második fele a 
társadalom teljes és erőszakos átala-
kítását hozta: a tulajdontól megfosz-
tást jelentette az államosítás; a jövőtől 
megfosztást a felekezeti iskolák teljes 
államosítása és a jelentől megfosztást az 
egyesületek, társas körök egy tollvonás-
sal való feloszlatása. 1945 augusztusa és 
1950. december 31-e között 10.443 ci-
vil szervezet feloszlatását hirdették ki a 
Magyar Közlönyben. A Kecskemét-Fel-
sőszentkirályi Gazdasági és Olvasókör 
feloszlatását a Magyar Közlöny 1949. 
december 17-ei számában tették közzé, 
a rossz emlékű Kádár belügyminiszter-
sége alatt.

Ez évben évfordulók szép számmal 
kapcsolódnak a Vágó-körhöz is! Éppen 
105 éve, 1912-ben alakult meg a Fel-
sőszentkirályi Gazdasági és Olvasókör. 
Éppen 85 esztendeje, 1932. június 12-
én történt a körépület felavatása, éppen 
85 éve született Faragó István, aki a 
háború után is fenntartotta a gazdakör 
eszményét, szervezett is rendezvénye-
ket; éppen 30 éve, 1987 nyarán zajlott 
az első olyan nyilvános, nagyszabású ta-
nyatalálkozó a pártállami rendszerben, 
amelyről már a megyei sajtó is tudósí-
tott, és éppen 25 esztendeje a Szentkirá-
lyi Vágó János Gazdakör újraszervezé-
sének és bírósági bejegyzésének!

Békesség veletek! A kő marad. És a 
Vágó-kör is.

--bor--
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Az előttünk álló időszak egy-
házi programjai a következőkép-
pen alakulnak ebben az időszak-
ban.

November 11-én Tours-i 
Szent Márton püspök ünnepét 
üljük. 

Egyházi évünk november 26-
án zárul, ekkor Krisztust, mint a 
Mindenség Királyát ünnepeljük. 
E vasárnapon tartjuk minden 
jubiláns házasunkért a szentmi-
sét, megáldjuk újra gyűrűiket és 
hálát adunk az eltelt időszakért, 
annak minden történéséért, erő-
sítve azt a hitünket, hogy semmi 
sem történik véletlenül és Men-
nyei Atyánk tudta nélkül. 

December 3-án lesz Advent 
első vasárnapja és megkezdő-
dik a karácsonyra való szoro-
sabb felkészülésünk. Az adventi 
hétköznapok szentmiséi hajnal-
ban kezdődnek majd 05.45-kor, 
hogy mind a munkába indulók, 
mind az iskolások részt tudjanak 
venni ezeken a kedves hangulatú 
liturgiákon.

Addig is, amíg elérkezik eme 
készület ideje, megpróbálunk fi-
gyelni arra, hogy ne csak a külső 
magatartásunk legyen Krisztusi 
és ne csak megjátsszuk Krisztus 
követését. Ezt a fajta jámbor-
kodást még a bensőnkben is jó 
lehet elkerülni, hogy inkább a 
lelkünkből áradjon Jézus, a sza-
vainkon és a tekintetünkön ke-
resztül.

Ahogy az Oltáriszentségben 
átlényegül a kenyér, úgy nekünk 

is hasonlóképpen, bár nem lé-
nyegünkben - mert azt nem lehet 
- hanem lelkivilágunkban kell 
átalakulnunk. Segítségünkre van 
ebben minden önmegtagadás, 
elmélkedés, gyónás. 

Páli Szent Vince kérdez-
te, hogy „Mit tenne a helyem-
ben itt és most a Krisztus?” ... 
és ezt higgyétek el, megérzi az 
ember. Amikor megkérdezzük 
magunktól, hogy „mit tettem én 
Krisztusért?”, vagy hogy „úgy 
tettem-e ahogy elvárta volna?”, 
akkor mindig alakul bennünk az 
istenképiség, mindig alakítjuk 
magunkat, hiszen az mindannyi-
unk végső célja, hogy amikor az 
Atya elé kerülünk, azt mondhas-
suk, hogy hasonlítunk Fiára. 

Volt egyszer egy jezsuita, aki 
Mexikóban élt a keresztényüldö-
zés idején. Sok furfangos dolgot 
csinált ... például egyszer embe-
reket szöktetett ki az országból, 
átcsempészte őket a határon, 
jobb sorsot szeretett volna sze-
rezni nekik. Majd ő is megszö-
kött az igazságszolgáltatás elől. 
Végül aztán elkapták és agyon-
lőtték. Mielőtt jezsuita lett vol-
na, istenkeresőként betért egy 
templomba, de csak a prédikáció 
végét kapta el, ami így szólt: „Jé-
zus meghalt értetek. Te mit tettél 
őérte? Ámen.” - sok harcon, gon-
dolkodáson, kudarcon és sikeren 
át halálakor, még kivégzése előtt 
ez a fickó azt mondta: „Ennyit 
tudtam tenni...”. 

Visszatérve októberi ájtatos-

ságunkra, amikor a Boldogsá-
gos Szűz Máriát kértük közben-
járásra, mindig gondolhatunk 
arra, hogy a Szűz Anya hogyan 
végezte ezt, vagy azt a munkát. 
Vele úgy beszélünk, mint egy 
anyával. Egy gyermek is, ha 
megkergeti a kutya, az anyjához 
fut, mert ott érzi magát bizton-
ságban, pedig a kutya az édes-
anyját is megharaphatja és nem 
fogja azt mondani, hogy „hű-ha, 
ez az anyuka, na akkor inkább 
bocsánatot kérek és keresek egy 
másik gyereket, akit megkerget-
hetek”. Mi is Máriához megyünk 
panaszkodni (Ő a Jótanács Any-
ja) és nem más emberekhez fu-
tunk, mert ők nem biztos, hogy 
meg fognak érteni. Talán csak 
annyit fognak mondani, hogy 
miért nekik kell megvigasztalni-
uk minket, amikor nekik is volna 
elég panaszolni valójuk. Érthető 
mindez és ugyanakkor ébren is 
kell maradnunk a szükségre és 
mások bajára. Amikor viszont 
mi visszük bajainkat Isten elé, jó 
tudni, hogy van egy égi közben-
járónk, egy égi édesanyánk, aki 
mindenen át megért bennünket, 
átkísér a bajokon és ad gondo-
latokat, jó indításokat, és ennek 
felismeréséhez kívánok minden 
kedves testvéremnek nyitott szí-
vet, akár beletörődésben, akár 
örömökben jámborságot. Hogy 
legyen ez számunkra valóban 
szép ősz.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Kálvin János nevéhez fű-
ződik az „égő szívet tartó 
kéz” jelkép. Ennek jelenté-
se: „Szívemet égő áldozatul 
emelem az Úrnak”. Ez a jel-
kép a Soli Deo Gloria refor-
mátus diákmozgalom jelvé-
nyévé is vált.

A szív a bibliai gondolko-
dás szerint az érzelmek köz-
pontja. Ezt átvette a magyar 
nyelv is: „szívből szólt” vagy 
„szívére beszélt”. Az áldozat 
szintén fontos, különösen 
az Ószövetségben. Ugyanis 

nemcsak vétekáldozat van, 
amiben az ember bűneiért 
kér bocsánatot, hanem hála-
áldozat is. Kálvin János há-
laáldozatként Istennek aján-
lotta életét, szívét. Kálvin 
jelképe, az égő szív, kifejezi, 
hogy életét Istennek adta, 
az Ő irgalmas kezébe tette 
le Krisztus által. Kereste Is-
ten vezetését, útmutatását az 
életben.

Kálvin János személye 
nagy jelentőségű a reformá-
ció során. Teológiája, gon-

dolatai révén 
formálódott, 
alakult ki a 
r e f o r m á t u s 
egyház. Ő 
volt az, aki a Luther Márton 
által elindított refomációt to-
vábbvitte, folytatta. 

Kálvin életét valóban 
tükrözte ez a jelkép, és 
minden hívő református 
embernek példaként szol-
gálhat ez a lelkület: szívün-
ket égő áldozatul az Úrnak 
szánni. 

REFORMÁTUS ÉLET

Református jelképünk: Égő szívet tartó kéz

SZENTKIRÁLYI REFORMÁTUS
EGYHÁZKöZSÉG ALKALMAI

NOVEMBER

Istentisztelet – minden vasárnap 10 óra 
Gyermekistentisztelet - minden vasárnap 10 óra
Bibliaóra - november 14. 18 óra
Nőszövetségi és déli presbiteri konferencia (Kiskunhalas)- november 18.
REFISZ Nap (Kecskemét)- november 18. 9:30-18:00
presbiteri gyűlés – november 21. 18 óra
Presbiteri délután / továbbképzés (Kunszentmiklós) – november 26.
Házi istentisztelet - november 27. - december 1.
Énekkar – keddenként 17 óra
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BüSZKESÉGEINK
Október 13-án a felső tagozatosok 

4 csapattal részt vettek a kecskeméti 
Zrínyi Ilona Általános Iskolában meg-
rendezésre kerülő Bolyai Matematika 
Csapatversenyen. A megyei forduló-
ban a 8. osztályosok „Kocka Dinnye” 
csapata, név szerint Kovács Rita, Mol-
nár Gábor, Polyák Nóra és Rohács 
Letti az előkelő 2. helyen végeztek.

Köszönjük a felkészítő pedagó-
gus, Kenderesi Rozália munkáját, va-
lamint a gyerekek lelkesedését. Gra-
tulálunk!

Jól telt ez a nap!
Kellemes, már-már nyárias 

időnk volt a családi napon, ok-
tóber 14-én. Sportolással, sok-
sok játékkal és közös ebéddel 
telt el a nap, amelyen mindenki 
kivette a részét a munkából és 
a kikapcsolódásból is. 

Köszönjük az SZMK anyagi 
segítségét, Gyenes Lászlónak 
és Kutasi Istvánnak pedig a fi-
nom ebédet!

Katzné Almási Zsuzsanna
int.vez.

A legfiatalabb résztvevő Közös bemelegítés

Elkészült az ebéd

Ha ősz, akkor papírgyűjtés

Idén is nagy mennyiségű papírt sikerült összegyűjteni az iskolásoknak. Köszönet mindenkinek, aki segítette a gyerekek munkáját!



2017. november                              SZENTKIRÁLYI HíRMONDó                                9. oldal

KöNYvTÁRI HíREK 
Csak tiszta forrásból
 Az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség 
szervezésében 2017 ok-
tóberében megrendezésre 

került a hazai könyvtári rendszer legát-
fogóbb, több mint egy évtizedes múltra 
visszatekintő programsorozata, az Or-
szágos Könyvtári Napok. Az esemény-

sorozat idén a CSAK TISZTA FOR-
RÁSBÓL összefoglaló címet kapta. Ez a 
néhány szó Bartók Béla Cantata Profana 
művének befejező gondolata. A „tiszta 
forrás” környezetünk szépségeinek vé-
delmére és megbecsülésére is utal. Minél 
többen, minél több oldalról erősítjük a 
gyerekekben és felnőttekben a környezet 
iránti szeretet igényét, talán annál job-

ban odafigyelnek arra. Jó 
lenne, ha sokan hinnének 
abban, hogy amennyiben 
közösen megtaláljuk azokat a lehetősé-
geket, amelyekkel naponta tehetünk is 
közvetlen környezetünkért, az életünk 
szebb, tartalmasabb és egészségesebb 
lesz. A szentkirályi könyvtár is csatlako-
zott a programsorozathoz.

Dr. Sebéné Csatári Eszter a 8. osztályo-
sokat fogadta egy előadással, melynek 
címe Kérdezze meg a gyógyszerészt. 
Ennek keretében a tanulók képet kap-
hattak a gyógyszerész munkájáról, a kü-
lönböző gyógyszer típusokról és a meg-
előzés fontosságáról. 

Sebéné Dr. Csatári Eszter előadásán a 
8. osztályosok.

Balázs Hajnalka református lelkész, lel-
kigondozó, képzésben lévő szupervizor 
tartott előadást Boldogság útján címmel. 
Boldog ember az lehet, akinek megfe-
lelő az énképe, és ez összhangban van 
belső egyensúlyával, illetve kapcsolata 
környezetével harmonikus. Ezek megte-
remtése nem is olyan egyszerű, de töre-
kedni kell rá. 

Balázs Hajnalka a Boldogság útján 
című előadáson

A 7. osztályosok Szentkirály - egy tisz-
ta víz forrása című foglalkozáson vettek 
részt. Ezen a víz szervezetben betöltött 
szerepével, a Szentkirályi Ásványvíz 
Kft-ben folyó munkával és a Föld víz-
hiánnyal küzdő területein élők életével 
ismerkedhettek. 
5-6. osztályosok a Vizes nyomkere-
ső játékban vízparti élőlényekkel is-
merkedhettek, a 3-4. osztályosok pedig 
a Békabuzogánytól a rucaörömig című 

foglalkozáson feladványokat oldottak 
meg a vízpartok lakóival kapcsolatban.

Jó hangulatú csoportmunkán a 4. osz-
tályosok

Októberben 3 alkalommal is találkozhat-
tak egymással az anyukák és gyermekeik 
a könyvtárban. Október 13-án, pénteken 
sok kismama jött el a Baba-mama körbe. 
A játékon, beszélgetésen túl meglepetés-
ként meghallgathatták Maros Krisztina 
Egy pöttyös nap című meséjét. Ehhez 
kapcsolódóan a nagyobbak kis képeket 
is alkothattak ujjpöttyözéssel.

Közös munka

Szeptember 27-én Baba-mama körünk 
vendége Szabó Béláné IBCLC, védőnő 
okleveles táplálkozástudományi szak-
ember volt. Indító témájának címe: Csa-
csogó csemeték, melyben a kisgyerme-
kek beszédfejlődéséről beszélt. A kicsik 
persze elsősorban a játékkal, meseköny-
vekkel voltak elfoglalva, de az anyukák 
így viszonylag nyugodtan hallgathatták 
meg Ritát, és tehették fel kérdéseiket a 
védőnőnek.

Baba-mama kör a könyvtárban

Legnagyobb kedvencünk a mák
A Szentkirályi Patika és Szentkirályi 
Könyvtár, Információs és Közössé-
gi Hely közös rajzpályázatot hirde-
tett Legnagyobb kedvencünk a mák 
címmel. A beadási határidőt meg kel-
lett hosszabbítani, de így is elég kevés 
alkotás született a témában. A kis szá-
mú pályázatnak köszönhetően viszont 
minden résztvevő emléklapot és aján-
dékcsomagot kapott, a helyezettek pe-
dig könyvjutalomban is részesültek.  
Helyezések: Óvodás korcsoport: 1. Susa 
Karina, 2. Szakáll Dóra, 3. Susa Patrik. 
Iskolások: 1. Csikós Boglárka, 2. Kutasi 

Ferenc, 3. Bimbó Eszter. Különdíj: Far-
kas Balázs.

Iskolás alkotók az ajándékokkal
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MEGEMLÉKEZÉS OKTóBER 23-RóL
 Október 20-án a Szentkirályi isko-

lások koszorúzással és ünnepi műsorral 
emlékeztek az 1956-os forradalomról. 
Az ünnepség az 56-os emlékművünk-
nél kezdődött, ahol Szabó Gellért pol-
gármesterünk az emlékezés koszorúját 
helyezte el iskolásaink közreműködé-
sével. Ezt követően ünnepi műsorra 
került sor, művelődési házunkban a 7. 
osztályosok előadásában „Ilyen nagy 
dolog a szabadság” címmel. A mű-
sort Bimbóné Ádám Mónika, és Jónis 
György tanárok rendezték. Az ünnepi 
köszöntőt Szabó Gellért polgármester 
mondta.
Koszorú elhelyezése

Jónis György Jelenetek a műsorból

Tökjó délelőtt a könyvtárban

Hagyományainkhoz híven idén 
is vártuk a gyerekeket tökfaragásra a 
könyvtárba. Mindenki nagyon szép, 
méretes tökökkel érkezett. Kis ötlete-
lés után mindenki nagy lelkesedéssel 
fogott a munkához, persze a tök belse-
jének eltávolítása, már nem okozott ek-

kora sikert. Végül szép lassan elkezdtek 
kialakulni a denevéres, pókos, macskás, 
vagy csak épp a különös arcú töklám-
pások.

A foglalkozás végén egy egyszerű, 
de nagyon mutatós halloween-i dekorá-
ciót is készíthettek a gyerekek.

Csillagvizsgáló
Nagyon vártam már, hogy a Csillag-

vizsgálóba menjünk. Busszal utaztunk be 
Kecskemétre. Egy kis séta után megér-
keztünk az épülethez, amelynek a tetején 
volt a Csillagvizsgáló. Egy bácsi fogadott 
bennünket, aki beszélt nekünk a távcsőről, 
a Napról. Ezután mindannyian belenéz-
hettünk a távcsövekbe, mert volt egy kicsi 
meg egy nagy. Nagyon szép látvány tárult 
elém, amikor megláttam a Napot. A színe 
vöröses narancssárga volt. Napfoltot is lát-
tam rajta. Tetszett, amikor bezártuk a Csil-
lagvizsgáló gömbtetejét. Nagyon szeretnék 
máskor is elmenni a Csillagvizsgálóba.

Balázs Magor (4. osztály)
A Csillagvizsgáló kupolájába lépve 

döbbentünk rá, hogy milyen nagy ez a 

szerkezet. Azt hittük, hogy egy nagy táv-
cső lesz, de három volt, amiből kettőt hasz-
náltunk. Az előadó bácsi kérdéseket tett 
fel a Napról. Ezekre próbáltunk helyesen 
felelni. Aztán sorban belenézhettünk a két 
távcsőbe. Az egyik távcsőben a Napnak az 
egyik részét lehetett látni, ahol egy fekete 
pont volt, amit „légypiszoknak” hívtunk. 
Ez tulajdonképpen egy napfolt volt. A má-
sik távcsőben egy piros pöttyként lehetett 
látni az egész Napot. Kíváncsiak voltunk, 
hogyan fordítják meg a kupola tetejét. Az-
tán lecsukták a rést, amin ki lehetett látni 
és teljesen sötét lett. Nagyon jól érezte 
magát az egész osztály. Nekem legjobban 
a „légypiszok” tetszett. Köszönjük az uta-
zást!

Darányi Zsombor (4. osztály)
Aznap a csillagokról tanultunk. Márti-

ka néni, hogy jobban megértsük a csilla-
gokat, elvitt a Csillagvizsgálóba. Busszal 
indultunk Kecskemétre. A kupolához egy 
keskeny lépcső vezetett fel. Amikor mind-
annyian felértünk, bemutatkozott a bácsi, 
és a bolygók rendszeréről mesélt nekünk. 
Sok érdekes dolgot hallottunk. Majd sorba 
álltunk, és megnéztük a Napot két külön-
böző távcsőből. Mikor sorra kerültem, na-
gyon izgatott voltam.  Amikor belenéztem, 
láttam a Napot és rajta egy foltot. Végül 
a bácsi becsukta a kupolát és még meg is 
forgatta. Ez egy nagyon érdekes, és izgal-
mas nap volt.

Szabó Luca (4. osztály)
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Birsalmás csirkecomb
Elkészítési idő: 1 óra 20 perc, 4 főre

Hozzávalók: 4 nagyobb csirkecomb, só, 
őrölt fekete bors, 1 kg érett birsalma, 1 cit-
rom leve, 2 evőkanál méz, fél mokkáskanál 
őrölt fahéj, 4-5 szegfűszeg.
1. A csirkecomb bőrét lefejtjük és a húst 
enyhén megsózzuk, megborsozzuk. Utána egy tepsibe fektet-
jük, félpohárnyi vizet aláöntünk, majd lefedve sütőbe toljuk. 
Kis lánggal (kb. 160 C), saját levével többször meglocsolva 
kb. 1 óra alatt puhára sütjük.
2. Közben a birsalmát meghámozzuk, félbehasítjuk, magházát 
kimetsszük, húsát cikkekre vágjuk és lábasba szórva annyi 
vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi. Csipetnyi sóval, a cit-
rom levével, a mézzel ízesítjük, a fahéjjal meg a szegfűszeg-
gel fűszerezzük. Fölforraljuk, majd lefödve kis lángon kb. 20 
percig pároljuk.
3. A puha birsből személyenként 4 szép cikket szűrőkanállal 
kiemelünk. A többit annyi főzőlével törjük át, hogy püré sűrű-
ségű legyen. A fölszeletelt birset a csirkéhez adjuk, egy kevés 
főzőlevet ráöntünk és a sütőbe visszatolva megforrósítjuk. 
Tálaláskor a birspürével körülöntjük. Párolt rizst is tálalha-
tunk hozzá.
Tipp: célszerű nagyobb mennyiségű birsalmapürét főzni, 
mert adagonként lefagyasztható, így amikor már nem kapni 
ezt a pompás gyümölcsöt, ezeket a finomságokat akkor is 
elkészíthetjük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Október időjárása
Kegyes aján-

dékot kaptunk a 
természettől októ-
berben. Nemcsak a 
kirándulók, a sétálni 
vágyók részesültek 
a kellemes időjárás-
ból, hanem a mező-
gazdaság is. Jól jár-
tak, akik kivártak a 
kukorica, a napraforgó betakarításával, hiszen a szárítást meg 
lehetett spórolni. Ősszel porba, tavasszal sárba vess, tartja a 
népi bölcsesség, eső az majd lesz, csak háztető legyen. Az idén 
ezt ki lehetett használni. A jó időjárásnak tudható be, hogy el-
maradt az október végi ingázás a vadlúd, és darvak csapatánál. 
Az északi országokból érkező varjak 20-a után jelentek meg, 
késtek. Nem jöttek az ökörszemek, viszont a kerti rozsdafar-
kúakból még november 2-án is lehetett látni. Időjárás jósoló 
növény az ökörfarkkóró, ha sokáig virágzik, hosszú lesz az 
ősz, márpedig az idén sokáig nyílott. A hőmérséklet a hónap 
elején 20 C fok körül alakult, 15-től egy hétig megközelítette 
a 25 C fokot is. A hónap utolsó napjainak időjárás előre jelzé-
sei alapján hideg frontot jeleztek, amely 29-én meg is érkezett 
óriási viharral, meg persze kiadós csapadékkal. Országosan is 
a vihar sokfelé katasztrófa helyzetet teremtett, tetőket rongált 
meg, fákat csavart ki tövestől, tört ketté. Csapadék viszonyok: 
3-án 1,2 mm, 5-én 0,1 mm, 22-én 26,2 mm, 23-án 6,5 mm, 
27-én 3,6 mm, 29-én 6,6 mm. Összesen: 44,2 mm. A sokévi 
átlag: 34 mm.

Vecsei

Köszönet
Csodás valóság voltál, 

Most utolérhetetlen álom lettél.
Fájó szívvel búcsúzom

varga Józsefné Jucika nénitől,
gondozónőd Erzsike.

Köszönöm a gyászoló család bizalmát, hogy részese 
lehettem Jucika néni nehéz, fájdalmas napjainak

megkönnyítésében. Gömöriné Erzsike

BABAÚSZÁS
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő kisgyermeket 
(3 hónapos kórtól) szülővel a harminc perces éneklős, 
vizes foglalkozásra. Helyszín: Népfőiskola Alapítvány 
Gyarmati Dezső Tanuszoda.
Időpont: 2017. október 16-tól hétfőnként 14.30-15.00 
óra. Költsége: 2000 Ft/alkalom, amely tartalmazza a 
szülő részvételét is.
Úszópelenka használata kötelező! A részvétel feltétele a 
megfelelő egészségi állapot!
Elérhetőségek és bővebb információ: Oktató: petőfi-
Tóth Kíra. Tel: +36 20/564-1703
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklő-
dőt!



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 Polgármes-
teri 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: sztkhir-
mondo@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
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, 
legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő tele-
fon: 06-20/9424-219.
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő el-
adó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.
* Szentkirályon eladó 2 hektár 18-20 éves akác-nyár vegyes 
erdő. Irányár: 5.7 millió Ft. Érdeklődni lehet: 30/3885-909
* Eladó Lada személygépkocsi Szentkirályon. Érdeklődni a 
06 76 445 072 telefonszámon.
* 15 ha szántó és saszla szőlő kiadó. Érdeklődni és ajánlatokat 
telefonon lehet adni: Bimbó János +36 20 9417-007.

Nőgyógyászati rákszűrés
2017. november 24-én 8-10 óráig ult-
rahangos vizsgálattal egybekötött nő-
gyógyászati rákszűrés lesz az Egész-
ségházban. A vizsgálat díja 5.000 Ft. 
Időpontkérés: 0670/339-0345 Osbáthné 
Erikánál.

Ne sírj azért, mert szeretsz!
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmenet a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és Te is önmagad vagy.
Akik egymáséi voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál!
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szava-
kat!
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük!
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts!
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is hallható 
volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz!
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
miért lennék a gondolataidon kívül …
Csak mert a szemed most nem lát engem,
nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne egész letisztult,
szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves … ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz …

Szent Ágoston


