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Megnyitotta kapuit a Kis Vuk Mini Bölcsőde

A sok várakozást követően 2018. októ-
ber 17-én megkezdődött a Mini Bölcsőde 
működése. Ezen a napon 3 kisgyermek 
beszoktatását kezdték meg a bölcsőde 
dolgozói. A beszoktatás időtartama 12-14 
napot vesz igénybe, mely alatt a „bölcsőde 
lakói” fokozatosan illeszkedhetnek be első 
közösségükbe. Előreláthatólag november 
közepére már 5 gyermek fogja látogat-
ni intézményünket, teljes létszám (8 fő) 
2019. február közepére várható. A csoport 
elnevezését illetően a bölcsőde dolgozói 
rövid időn belül döntöttek, választásuk a 
Mini-Manó csoportra esett. 

Bölcsődénk dolgozói: - Pekár Renáta 
- bölcsődevezető, - Nagyné Jurászik Edit 
- bölcsődei dajka, - Vörös Boglárka - kis-
gyermeknevelő, - Szabó Ágnes – segítő 
munkatárs.

A 2018. október 26-án megtartott átadó 
ünnepségünkön Szabó Gellért polgármes-
ter köszöntötte a bölcsőde első lakóit, szü-
leiket, valamint képviselő-testületi tagokat 
és a Szentkirályért Közalapítvány Kura-
tóriumának tagjait. A köszöntő szavakat 
követően átvágta a nemzeti színű szalagot, 
melyet a Mini-Manó csoport tagjai tartot-
tak. A szalagból minden jelenlévő kapott 
egy kis darabot, ezzel is jelképezve, hogy 
apró részek összetevéséből valósulhatott 
meg a Mini Bölcsőde, illetve elindulását 
követően is szoros együttműködés szüksé-
ges. A jelenlévőket állófogadásra hívtuk, 

ahol az aprósüteményeken kívül torta is 
volt, melyet Vörös Boglárka-kisgyermek-
nevelő készített. A gyermekek pedig nem-
csak teli hassal távozhattak, hanem egy 
léggömbbel és egy buborékfújóval is.

Mini bölcsődénk kezdete
A Mini Bölcsőde létrehozása elsősor-

ban annak a 20 millió forintnak köszön-
hető, amit Önkormányzatunk adósságren-
dezésben nem érintette településként az 
Óvoda bővítésére nyert el. A kecskeméti 
Mercedes Benz gyár eszközbeszerzésre, 
udvarrendezésre 5000 euróval támogatta 
intézményünket a Szentkirályért Közala-
pítványon keresztül, de némi önkormány-
zati forrásra is szükség volt még.  

Az építési munkálatok 2016-ban 
kezdődtek, körülbelül 15 szakága-
zat mesteremberei tevékenykedtek a 
megvalósításon - főként helybeliek.   
Külön szeretnénk megköszönni Varga 
Nikolett munkáját, aki a bölcsődei cso-
portszoba falait tette „meséssé” rajzaival, 
hiszen a falakat különböző mesefigurák 
díszítik.
Mini bölcsődénk működéséről néhány 
gondolat

Mini bölcsődénkbe azon szülők gyer-
mekei jelentkezhetnek, ahol mindkét szü-
lő munkaviszonyban áll, így nehézséget 
jelent számukra gyermekük napközbeni 
ellátása. Ezenkívül méltányossági szem-
pontnak tekinthetők:

a) akinek családjában három vagy több 
kiskorú gyermeket nevelnek, és mindkét 
szülő munkaviszonyban áll

b) akinek tekintetében a körzeti védő-
nő, a Család-és Gyermekjóléti szolgálat 
vagy a házi gyermekorvos a gyermek, il-
letve a család helyzetére tekintettel méltá-
nyossági elbírálást javasol,

c) akit egyedülálló szülő nevel, mely 
tényt a szülő hitelt érdemlően igazolni 
tud,

d) akinek egyik szülője egészségi álla-
pota miatt munkaképtelen.

e) aki árva vagy félárva, illetve – a szü-
lő vagy szülők elhalálozása miatt – gyám-
ság alatt áll,

A Mini bölcsőde 7 gyermek ellátását 
tudja biztosítani, ha azonban közülük va-
lamennyi gyermek betöltötte 2. életévét, 
akkor 8 gyermek ellátása biztosítható. In-
tézményünkbe 1,5 éves kortól 3 éves korig 
járhatnak a gyermekek.

Zárszóként munkatársaim nevében sze-
retném megköszönni mindazoknak az áldo-
zatos munkáját, akik valamilyen formában 
segítettek községünk első Mini Bölcsődé-
jének megvalósításában, kivitelezésében.  
Bízunk benne, hogy nemcsak a gyerme-
kek számára, hanem közösségünk szá-
mára is örömöt jelent az intézmény aktív 
működése.

Pekár Renáta
bölcsődevezető
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Őszi kirándulás

Göblyös ádám, 3. osztály:
Október 12-én kirándulni mentünk 

Szolnokra az iskolával. Először a Re-
pülőmúzeumot néztük meg. Nagyon 
sok repülőt láttunk. A legjobban a „re-
pülő csirkecomb” tetszett. Különösen 
érdekes volt a harci repülős részleg. 
Láttunk vicces helikoptereket is: az 
egyik úgy nézett ki, mint egy sas, a má-
sik, mint egy cápa, a harmadik pedig 
úgy, mint egy tigriscápa. Nem tetszett 
azonban, hogy sokat kellett sétálni a 
másik múzeumig. Nagyon jól éreztem 
magam!

Bimbó Márton, 3. osztály: Októ-
ber 12-én kirándulni mentünk Szolnok-
ra az iskolával. Először megnéztük a 
Reptért. Itt sok érdekes repülőt és heli-
koptert láttunk. A néni sok régi történe-
tet mesélt nekünk. A végén jót játszot-
tunk a játszótéren. Utána sétáltunk egy 
nagyot Szolnokon. Ellátogattunk egy 
múzeumba. Délutánra nagyon elfárad-
tunk. Tele élménnyel jöttünk haza.

Bemutatkozás
Pullai Béla vagyok. 2018. október 

10-e óta a Homokhátság Nonprofit 
Kft. új ügyvezető igazgatója. Kérem 
engedjék meg, hogy bemutatkozzam.

1955 decemberében születtem 
Kecskeméten és ott is nevelkedtem fel. 
A gimnázium elvégzése után a Kecs-
keméti Kertészeti Főiskolán szereztem 
meg a diplomámat, majd a Budapesti 
Kertészeti Egyetemen újabb 3 év után 
okleveles kertészmérnöki diplomát.

Első munkahelyem a Szikrai Álla-
mi Gazdaság volt, ahol gyümölcs ága-
zatvezetőként dolgoztam 8 évig, utána 

egy hatóságnál újabb 8 évet. 1993-tól a 
kecskeméti Híröskert Kft. ügyvezetője 
és tulajdonosa voltam. A Kft. palánta-
neveléssel, vágott virág termesztéssel 
és faiskolai termesztéssel foglalkozott. 
2006-tól a felnőttképzésben vettem 
részt parkfenntartókat és aranykalá-
szos gazdákat tanítottam. 2009-től a 
Kecskeméti Vadaskert igazgatója vol-
tam 2016-ig. Két év távollét után idén 
júliusban tértem vissza Kecskemétre, 
ahol ismét az oktatásban helyezked-
tem el, innen kerültem át a Nonprofit 
Kft-hez.

Kecskeméten Ménteleken élek. Két 
felnőtt gyermekem és két unokám van. 
Ügyvezető igazgatóként célom, hogy 
hatékonyabbá és jobbá tegyem a Kft. 
működését és segítsem Szentkirály fej-
lődését, szebbé tételét.

A község fenntartásával kapcso-
latos ügyekben (konyha, bölcsőde, 
utak, parkok) szívesen látok minden-
kit a Községházán lévő irodámban, 
vagy az alábbi elérhetőségeken: tel.: 
70/4557903, email: pullaibela@gmail.
com

Pullai Béla
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A kék bolygó 
kincse: Víz nélkül 
nem alakult volna 
ki élet a Földön. A 
víznek köszönhető, 
hogy sokszínű állat 
– növényvilág ala-
kult ki a bolygón, 
hiszen ez a folyadék 
minden élő szervezet 

alapja. „Kék Bolygónk” háromnegyed 
részét borítja víz, de tudnunk kell, hogy 
a vízkészlet döntő többsége tengervíz, 
a rendelkezésünkre álló édesvíz a teljes 
vízmennyiségnek alig 1 %-a!

Nem lehet elégszer elismételni, men-
nyire fontos mindannyiunk számára a 
víz. Aki nem issza meg a szükséges napi 
folyadékmennyiséget, mindenféle baja 
támadhat, még akkor is, ha erős és fia-
tal. 

Nem lehetünk jókedvűek víz nélkül.
A víz minden sejtünk felépítéséhez 

és minden szervünk normál működésé-
hez hozzájárul. Szerepe van a vérnyo-
más szabályozásában, a salakanyagok 
kiválasztásában és eltávolításában, ki-
emelkedő a jelentősége a testhőmérsék-
let szabályzásában. Már egy enyhe ki-
száradás is hozzájárul több betegség, pl. 
a vesekövesség, a székrekedés, számos 
szív- és érrendszeri betegség kialakulá-
sához, de a víz nemcsak a fizikai egész-
ségre, hanem az együttműködésünkre, a 

hangulatunkra, szellemi teljesítőképes-
ségünkre is hatással van. Folyadékhiá-
nyos állapotban nem tudunk koncentrál-
ni, megfájdulhat a fejünk, szapora lesz a 
szívverésünk és nyugtalanná válunk.

Alig venni észre a kiszáradást. Na-
ponta kb. 2 és fél liter vizet veszítünk el 
a verítékezéssel, a salakanyagok kiüríté-
sével, ezért a folyadék egyensúlyát akkor 
tarthatjuk fenn, ha legalább ugyanennyit 
veszünk magunkhoz. Természetesen víz-
szükségletünk más tényezőktől is függ: 
az életkortól, testtömegtől, az időjárástól, 
az egészségi állapottól, a fizikai igény-
bevételtől. Fizikai megerőltetés, vagy 
betegség esetén a folyadékszükséglet 
többszörösére emelkedhet. Ha kevesebb 
vizet veszünk fel, mint amennyire szük-
ségünk van, megbillen az egyensúly, 
és a kiszáradás állapotába kerülünk. Ez 
nem fájdalmas, néha észre sem vesszük. 
De már 2 % folyadékvesztés esetén is 
csökken a fizikai és szellemi teljesítőké-
pesség, koncentrációs zavar léphet fel. 
A szakemberek szerint, amikor szom-
jasak vagyunk, az már előrehaladott 
vízhiányt jelent. Jele lehet sápadtság, a 
száraz nyálkahártyák, a karikás szemek, 
a hűvös végtagok. Hosszabb távon ez 
gyorsabb öregedéshez, vesekő, asztma, 
érrendszeri betegségek, stroke kialaku-
lásához is vezethet.

Vizes trükkök
 Napi 8 pohárnyi folyadékkal, na-

gyobb víztartalmú élelmiszerekkel biz-
tosíthatjuk szervezetünk számára a szük-
séges vízmennyiséget. A folyamatos 
folyadékpótlásban segít, ha ismétlődő 
alkalmakhoz kötjük egy-egy pohár víz 
elfogyasztását.

Kezdjük a reggelit egy pohár ivóvíz-
zel, ásványvízzel, a reggeli során igyunk 
teát, gyümölcslevet, kakaót (a kávé is 
folyadék, akkor is, ha vizet von el a szer-
vezetünkből).

Egész nap legyen a kezünk ügyében 
egy palack víz.

Autóvezetés közben fokozottan 
ügyeljünk arra, hogy folyadékot fogyas-
szunk, hiszen ha nem iszunk, hamarabb 
elfáradunk és az éberségünk is csökken.

Sportoláshoz mindig vigyünk ma-
gunkkal folyadékot.

A munkahelyünkre vigyünk be min-
den reggel egy teli palack vizet és gon-
doskodjunk róla, hogy napközben el-
fogyjon. Gyerekeink uzsonna táskájába 
is pakoljunk mindig folyadékot.

Vigyázzunk az idősekre! Idős korban 
csökken a szomjúságérzet, az étvágy, az 
ízérzékelés, így könnyen előfordulhat, 
hogy egy idős ember veszélybe kerül a 
dehidráció folytán. Figyeljünk oda idős 
rokonainkra, ismerőseinkre, ha 85 – 99 
évesek, hatszor nagyobb gyakorisággal 
kerülnek kórházba folyadékhiány miatt, 
mint a 65 – 69 évesek.

Margó néni

Nyolc pohár naponta

Nem mindennapi dél-
után volt a Nyugdíjas klub-
ban október 2-án. Általános 
iskolánk pedagógusai és di-
ákjai meglepetés műsorral 
köszöntötték a Klub tagjait, 
az Idősek Napja alkalmából. 
Szabó Gellért polgármester 
és Katzné Almási Zsuzsan-

na köszöntője után iskolánk 
alsó tagozatos diákjai meg-
lepetés műsora következett 
versekkel, rövid kis jelenet-
tel, tánccal, énekkel.

Kedves pedagógusok, 
diákok! Nagyon szépen kö-
szönjük.

-vecsei-

IDŐSEK NAPJA



Gazdakör 86
Bizony, a helytörténeti kutatások 

csak olyanok, mint a nyári mezőgazda-
sági munkák, befejezni nem lehet - csak 
abbahagyni. Befejezni azért sem érde-
mes, mert új s újabb adatok kerülnek 
elő. Ismeretes, hogy a Vágó János Gaz-
dakör elődjének számító Felsőszentki-
rályi Gazdasági és Olvasókör 1932-ben 
épített székházát 2017-ben újította fel a 
mai egyesület. A tavalyi megemlékezés 
óta egy újabb forrás vált ismertté. Teljes 
egészében közöljük, hiszen a gazdakör, 
sajnos, szűkében áll az írásos emlékek-
kel, itt pedig névsorok adnak alkalmat a 
főhajtásra, emlékezésre, múltidézésre. 

„A Kecskeméti Közlöny 1933. esz-
tendei naptára” (szerkesztette dr. Hor-
váth Ödön) egy, számunkra kiváltképp 
érdekes cikket tartalmaz. A címe: Egy ta-
nyai Gazdakör, amely 1932-ben is tudott 
építeni. Alcíme: A felsőszentkirályi Gaz-
dasági és Olvasókör 21 éves története.  

A cikk közli – sajnos, kis méretben – 
azt a csoport-fényképet (tablót), amely a 
felavatási ünnepélyen készült, s mintegy 
harminc személyt ábrázol az új épület 
előtt. A Petőfi Népe 1987. évi tudósítása 
szerint az akkori Vágó-köri találkozón, 
tehát harminc éve, még megvolt. Keres-
sük tehát együtt a tablót; a cikkbelit pe-
dig megkíséreljük majd elektronikusan 
közzétenni. Következzék tehát az egész 
írás. Szerzője, feltehetően, dr. Horváth 
Ödön, a kalendárium szerkesztője.  

„Folyó év nyarán (1932-ben -bor-) a 
helyi sajtó szeretettel emlékezett meg a 
felsőszentkirályi Gazdasági és Olvasókör 
újonnan épült épületének felavatásáról. A 
kör azáltal, hogy 1932-ben tisztán a saját 
erejéből és tagjainak önzetlenségéből az 
itt képben is bemutatott barátságos ott-
honát fel tudta építeni, követendő példát 
mutatott és arra kötelezett, hogy … meg-
örökítsük a világválság idején is alkotó 
körnek és az építésnek történetét. 

Régi mondás, hogy nálunk egy egye-
sület csak akkor él és virágzik, ha alkal-
mas vezetőt állít az élre. A kecskeméti 
felsőszentkirályi Gazdasági kör a vezetők 
megválasztásában mindvégig szeren-
csés volt, mert első alakulásának idején 
és most is olyan elnököt talált, aki a kör 
érdekében való munkára mindenkor kész 
volt, s aki a tagok bizalmát birva az egye-
sületi ügyeket és az életet helyes meder-
ben tartva, vezette mindenkor és a helyes 
iránytól soha semmiféle körülmények kö-
zött eltérést nem engedett. Ha az új otthon 

képére tekint az olvasó, úgy a krónikással 
együtt meg kell állapítania, hogy kivéte-
les képességre volt szükség, hogy az ál-
talános elernyedés idején az otthont építő 
terv csakugyan megvalósuljon. 

A tanyavilág igazi értékéről adunk 
számot akkor, amikor a kör elnökének, 
Vágó Jánosnak érdemeit elsősorban 
kiemeljük. Ki 21 éven át, mint jegyző, 
utóbb pedig mint elnök megmutatta, 
hogy benne szervező erő és vezetésre 
termettség van. Nemcsak saját gazdasá-
gában, de a körben is rendet tartott. Vé-
leményét mindenkor őszintén kimondó, 
önálló gondolkodású egyéniség. Akiben 
erkölcsi bátorság lakozik álláspontjának 
kifejtésére, annak megvédésére. Követ-
kezetessége, igazságossága és önzetlen-
sége, példás szorgalma voltak az erők, 
amellyel a puszta bizalmát megnyerte és 
a kör céljait megvalósulásra vitte. 

A puszta dicséretére szolgál, hogy a 
megfelelő vezetőt megtalálta és követ-
te. A körnek a történetét és az építkezés 
menetének kiemelkedőbb eseményeit az 
alábbiakban adjuk. A felsőszentkirályi 
Gazdasági és Olvasókör 1911-ben ala-
kult és 1912-ben nyertek jóváhagyást 
alapszabályai. A kör szervezői voltak: 
néhai Kiss Ferenc, Vágó János, Dömötör 
János tanító, S. Nagy János, néhai Dé-
kány Sándor és Szabó Ferenc. 

Első tisztikara: elnök: néhai Kiss 
Ferenc, alelnök: Dugár Imre és Dékány 
Sándor, jegyző: Vágó János, pénztárnok: 
Szabó Ferenc, könyvtárnok: S. Nagy Já-
nos, háznagy: Biczó Ferenc. 

A kör megalakulása és annak fejlesz-
tése körül sokat fáradozott és segített 
Sándor István, országgyűlési képviselő, 
akkori városi főjegyző, akit a kör, érde-
meinek elismeréséül, 1913-ban tisztelet-
beli taggá választott. 

Kevés számú taggal, s még kevesebb 
anyagi forrással rendelkezve, a kör csak 
úgy állhatott fenn, hogy minden egyes 
tagja anyagilag és erkölcsileg nagy áldo-
zatokat hozott. Néhai Kiss Ferenc elnök 
2 éven át díjtalanul adott a körnek helyi-
séget, a háború és a forradalmak alatt a 
kör működése tagok hiányában szünetelt, 
amely idő alatt könyvtárát, bútorát Vágó 
János és Dömötör János tanító őrizték. 
Csak 1921-ben kelt új életre a kör, mely 
időtől kezdve 1926 év végéig P. Seres 
László adott ingyen helyiséget a körnek. 
1926-tól az építkezés befejezéséig a kör 
Koch Ferenc tanító kezdeményezésére 
és Nyúl-Tóth Pál iskolaszéki elnök me-

leg pártolása folytán az iskolaszék a tan-
termet engedte a kör rendelkezésére. 

A körnek kemény szorgalommal 
megtakarított pénzét a háború és az azt 
követő pénzromlás természetesen el-
emésztette, s így újra alakulása alkalmá-
val teljesen vagyontalanul állott. Évek 
szorgalmas munkája, a tagok számának 
örvendetes emelkedése mégis lehetővé 
tette a tőkegyűjtést.

Pár ezer pengő, betétkönyvön féltve-
őrizve egybegyűlt, mikor 1932-ben a kör 
vezetősége – a tagok egyhangú hozzájáru-
lásával – elhatározta, hogy a körnek ottho-
nát, ha kell, minden segítség nélkül, saját 
erejükből is felépítik. Sajnos, a segítség a 
nehéz időkre tekintettel, mindenhonnan 
elmaradt, csak a tagok lelkes szolgalma 
és munkakészége nem csökkent.

Az építést Utasi Gábor tette lehető-
vé, azáltal, hogy birtokából alkalmas 
helyen, e célra rendkívül méltányos áron 
400 négyszögöles telket kihasított. A 
tagok a telekvétel után, az építkezéshez 
48 óra alatt több mint húszezer darab vá-
lyogot és téglát és 120 kocsi agyagot a 
helyszínre fuvaroztak. Azután a munka 
gyorsan ment, a tagok áldozatkészsége 
nem csökkent, úgyhogy az ámbitusos, 
15 méter hosszú, 6 méter széles, cse-
réptetős ház 1932 év június hó elején 
teljesen elkészült, úgyhogy 12-én a kör 
díszközgyűlésének keretében fel is avat-
tatott, rendelkezésének átadatott. 

Emlékezet okából felsoroljuk a kör 
tisztikarát, melynek minden egyes tagja 
derekasan kivette részét az építkezés le-
bonyolításában és arra munkát és anyagi 
áldozatokat fordított. Elnök: Vágó János, 
társelnök: P. Seres László, alelnök: Du-
gár Imre, jegyzők: Koch Ferenc és Utasi 
Gábor, pénztáros: Szabó Ferenc, könyv-
táros: H. Kiss József, háznagy: Cs. Ko-
vács János, választmányi tagok: id. Kele 
István, Utasi János, Farkas József, Nagy 
György, H. Kiss Antal, Kiss Ferenc, Czi-
ra Balázs, Horváth Ambrus, Vágó József, 
S. Nagy László, Szabó Ambrus.  

Munkájuk felajánlásával áldoztak a 
házépítésnél: Vecsei Ferenc, Jónás Pál, 
Vecsei Sándor, Györfi Ferenc, H. Kiss 
János, H. Kiss Pál, Besenyei István, Var-
ga János, Vecsei Pál, Gyóni József, P. 
Tóth István, Barta Ambrus, Budai Mik-
lós, Vecsei Ferenc, Kele Béla, Kovács 
József, T. Tóth Sándor, Hupka István, 
Szántó Sándor és Rozsos Ferencné.”

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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gARAbOncIÁs dIÁk
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Október hónapban megtartot-
tuk az idei terménybetakarítási 
hálaadásunkat. Erről látható ez 
a kép is. Ilyenkor hálát adunk 
mindazokért a jókért, amelyeket 
munkával, verítékkel és Isten ál-
tal megengedve, az Ő áldásával 
kaptunk meg az elmúlt időszak-
ban.

Egyben tájékoztatom szeretet-

tel a kedves ol-
vasókat az előt-
tünk álló hónap 
egyházi prog-
ramjairól:

N o v e m b e r 
11-én Erzsébet 
- kenyeret osz-
tanak szét a 08. 
30-as szentmisét 
követően min-
denki számára a 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgá-
lat munkatársai 
a templom bejá-
ratánál.

N o v e m -
ber 25-én lesz 
Krisztus, a Min-
denség Királyá-
nak főünnepe és 
ez alkalommal 
megáldom, szin-
tén a 08.30-as 
szentmise ke-
retében azokat 
a házaspárokat, 
akik valamilyen 
jubileumi évnek 

örvendeznek az idén és nemcsak 
a kerek évfordulós házasokat vá-
rom, hanem mindazokat, akik 5, 
vagy 15, vagy 35 éve házasodtak 
össze. Vagy éppen 65 éve. Mivel 
nincs tudomásom az esetleges 
válásokról, ezúton is bocsánatot 
kérek, ha az ő nevükre meghívó 
érkezik. De szeretettel várom az 
özvegyeket, akik most érkeztek 
volna évfordulóhoz, mert elhunyt 

párjuk gyűrűjét elhozhatják és 
ugyanúgy hálát adunk mindazért, 
amit az élet adott nekik...valaki-
nek többet az időből, másoknak 
többet az életminőségből, vala-
kiknek többet a szenvedésből, de 
mindenképp megosztjuk itt egy-
mással azokat a kereszteket is, 
amelyekkel mindannyian annyira 
küszködünk a mindennapokban. 
Ünneplés és vidámság is lesz te-
hát ez a nap és szomorúság is, de 
pont ezért vagyunk közösségben, 
hogy a másik embernek, a feleba-
rátunknak támaszai is lehessünk. 
Szintén e napon teljes búcsút 
nyerhet az a hívő, aki nyilváno-
san elimádkozza az “Úr Jézus, az 
emberi nem Megváltója, tekints 
reánk” kezdetű felajánló imát.

December 2-a pedig már Ad-
vent első vasárnapja. Az adventi 
idő kettős jellegű. Egyrészt a ka-
rácsonyi ünnepekre való előké-
szület ideje ez, amikor Jézusnak 
az emberekhez való első eljö-
vetelére emlékezünk. Másrészt 
pedig várjuk Krisztus második 
eljövetelét a történelem végén, a 
világnak a végén. E két ok miatt 
az adventi idő bensőséges is és 
várakozó is lesz.

Minden kedves felebarátom-
nak kívánom, hogy az előttünk 
álló napok jól teljenek, imádkoz-
zunk mindig ezért, a holnapokért, 
egymásért és közben azt se felejt-
sük el, hogy az élethez azért kell 
egy kevés szerencse is.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KAtOlIKUS élEt

Kedves testvérek!
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Kedves testvérek!
Az elmúlt időszakban 

megtapasztalhattuk az elmú-
lás végtelenül szomorú jeleit. 
Bár szép időjárás volt, mégis 
itt az ősz, a fák könyörtelenül 
hullatják leveleiket, pedig 
még nem is annyira régen ér-
keztek meg a gólyák… 

Isten gondviselése által 
juthattunk el a mai napig, és 
élvezhetjük jóindulatát, még-
is az idő múlását is érezhet-
jük a bőrünkön is, nemcsak 
a természetben. Továbbá az 
elmúlásban, az őszben va-
lósággal ott van a Halottak 
napja is, melyben sokan el-
látogatunk szeretteink, ba-
rátaink sírjához, nemcsak a 
szentkirályi temetőbe. Ilyen-
kor a szomorkodás, a bánat 
ül az arcokra, és sötétben 
igyekszünk is fényecskéket 
gyújtani, melyek melengetik 
a szívünket és megerősítik az 
emlékezést. A cím igéje pe-
dig azt sugallja, hogy nem 
kellene szomorkodni. „Nem 
szeretnénk testvéreink, ha 

… szomorkodnátok, mint 
a többiek, akiknek nincsen 
reménységük” Nem kelle-
ne szomorkodni, mondja az 
Ige, mert kell, hogy legyen 
reménységünk! Bizony! Az 
a reménységünk kellene le-
gyen, hogy van feltámadás, 
és Isten előhozza az elhuny-
takat Jézussal együtt, az ő 
mintájára! A feltámadás tu-
data biztos pont és alap kell 
legyen a szívünkben, amire 
lehet támaszkodni, és ami-
ben bízva, másokat is ennek 
hitére kellene hívogassunk. 
Ebben az elmúló életben az 
örök élet biztos pontja kell a 
szemünk előtt legyen.

Olvasó- és énekkör 
Szentkirályi Református 

Olvasókör (1938) – és an-
nak épülete a Körépület már 
a múlté, mégis a régi hagyo-
mányt felelevenítve és az 
ősökhöz kapcsolódva, kultú-
ránkat erősítve és emlékezve 
olvasó- és énekköri alkal-
makat indítottunk. Az első 

ilyen énekekkel tűzdelt al-
kalom októberben volt, mely 
Rákóczi Ferencet és Ráday 
Pált hozta közénk. A máso-
dik alkalom november 18-
án vasárnap 17 órakor lesz, 
melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

REFORMátUS élEt

„Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől 
és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert 
ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az 
elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt."
1Thesszalonika 4:13-14

Alkalmaink:

Istentiszteletek – minden 
vasárnap 10 óra
Bibliaóra – november 13. 
kedd, 18 óra
Filmklub – november 16. 
péntek 18.30
Olvasó- és énekkör – no-
vember 18. vasárnap 17 
óra
Presbiteri gyűlés – novem-
ber 20. kedd 18 óra
Házi Istentiszteletek – no-
vember 27-30. családok-
nál, 18 óra, adventra, úr-
vacsorára készülve
Adventi családos Isten-
tisztelet, úrvacsora – de-
cember 2. vasárnap 10 óra
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ÓVODAI élEt
Programok szempontjából rendkívül gazdagra sikerült az 

októberünk! Az állatok világnapját – október 4. – csoporton-
ként tartottuk: a kicsik még az óvoda falain belül, a nagyok 
egyik csoporttársuknál voltak látogatóban, ahol simogathattak 
pónit, kutyát, cicát, nyuszit. A középsősökkel pedig a Béni 
farmra mehettünk két kisbusszal és szülői segítséggel. Ven-
déglátóink nagy szeretettel fogadtak! Sanyi bácsi végigve-
zetett bennünket, megnéztük a sok tehenet, a bikákat, persze 
legjobban a kisbociknál éreztük magunkat.

Margó néni palacsintát sütött nekünk, majd „előállt a hintó” és 
lovas kocsikázhattunk is. Remekül éreztük magunkat!

A zene világnapja alkalmából, ha kicsit késve is, de ellátogat-
hattunk a Leskowsky hangszergyűjteménybe a Csiga és Cica 
csoporttal. Remek foglalkozáson vehettünk részt, ahol hang-
szerekkel ismerkedtünk, ki is próbálhattuk őket, majd közösen 
örömzenéltünk. Mindannyian nagyon élveztük, ide szívesen 
jövünk legközelebb is! Maradt idő egy kis játszóterezésre is, a 
gyerekek nagy örömére!

Október 17-én szintén a középső-és nagycsoportosok számára 
„Érzékenyítő, interaktív, fejlesztő bábelőadást” tartott a Fény-
kör Alapítvány, mellyel játékos módon hívták fel a figyelmet 
rendkívül esztétikus eszközeikkel a környezettudatos életmód-
ra. Eszközeiket – a paravánt és a bábokat – nekünk ajándékoz-
ták.

A nagycsoportosok az 
őszi betakarítási projekt 
keretében paprikát szedtek, 
majd ellátogattak Tisza-
alpárra a NATURALPÁR 
Paprikafeldolgozó Üzem-
be, ahol végigkövethették 
a paprika feldolgozásának 
fázisait.

Végül meg is kóstol-
hatták a frissen őrölt pap-
rikát! 

A „Tök jó hét” projekt keretében csupa „tökös” dolgot csi-
náltunk. Minden csoport faragott töklámpást, mely különös 
hangulatot teremtett a csoportokban. A kicsiket teljesen elva-
rázsolta a sejtelmes fényjáték. 

A Csiga csoportosok Klárika néninél tököt pucoltak, darabol-
tak. Persze itt sem maradhatott el a csemegézés, a közös játék! 
Klári néni tökös muffint is sütött nekünk!

Ádámné Maróti Erika



Az idei – immár hagyományosnak 
tekinthető – őszi tanulmányi kirándulá-
sunk célpontja a közeli Tisza-parti város, 
Szolnok volt. 

Október 12-én, pénteken iskolánk 
valamennyi tanulója osztályfőnökükkel 

együtt buszokra szálltak, és ellátogattak 
a szolnoki RepTárba. Ez a közhiedelem-
mel ellentétben nem egy működő repülő-
tér, hanem egy Európában is egyedülálló 
repüléstörténeti kiállítóhely és élmény-
park. A részletes tárlatvezetés során 

számos „nyugdíjba vonult” repülőgépet 
és helikoptert láthattunk, és életútjukat 
ismerhettük meg. Ezt követően a kicsi-
ket egy jól felszerelt játszótér várta, a 
nagyobbak pedig akár egy akadálypályát 
is kipróbálhattak. Akik további kalan-
dokra vágytak, beülhettek egy 4D-s mo-
zivetítésre vagy szimulátor segítségével 
átélhették a repülés élményét. Ebéd után 
egy félórás sétát követően ellátogattunk 
a belvárosban található Damjanich János 
Múzeumba, ahol régészeti témájú mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt. Visszafelé a Tisza-parton sétálva 
láthattuk a híres Tiszavirág-hidat, vala-
mint gyönyörködhettünk az ezerszínű 
ősz csodálatos látványában. Mindezek 
mellé még szinte nyáriasan meleg idő-
járás is társult. Így kellemesen elfáradva 
indultunk délután haza.

 Azt gondolom, kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt szép emlékek maradtak 
meg erről a napról.

Bimbóné Ádám Mónika
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Őszi kirándulás Szolnokon

Nagy Noel Gáborné született
Patocskai Zsuzsanna (1972-2018)
Egy nagyszerű pedagógus pályafutá-

sa örökre véget ért. 2018. október 21-én 
rövid, de súlyos betegség után elhunyt 
kolléganőnk, Nagy Noel Gáborné. A 
kedves tanító néni, Zsuzsa néni – aki 
gyakran mondta, hogy semmilyen váro-
si iskoláért nem hagyná itt Szentkirályt 
– haláláig hűséges maradt a szentkirályi 
iskolához.

Jó pedagógus, jó kolléga, nagyon 

jó ember, és jó barát volt ő. 2013-ban 
kezdett el dolgozni Szentkirályon, ak-
kor kapta meg első osztályát, akiket 3-
4. osztályban tanított, majd első osztályt 
kapott. Ők most 4. osztályosok, és szept-
ember elseje óta minden reggel jelentet-
ték, hogy még egy hiányzó az osztály-
ban, Zsuzsa néni. 

Nemcsak nekik, nekünk pedagógu-
soknak is hiányzott Zsuzsa mosolygós 
arca reggelente, ahogyan gyors járásával 
és füzetekkel teli kosarával megérkezett 
az iskolába, rendszerint az elsők között. 
Munkáját nagy szorgalommal és lelkiis-
meretesen végezte, de ritkán volt elége-
dett önmagával, mert maximalista volt. 
Pedig munkája, pedagógus-hivatása 
iránti elkötelezettsége példaértékű volt. 

Végtelenül jóindulatú, segítőkész 
ember volt, de nagyon érzékeny is. Én 
láttam néha könnyet is a szemében, ha 
valami bántotta, és köszönöm neki eze-
ket a könnyeket, mert ezeket a barátja-
ként láthattam. Mindent teljes odaadás-
sal, lendülettel csinált, mintha érezte 
volna, hogy kevés az idő. 

Szeretett meglepni bennünket, a 
közös névnapokra mindig valami kü-
lönleges finomságot készített. S amikor 
dicsértük, és kértük a receptet, még hoz-
zátette: hajnalban keltem, és sütöttem 

egy tepsivel a fiúknak is. Ilyen volt ő. 
A család szeretete és a munka szeretete 
egységet alkotott az életében.

Azonnal keresett továbbképzést, 
hogy az osztályába járó sajátos nevelési 
igényű kislánynak többet tudjon segíteni. 
Elkezdte a matematika műveltségterület 
elvégzését, hogy ezzel segítse az iskola 
szakos ellátottságát. Pályázatok, projek-
tek, műsorok résztvevője és szervező-
je volt, gyakran volt ő a kijelölt önként 
jelentkező – a biztos pont – hiszen egy 
iskolában sokféle feladat adódik.

Mindig elvállalta a táboroztatások 
szép de fárasztó munkáját is. Korán reg-
gel már futni ment a lányokkal, de éjfél-
kor még volt ereje beszélgetni is velük, 
hiszen annyi kérdés volt, amivel lehetett 
Zsuzsa nénihez fordulni…

Drága Zsuzsa! Szép, mosolygós ar-
cod néz vissza ránk a Szentkirályi Ál-
talános Iskola folyosóján, a tablókról. 
Ezzel a mosolygós arccal élsz bennünk 
tovább, így emlékezünk rád – nem is 
kell felnéznünk a tablóképre. Emléked 
itt marad kollégák, tanítványok és szülők 
között, mi nem felejtjük a kedves kollé-
ganőt, a gyerekek pedig a kedves tanító 
nénit. Isten veled! Nyugodj békében!

Katzné Almási Zsuzsanna
intézményvezető

BúcSúZUNK
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Ezt az értesítést kaptuk postaládánkba
 „Felszámoljuk a komposzttelepet 
A területen bármely hulladék elhelye-
zése tilos!

Komposztálásra való hulladék 
házhoz menő elszállítása négyhetente 
történik az e célra rendszeresített zsá-
kokban: idén szept. 13.; okt. 11.; nov. 
8. és dec. 6-án. Házanként 2 zsák + 0,5 
m3 legfeljebb 70 cm-es összekötött 
gally, ágnyesedék elszállítása ingye-
nes. Emblémás zöld zsák kérhető a 
Hivatalban 2 db/ház. Adunk kék színű 
zsákokat is a többlet zöldhulladékhoz 
hivatali időben, de ez utóbbiért 350.- 
Ft/db díjat kell fizetni. Nem a Hivatal-
ban, hanem az NHKV Zrt. küld erről 

számlát a lakáscímre. Szabó Gellért”
Mire e sorok az olvasóhoz jutnak, 

már hűlt helye a bűzt árasztó, patkány-
szaporító helynek. Mi legyen ezután a 
kertekben keletkező komposztálható 
hulladékkal? A cikk bevezetője választ 
ad a kérdésre, járjunk el annak szel-
lemében. Sajnos elfelejtettünk kör-
nyezettudatosan bánni a házunk körül 
termelődő humifikálható hulladékkal. 
Egy példa: drága pénzen megvesszük a 
műtrágyát kertünk gyepére, hogy szép 
és dús legyen, majd gyakran nyírjuk, 
és visszük a nyesedéket a benne levő 
tápanyagokkal együtt valahova, ahe-
lyett, hogy visszaforgatnánk. Hogyan? 

Készítsünk kertünk eldugott sarkában 
mini komposzttelepet, mely befogad 
minden növényi származékot, konyhai 
hulladékot. A hulladék humusszá ala-
kítását elvégzik a gombák, baktériu-
mok, giliszták, stb. A keletkezett kom-
poszt megrostálva kitűnő talajjavító. 
Ki lehet szórni a fűre, be lehet dolgoz-
ni a talajba. Ne zsaroljuk ki talajainkat, 
adjuk vissza, amit kivettünk, mert a 
műtrágya egyoldalú használatával le-
het, hogy szép a termésünk, de beltar-
talmilag értéktelen. Nem kell minden 
mezőgazdasági, kerti mellékterméket 
elfüstölni.

-v.f.-

további türelmi időt javasol a kormány a fúrt kutak bejelentésére
Benyújtotta a kormány a fúrt ku-

takra vonatkozó engedélyezési mora-
tórium meghosszabbítására irányuló 
javaslatát az Országgyűlésnek. A kor-
mány vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény módosítására irá-
nyuló javaslatával, az eredetileg 2018. 
december 31-ig tartó türelmi időt hos-
szabbítaná meg. 

A javaslat értelmében mentesül 
a vízgazdálkodási bírság megfizeté-
se alól az, aki engedély nélkül, vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biz-
tosító vízilétesítményt és annak fenn-

maradási engedélyét 2020. december 
31-ig kérelmezi. A moratórium meg-
hosszabbítása nemcsak a házi vízigény 
kielégítésére szolgáló kutakat érinti, 
hanem a mezőgazdasági öntözési célt 
szolgáló fúrt kutakat is. A legalizált 
mezőgazdasági hasznosítású kutak tu-
lajdonosai európai uniós vidékfejlesz-
tési pályázatokon is elindulhatnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok 
alapján azon engedély nélküli kutak, 
amelyekre az engedélyt 2018. decem-
ber 31-ig megkérik, mentesülnek a 
vízgazdálkodási bírság, valamint az 
igazgatási és szolgáltatási díjak alól.

Kormányzati szándék továbbá, 
hogy az újonnan létesítendő kutak en-
gedélyezése, valamint a már meglévő 
illegális kutak fennmaradására irányu-
ló eljárás a jövőben az állampolgárok 
számára a lehető legegyszerűbb, leg-
gyorsabb és legköltséghatékonyabb 
folyamat legyen.

E cél megvalósítása érdekében ak-
tív kormányzati munka zajlik a Bel-
ügyminisztérium és az Agrárminiszté-
rium együttműködésében, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szakmai be-
vonásával.

(AM Sajtóiroda)

FAlRA háNyt
BORSÓ!

Szinte minden évben terítékre 
kerül a temetőben elhelyezett hul-
ladékgyűjtők rendeltetésszerű hasz-
nálatának semmibe vétele. Egyér-
telműen, jól láthatóan ki van írva, 
hogy növényi eredetű hulladékot ne 
tegyenek a tartályba, ott van mellet-
te a deszkából készült komposztáló. 
Csak néhányan veszik figyelembe a 
felhívást. Figyelmetlenségből, nem-
törődömségből, esetleg tudatlanság-
ból, vagy „csak azért is”? Higgyük 
el, ez elég nagy kulturálatlanságra 
utal. Ne restelljük szóvá tenni, ha 
ilyet látunk.

-vecsei-

Az idén is gyűjtötték a papírt a szentkirályi iskolások. Sajnos az ára nagyon 
alacsony az idén, de nem adjuk fel, már készülünk a következőre. A kép ta-
núsága szerint szép, napos időben jó időtöltés ez a gyerekeknek!

Papírgyűjtés



Született: Kordik Erik 
Nimród 2018. 10. 13. any-
ja neve: Laczkó Edina.
házasságot kötött: Ora-
vecz Dániel és Oravecz 
Tünde 2018. 10. 20.
Elhalálozott: Törőcsik 
Béla, Szabó Lajos, Varga 
József.
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Rakott fasírt
Előkészítés: 1 óra. Sütés: 40 perc.

Hozzávalók: 60 dkg darát sertéshús, 1,5 kg burgonya, 2-3 szelet 
szikkadt kenyér, 2 gerezd fokhagyma, 6 tojás, 5 nagy vöröshagyma, 2 szelet 
húsos szalonna, zsiradék, só, bors, majoránna.

A besamelmártáshoz: 1 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 5 dl tej, 1 dl víz, só, 
fehér bors. 

A burgonyát meghámozzuk, karikára vágjuk, sós vízben előfőzzük. A tojást 
keményre főzzük, felszeleteljük. Az 5 fej hagymát karikára vágjuk, serpenyő-
ben sötét zsemleszínűre sütjük épp egy kicsi olajban. A kenyeret vízbe vagy 
tejbe beáztatjuk. A darált húst összekeverjük a kinyomkodott kenyérrel és a 
fűszerekkel: sóval, borssal, majoránnával és zúzott foghagymával (fasírtmasszát 
készítünk belőle). A szalonnát apró kockákra vágjuk, kicsi olajon félig lepirítjuk 
egy serpenyőben.

Besamelmártást készítünk a hozzávalókból. Egy magas falú tepsit vagy 
jénait kizsírozunk. A főtt krumpli felét a jénai aljába tesszük. Erre rakjuk a fasírt-
massza felét, betakarjuk a tojásszeletekkel, arra rakjuk az olajos sült hagymát, és 
megszórjuk a szalonnadarabokkal, meglocsoljuk a besamelmártás harmadával. 
Ezt még egyszer ismételjük, a tetejére krumpli és besamelmártás jön. 200 fokos 
sütőbe tesszük, körülbelül 40 percig sütjük.

Trükk: Tálalásnál adhatunk még hozzá sült hagymát és főtt tojást, megszór-
hatjuk friss petrezselyemzölddel.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Október
időjárása

Kissé szokatlan volt a hónap, 
száraz, és igen meleg. Ez a ket-
tősség a mezőgazdaságnak jót, 
és kevésbé jót hozott. A jó, hogy 
könnyebbé és olcsóbbá tette a 
betakarítást. A kevésbé jó, hogy 
megnehezítette az őszi talajmun-
kákat. Zöldellő őszi vetéseket, 
gabonát nem lehetett látni, rep-
cetáblákat igen, igaz szenvedtek 
az aszálytól. Eső majd lesz, csak 
háztető legyen – tartja a népi böl-
cselet. A hőmérsékletet illetően az 
első néhány nap kissé hűvös, az-
tán 5-étől 20 C fokok nappal (23-
25 fokra emelkedett). Ezt követte 
20-26-a között kissé hűvösebb idő 
12-18 C fokokkal, majd a hónap 
végéig az évszakhoz viszonyítva 
szinte rekord hőmérsékletek kö-
vetkeztek 24-25 fokokkal. Vajon 
észre vette-e a kedves olvasó, 
hogy néhány évvel ezelőtt ilyen-
kor óriási csapatokban repültek a 
varjak? Az idén meg csak néha le-
het látni egy párat. Hova lettek? A 
mieink délebbre költöztek, míg az 
északon fészkelők valószínű nem 
érkeztek meg. 

Csapadékviszonyok: 21-én 
4,6 mm, 28-án 7,2 mm, 29-én 4,2 
mm, 30-án 0,8 mm összesen: 16,8 
mm. A sokévi átlag októberben: 
34 mm.

Vecsei

Anyakönyvi 
hírekKiss Mária és Farkas István házas-

sági évfordulójára. 60 éve együtt jó-
ban-rosszban. Isten éltesse őket még 
nagyon sokáig erőben és egészség-
ben!

Gyermekei és népes családja

“A boldogságot nem lehet ajándékba 
kapni, / Egyetlen titka: adni, mindig 
csak adni, / Jó szót, bátorítást, mo-
solyt, hitet, / És sok-sok önzetlen, tisz-
ta szerelmet.” Goethe

Novemberi
csillagos égbolt
Igazi őszi hónap, párás ködös regge-

lekkel, sokszor felhős nappalokkal. A Nap 
egyre alacsonyabban jár. A hónap elején 
a nappalok hossza 10 óra, az éjszaka 14 
óra hosszat tart. A delelési magassága 28 
fok. A bolygók közül a gyűrűs Szatur-
nusz fél nyolc körül nyugszik, tehát igen 
alacsonyan látszik. Annál inkább felhívja 
magára a figyelmet a déli irányban igen 
fényes, vöröslő Mars. Vörös színe vaso-
xidtól (rozsda) származik. A bolygó át-
mérője megközelítően fele Földünkének. 
Ott egy év 1,9 földi évig tart. A nappalok 
hossza hasonló a Földéhez. Légköre mi-
nimális, a hőmérséklet a +20 C foktól a 
-140-ig terjed. Jó minőségű távcsővel a 
pólusokon megláthatjuk a Marsi hófol-
tokat. Többször küldtünk már robotokat 
a bolygóra. Emberi utazást többször ter-
veztek, de mindig halogatják. 

Sajnos a fényszennyezés miatt kevés 
meteort láthatunk, pedig a Leonidák me-
teorraj igen látványos, maximumát 18-
án éri el. Ekkor éjjel érdemes kicsit az 
égre figyelni.

V.F. 

60 éve együtt



Vastag száraz akác 3.700 Ft/q
Vékony akác 3.300 Ft/q
Vegyes akác 3.500. Ft/q

tölgy 2.900 Ft/q-tól
Nyárfa 2.100 Ft/q

Gyümölcsfa 2.900 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)
t: 0620/520-0081, 0620/415-0842

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, 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 szom-

szédos településeken szántót, legelőt, 
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219

* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 
10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklőd-
ni a 70/442-7008-as telefonszámon.

Villanybojlerek javí-
tása, vízkőmentesítése, 
villanyhálózat felújí-
tása. Kapcsolók, kon-
nektorok, lámpatestek, 
fénycsőarmatúrák javí-
tása, cseréje. telefon: 06 
53 358 025, vagy 06 20 
928 8334.

Értesítem a tisztelt lakossá-
got, hogy 2018. november 
23-án 7:00-9:00 óráig ultra-
hangos vizsgálattal egybekö-
tött nőgyógyászati rákszű-
rés lesz az egészségházban. 
A vizsgálat díja: 5.000 Ft. 
Időpontot a 0670/339-0345-
ös telefonszámon lehet kérni 
Osbáthné Rauscher Erika 
védőnőtől.

Az agárkutya háza
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy 

agárkutya. Annak az agárkutyának pedig 
nem volt háza. Elérkezett a téli idő, ös-
szekucorodott az agárkutya, csak kicsi 
kurta lett belőle. Csak úgy reszketett, 
kocogott minden foga. Azt gondolta ma-
gában:

„Ha én egyszer megérem a nyarat, 
akkor csinálok magamnak egy kis házi-
kót, mert nicsak, mekkora házikó kell, 
milyen rövid vagyok!”

Eljött a tél után a nyár, mikor kime-
legedett az idő, az agárkutya kifeküdt a 
napra. Kinyújtózott jól, s három, négy, 
ötször olyan hosszú lett belőle, mint té-
len volt. Végignézett magán, s kezdte 
mondogatni:

„Ekkora házat ki tud csinálni? Nem 
is fogok neki, hogy ekkora házat csi-

náljak, mert úgy sem tudom bevégez-
ni.”

S eltöltötte a nyarat jobbra-balra 
járkálva. Hamarosan eljött a másik tél. 
Mikor eljöttek azok a nagy hidegek, ak-
kor megint összekucorodott úgy, mint 
tavaly, s megint kezdte mondogatni ma-
gában:

„Ejnye, milyen könnyelmű voltam, 
ni, milyen kicsi házban elférnék én 
most. Nem baj, élek én még egy darabig, 
s csinálok magamnak egy házat. De nem 
töröm a fejemet tovább, végét hagyom 
mindennek, hiszen mikor eljön a nyár, 
akkor megint kinyújtózom, s megint res-
tellek nekifogni a házépítésnek.”

Így fázódott az agárkutya, s ma is így 
fázódik, sohase csinál magának házat. 
Csak úgy éldegél lassan.


