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Minden Kedves Olvasónknak békés,
szeretetben gazdag Karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új évet kíván a Szentkirályi
Hírmondó szerkesztősége!

HÍRMONDÓ

Ezt a napot vártad egész éven át,
érezted az élet néha bánt.
Ha eljön az ünnep, a könnyeket felejtsd el!
Pár óra, hidd el – a világ, ünnepel!

MEGHÍVÓ

A Szentkirályért Közalapítvány
szeretettel várja az
adományozókat és a vendégeket
hagyományos
Karácsonyi ünnepségére
2017. december 17-én
vasárnap fél háromra
a Művelődési házba.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Karácsonyi
ünnepségét
2017. december 21-én,
csütörtökön
11:30 órakor tartja
a művelődési házban.
A rendezvényre mindenkit
szeretettel várunk!

A TARTALOMBÓL:

• A képviselő-testület november 28-i ülésén
történt • Könyv térségünk értékeiről • A
Mikulásnál jártunk • Színház volt nálunk •
25 éves a Szentkirályi Tánccsoport • Egyházi
oldalak • Novemberi könyvtári hírek •
Mesemondó verseny • Köszönjük a támogatást! • Arany - emlékév 2017. • Megújult a
Vágó Kör • Sajtóközlemény • Fontos! • Még
mindig nem késő • November időjárása •
Anyakönyvi hírek • Hirdetések •

2. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2017. december

A képviselő-testület november 28-i ülésén történt
A képviselő-testület 2017. november 28-án tartotta ülését, ezen 7 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette előterjesztését támogató szolgáltatás biztosításáról szóló
megállapodásról Tiszakécske Város
Önkormányzatával. Elmondta, hogy
korábbi ülésünkön tárgyaltuk már a
környékbeli településekhez hasonlóan
nálunk is jelentkező problémát autista
gyermekek kecskeméti speciális képző-gondozó intézménybe szállításával
kapcsolatban. A szolgáltatás időközben beindult, melynek jogszerűségét a
szolgáltatást ellátó Tiszakécske Város
Önkormányzata és az érintett települések közötti kétoldalú szerződések
biztosítják. Tiszakécske Város Önkormányzata ugyanis döntött arról, hogy
a Kecskeméti Pro Homine Alapítvány
számára 2017. évben a támogató szolgálat működési feltételeire (személyi
és dologi költségeire) anyagi erőt biztosít. Ezzel a gépjárművel a rászoruló
gyermekeket Lakitelek, Szentkirály,
Nyárlőrinc és Tiszakécske közigazga-

tási területéről naponta Kecskemétre
szállítják. A testület elfogadta a tervezetet és felhatalmazta a polgármestert
a megállapodás aláírására.
A második napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését
működési támogatás nyújtásáról a
Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit
Kft-nek.
Az önkormányzatunk tulajdonában lévő Nonprofit Kft. működésének
megkezdéséhez támogatást kapott, ám
a Kft. valamennyi feladatának folyó év
végéig történő teljesítéséhez (munkabérek és megbízási díjak fizetése még
decemberben) további támogatásra
van szükség.
A harmadik napirendi pontban a
gyógyszerész lakás bérléséről döntött
a testület.
Bencsikné Gyenes Irén az általa
bérelt önkormányzati tulajdonú földterület bérletének meghosszabbítását
kérte. A testület további 1 évre hosszabbította a bérletet változatlan feltételekkel.
Szabó Gellért javasolta, hogy a

korábbi évekhez hasonlóan idén is adjunk a Kárpátaljai Borzsova község rászorultjai részére 300.000.- Ft segélyt.
Továbbá minden gyermek (150 óvodás
és iskolás) számára készítünk egy mikulás csomagot, melyet személyre szólóan adunk majd át. A testület támogatta a javaslatot.
Szabó Gellért ismertette a Kecskeméti Vadásztársaság kérelmét, mely
szerint a Vadásztársaságok számára
kiírt pályázaton szeretnének indulni az
Önkormányzatunk tulajdonában lévő
0132 csatornán (Kocséri úttól Dobos
Lászlóék felé vezető szakasz) tervezett
ökológiai fejlesztés céljára. Ennek során mobil itatókat, búvóhelyeket, néhány gyümölcsfát telepítenének.
A következő napirendi pontban
zárt ülés keretében a képviselő-testület
megtárgyalta a BURSA pályázatokat.
Ennek eredményeként 17 főiskolás-egyetemista kap havi támogatást.
Közülük 6 fő havi 7, a többi havi 5
ezer forintot az önkormányzattól, ezen
felül ezzel megegyező összegű állami
hozzájárulást.

Könyv térségünk értékeiről

Mindenki érdeklődve forgatta, beleolvasva a szépen kivitelezett könyvet.
Az Országgyűlés 2012 tavaszán fogadta el a magyar nemzet értékeiről és a
hungarikumokról szóló törvényt. Ennek
keretében lett megszervezve a Kunság I.
Kollégium, melynek szakmai vezetője
Mészáros Márta múzeumigazgató, a Lakiteleki Népfőiskola részéről technikai
vezető pedig Lenkei Róbert.
A tavasz és nyár folyamán több hétig
folyt helyszíni kutatómunka, több településen. Településünkön a feltáró munkát

Nyitrai János, Di Vora Anikó, Bodó András, Cserép István és Szabó Balázs Attila
végezte. A kutatás feldolgozása könyv
alakban megjelent Mészáros Márta és
Lenkei Róbert szerkesztésében, Kunság
I. Kollégium címmel. A könyv bemutatására és tiszteletbeli példányainak átadására, amit a feltárásban segítők kaptak, akik maguk is értékőrzők, december
2-án este került sor Kiskunfélegyházán a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke mutatta be a könyvet. Megköszönte
a kutatóknak, a településeken segítőknek, hogy hozzájárultak, tudásukkal, segítették a múlt, a jelen maradandó megtartását az utókor számára.
A könyv könyvtárunkban későbbi
időponttól rendelkezésre áll az érdeklődők számára.
Kép és szöveg:
Vecsei F.
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A Mikulásnál jártunk

December 1-jén tanulóinkkal és
szüleikkel Nagykarácsonyba utaztunk
meglátogatni a Mikulást. A csupa piros,
hangulatos Mikulásházban személyesen találkozhattunk a szakállas, jóságos
öregúrral. Dolgozószobájában megmutatta a gyerekektől érkezett több ezer
levelet, a rajzokat, mesélt a feladatairól.
Végignézett rajtunk és megállapította,
hogy itt mindenki nagyon jó gyerek.
Mi dalokkal, versekkel köszöntük meg
jóságát, szép rajzokat is kapott tőlünk,
majd megkértük, hogy adja át az otthonról hozott karácsonyi ajándékainkat
a rászoruló gyermekeknek. Mi is kaptunk tőle egy-egy csomagot, majd közös fotókat készítettünk vele.
A Mikulásház udvarán parkol a
„Csillagjáró Szán”, amelyre mindenki felülhetett. Az ajándékládikákban
olyan játékok cserélnek gazdát, amelyeket előző gazdáik már meguntak, de
másoknak még örömet szerezhetnek.
Itt található a Jóság Kútja, amibe bele
lehet suttogni a titkos kívánságokat,
illetve megváltani a rosszaságokat. A
„Falusi Élet Kertben” helyi mesterek-

kel találkozhattunk. Van állatsimogató,
mézeskalács-, kürtőskalács- és kovácsműhely, szalmalabirintus. A kézműves
sátorban papírból mikulásfejeket készíthettünk. A Játszóházban ugráló vár,
csúszda és játékok vártak bennünket.
Végül meglátogattuk a Szeretetpostát,
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ahol adventi pecséttel ellátott képeslapokat küldtünk szeretteinknek.
Nagy élmény volt, hogy találkozhatunk a Mikulással! Bízunk benne,
hogy december 5-én otthonunkban és
az iskolában is meglátogat minket!
Takácsné Kis Márta
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Maximalizmus, kontra kiválóság

A novemberi cikk
folytatása.
Ha maximalista
szülő Mr. vagy Miss,
tökéletest akar nevelni a fiából, lányából,
és ennek érdekében
túlterheli, előfordulhat, hogy a gyerek
felnőttként is mindig
maximumra törekszik majd – a munkában, a párkapcsolatban, a gyereknevelésben – miközben mindig szorongani fog,
és mások reakcióit lesi, mondja L. Stikovits Erika klinikai szakpszic-hológus,
pszichoterapeuta. Pedig ha megelégedne
azzal, hogy a gyerek „csak” kiváló, hogy
jó teljesítményre törekszik, akkor boldogabb, sikeresebb emberré nevelné. Hiszen a kiváló élvezi, amit csinál, örömét
leli a tevékenységeiben, képes elmerülni ezekben, közben nem „monitorozza”
folyton önmagát, vajon elég jó-e és milyen benyomást kelt másokban.
Sok szülő vélekedik úgy, hogy csak
maximális teljesítménnyel lehet érvényesülni, ezért követnek divatos mintákat,
ezért fizetnek erőn felül különórákat.
Jó szándékú túlterheléssel így szo-

rongóvá nevelik a gyereküket, aki csak
a „kell” parancsának engedelmeskedik
és erőpróbát lát minden feladatban. Sokszor kiderül, hogy az ilyen légkörben
felnövőket alacsony önértékelés, saját
képességeik lebecsülése és szüntelen hibakeresés jellemzi. Soha nem elégedettek az elért eredményeikkel, és nemcsak
önmagukat, hanem a körülöttük élőket is
keményen kritizálják, azaz a saját teljesítményük mellett másokét is leértékelik.
Nehezen vallják be, ha hibáztak, hiszen
úgy vélik, ezzel beismernék nem voltak
képesek a feladat megoldására. Gyakran vállalnak többet, mint amennyi elbírnak, átveszik mások teendőit is, mert
felelősnek érzik magukat mindenért. Ha
segítséget kérnek tőlük, nem mondanak
nemet, hiszen be kell bizonyítaniuk, ők
meg tudják csinálni … Sokszor önmaguknak sem vallják be, hogy képtelenek
a lazításra, mert időpazarlásnak tartják.
Nemcsak gyerekként, de felnőttként is
túlzottan számít nekik a tekintélyszemélyek véleménye (szülők, hangadók,
főnökök), szomjazzák az elismerést, s a
kritikát rosszul tűrik. Ha a szülők a jövőbe láthatnának, bizony nem lennének
maximalisták.

lő?

baleseti eseményből egy egész közösséget átjáró pletyka. Jó volt újra
látni a már-már ismerős előadókat.
Az előadás szünetében egy kis nassolni való tette még közvetlenebbé a
hangulatot. Köszönet a szép estéért
a művészeknek, a művelődési ház
dolgozóinak, no meg a szépszámú
közönségnek.
-szerk-

Mit tesz az elég jó, vagy bátorító szü-

Nem haverkodik, mint a jófej szülő, nem is végez el mindent a gyereke
helyett, mint a szeretetével fojtogató és
túlkényeztető borostyán szülő, inkább
az életkornak megfelelő elvárásokkal
egészséges küzdésre neveli a gyerekét.
Ami nagyon fontos: az erőfeszítést is
értékeli nemcsak a teljesítményt! Biztonságot nyújt a gyerekének, pozitív
érzelmi légkört teremt, bizalmat ad a
terveihez, sokat beszélget vele és lehetőleg ritkán indulatos. Persze az elég jó
szülő az önállóság megadása mellett elfogadható mennyiségű szabályt is alkot,
amelyeket rugalmasan, de következetesen betartat. A szeretetét, a megbecsülését kimutatja, érint és ölel! Mindezzel
megfelelő érzelmi intelligenciával is
feltölti a gyermekét, ami sokféle pszichológiai vizsgálat és kísérlet szerint a
belső harmónia és a tartós siker egyik
legfontosabb összetevője. Ilyen légkörben természetesen együtt tudnak
dönteni arról is, milyen terheket bír el a
gyerek, akár kiemelkedő, akár közepes
képességű.
Margó néni

Színház volt nálunk

Már hagyománnyá válik, hogy a
Kecskeméti Pótszék Társulat színi
előadást tart művelődési házunkban.
Ez történt november 25-én is. A társulat egy krimi-vígjátékot mutatott
be két felvonásban, Pletykák címmel. Jól szórakoztunk a sokszor már
tragikomikus fordulatok láttán. Megtudhattuk, hogyan keletkezik egy
öngyilkossági kísérlet, vagy véletlen
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25 éves a Szentkirályi Tánccsoport

25 év nagy idő, egy negyed évszázad!
Mennyi minden történt ezalatt!
Ülünk a jubileumi táncos találkozón és
körbenézünk a nagy teremben. Hát ennyien
lettünk?! Mikor repült el a fejünk fölött így
az idő? Lélekben még mi is táncosok vagyunk, tizen-, huszonéves fiatalok. Ebben
a teremben próbáltunk, és mennyi mosolyt,
örömet, munkát látott ez a négy fal?! Persze
sírást, küzdelmet is. Régiek mentek, újak
jöttek. Mára már a sokadik generáció gyakorol hétről hétre ebben a teremben. A fiatalabbak még meg sem születtek, amikor az
idősebbek már a tánccsoport tagjai voltak.
Sokan nem ismerik egymást részben lakóhelyváltás, részben pedig a korkülönbség
miatt. A csoport mégis él még mindig. És
ez legfőképp Mártikának, az ő elszántságának és kifogyhatatlan energiáinak és persze
a táncos lábú és kedvű fiataloknak köszönhető.
Mártika sok szép régi emléket felelevenít. Jóleső érzéssel gondolunk vissza a
televíziós szereplésre a Dáridóban, a színházi fellépésre a Kecskeméti Katona József
Színházban, a Szentkirály Szövetség Találkozók keretében szervezett utazásokra és
fellépésekre, a szüreti felvonulásokra, táncos bálakra, divatbemutatókra, régen tanult
táncokra, táncos kirándulásokra és még sok
egyéb régi, kedves emlékre.
A mostani táncosok Magyar táncokat
és Monti csárdást, majd később Kán-kánt

táncolnak nekünk, majd Mártika mindenkit
a tánctérre hív, aki valaha táncolta ezeket.
Sokan vagyunk. Nagyon sokan. „Öreg” és
fiatal együtt táncolja a tizen-, huszonéves
koreográfiákat. A kán- kánhoz még a régi
szoknyáinkat is megkapjuk. Óriási az élmény - a régieknek kiváltképp.
Finom marhapörköltet eszünk, Kovács
Tibi főztjét, majd sokat beszélgetünk a rég
nem látott táncos társakkal. A táncos naplók
segítenek felidézni az emlékeket.
Jön a nagyon szép és finom torta, Bencsik Marcsi és Kovács Anikó keze munkája,
és Szabó Gellért sok szép útravalót tartalmazó beszéde.
Repül a lelkem a boldogságtól, az este
bármelyik részére gondolok is vissza. Elmondhatatlan, milyen jó érzés, hogy én is
a tánccsoport örökös tagja lehetek, hiszen
az mindenki, aki valaha táncolt benne, vagy
aktív munkájával segítette a működését. Leírhatatlan mennyiségű szép élmény és baráti kapcsolatok gazdagítják ezáltal az életünket.
Hálás vagyok, hogy részt vehettem a
találkozón, és nagy örömmel várom a február 10-én megrendezésre kerülő jubileumi
táncos bálat, amire a tervek szerint régiek és
újak koreográfiával készülnek majd.
Kívánom a mostani fiatal táncosoknak
és Mártikának, hogy legyen erejük folytatni, mert óriási értéket képviselnek.
Köszönetet mondunk a főszervezőknek,
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Bencsik Marcsinak és Darányi Endrének,
illetve mindenki másnak, aki munkájával
bármilyen módon hozzájárult a találkozó
megszervezéséhez.
Szlávikné Kovács Marcsi
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe az előttünk álló időszak
egyházi programjait!
December 10-én ünnepeljük
Szent Miklós püspököt templomunkban, a 8.30-kor kezdődő
szentmisében, melyre szeretettel
hívunk mindenkit, különösen a
gyermekeket.
Adventi lelkigyakorlatunk
december 15-17-ig tart. Pénteken és szombaton este 18.00-kor
kezdődnek ünnepi szentmiséink,
melynek szónoka Főtisztelendő
Bobek Tamás, tiszakécskei plébános atya lesz. 17-én én fejezem majd be a lelkigyakorlatot
a szokásos fél kilences szentmisénk keretében.
„Szállást keres a Szentcsalád” áhítat indul december 15én. A hirdetőtáblán olvasható
lesz, mely családok jelentkeztek,
ahová csatlakozni lehet majd.
Fiatalok készülnek Betlehemes játékkal. Akik szívesen
látják őket otthonukban, kérem
jelentkezzenek a plébánián. December 18-tól indulnának az esti
órákban, természetesen előzetes
egyeztetés alapján.
Mivel december 24-e vasárnapra esik, reggel fél kilenckor
advent 4. vasárnapját ünnepeljük még. 16.00-kor kezdődik
a karácsonyi ünnepi műsor
templomunkban, a gyermekek
előadásában. 24.00-kor a szokott módon éjféli misét mondunk.
December 25-én 8.30-kor

kezdődik a Karácsonyi ünnepi
szentmisénk.
December 26-án 16.00-kor
kezdődik a mise.
December 31-én 8.30-kor
tartjuk meg ez évi hálaadásunkat.
Január 1-én pedig délután 4
órakor kezdjük majd Újévi ünnepi misénket.
Adventi készületünkben és
majd ünnepeink során is az Istent szeretnénk a szívünkbe fogadni. Valahogy tettekre váltani
az akaratát. A napjainkat pedig
szeretnénk élni szabadon, amennyire lehetséges örömmel és
szeretettel. Írhatunk levelet Jézusnak! Megírhatjuk a választ is
pirossal. És amit leírunk, az lesz
a Jézusról alkotott képünk válasza. Egyszerű kis gyakorlat ez,
mely elmélyíti a kapcsolatunkat
az ember Jézussal és megláttat
sok vadhajtást a róla kialakított
képben, mely bennünk él.
Vannak, akik úgy értik a szeretet parancsát, hogy én szeretek mindenkit, de nem hagyom,
hogy engem szeressenek. Jézus
nem azt mondta, hogy szeressétek az Istent, vagy szeressétek az
embereket, hanem „szeressétek
egymást”!
Előfordulhatnak döntésképtelen helyzetek az életben. Ilyenkor ehhez a Jézushoz fordulunk
és várjuk, hogy mit is mond Ő
erre az egészre, hogy mi az, amit
Ő szeretne, hogy megtegyünk.

Jézus egyébként mindig megkérdezi a gyógyításai során, pl.
a jerikói vaknál, vagy a béna
esetében, hogy „Biztos, hogy
meg akarsz gyógyulni? Biztos?”
Jézus személyesen ismer bennünket. Ha bizalommal lépünk
elé, életünk bármilyen helyzetében legyünk is éppen, meg
fog erősíteni minket. Hogy nem
kell félni semmitől. Ő legyőzte
ezt a világot, a jászolban pedig
bemutatja dicsőségét.
Elkap majd bennünket a
nyüzsgés szelleme, de nem biztos, hogy ezzel hozzuk a legnagyobb áldozatot, vagy mutatjuk
meg szeretetünket. Azon vagyunk hát, hogy a szívünket és
az akaratunkat tudjuk odaadni
mások szolgálatára és szeretetére. Egy értékelés szerint léteznek
az „úgyse” - emberek és a „csak
azért is” - emberek. Ha van értéke annak, hogy megtedd ezt
vagy azt a dolgot, még ha tökéletlenül is van értéke, akkor tedd
meg. Akármilyen kicsi értéke is
van, mégiscsak értéket hordoz.
Így Isten erejére támaszkodunk
és készülünk közeledő ünnepeinkre, mert önerőből nem jutunk
messzire.
Kívánok mindenkinek jó készületet és szabad, örömteli ünneplést, láncok nélkülit, hogy
egymás szeretete segítsen mindenkit az Isten felé vezető nem
könnyű utakon.
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Karácsonyi gondolat
Amikor Jézus megszületett a
júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és
ezt kérdezték: “Hol van a zsidók
királya, aki most született? Mert
láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk
Őt.Máté evangéliuma 2,2
Az egyik templom tornyának
a felújításánál a következő tábla
figyelmeztette a járókelőket: Vigyázat, a magasban dolgoznak!
Akik kitették ezt a feliratot, talán nem is tudták, hogy a torony
felújításon túl mekkora isteni
igazságot hirdettek azzal a táblával.
Bizony az első karácsonykor
is dolgoztak a magasban, hiszen
különös csillag ragyogott akkor
az égen, amely mutatta Jézus születésének a helyét. Mégis azt olvassuk a Bibliában, hogy csak a
napkeleti bölcsek vették észre és
követték Jézus csillagát. Vajon
miért? Hiszen olyan sokan szerepeltek még a karácsonyi történetben: Augusztus császár, Heródes
király, írástudók, pásztorok... A
válasz nagyon egyszerű. Azért,
mert csak a betlehemi bölcsek
néztek fölfelé, csak őket érdekelte
mit látnak az égen. A többi ember azonban mással volt elfoglalva. Augusztus császár talán csak
a birodalmával volt elfoglalva,
Heródes Jézus “eltávolításával-

foglalkozott, az írástudók saját
tudományukkal törődtek, a pásztorokat a nyájuk kötötte le.
Életünk, ünnepeink legnagyobb
nyomorúsága, hogy elfelejtünk
fölfelé nézni, megfeledkezünk
Jézusról, Istenről. Hiszen manapság is olyan sok minden lefoglal
minket. Olyanok vagyunk, mint
Augusztus császár, csak saját életünkkel, a mi kis birodalmunkkal
foglalkozunk. A világ olyan, mint
Heródes király, Jézust el akarja
távolítani az életből, ünnepből.
Bár jóllehet kell a világnak karácsonyfa, ajándék, csillogás, ünnepi étel, de Jézus nem kell.
Pedig karácsony Jézus születésének az ünnepe. A fölfelé nézés
ünnepe, amikor földi rohanásunk,
elfoglaltságunk közepette megállít az Isten, hogy egy pár napon
át felemeljük lélekben tekintetünket. Istenre nézzünk, s túl lássunk
gondon, bánaton, megpróbáltatáson, bizonytalanságon, s meglás-

suk az Ő igazi szeretetét. Hiszen
“úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen./János 3,16/ S
ahol megtapasztalják Isten szeretetét, ott tudják igazán egymást
szeretni az emberek. Ott tudnak a
másiknak megbocsátani, örömet
okozni, s egymást Isten ajándékának tekinteni. Isten arra tanít bennünket, hogy lássunk túl a földi
ünneplésen, a földi karácsonyon,
s keressük meg Jézust, mint a
napkeleti bölcsek.
Ezen az ünnepen is, ha fölfelé nézünk, meglátjuk a betlehemi
csillagot. Jóllehet, már nem az
égen, hanem templomunk tornyán
van, s a magasból hirdeti: Itt lehet
Jézussal találkozni. Adja Isten,
hogy templomunkban sokan találkozzunk egymással és Jézussal!
Írta: Baráth Andrea lelkipásztor
Forrás: www.honlap.parokia.hu

Decemberi alkalmaink
Istentisztelet - minden vasárnap 10 óra
Gyermekistentisztelet – minden vasárnap 10 óra
Bibliaóra – december 19. 18 óra
Bűnbánati alkalom – december 21-22. 18 óra
Gyermekek karácsonya – december 24. 10 óra
Karácsony első napja – december 25. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Karácsony másodnapja – december 26. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Óévi hálaadó Istentisztelet – december 31. 10 óra
Énekkar- keddenként 17 óra
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Novemberi könyvtári hírek

Az elmúlt hónapban is több programra
vártuk a gyerekeket és a felnőtteket is.
A hónap elején a nagycsoportosok látogattak el hozzánk, akiknek a heti foglalkozástervükhöz kapcsolódóan egy libás foglalkozást terveztem. Saját libás élményeiket
mesélték el a gyerekek, videón megnézték
egy libacsapat reggeli vonulását, meghallgatták a Három liba történetét, mondókát
tanultak és a végén mindenki készített egy
kislibát is papírból.
A száz éve született Szabó Magdára
emlékeztünk egy felolvasó esttel, ahol mindenki részleteket mutatott be az írónő egyegy művéből. Jó volt feleleveníteni Az őz,
a Pilátus, az Ókút, vagy épp az Álarcosbál
egy-egy jelenetét. Többen kedvet kaptak újra
kézbe venni valamelyik művét, és átélni az
írásaiban életre kelt egy-egy szereplő különös sorsát. Ajánlom mindenkinek műveit.
Kisiskolásokkal is megemlékeztünk
Szabó Magdáról, egy irodalmi foglalkozás
keretében november végén. A Ki hol lakik?
verssel bekukkantottak több állat otthonába
és mindennapjába. Majd a mihaszna Bárány Boldizsár első csínytevésével is megismerkedtek. A verses mese néhány gyerek
figyelmét nem kötötte le, de a többség nagyon ügyesen fel tudta idézni az eseményeket, és jól válaszolt a feltett kérdésekre.
Ezeknek a korú gyerekeknek még nagy
szükségük van a mesékre, hogy a szüleik
otthon is naponta olvassanak, meséljenek

számukra. Ezzel nő a szókincsük, fejlődik
képzelőerejük, memóriájuk, és egy sajátos
élményben lesz részük a mesehallgatás közben, későbbiekben könnyebben tanulnak
majd, és remélhetőleg hosszabb távon így
könyvet szerető felnőttekké válnak majd.
A Baba-mama klubban érezhető a rossz idő beköszönése, amivel sajnos óhatatlanul együtt járnak a betegségek is. Ebben
a hónapban jóval kevesebben tudtak eljönni, de a közös játék és beszélgetés mellett
a résztvevő babák anyukájuk segítségével
kislibát is készítettek.
Durgóné Benkő Babett és Lesku Katalin
tehetséggondozó szakember CsibÉSZtúrás
műhelyfoglalkozásra invitálta a szülőket a
hónap közepén. Az érdeklődők megismerhették a képességfejlesztést, tehetséggondozást támogató online feladatgyűjteményt.
Helyben regisztrálhattak a portálra, és belenézhettek, kipróbálhatták a feladattípusokat.
Országszerte valamennyi kistelepülésen elindult a KönyvtárMozi projekt,
melynek keretében rég elfeledett, értékes
hazai alkotások, filmek kerülnek vetítésre, amelyekben sok élmény és érték kerül
megjelenítésre. Ennek első, felnőtteknek
szóló vetítésére november 20-án került sor
könyvtárunkban, melynek vendége Kriskó
János televíziós szerkesztő volt, aki beszélt
a film születésének körülményeiről, a filmben megjelenített korról, a szereplőkről.
Ennek a vetítésnek a beharangozására már

hetekkel korábban sor került. Megjelent a
Szentkirályi Hírmondó novemberi számában, plakátok lettek kihelyezve a település
több, sokak által látogatott helyére, be lett
mondva a több száz ember által látogatott
színházi előadáson és nyugdíjas összejövetelen, illetve a Facebook-on is népszerűsítve volt. Ennek ellenére csak 3 ember jött
el. Ezt elszomorítónak tartom. De hasonló
érdektelenséget tapasztalok más könyvtári
rendezvények esetében is, ami felveti bennem azt a kérdést: mennyire érdemes nekem ezzel foglalkozni? Kell-e ezt tovább
csinálnom? Gyakran arra a következtetésre
jutok, hogy nem. 
Nagy örömömre szolgált viszont, hogy
ebben a hónapban a Kecskemét környéki
könyvtárosok továbbképzésére nálunk került sor 5 megyei könyvtáros kolléga, és
15 kistelepülés könyvtárosa részvételével,
akiknek nagyon tetszett a könyvtár belső
tere, otthonossága és a vendéglátás is. Köszönet ezért a segítőknek, konyhásoknak.
Idén is nagy népszerűségnek örvendett
az Adventi naptár készítése a könyvtárban. November 25-én 14-en készítették el
a gyerekek sajátkezűleg a karácsony közeledtét jelző naptárukat. 24 színes borítékot
hajtogattak, amikre felkerültek a számok,
majd kartonra lettek ragasztva. Kis meglepetésekkel való megtöltése már a szülők
feladata lesz.
Tóth Baranyi Marianna könyvtáros
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Mesemondó verseny
Ebben a tanévben is megrendezésre került a már régóta
hagyományos mesemondó verseny az alsó tagozatosok számára. Az osztályokban megtartott fordulók során 5-5 tanuló
juthatott tovább a Művelődési Házban rendezett versenyre.
A zsűri munkája – mint minden évben – idén sem volt könnyű, mert a gyerekek nagyon ügyesen mondták meséiket,
de a döntés megszületett: 1.-2. osztályos korcsoportban I.
helyezett Kutasi András (2.o.), II.: Sáránszki Anikó (1.o.),
III.: Szabó Sándor (2.o.), a különdíjat Dobi Leila (1.o.)
nyerte. 3.-4.-es korcsoport helyezettjei: I.: Bimbó Eszter
(4.o.), II.: Szabó Luca (4.o.), III.: Bimbó Levente (3.o.), különdíj: Kutasi Ferenc (4.o.). Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni a szülők felkészítő munkáját és a zsűritagok
segítségét.

Köszönjük a támogatást!

November 24-én igazán jó hangulatú, érdekes produkciókat felvonultató esten gyűjtöttek pénzt az iskola tanárai és tanulói a
Szentkirályért Közalapítvány számlájára, az iskola javára. Több mint 200.000.- Ft gyűlt össze, köszönjük a felajánlásokat!

Arany – emlékév 2017.
A szentkirályi iskola tanulói rendhagyó irodalom órán
emlékeznek meg Arany János születésének 200. évfordulójáról.
A rendezvény, melyre mindenkit sok szeretettel várnak
2017. december 13-án, szerdán 12 órakor
kezdődik a művelődési házban.
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Megújult a Vágó Kör

Szentkirály lakosainak jelentős része
kapcsolódik nosztalgikus ifjúkori vagy éppen
nem is oly régi tanyatalálkozós - szüreti bálas
- családi napos élményekkel a gazdakör épületéhez, a Vágó Körhöz. Gazdaköri üléseken
állandó téma volt az épület sorsa, állaga, s
így évente mindig jutott energia egy kis tetőigazításra, takarításra, az épület javítgatására.
Nagyobb lélegzetű felújításba azonban forráshiány miatt, nem mert fogni a tagság.
A 2016-os tanyaprogram megteremtette a lehetőségét egy teljeskörű felújításnak,
illetve funkcióbővítésnek is. Tanyasi közösségi házak fejlesztésére lehetett 90 %-os
támogatást szerezni tanyagondnoki szolgálatokat fenntartó önkormányzatoknak.
Önkormányzatunk megállapodást kötött a
Vágó János Gazdakörrel a pályázati kérelem
benyújtására, mely támogatást is nyert. A tél
enyhültével, 2017. február végén – szinte
kizárólag helyi mesterek munkáját igénybe
véve – kezdődtek meg a tényleges felújítási
munkálatok. Ennek keretén belül leverték a
teljes külső és belső vakolatot, ki lett bontva

az összes nyílászáró és nem megfelelő áthidaló-szerkezet. A meglévő padlóburkolat
bontása is megtörtént. Ezek után kicserélték
az elektromos vezetékrendszert, elhelyezték
az épületgépészeti csővezetékeket, elkészült
az aljzat és szerelő beton, új válaszfalak létesültek, megtörtént a külső-belső újravakolás. Helyükre kerültek az új fa nyílászárók
és rácsok, elkészültek a hidegburkolatok,
megtörtént a belső falak festése, gipszkarton
mennyezet felrakása és befejeződtek a villanyszerelési és vízvezetési munkák. Gyakorlatilag április végére elkészült a teljes
külső-belső felújítás, s így rendelkezésre áll
egy kb. 120 m2-es közösségi ház, melyben
található egy esztétikus 67 m2-es nagyterem, egy megújított konyha-iroda helyiség,
kis raktár, egy 2 fülkés zuhanyzó, kézmosó,
női- és férfi WC.
Mindez nem kis költségbe került. A
pályázati keret durván 11 millió Ft volt,
melynek 90 %-át, 9.818.439,- Ft-ot kapott
támogatásként az önkormányzat. A fennmaradó részt és még néhány kiegészítő munkát
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önkormányzati saját erő és gazdaköri hozzájárulás fedezte.
A gazdaköri épületet régebbről is ismerők egyöntetű véleménye alapján igen
jelentős és látványos változást sikerült megvalósítanunk. A felújítás óta az avató ünnepségen kívül iskolai családi nap, kisebb
nagyobb családi rendezvények, baráti találkozók színtere volt az épület. Ezekre a funkciókra továbbra is bátran igénybe vehető az
épület, azonban az elsődleges célunk a rendszeres működtetés lenne, lehetőség szerint
állandó helyi szolgáltatások biztosításával a
térségben élő tanyasiaknak. Ehhez keresünk
egy részmunkaidős, közel lakó, működtető-gondnok személyt, aki önkormányzati
és gazdaköri segítséggel újra „élettel” tudná megtölteni az épületet, illetve segítené a
térségi lakosság mindennapi boldogulását
is. Ha valaki érez magában elég erőt és elhivatottságot ehhez a nem kicsiny feladathoz,
kérjük polgármester úrnál személyesen vagy
telefonon (70/337-1341) jelezze.
- kut -

Méreg- és tetemkereső kutyákkal küzdenek az illegális mérgezések ellen

Dunakeszi, 2017. december 5. – Bemutatkozott a sajtó képviselőinek Samu és
Carlo, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) és a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) két új
méreg- és tetemkereső kutyája. A két szervezet együttműködésének eredményeként
a madármérgezéses esetek visszaszorítása
és megelőzése céljából a nemzeti parkok
közül elsőként a KNPI működési területén
áll szolgálatba speciálisan képzett kutyás
egység a Természetvédelmi Őrszolgálat
kötelékében.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Rácpulyka
Elkészítési idő 1 óra 30 perc, 4 főre
Hozzávalók: 60 dkg pulykamellfilé, 10
dkg füstölt szalonna, só, 1 kg burgonya,
2 vöröshagyma, 4-4 zöldpaprika (tévépaprika) és paradicsom, 4 evőkanál
olaj, 1 csapott evőkanál jóféle pirospaprika, 1 mokkáskanál csípős Piros Arany vagy Erős Pista, 2 dl tejföl, 1
evőkanál finomliszt.
1. A pulykamellet a rostjaira merőlegesen 8 egyforma szeletre vágjuk, és kissé kiverjük, széleit bevágjuk. Minden
szeletbe 4-4 lyukat vágunk kiskéssel, és ezen bújtatunk át
2-2 vékony szalonnacsíkot. A hússzeleteket besózva félrerakjuk, de még jobb, ha hirtelen elősütjük.
2. A burgonyát héjában, sós vízben megfőzzük, majd
meghámozva nem túl vékony karikákra vágjuk. Közben
a hagymát megtisztítjuk, a paprikát kicsumázzuk, a paradicsomok szárát kimetsszük. A hagymát félfőre (félkarikákra) vágjuk, egy lábasban az olajon megfuttatjuk. A
paprikát meg a paradicsomot nagyobb kockákra vágjuk,
a paprikával meghintjük, a cseresznyepaprika-krémmel
“tüzesítjük”, és a tejföllel simára kevert lisztet hozzáadjuk.
2-3 percig forraljuk.
3. A burgonyát egyenletesen egy tepsi közepére terítjük, a
tejfölös lecsót ráöntjük, és a tűzdelt pulykát – amit elő is
süthetünk – rárakjuk. Előmelegített sütőben nagy lánggal
(200 C; légkeveréses sütőben 180 C) 15-20 percig sütjük.
Tipp: Még gazdagabb és különlegesebb, ha a hagymán
először 30 deka cikkekre vágott gombát pirítunk meg, csak
utána kerül bele a paprika és a paradicsom.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

Még mindig nem késő
Kedves olvasó! A hidegebb napok beköszöntével
kertünk madarai nehezen találnak élelmet. Ezen segíthetünk, ha gondoskodunk róluk. Készítsünk madáretetőt,
akár egy műanyag flakonból, és töltsük meg élelemmel,
de az ablakpárkányra is tehetünk madáreleséget. Ha az
etetést elkezdtük, ne hagyjuk abba, mert a terített asztaltól vissza kell szokniuk a természetben található táplálékra, és zord idő esetén éhen pusztulnak. Arra ügyeljünk, hogy a macskák ne érhessék el az etetőt, mert az
nekik is terített asztal. Az sem árt, ha fák-bokrok vannak
a közelben, menekülést biztosítva a ragadozó madarak
elől. A kereskedelemben bő választékot találunk madáreleségből. Gyakorlatilag a napraforgót, a megroppantott
diót minden madár megeszi, főleg a cinegék. A verebek,
zöldikék elfogadják a kölest, a terménydarát. A rigóféléknek almát, főtt sárgarépát tehetünk ki, bokrok aljába,
vagy bokros helyre felfüggesztve.
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November időjárása

Szerintem egy átlagos novemberben volt
részünk időjárási szempontból. A hőmérséklet
fokozatosan csökkent. A
hónap elején még 10-14
C fokokat mértünk, ami
ezután 4-8 C fokra csökkent. Az éjszakai fagyok
elmaradtak, alig volt deres reggel. Gyakorlatilag
a lombhullató fák levelei
természetes módon hulltak le, nem volt szükség fagyos időre,
hogy sietesse. A vándormadarak közül a kerti rozsdafarkúak
csak a hónap elején tűntek el a kacsafarkú szenderlepkékkel
együtt. Ez utóbbi lepke szintén télre, a déli országokba vándorol. Az üregekben, föld alatt „fészkelő” német darazsak csak
a hónap végén vonultak telelőre. Persze ezek már az áttelelő
alakok, a jövő évi családalapítók. Vonuló darucsapatokat a hónap végén is lehetett hallani, látni. A kerti virágok kitartottak
a hónap végéig, sőt Katalin napkor nyíló búzavirágot lehetett
látni. Vajon eszünkbe jut-e, hogy 1999 decemberében milyen
cudar idő volt? Rengeteg csapadék, eső, majd hó és kemény
hideg. A Karácsonykor érkezett enyhülés erős olvadással járt,
és rengeteg belvízzel. Nem győztük a csatornákat tisztítani,
illetve újakat ásni. Ezután már nem tért vissza a tél, enyhe tavasz következett. Csapadék viszonyok: 8-án 1,4 mm, 12-én
0,5 mm, 13-án 4,5 mm, 17-én 1,2 mm, 18-án 0,6 mm, 21-én
1,6 mm, 25-én 3,2 mm, 26-án 6,6 mm, 29-én 8,8 mm, 30-án
4,5 mm. Összesen: 33,1 mm. A sokévi átlag: 52 mm.
Vecsei

Fontos!

Kedves Olvasó! Újságunkra Önkormányzatunk pénztárában elő lehet fizetni a 2018-as évre. Az éves előfizetés
összege változatlanul 1.100 Ft (2018. január 31-ig történő
befizetésnél).

Tisztelt újság cikkíró kollégák!

Kérem, hogy a közölni kívánt cikkeket minden hónap 3ával bezárólag küldjék meg az sztkhirmondo@gmail.com
levelezési címre, függetlenül a dátum munkanapi jogállásától. A később érkező írásokat csak fontossági, illetve érkezési sorrendben tudjuk leközölni. Az újsággal kapcsolatos
tudnivalók, pl. hirdetések, a 12. oldalon találhatók.
Vecsei. F

Anyakönyvi hírek
Született: Pintér Olivér Richárd, Pintér Zoltán Zente 2017. november 9-én anyjuk neve:
Varga Nikolett.
Elhalálozott: Sándor Jánosné (Kiss Margit) élt
86 évet, Rohács József élt 70 évet, Pekár István
élt 80 évet, Kenyeres Kálmán élt 69 évet.

A varga, a szikra és a bab

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő
telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a
70/442-7008-as telefonszámon.
* Eladó szántó! 0226/17 hrsz. 5,800 ha,
0193/29 hrsz. 14,3851 ha, 0127/17 hrsz.
16,4638 ha, 087/30 hrsz. 6,5474 ha.
Érdeklődni: 06-30/9256-794

FIGYELEM!

AKCIÓS FARSANGI JELMEZ ÉS
KELLÉKVÁSÁR SZOLNOKON,
A SZÉCHENYI LAKÓTELEPI KIS
PIAC MÖGÖTTI DÁVID JELMEZ
SZAKÜZLETBEN.
ÓRIÁSI A VÁLASZTÉKUNK BÖLCSIS, OVIS, ISKOLÁS ÉS FELNŐTT MÉRETŰ JELMEZEKBŐL.
(A tetőn fagyitölcsér látható! Belső
sétálóutcán!)
Nyitva minden nap 9 – 18 óráig. Olcsó árak, óriási választék! Térjen be,
és vásároljon olcsón!

Egyszer volt a világon egy varga*,
egy szikra és egy bab. Mind a hárman
útnak indultak. Út közben egy patakhoz 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 én sem mehetek, mert én is
nehéz vagyok; menj átal te, szikra, te

úgyis könnyű legény vagy!
A szikrának nem kellett sok biztatás.
Felugrik 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, akkorát kacagott, hogy menten kettérepedt. 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

Felhívás!

Az UNIVER Zrt. paradicsomtermelési
lehetőséget kínál a szentkirályi gazdáknak.
Vetőmagot vagy palántát, illetve
gépi palántázást és gépi betakarítást biztosít.
Érdeklődni a 70 683 3844 telefonszámon lehet.

Románia nemzeti ünnepe
Nagyszabású katonai parádéval egybekötött ünnepséggel ünnepelték Romániában az Erdéllyel történő egyesülést,
illetve Erdély bekebelezésének 99. évfordulóját. A demonstráción sok harci
jármű, többek között 50 harci repülőgép
vett részt (Románia is NATO-tag).
Alighogy elkezdődtek a háborút lezáró Párizs környéki béketárgyalások,

Románia nemzetgyűlést hívott össze az
Erdélyi Gyulafehérvárra 1918. december 1-ére, ahol kimondták Erdély egyesülését a Román királysággal. Ezt követően az elcsatolt 26 vármegye román
katonai ellenőrzés alá került. Tettüket
Wilson amerikai elnökre hivatkozva támasztották alá. Nem vették figyelembe
a magyarság tiltakozását. Ez már a Tri-

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség
címére: sztkhirmondo@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal 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

anoni diktátum alapjainak a lerakása, a
történelmi Magyarország sírgödrének
megásása volt.
Romániában 1990. december 1-óta
nemzeti ünnepként tartják ezt a napot.
A díszszemlén külföldi katonák is részt
vettek, mintegy 14 országból. Hazánk
nem képviseltette magát.
Vecsei.f.
SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály
Község Önkormányzata. Felelős kiadó:
Szabó Gellért polgármester, telefon:
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325.
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka,
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi
Ferenc, 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.

