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Pulyka melle, malac körme
   liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
   az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
   tiszta nyakat, mancsot,
nyárra labdát, fürdőruhát,
   télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
   hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
   diót, szőlőt, almát. 

A fiúknak pléh harisnyát,
   ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
   ha mégis kivásott.

Hétköznapra erőt, munkát,
   ünnepre parádét,
kéményfüstbe disznósonkát,
   zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
   gurgulázó gégét –
vedd az éneket a szádba,
   ne ceruza végét!

Teljék be a kívánságunk,
   mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
   százkilencvenkettő.
(Weöres Sándor: Újévi jókívánságok)

Olyan érthető, oly tiszta és rendjén lévő 
a mottóként választott költői kívánságlista, 

hogy szinte bosszant. Idilli képeket feste-
ni magunknak nem kerül pénzbe, egy új év 
indítása pedig igazán jó alkalom az ábrándo-
zásra. Abban viszont már elég nagy különb-
ségek vannak köztünk, hogy kinek mi jelent 
ábrándot, vágyálmot. 

Fájdalom, hogy sok falustársunk szá-
mára ebbe a kategóriába tartozik saját, vagy 
családtagja régóta cipelt betegségétől való 
szabadulás, vagy legalább a kínok enyhülé-
se, másoknak egy biztos fedél a fejük fölül, 
esetleg a házastársi-családi harmónia hely-
reállása, vagy éppen a tisztes boldogulás a 
család biztonságát adó gazdálkodásban. Azt 
fájlalom ugyanis, hogy mindezek elemi szük-
ségletei volnának minden hazánkfia testi-lel-
ki egészségének, mégis sokan híján vannak 
ezeknek Szentkirályon is.

Legalább ennyire nyomaszt azonban a 
létfeltételek ellátottsági skálájának másik vé-
gén lévők törtető közönye a vagyonuk akár 
mások, akár a köz kárán történő gyarapításá-
ban. 

Nehéz persze egy biztonságot adó, de 
mértéktartó életvitel kialakítása és fenntar-
tása olyan közéleti közegben, ahol minden a 
versenyt sugallja, a nyerésre ösztökél, hiszen 
ez szükség szerint magába foglalja a veszte-
sek kisebb-nagyobb csoportját is.

Az új év legnagyobb küzdelmének két-
ségtelenül a parlamenti választások esemé-
nye ígérkezik. Javában zajlik már a kampány, 
ám a célegyeneshez közeledve biztosan 
fokozódik az izgalom nézőkben és küzdők-
ben egyaránt. Sajnálatos, hogy a politikai 

küzdelmek nem annyira futóversenyhez, 
mint inkább bokszmeccshez hasonlíthatóak, 
csak éppen nem két versenyzővel. Az aréna 
nézői szintén több csoportra oszlanak, győz-
tes azonban itt is csak egy van. Már 4 évvel 
ezelőtt sem amiatt izgultam, hogy kit övez 
majd a babérkoszorú, inkább az foglalkozta-
tott: leáll-e a pofozógép a mérkőzés lefújása 
után, vajon cukorkát, vagy kék-zöld foltokat 
szereznek-e többet a drukkerek? Nos, a gon-
dolatok manapság is e kérdés köré gyülekez-
nek bennem.

Ám ennél sokkal fontosabb így évindí-
tásként figyelmünket arra a 33 babára és csa-
ládjukra irányítani, akik a múlt évben a mi fa-
lunkban látták meg a napvilágot. Isten éltesse 
mindannyiukat erőben, egészségben!

Közülük talán néhányan már várják a 
bölcsőde megnyitását, ami reményeink sze-
rint nem késik soká.

Az év egyébként önkormányzatunk szá-
mára is eseménydúsnak ígérkezik, a múlt 
évben elnyert pályázataink többsége ugyanis 
idén fog megvalósulni. Nem szólva a hivatali 
munkavégzés terén bekövetkezett változá-
sokról, amiből ügyfélként a szentkirályiak is 
biztosan sokat érzékelnek majd (előre bocsá-
natot kérek a bosszúságokért), de munkatár-
saimmal igyekszünk mindent elkövetni, hogy 
az eredmény egy reformált és jól működő, 
nem pedig egy deformált, vagyis torz ügyin-
tézés legyen.

Boldog Új Évet Szentkirály!

Szabó Gellért

Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet kívánunk!
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A képviselő-testület december 21-ei ülésén történt
A képviselő-testület 2017. december 

21-én tartotta ülését, ezen 5 képviselő volt 
jelen.

Első napirendi pontban a közművelő-
dés körébe tartozó tevékenységek vezető-
inek tájékoztatóját vitatták meg a résztve-
vők.

A Művelődési Ház rendezvényeiről 
Gergely Attiláné, a Könyvtár, Információs 
és Közösségi Hely programjairól Tóth-Ba-
ranyi Mariann, a Tánccsoport tevékeny-
ségéről Takácsné Kis Márta készített írá-
sos tájékoztatót. Mindhárom terület igen 
gazdag volt eseményekben az elmúlt év. 
A Művelődési Ház és a Faluház számos 
rendezvénynek volt helyszíne (gyűlések, 
klubfoglalkozások, színházi előadások, 
ünnepségek, véradás, tanfolyamok, érte-
kezletek stb.), de pályázati támogatásnak 
köszönhetően új függöny, székek és szá-
mítógép is került a házba.

A Könyvtár működéséről megtud-
hattuk, hogy továbbra is számos, 26 féle 
újság, folyóirat jár, közülük a Nők Lapja 
lapcsalád a legnépszerűbb, ezeket köl-
csönözni is lehet. A beiratkozott olvasók 
száma kissé emelkedett, a kölcsönzéseké 
csökkent. A Könyvtár is számos foglalko-
zásnak, rendezvénynek, előadásnak ad he-
lyet (köztük többet vendégelőadó tartott), 
de volt nyári napközis tábor és elindult a 
KönyvtárMozi is. A könyvtáros szerkeszti 
a települési honlapot és moderálja a helyi 
facebook oldalt is. Decembertől február 
végéig asszisztensként besegít az Óvodá-
ba is, miután többszöri pályáztatásra sem 
sikerült óvónőt találni.

A Tánccsoport ünnepli fennállásának 
25. évi jubileumát. Novemberben alapítók 
és a legifjabbak is eljöttek a találkozóra, a 
korona azonban az idén február 10-i táncos 
bál lesz az ünnepi éven. 

A képviselő-testület egyhangú döntés-
sel fogadta el a tájékoztatókat és fejezte ki 
elismerését mindhárom vezetőnek az ered-
ményes tevékenységért.

A védőnői szolgálat elmúlt évi munká-
járól Osbáthné Rauscher Erika tájékoztatta 
a testületet. Elmondta, hogy sok évre vis-
szamenően kimagasló az általa 2017-ben 
látogatott babák száma, összesen 123. Volt 
rákszűrés is, amin 43 nő vett részt, de rend-
ben zajlanak a tanácsadások és szűrővizs-
gálatok is.

A házi segítségnyújtást végző gondo-
zók következtek, akiktől megtudtuk, hogy 
esetenként igen jelentős lelki tehertételt 
jelent számukra egy-egy idős gondozása. 
Mivel a nem oly régen vásárolt kerékpá-
rokkal gondok vannak, a polgármester kér-
te minden kerékpár átvizsgáltatását.

Továbbra is nem kis lekötöttséget jelent 

a papírmunka és a napi jelentések leadása. 
Nem áll állandó helyiség sem a gondozók 
rendelkezésére, ami gördülékennyé tenné 
a helyettesítések átadás-átvételét, iratok 
tárolását. Jelenleg 55 fő részesül szociális 
étkeztetésben, 31 a gondozottak száma.

A testület elismerését fejezte ki a gon-
dozók áldozatos munkája iránt, és egyhan-
gúan fogadta el a tájékoztatókat.

A 3. napirendi pontban a testület jó-
váhagyta azt a megállapodást, amelynek 
köszönhetően a tiszakécskei járás 5 tele-
pülésén humán szolgáltatások fejlesztésére 
fog sor kerülni. Kutasi Ferenc településfej-
lesztő, alpolgármester elmondta, hogy ez 
a projekt szorosan összefügg a korábban 
már tárgyalt humán kapacitás fejlesztési 
projekttel, a kettőre Szentkirályon mintegy 
56 millió forintot tudunk fordítani. Részle-
teket később ismertetünk. 

A projekt megvalósításában konzorci-
umi tagként részt vesz a Megyei Önkor-
mányzat is, a vezető szerepet Tiszakécske 
Város önkormányzata viszi.

A következő napirend a nemrég alakult 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Társulás társulási megállapodásának mó-
dosításáról szólt, amit a testület egyhangú-
an jóváhagyott.

A testület ezután azt az előterjesztést 
vitatta meg, melyben a polgármester ön-
kormányzati eszközöknek a Homokhátság 
Nonprofit Kft. részére történő ingyenes 
használatba adását javasolta. Elmondta, 
hogy a tavaly megvásárolt és így kizáró-
lag önkormányzatunk tulajdonában lévő 
NpKft. tevékenységét bővíteni érdemes. 
Ennek érdekében erőgépek (traktor, gré-
der), egy pótkocsi és egy önjáró fűnyíró 
traktor átadásáról döntött a testület, továb-
bá működési támogatást biztosít a Nonpro-
fit Kft-nek egy fő önkormányzati alkalma-
zott átvételéhez is 2018-tól. 

A bölcsődével kapcsolatos napirend 
előterjesztésében a polgármester a követ-
kezőket adta elő.

„Önkormányzatunk az adósságkon-
szolidációban nem érintett státuszára te-
kintettel megkapta a második 20 millió Ft 
támogatást is, amit az Óvoda épületének 
bővítéseként egy mini bölcsőde kialakí-
tására fordítunk. Az épületbővítés csak a 
legszükségesebb helyiségek és területek 
figyelembe vételével készül (a csoport-
szobában legfeljebb 7 gyermek, legalább 
3 m2/gyermek + jogszabályi minimum-
feltételek kiszolgáló helyiségei). Az épület 
2018. március 1. napjára készen állhat a 
használatbavételre.

Mivel a köznevelési törvény 99/E §-a 
2018. szeptember 1-től az egységes óvoda-
bölcsőde intézményi formát megszünteti, a 
mini bölcsőde az önkormányzat fenntartá-

sában önálló intézményként működhetne. 
Ebben az esetben azonban külön költség-
vetési szervet kellene létrehoznunk.

Javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy a kötelező bölcsődei szolgáltatást 
mini bölcsőde formájában a Homokhátság 
Fejlődéséért Nonprofit Kft-vel kötött fel-
adat-ellátási szerződés keretében a Npkft. 
fenntartásában biztosítsa. Ennek előnye 
lenne egyebek között az is, hogy a Npkft. 
jelenlegi ügyvezetője rendelkezik a szük-
séges felsőfokú kisgyermeknevelői szak-
képesítéssel.

A költségvetési törvény egyébként a 
2018. évre mini bölcsőde esetében legalább 
3 ellátott gyermeknél már 2,5 fő számított 
dolgozói létszámot finanszíroz. Erre szük-
ség is van, mivel az ágazati jogszabály 1 fő 
kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka al-
kalmazását írja elő. További heti 20 órában 
(vagyis fél állásban) a fenntartó döntésétől 
teszi függővé intézményvezető alkalma-
zását. Az állami finanszírozás gazdasági 
társaság fenntartók esetében nem tér el az 
önkormányzati fenntartásban működő in-
tézményekétől.

Döntésünk amiatt sürgős, mivel ez a 
feltétele annak, hogy a Npkft. benyújthas-
sa a központi költségvetési támogatásra 
jogosultsághoz szükséges ún. befogadási 
kérelmet, amit követhet a szolgáltatói nyil-
vántartásba történő bejegyzés. A bejegy-
zés elnyerésére jó esélyünk van, ugyanis 
a jogszabály szerint „A rendelkezésre álló 
kapacitástól függetlenül be kell fogadni a 
bölcsődei  ellátás megszervezésére  köteles 
települési önkormányzattal kötött ellátási 
szerződéssel  rendelkező  nem  állami,  egy-
házi  fenntartót.” Ennek birtokában indít-
ható el a Gyámhatóságnál a bölcsőde mű-
ködési engedélyének beszerzése.

A testület egyhangúan támogatta a ja-
vaslatot.

Az Egyebek napirend keretében a tes-
tület hozzájárult a Nonprofit Kft-nek támo-
gatás biztosításához 1 fő konyhai kisegítő 
2018. június 30-ig történő alkalmazásának 
költségeire.

Végül a Templom utca bővítéseként ki-
alakított telkek eladási árának meghatáro-
zásáról tárgyalt a testület. A polgármester 
elmondta, hogy vannak ugyan még hátra 
közművesítési munkálatok (vízóra aknák 
és csatlakozó vezetékek elhelyezése, vala-
mint áramvételezési csatlakozások létesíté-
se), ám a költségek pontosan tervezhetők. 
Örömteli, hogy több mint 10 telekre kértek 
már előjegyzést. A telkek árának meghatá-
rozása a képviselő-testület hatásköre. Erre 
a döntésre várhatóan januárban sor is ke-
rülhet, és februártól lehet szerződni a ve-
vőkkel.
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Falusi disznótor 2017. december 9.

Hagyománnyá nőtte ki magát egy 
látványszámba menő falusi disznótor. 
Községünkben évek óta felelevenítik ezt 
a régi szokást, hiszen alig pár évtizede, 
gyakorlatilag minden családnál volt disz-
nóvágás. Az érdeklődők végig kísérhet-
ték az eseményt a sertés felvezetésétől a 

disznótoros ebédig bezárólag. Természe-
tesen részt vehettek akár a munkálatok-
ban is. Köszönet Bencsik Jenőnek, aki a 
200 kg-os mangalica hízót ajándékozta 
a nemes eseményhez. Köszönet László 
Béninek, a fő böllérnek, és természetesen 
segítőinek, és a böllér asszonyoknak a 

sertés gyors és szakszerű átalakításért jó-
ízű ebéddé. Természetesen ezen a napon 
került sor az előző nap Kovács Menyhért 
jóvoltából felállított fenyőfa karácsony-
fává ékesítésére, és a szabadtéri betlehem 
berendezésére. A fenyőfa Kökény István 
ajándéka volt. Köszönjük. V. F.

Óév búcsúztató

Szilveszter napján lelkes kis csapat gyülekezett falunk 
karácsonyfájánál, hogy egy falusi sétával, emlékezzenek 
a mögöttünk hagyott évre, és újévi jókívánsággal köszönt-
sék falunk lakosságát. Természetesen forralt bor, mézes-
kalács várta a gyülekezőket. A vidám sétához kitűnő idő-
járásban volt részünk. Nemcsak szentkirályiak tettek egy 
kört, hanem Budapestről és Ürömről is érkeztek sétálók, 
hogy községünk nevezetességeit megnézzék. V. F.



4. oldal                                    SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                               2018. január

Gyógyító érintések
Van, amikor nem 

vígasztal a szó, nem 
használnak az ész 
érvek, de nagy se-
gítség egy simoga-
tás, ölelés. Jól esik, 
megnyugtat, bizton-
ságot ad. Egyetlen 
érintéstől megkön-
nyebbülünk, mert 

érezzük, szükség van ránk, szeretnek.
Nem véletlenül indított ingyen öle-

lés kampányt 2004-ben egy ausztrál 
férfi. Magányos volt, nehéz életsza-
kaszban járt. Kiállt az utcára egy „in-
gyen ölelések” feliratú táblával. Csak 
15 perc kellett, hogy az első járókelő, 
egy idős hölgy megálljon. Manapság 
is hallani hasonlót, október 15-ét pedig 
kinevezték Az ölelés világnapjának!.

Gyermekkortól fontos. Az érintés 
pozitív hatását testre-lélekre külön-
böző kutatások is alátámasztották. Az 
újszülötteket különösen sok törődéssel 
kell körülvenni. A kengurumódszer al-
kalmazására, amikor a pici babákat a 
születésük után az édesanyjuk mellére 
teszik az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) is kiadott egy ajánlást. A szak-
értők szerint azért érdemes az első he-
tektől hordozó kendőt használni, hogy a 
kicsiknek minél több testkontaktusban 
legyen részük. Bruce D. Tery amerikai 
pszichiáter bántalmazott gyerekekkel 
foglalkozott. Tapasztalatai igazolták, 
hogy a traumatizált gyerekek fejlődé-
se érdekében későbbi életszakaszban 
kell pótolni az ölelést. Amikor pl. egy 
idősebb gyermek kétéves módjára vi-
selkedik, ölbe véve vigasztaljuk. Így 
lehet pótolni a gyermek kisebb korában 
elmaradt, szeretetteljes odafordulást. 

Az ölelés alapvető szükséglet. Bizo-
nyított, hogy az intézetben elhelyezett 
árva kisbabák fizikai és mentális tekin-
tetben is elmaradnak a fejlődésben a 
családba került kisbabák mögött, hiány-
zik nekik a személyes gondoskodás.

Szeretve lenni Az öt szeretetnyelv 
egyike az ölelés. Kisgyermekkorban 
ez a legfontosabb, hiszen a karba vett 
gyermek biztonságban érzi magát, 
megnyugtatja a ringatás. Idősödve a 
többi szeretetnyelv is szerephez jut. A 
gyerekek megtanulnak ajándékot kapni 
és adni, szívességet tenni, értékelni az 
elismerést, örülni az együtt töltött tar-
talmas időnek. Kamasz korban azonban 
különös helyzet áll elő. A tinédzserek 
egyszerre vágynak az érintésre és uta-
sítják el azt: elhúzódhatnak a puszitól 
menekülhetnek a szülői ölelés elől, mi-
közben nagyon is szükség lenne rájuk, 
és vágynak az érintésekre. Jó esetben a 
nehezebb időszak után, fiatal felnőtt-
ként visszatalálnak az öleléshez.

Párkapcsolatban a szeretet első kife-
jezési formája a csók és az ölelés. Egy 
ideális kapcsolatban naponta kellene 
csókolózniuk, és a csókok közül mini-
mum háromnak szenvedélyes, hosszú 
csóknak kellene lennie. 

Virginia Satin pszichoterapeuta vé-
leménye: „Napi négy ölelés kell a túl-
éléshez, nyolc az érzelmek őszinte fenn-
tartásához, tizenkettő a gyarapodáshoz, 
a növekedéshez”. Mire alapozta a szak-
ember az állítását? Amikor megölelünk 
valakit, vagy bennünket ölelnek meg, a 
szervezetünk oxytocint termel, miköz-
ben csökken a stresszel együtt járó kor-
tizol hormon szintje. Másrészt az öle-
lés leviszi, normalizálja a vérnyomást, 
erősíti az immunrendszert és enyhíti a 
depresszió tüneteit. Csillapítja a fájdal-
mat, legyen szó fizikai sérülésről, vagy 
bánatról. Abban is segít, hogy egészsé-
ges legyen az önértékelésünk. Nemcsak 
az emberi ölelés használ, a háziállatok 
simogatása is terápiás hatású.

Figyeljünk rá, hogy hétköznapi 
kommunikációnknak a részévé váljon: 
1-1 figyelmes mozdulattal, érintéssel 
bármikor megajándékozhatjuk szeret-
teinket.

Margó néni

Gondolkodom
Gondolkodom, hogy láthatom még 

kedves falum karácsonyfáját a téren 
szépen felöltöztetve. Kis fenyőmet az 
asztalra teszem, karácsonyi hangulat 
van körülöttem, s közben a fenyőfából 
karácsonyfa lesz. Ajándékokat teszek 
köré, mindegyikhez van mondaniva-
lóm. Először a képviselő-testületi ta-
goknak és vezetőjüknek, valamint se-
gítőjüknek ajándékát teszem a fa alá. 
Ez a falu ajándéka, nyugdíjas társaim 
is velem örülnek, és köszönik a szép 
üdvözletet. Jó tudni, hogy gondolnak 
ránk, jó tudni, hogy nem feledkeztek 
el rólunk, és él ez a szép hagyomány. 
Csodálatos az ajándék, mind mond 
valami szépet, kedveset. Akik készítet-
ték, kigondolták, okos, bölcs gondol-
kodású emberek. Maga a csomagolás 
melegen kíván boldog karácsonyt. 
Pompás csillogású szaloncukor, és a 
meglepetést hozó mézesüveg, édesí-
teni kívánja néha nehéz napjainkat. A 
kispárna pihentetni akarja munkát ne-
hezítő perceinket. Mindezek segíteni, 
gyógyítani akarják szívünket, lelkün-
ket – legtöbbször sikerül is. A köszön-
tő szövegről már alig tudok szólni. 
Mindig könnyező szemmel olvasom 
a csodálatos mondatokat. Nagyon jó, 
hogy van olyan ember, aki ilyen cso-
dálatos megfogalmazással tud szólni 
karácsonykor az idős megfáradt em-
berekhez. Köszönet a szép szavakért 
polgármesterünknek, és az őt segítők-
nek. Köszöntő levelüket emlékező kin-
cseimhez teszem. Értékét nem tudom 
kifejezni, de értékét meghagyom az 
utókornak. Köztük van az én unokám 
is. Remélem, majd ő is tudja értékel-
ni a szívből jövő szép karácsonyi le-
vél gyűjteményemet. Végezetül békés, 
boldog szép karácsonyt kívánok, ked-
ves falum kedves népének, és az egész 
világnak. 

Lenke néni

Dr. Vekerdy Tamás
„Ötévesen nem angolul kell tanulni, hanem rohangálni az udvaron, a friss levegőn, látszólag céltalanul, mert attól fejlődik az 
agyuk. Gilisztát fogdosni, bodobácsot gyűjteni, sarazni és koszosnak lenni, rettenetesen koszosnak. Csúszni-mászni, bunkert 
építeni. Világgá menni.
Nem elhinni, hogy alig tizennégy évesen eldőlt minden, hanem kipróbálni lehetőleg mindent, amire lehetőség van. A frászt 
hozni a szülőkre, hogy nem lesz belőlünk semmi, hogy csak úgy lézengünk. Odaállni a harmadik generációs értelmiségi csa-
ládban a zongora mellé és kijelenteni, hogy az asztalos szakmát választottuk.
Mert valaki nem az lesz, akinek van érettségije, hanem az, aki dolgozik. Aki munkát fektet valamibe, amihez van kedve, 
tehetsége, szorgalma. Aki elhivatott és a munkájának jó szakemberévé válik, legyen ágy, bádogos vagy bognár. És ha elsőre 
nem jó szakmát választottunk, akkor legyen bátorságunk tovább állni, mert nem befejezni kell, amit elkezdtünk, hanem bátran 
változtatni.”
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gARAbOncIÁs dIÁk
Hírek 80 évnyi feledésből – és a

díjnégyszögszám

Bizony, a tanyai postai kézbesítőkről 
is kellene írni. Mielőtt azok is elmen-
nek, akik még láttak működő tanyavilá-
got, dűlőutakkal, legelésző jószágokkal. 
Nem egy-egy magányban vacogó tanyát, 
hanem dűlőutakon tanyák füzérét, s em-
bereket a határban. Lassan már nem lesz, 
aki tudja a dűlőutak, határrészek nevét. 

Érdekes, maga a szervezett postai 
szolgálat alig 150 éves, jószerivel az 
1867-es kiegyezés után épült ki szerve-
zett postahálózat. Lassan már a múlté 
lesz, hiszen alig van már ünnepi képes-
lap, kézírásos levél, s ha belehajtják a 
népet az elektronikus hivatali és bírósági 
ügyintézésbe, a hivatalos levelek száma 
is megcsappan.  

A postahálózaton belül külön vi-
lág volt a tanyai kézbesítőké, akiknek 
nemcsak a postásokat általában is sújtó 
időjárással, hanem a nehéz út- és terep-
viszonyokkal is fel kellett venniük a küz-
delmet. Vagy éppen a tanyai kutyákkal. 

A tanyai kézbesítők a szépirodalom-
ba is bevonulhattak ám! Zám Tibor író, 
szociográfus a nyolcvanas évek első 
felében a felsőszentkirályi (Vágó-köri) 
iskolaépületben élt, s írt. 1984-ben tör-
tént eltávozása után, az 1986-ban Jele-
nések napja címmel megjelent kötetében 
olvasható a „Tanyai csoda.” (Könyv-
tárakból, antikváriumokból gyorsan be 
kell szerezni a kötetet!) 

Így kezdődik: „Történt pedig az Úr 
1982. esztendejében, július hónap 25-én, 
amikor a Jakabok tartják a névnapjukat, 
hogy Kuferta Kálmán, Szent László-
puszta levélhordója, hivatalosan külterü-
leti kézbesítő megjárta a túlvilágot, s ép 
testben, ép lélekkel került onnan vissza, 
ami azért csodálatos, mert a postás annak 
előtte sem testben, sem lélekben nem 
volt már egészen ép.” A tanyai kézbe-
sítői munkakör megszűnt, amikor „egy-
mástól két-három kilométerre lábon álló, 
zöldre festett pléh ládasorokat raktak le, 
minden tanyalakót értesítettek postalá-
dája hollétéről és mellékelték levelükhöz 
a láda kulcsát.” Kuferta Kálmánt pedig 
„a városban helyezték el három műszak-
ban, levél- és csomagosztályzói munka-
körben.” 

A csoda az utolsó tanyai munkanap-
ján történt. „Postásunk, akinek egyéb-
ként az alkoholtól és a jól végzett munka 
zsíros fényeitől világított a képe, a pusz-
tai gyöngyélet utolsó napján búskomor 

volt. Nem állott le beszélgetni, iddogál-
ni, hanem csak felhajtotta, amivel meg-
kínálták, kezet fogott és ment tovább… 
a gyomrában összeférhetetlen italok meg 
az önérzetére mért súlyos csapás, vagyis 
a lelki fájdalommal megterhelt delíriu-
mos állapot segítette őt át a túlvilágba, 
vagyis bele a kútba.”

Hogy a kútba kerülés előtt, s után 
milyen volt, s lett Kuferta élete, s hogy 
mi történt a kútban – érdemes elolvas-
ni. Egy mondat még a végéből: „A jám-
bor tanyasiak – talán éppen azért, mert 
lelkük kész volt a csodák befogadására 
– úgy vélekedtek, hogy nem olyan rossz 
dolog a túlvilág, ha az ember újjászüle-
tik benne, és átváltozva, megjobbulva tér 
vissza belőle.” 

***
S ha valaki csöndes elgondolkozásai 

közben fellapozna régebbi, megsárgult 
hírlapokat, talán ilyesmi romantikus, 
sőt, majdhogynem bombasztikus címet 
olvashatna a Kis Újság című, magát füg-
getlen politikai napilapnak tituláló sajtó-
termék egyik 1938 tavaszi számában: 

„Postakürtös, lovon vágtató levél-
hordók a kecskeméti tanyavilágban” 
Hej, még hogy vágtató! Az lenne ám a 
gyors posta! Az ember szinte látni véli 
a régi – „piros százforintos” –  bankjegy 
hasán vágtató, két ló röpítette postakocsi 
képét… A tanyai homokos dűlőutakon 
naphosszat vágtató lovas postás? Micso-
da ló kellett volna ahhoz, talán a parazsat 
evő táltos? 

No, de hát a régi nyomdafestékes 
redakciókban sem kellett mindenhez 
érteni, így hát - Pósalaky úrral szólva – 
„ugorgyunk”, nézzük vajh’ milyen cikk 
társult ehhez a fellegjáró címhez!

Itt van: „A faluzó levélhordók meg-
kezdték munkájukat. Egyelőre 17 le-
vélhordó állt szolgálatba. A levélhor-
dók sapkát, bőrtáskát, hátizsákot és kis 
postakürtöt kaptak, amelylyel jelzik 
érkezésüket. Egy részük gyalog, többi-
ek kerékpáron, lovon és kocsin látják el 
szolgálatukat. A külterületi iskoláknál le-
vélgyűjtő állomást rendeznek be. Az al-
sószentkirályi tapasztalatok szerint, ahol 
már hónapok óta munkában van az első 
faluzó levélhordó, egy nap alatt minden 
postaküldeményt ki tudnak kézbesíteni.

 
Az új faluzó levélhordók nevei (a 

név mellett zárójelben található annak a 
tanyakerületnek a neve, ahol az illető a 
postai szolgálatot teljesíti): Tóth János 

(Kisfái), Szikszai János (Monostor), Fe-
kete Lajos (Nagybugac), Dancs Mihály 
(Szentlőrinc), Bodor János (Helvécia), 
Német János (Felsőszéktó és Csalános), 
Csertő Sándor (Széktó és Törökfái), 
Makai Károly (Ágasegyháza), Kelemen 
Vince (Kláber-telep), Nagy Sándor (He-
tény és Szarkás), Csupor Bálint (Belső-
nyír és Máriahegy), Glummercz Imre 
(Külső-Ballószög), Földesi Pál (Budai-
hegy), Tóth István (Szikra és Alpár), 
Bartos János (Szolnoki-hegy), Vécsey 
László (Szentkirály) és Sikari-Kováts 
László (Városföld).”

Hej, Vécsey László, hej, Sikari-Ko-
váts László – jó, hogy a régi újságíró 
utánajárt eme neveknek, s „tanyakerüle-
teknek”…

A közölt hír nem légből kapott. Ha 
valaki még az egészen a szekrény aljá-
nak az aljáról előhúzott, nemcsak meg-
sárgult, de töredező hivatalos közlönyö-
ket is meglapozna, akár ezt is olvashatná 
a „Rendeletek Tára a Magyar Királyi 
Posta részére” című lap 1937. október 1-
ei számában: 

„A közigazgatásilag Kecskemét 
törvényhatósági joggal felruházott 
városhoz tartozó Felsőszentkirály la-
kotthelyen folyó évi szeptember hó 
15-én új postaügynökség nyílt meg.  
Az ügynökség ellenőrző hivatala Kecs-
kemét, díjnégyszögszáma 182.

Az ügynökség forgalmi köre az em-
lített lakotthelyen kívül az ugyancsak 
Kecskeméthez tartozó Alsószentkirály 
lakotthelyre is kiterjed.”

A hírlapi hír tehát igaznak találtatott, 
de hogy ilyen szépséges postásszakmai 
kifejezésre is rábukkanhattunk vele, mint 
a „díjnégyszögszám”, az már egészen 
csudálatos. Kár, hogy jó Móra Ferenc 
nem ismerte! Talán ezt is megemlítette 
volna írásaiban, mint az „alelölülő” szót, 
ami egyszerűen az ’elöljáró helyettese’ 
jelentéssel bír, s szinte a fülemülemadár 
csőrébe illik.   

Díjnégyszögszám. Innen folytatjuk. 
Kedves Olvasóink izgulhatnak, vajon 
megfejthető-e még e szó. S ha már Fel-
sőszentkirály „lakotthely”, írni fogunk 
majd az 1934-es felsőszentkirályi kun 
sírleletről is.

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--
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Szeretettel ajánlom figyelmük-
be az előttünk álló időszak egyházi 
programjait! 

Január 06-án ünnepeljük Urunk 
Megjelenését, más néven Vízke-
resztet. A szentmisék 08.30-kor és 
16.00-kor kezdődnek.

Január 07-én Urunk Megkeresz-
telkedésének lesz az ünnepe. Ezzel 
a karácsonyi ünnepkör lezárul és 
megkezdődik liturgikus életünkben 
az évközi idő. 

Január 21-28. között tartatik meg 
országszerte az imahét a Krisztus-
hívők egységéért. Községünkben az 
imaalkalmak a templomokban ke-
rülnek majd kihirdetésre. 

Február 02-án Urunk bemutatá-
sának ünnepe lesz, ismertebb nevén 
Gyertyaszentelő Boldogasszony.

 
Egy évnek a végén és egy másik-

nak a kezdetén sokunkban felmerül-
het a gondolat, hogy semmivel nem 
érünk többet, mit más emberek. De 
mégis a krisztusi életet várják tő-
lünk. Mivel pedig mindannyian csu-
pán eszközök vagyunk a Mindenha-
tó kezében, meggondoljuk mennyire 
tudunk ezen az éven közelebb kerül-
ni Hozzá. 

Aki szeretetben marad, az az Is-
tenben marad. A szeretet szó viszont 
ma valahogy nem igazi értelemben 
szerepel a világban. A valódi szere-
tetet Jézus mutatta meg azzal, hogy 
nem Ő volt a fontos. Vagyis, ha ki 
merjük mondani, hogy nem mi va-
gyunk a fontosak egy helyzetben, 
vagy egy ügyben, akkor ki is merjük 
magunkat szolgáltatni embereknek 
és elsősorban az Istennek, hogy te-
gyen belátása szerint. Ilyenkor már 
ki tudjuk mondani: „Azt teszel ve-
lem Uram, amit csak akarsz!”

Az apostolok javarészt halászok 
voltak. És egy halász mindig újra-
kezd. Ha nem is fog semmit, újra ki-
veti a hálót és újra próbálkozik. Jé-
zus szavára történik a háló kivetése. 
Senkit sem írhatunk le magunkban 
úgy, hogy ezzel vagy azzal az em-
berrel nem lehet semmit sem kezde-
ni. Mert bár ha sokáig nem is lesz 
eredmény, maga a vállalkozás, hogy 
értéket fedezzünk fel felebarátunk-
ban nem marad sosem eredmény-
telen. Egyszerűen kivárunk. Úgy, 
mint a halászok, vagy a horgászok. 
Kivárunk. Miközben minél több 
dolgot megpróbálunk rábízni az Is-
tenre. Nemcsak bízunk tehát Benne, 
hanem simán rábízzuk a dolgokat. 

Tudatában vagyunk mindannyi-
an annak, hogy gyarlók vagyunk. 
De, aki életre hívott minket és sze-
mélyiséggel ruházott fel, az minden 
nap életben tart és erőt is ad a prob-
lémákhoz és különböző ajándéko-
kat is a percekben. Ebben az évben 
bízzunk meg egy kicsit még jobban 
az Istenben! Hisz Ő szól nekünk is: 
„Ne félj!” A bizalmunk alapja pedig 
nem a saját erőnk, vagy a tudásunk, 
vagy bármilyen tehetségünk, hanem 
éppen az Isten ereje. Ez az erő a 
gyöngeségeinkben válik igazán va-

lósággá! Furcsa, hogy így van, de 
így működik. Amikor gyöngék va-
gyunk, akkor vagyunk erősek. Így 
próbálunk hát hasznosítani mindent, 
ami ettől az Istenségtől érkezik az 
életünkbe és ha bírunk, ha még ké-
pesek vagyunk rá, akkor imádko-
zunk is az adott funkciók előtt. 

Isten pedig segít, és tudjátok már 
jól, hogy erején felül nem lesz senki 
sem megkísértve. Az életünk így is 
úgy is elfogy lassan...évről évre el-
fogy. Napról napra kevesebb van, és 
ha ezt oda tudjuk adni az emberek-
nek, akkor biztosak lehetünk abban, 
hogy nem vesznek kárba a napjaink 
és az óráink, mert már hasonlóvá 
leszünk az örökkön élő Istenhez. 
Kell nyilván a reménység, hogy ezt 
a szemléletet egy életen át követke-
zetesen meg tudjuk őrizni és közben 
látni mindvégig, hogy minden aján-
dék. Amink van és akikké lettünk, 
vagy nem lettünk, mindent Istentől 
kaptunk ajándékba. 

Nagy titok ez is, de aki el meri 
veszíteni életét, meg fogja találni 
azt. Hisz nincs nagyobb szeretet an-
nál, mint aki életét tudja adni bará-
taiért.

Molnár Zsolt atya

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!

Hitéleti statisztikai jelentés
     2016  2017
Keresztelés   30 fő  34 fő
 fiú    13  21
 leány    17  13
Házasságkötés  6 pár  4 pár
 vegyes házasság  0  0
Halálozás   11 fő  26 fő
 férfi    6  15
 nő    6  11
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„Azután ezt a példázatot mond-
ta: Egy embernek volt egy füge-
fája a szőlőjében, és kiment, hogy 
gyümölcsöt keressen rajta, de nem 
talált. Azt mondta a vincellérnek: 
Íme, három éve, hogy idejárok gyü-
mölcsöt keresni ezen a fügefán, de 
nem találok. Vágd ki, miért foglalja 
a földet hiába? De az így válaszolt 
neki: Uram, hagyd meg még ebben 
az évben, míg körülásom és meg-
trágyázom, hátha terem jövőre, ha 
pedig nem, akkor vágd ki!” Lukács 
13:6-9

A hívő ember tudja, hogy élete 
teljesen Isten kezében van. Ahogy 
Jézus mondta: „Nem úgy van, hogy 
két verebet adnak egy fillérért, de 
egy sem esik le közülük a földre 
Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig 
még a hajatok szála is mind számon 
van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok 
verébnél értékesebbek vagytok.” 
Mt 10:29-31. Teljes bizonyosság-
gal vallhatjuk, hogy Isten akarata 
nélkül semmi sem történhet velünk. 
De mi az ő akarata? Ebbe ad bepil-
lantást Jézus a terméketlen fügefa 
példázatában. Ebben az igen rövid 
és egyszerű példázatban arról van 
szó, amit úgy szoktunk nevezni, 
hogy „kegyelmi idő”. 

Először azt kell megértenünk a 
példázatból, hogy amint a fügefa 
egy gazdának a tulajdona volt, úgy 
a mi életünk sem a miénk, hanem 
a mi mennyei Atyánknak a tulajdo-
na.

A példázat szerint a fügefa gaz-
dája nemcsak jogos, hanem egé-
szen természetes igénnyel tekintett 

az ő tulajdonára; csak gyümölcsöt 
várt tőle és semmi mást. Ugyan-
ezt mondhatjuk el mi is mennyei 
Atyánkra. Nem vár tőlünk semmi 
rendkívülit, semmiféle világrenge-
tő teljesítményt, csak gyümölcsöt. 
A Lélek gyümölcseit. A Lélek gyü-
mölcse pedig: szeretet, öröm, bé-
kesség, türelem, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Galata 5:22-23

A 2018-as esztendő nagy kérdése 
ez: Talált-e és talál-e Isten gyümöl-
csöt az életünkben? A példázatbeli 
gazda három évig járt gyümölcsöt 
keresni fügefájához. Eredményte-
lenül. A mi életünkben van-e gyü-
mölcs? 

Még tart a kegyelmi idő, ezért 
van lehetőségünk. De a kegyelmi 
időnek bármikor vége lehet. Ezért 
nem szabad halogatnunk a lépést, 
cselekednünk kell, pontosabban 
engedelmeskednünk kell a mi Men-
nyei Gazdánknak, hogy termőre 
fordulhasson életünk. Komolyan át 
kell gondolnunk az életünket! Fel 

kell tennünk a kérdést: Mi az éle-
tem célja? Mit akarok elérni ebben 
az évben? Elszánom-e végre maga-
mat arra, hogy igazán odaadjam az 
életemet az Úrnak, ahogy Ő odaad-
ta az életét értem? 

A példázat szerint a terméketlen 
fügefa nagy pártfogóra talált a vin-
cellérben. „Hátha terem jövőre”- 
mondja a vincellér. Az Úr Jézus így 
bízik bennünk, újabb lehetőséget 
ad nekünk… hátha terem jövőre. 
Ez ennek az új évnek a nagy kér-
dése. Termőre fordul-e az életünk? 
Nem az Úr kegyelmén és hűségén, 
hanem a mi engedelmességünkön, 
odaszánásunkon múlik. 

A jólismert szilveszteri köszön-
téssel zárom soraim és kívánok 
minden keresztyén testvérünknek 
Istentől megáldott boldog, új évet: 
B.Ú.É.K! vagyis Bízd Újra Életed 
Krisztusra! Rajta hát! Bízd Újra 
Életed Krisztusra, hogy gyümöl-
csöző legyen!

Dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó

REFORMÁTUS ÉLET

B.Ú.É.K

A Szentkirályi Református Egyházközség 
januári alkalmai

Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet

Január 9. Bibliaóra 18 óra
Január 16. Presbiteri gyűlés 18 óra
Január 22-28. Ökumenikus imahét
Január 23. Előadás (Izraeli élménybeszámoló I.) 18 óra
Január 26-28. Mátraházi gyülekezeti hétvége
Január 30. Előadás (Izraeli élménybeszámoló II.) 18 óra
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Ember, ember, december…

Mozgalmas hónap a december min-
denki számára. Nálunk az óvodában 
is több program várta a gyerekeket.  
December 6-án nagy izgalommal ké-
szültünk a Mikulás fogadására, aki el-
látogatott a csoportokba és a konyhára, 
megajándékozott minden gyermeket és 
felnőttet. Virgácsot idén sem kaptunk!

Mindhárom csoport adventi készü-
lődésre hívta az anyukákat, ahol apró 
karácsonyi ajándékokat készíthettek 

együtt gyermekükkel. Ezekkel a meg-
hitt délutánokkal is szeretnénk segíteni 
az érzelmi ráhangolódást az ünnepre.

Elsétáltunk a falu óriási karácsony-
fájához, megnéztük a fa alatt a Betlehe-
mi jászolt. 

A könyvtárban is voltunk a Csiga 
és a Cica csoportosokkal, ahol Mariann 
néni a karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódó foglalkozást tartott - Bartos Erika: 
Bogyó és Babóca sorozat egyik történe-

tét mesélte a mézeskalácssütésről, majd 
karácsonyfadíszeket készítettünk gríz-
szórásos ragasztással.

Amikor elérkezett a várva-várt ka-
rácsony, a gyerekek tátott szájjal cso-
dálták a csoportokban a feldíszített ka-
rácsonyfákat, örömmel vették birtokba 
az új játékokat. A közös ünneplésen a 
nagycsoportosok mesejátékukkal ör-
vendeztettek meg bennünket és a ven-
dégeket.

Kuratóriumi ülés
December 18-án ülés tartott a Szent-

királyért Közalapítvány Kuratóriuma is, 
valamennyi kurátor részvételével.

Döntöttek a Karácsony alkalmából 
szokásos szociális támogatások odaíté-
léséről 10 személy részére egyenként 
20 ezer forint összegben. Támogatták az 
iskola igazgatójának kérelmét a zeneok-
tatás tandíjának részbeni átvállalásáról 
(összesen 99 ezer Ft) és iskolapszicho-
lógus megbízási díjának biztosításáról 
(150 ezer Ft), valamint az Óvoda veze-
tőjének kérelmét óvodások bábszínház 
előadásokon való részvételére 154 ezer 
forint összegben.

Elfogadták azt a javaslatot is, hogy 
a Közalapítvány tulajdonában lévő Ko-
matsu kotró-rakodó gép a Homokhátság 
Nonprofit Kft. ingyenes használatába 
kerüljön, valamint 2018. január 1-től egy 
fő alapítványi alkalmazott is a NpKft. al-

kalmazásában dolgozik majd tovább.
Szabó Gellért kuratóriumi tag tá-

jékoztatást adott a mobil telefon flotta 
jelenlegi kintlévőségeiről. Havonta kb. 
3 millió Ft a teljes telefonszámla, az ak-
tuális kintlévőség az eltelt 12 hónap alatt 
kb. 1,6 millió Ft. A tagok nem kis felhá-
borodással hallgatták a tájékoztatást, az 
észrevételek az alábbiakban foglalhatók 
össze:

A hátralékosok magatartása elfo-
gadhatatlan. Mindenképpen tenni kell a 
kintlévőségek behajtásáért. Ennek első 
lépése valamennyi hátralékos részére 
kiállítani a számlát a teljes tartozásról 
azzal a kísérő tájékoztatással, hogy a tar-
tozás be nem fizetése a hátralékos sze-
mélyének nyilvánosságra hozását ered-
ményezheti.

A Kuratórium tavaly decemberben 
az önkormányzati számviteli rendszer 

változása miatt előállt kényszerhelyzet-
re tekintettel vette tudomásul, hogy az 
Alapítvány a flotta Előfizetőjévé váljon, 
ezzel megmentve a flottát. Tette ezt azzal 
a kikötéssel, hogy emiatt az alapítványi 
vagyon nem csökkenhet. Az egyetlen év 
alatt előállt kintlévőség nagysága meg-
döbbentő.

A fenti egyenleget tovább rontja, 
hogy a flotta kezelésével járó könyvelői 
és pénzügyi többletmunkákra tekintettel 
a megbízási költségek jelentősen növe-
kedtek, szintén az alapítványi közva-
gyon terhére.

Az egyebek napirenden belül került 
elő ismét annak szorgalmazása, hogy az 
Önkormányzat és az Alapítvány tulajdo-
nában lévő gépek, gépjárművek haszná-
latának szigorú kontrollját mielőbb be 
kell vezetni egy gépkocsi-irányítói fel-
adatot ellátó személy beállításával.
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Ajándékműsor

A Szentkirályért Közalapítvány de-
cember 17-én Karácsonyi ajándék-
műsorral kedveskedett az adományo-
zóknak. Szabó Gellért polgármester 

ismertette az alapítvány pénzügy for-
galmát, melyre egy későbbi időpont-
ban visszatérünk. Ezt követően, ál-
talános iskolás diákjaink karácsonyi 

műsorral kedveskedtek a közönség-
nek. A műsorban vendégfellépők is 
szerepeltek Lakitelekről. 

–szerk-

Irány a szakgimnázium!

December 4-én, hétfőn KSZC Gáspár 
András Szakgimnáziumnak a képvi-
selői látogattak el iskolánkba. A 7. 
és 8. osztályosoknak tartottak bemu-
tatót. Először a rendészeti osztályba 

járó tanulók nyűgözték le diákjain-
kat bemutatójukkal. Ezután az ebéd-
lőben lehetett kipróbálni különféle 
szakmákat. Lehetett csempézni, falat 
építeni és festeni, ördöglakatot készí-

teni és más szakmákat is kipróbál-
hattak. Mindenkinek nagyon tetszett 
ez az interaktív iskolahívogató. Más 
középiskoláktól is szívesen látnánk 
ilyeneket.

Az ünnepre hangolódtunk

Advent hangulatában, karácsonyi 
készülődéssel telt el december 9-e 
az iskolában és a művelődési ház-
ban. A kézműves foglalkozások és 
a vidám játékok után a községi ka-
rácsonyfa feldíszítése következett, 
majd jöhetett a megérdemelt disz-
nótoros ebéd.

Meghívó
A Szentkirályi

Általános Iskola

fArSAngI
MulAtSÁgÁt

2018. február 2-án,
pénteken 9 órától tartja a 

Művelődési házban.
Szeretettel várunk

mindenkit a rendezvényre!
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Decemberi könyvtári hírek
Az elmúlt 

hónapot az 
állományból 
kivont köny-
vek vásárával 
kezdtük. Több 
száz dokumen-
tumot tettünk 
ki, melyekből 
többen is válo-
gattak. Ennek 

köszönhetően több, mint 15 ezer forint gyűlt össze, melyet új 
dokumentumok illetve programok szervezésére fogunk fordíta-
ni. Ezúton is köszönjük  támogatásukat!

December 7-én KönyvtárMozi-s filmvetítés keretében a Te 
rongyos élet című filmet néztük meg Kriskó János társaságában, 
aki a vetítés után rövid beszélgetést folytatott a résztvevőkkel. A 
korrajz mellett több saját élmény is elhangzott a film témájához 
kapcsolódóan. 

A babákat és anyukájukat most is két alkalommal vártuk a 
könyvtárba. December 8-án egy kis Mikulás napi meglepetéssel 
ajándékoztuk meg a babákat, december 15-én pedig krumpli-
nyomdával készíthettek a nagyobbak karácsonyi üdvözlőlapot. 
Mindkét összejövetel igazán jó hangulatban zajlott.

A 3. osztályosok egy Nől a dér, álom jár című foglalkozáson 
voltak a könyvtárban. Ezen téli versekkel idéztük fel december 
jeles napjait, a Mikulást, Karácsonyt és a Szilvesztert. Emellett 
kiemelt hangsúlyt kapott a téli madáretetés fontossága is. Az 
irodalmi alkotásokat játékos formában dolgoztuk fel. Az Újévet 
köszöntő vers kapcsán pedig arról is beszélgettünk, kinek mitől 
lenne igazán boldog az új éve. Itt nagyon különböző dolgokat 
mondtak a gyerekek, az egészség, a családi együttlétek, a jó je-
gyek mellett néhány értékesebb tárgy is szóba került. Kívánom 
mindenkinek teljesüljön a kívánsága!

A Csiga és a Cica csoport szintén az ünnephez kapcsolódó 

foglalkozásra jött át az óvodából. A legkisebbek 
most először jártak nálam a könyvtárban így cso-
portosan. A középsősök már otthonosan mozog-
tak a könyvek között. A na-
gyobbakkal beszélgettünk 
a télről, madaraknak kép-
zeletbeli diót és mogyorót 
törtünk és meg is etettük 
őket egy „erdei” séta ke-
retében. Mindkét csoport 
megnézett egy mesét a mé-
zeskalácsról, és készítet-
tek egy kedves karácsonyi 
díszt. Természetesen nem 
maradt el karácsonyi me-
sés könyvek kézbe vétele 
sem.

Januári könyvtári programok:

Baba-mama klub: Január 5. és 19. 9 órától
Mindennapi pszichológia: Január 17.
16:45 - Balázs Hajnalka előadása
KönyvtárMozi: Január 24. 16 óra – A tanú
Irodalmi délután: Január 31. 16:30 – válogatás magyar 
szerzők műveiből

Programjainkra szeretettel várunk mindenkit, ke-
resse részletes meghívóinkat!
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Töltött káposzta
csökkentett energiatartalommal

Hozzávalók: 1 kg savanyított káposzta és 
8 savanyú káposztalevél, 1 közepes vörös-
hagyma, 1-1 kiskanál jóféle pirospaprika és 
majoránna, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, 
2 gerezd fokhagyma
A töltelékhez: 40 dkg darált marha- vagy 
sertéshús, 6 evőkanál zabpehely, 1 tojás, 1,5 dl sovány (12 %-
os tejföl), kb 1 csapott kiskanál só, 1-1 mokkáskanálnyi jóféle 
pirospaprika és majoránna, fél mokkáskanál őrölt fekete bors, 1 
gerezd zúzott fokhagyma

1. A töltelékhez a húst a zabpehellyel, a tojással, a tejföllel és a 
fűszerekkel jól összekeverjük. 10-15 percre félretesszük, hogy a 
pehely egy kissé megdagadjon.
2. A káposztaleveleken végighúzódó erek vastag részét kivágjuk, 
hogy hajtogatni tudjuk. A leveleket úgy fordítjuk, hogy a vastag 
ér velünk szemben legyen, mert így lehet könnyebben feltekerni. 
Mindegyik közepére tölteléket halmozunk. A levél egyik oldalát 
ráhajtjuk, majd felcsavarjuk, végül a másik oldalát a batyuba 
gyűrögetjük. Az esetlegesen kimaradó töltelékből gombócokat 
formálunk.
3. A savanyú káposztát aszerint, hogy milyen savanyúan szeret-
jük, kimossuk. A szálakat át is vághatjuk, hogy ne legyenek túl 
hosszúak. Egy mély lábasban a megtisztított, fölaprított hagymá-
val összekeverjük, a pirospaprikával, a majoránnával, a zúzott 
fokhagymával és a borssal fűszerezzük. A tetején szép sorban 
elrendezzük a töltelékeket, és annyi vizet (5-6 deci) öntünk rá, 
amennyi ellepi. Fölforraljuk, majd az edényt félig letakarva 
egyenletes tűzön kb. 1 óra alatt puhára főzzük. Időközben az 
edényt néhányszor megrázzuk, nehogy a káposzta letapadjon. 
Keverni nem lehet, mert akkor a töltelék összetörik. Elfővő levét 
folyamatosan pótoljuk. Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK December időjárása
Hát bizony a hóban, szánkóval közlekedő Mikulást, a ha-

vas Karácsonyt, úgy látszik, el lehet felejteni. Egy kicsit eről-
ködött a tél mikuláskor, és karácsony előtt. Jó idővel indult 
a hónap, elején 5-6 C fokkal.  Igaz, csökkenő volt. Mikulás 
után ismét emelkedni kezdett fokozatosan, 8-ától már 8-10 C 
fokokat mérhettünk. Éjszakánként gyenge fagyok előfordul-
tak. Erősebb fagyok 16-22. között akadtak, - 6-8 C fokokkal. 
Feladta a leckét a meteorológusoknak az előrejelzés. Gyakran 
változtatták a prognózisukat. Sokszor nem jöttek be az évek 
óta használt modellek. Egyes fák, cserjék is megérezték a jó 
időt, és „beindultak”. A platánlevelű juhar, a bangita, vagy a 
téli jázmin próbálgat virágozni. Eddig sajnos jól telelnek az 
invazív rovarkártevők. (Erről jut eszembe, vajon hová lettek 
a varjúfalkák?) 

Mérleget lehet vonni az elmúlt év időjárásáról, ami egy jó 
átlagos volt, néhány szokatlanul perzselő hőséggel. Csapadék-
ra sem panaszkodhatunk, igaz az eloszlása már nem ideális 
volt. Sajnos ez a csapadéktöbblet nem mutatkozott a Peitsik 
csatornában. Évek óta először lehetett a lucernát négyszer ka-
szálni. Csapadék 2017-ben 617,7 mm volt. A sokévi átlagnál 
82 mm-el volt több. Csapadék viszonyok decemberben: 3-án 
5,2 mm, 8-án 13,6 mm, 12-én 6,3 mm,14-én 15,6 mm, 15-én 
33,2 mm, 16-án 4,6 mm, 21-én 2,6 mm, 30- án 0,9 mm, 31 –én 
0,3 mm. Összesen 82,3 mm. a sokévi átlag: 46 mm.

Vecsei

Anyakönyvi hírek
Született:
Pekár Mira 2017.12.09. anyja neve: Kurucz Ma-
rietta, Bot Károly 2017.12.31. anyja neve: Imre 
Enikő

Elhalálozott: Vörös Albertné (Csizmadia Mária) élt 
93 évet, Habran Jánosné (Gábor Mária) élt 94 évet, 
Tóth Józsefné (Czeczon Judit) élt 85 évet, Lovas 
László élt 61 évet

Egy kis csillagászat
Mire ez az újság a kedves Olvasóhoz kerül, este már 

észre lehet venni, hogy 20 perccel hosszabb a délután, 
ám reggel még csak 3 perccel kel korábban a Nap. A 
hőmérséklettől függetlenül ébredezik a természet. 2018-
ban sem fogunk szűkölködni csillagászati események-
ben. Januárban és márciusban például a „kék holdat” fi-
gyelhetjük meg. Sejthető hát, mennyire különleges a 
jelenség. A „kék hold” az a jelenség, amikor egy hónap-
ban kétszer van telihold. Januárban 2-án, illetve 31-én 
lesz telihold. Mindkettő ráadásul „szuperhold” is, vagy-
is Földközelben lesz égi kísérőnk. Mivel a holdciklus 29 
napos, ezért februárban nem lesz telihold. A következő 
hónapban, márciusban azonban ismét láthatjuk a „kék 
holdat”: 2-án és 31-én szintén teliholdas éjszakánk lesz. 
Bolygók közül a Jupiter, és a Mars látható a Délkeleti 
égbolton Napfelkelte előtt 1-2 órával igen közel egy-
máshoz. Akinek szerencséje volt január első napjaiban 
szinte „összeérve” láthatta Földünk bolygó testvéreit.

-szerk-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. Rohács József
temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek!
Köszönettel: GYÁSZOLÓ CSALÁD

Emlékezés

Csordás József
halálának 19. évfordulóján.

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál.
Értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova,
Mert akit szeretünk, nem hal meg soha. 

Szeretettel emlékezik:
szerető felesége, és családja.



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, lege-
lőt, 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. 5,8 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, ISKO-
LÁS ÉS FELNŐTT MÉRETŰ JELMEZEKBŐL. (A tetőn 
fagyitölcsér látható! Belső sétálóutcán!)
Nyitva minden nap 9 – 18 óráig. Olcsó árak, óriási válasz-
ték! Térjen be, és vásároljon olcsón!

Itt az év eleje:
ha könyvelőt akar váltani hívjon:

Végzettségem:
mérlegképes könyvelő,

adótanácsadó /regisztrált/
Vállalom Kft., Bt., egyéni vállalkozók,

őstermelők könyvelését, NAV előtti
képviseletét, bevallások elkészítését.

Telefonszámom: 06/20/403-88-70
Nagyné Szollát Emese 

Az év fája 2018
Az elmúlt év november 8-án hirdet-
ték ki az internetes szavazás ered-
ményét, melyet az év fájára lehetett 
leadni.
Az idei hazai verseny döntősei, he-
lyezési sorrendben: Zengővárkony 
hős szelídgesztenyéje - 4088 szava-
zat. A nyírbátori tölgyfa - 3754 sza-
vazat. Ősi gubacsi testvérfák - 2221 
szavazat. A gyulaji odvas hársfa 
- 2123 szavazat. A szentkirályi ha-
zaváró nyár - 1183 szavazat. Imrehegyi terebélyes eper - 959 
szavazat. A délegyházi vadkörtefa - 902 szavazat. Horvátná-
daljai platánfák - 834 szavazat. Vörösvári vén eperfa - 806 
szavazat. Fonyódi fehér nyárfák - 563 szavazat. Hőssé ítélt 
miskolci mocsárciprus - 552 szavazat. Hevesy György ciprus-
fája - 402 szavazat. Családi almafa - 76 szavazat.


