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A képviselő-testület decemberi ülésén történt
A képviselő-testület 2018. december 

4-én tartotta ülését, ezen 7 képviselő volt 
jelen. 

Az első napirendi pontban a képvi-
selő-testület a közművelődési tevékeny-
ségről szóló tájékoztatókat vitatta meg. 
A Művelődési Házban történtekről Ger-
gelyné Marika adott tájékoztatást. A Mű-
velődési Ház az elmúlt évekhez hasonló-
an 2018-ban is sok színes rendezvénynek 
adott otthont. Ezek a következők voltak: 
értekezletek, egyesületek, családi esemé-
nyek és civil szervezetek összejövetele. 
Gergelyné Marika hozzátette, hogy a de-
cemberi programokat a beszámoló nem 
tartalmazza. Szabó Gellért polgármester 
megköszönte Marikának a munkáját, és 
a képviselő-testület nevében elismerését 
fejezte ki a színes, változatos programok 
megvalósításáért és további jó egészsé-
get kívánt a folytatáshoz.

Takácsné Kis Márta is készített össze-
foglalót a Szentkirályi Tánccsoportról. A 
beszámolóból kiderül, hogy mennyi he-
lyen és milyen sok élménnyel gazdagod-
tak a Tánccsoport tagjai. Külföldön is 
jártak, mint például Kalotaszentkirály és 
Lengyelország. A Tánccsoportba külső 
oktatók bevonása is megtörtént. Ennek 
eredménye, hogy a  Dalma Dan-
ce oktatói a mazsorettcsoportunkat ok-
tatják.

Jakabné Ferenczi Noémi pedig a 
Könyvtár, Információs és közösségi hely 
munkájáról készített beszámolót. 2018. 
szeptember 1-től vette át a Szentkirályi 
Könyvtárat, az év ezt megelőző idősza-
káról kevés információja van. Célkitű-
zése a Katona József Megyei Könyvtár 
szakmai irányításával és velük együtt-

működve biztosítani a könyvtár további 
működését. 

A második napirendi pont a házi 
segítségnyújtási tevékenység éves érté-
keléséről szólt. Falunkban jelenleg 5 fő 
házi segítségnyújtó gondozza az időse-
ket: Darányi Károlyné, Deákné Strobán 
Éva, Gömöri Balázsné, Homoki-Szabó 
Pálné és Horváth Mária. A tájékoztató-
kat a képviselő-testület azzal vette tudo-
másul, hogy a helyettesítés a jövőben ki-
egyensúlyozottabb legyen, az ellátásban 
nem lehet változás emiatt.

A harmadik napirendi pontban Kutasi 
Ferenc ismertette a képviselő-testülettel 
a Helyi Esélyegyenlőégi Program felül-
vizsgálatát. A vizsgálatot 5 évente el kell 
készíteni. Ez 2018-ban vált esedékessé. A 
felülvizsgálatához az SZGYF által mű-
ködtetett esélyegyenlőségi mentorhálózat 
szakértője segítséget nyújt. Az időközben 
szükségessé vált módosítások belekerül-
tek, például a mini bölcsőde, és a jog-
szabályok aktualizálása is megtörtént. A 
képviselő-testület egyhangúan elfogadta 
az előterjesztést és határozatot hozott.

A negyedik napirendi pontban Szabó 
Gellért elmondta, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0290/7 hrsz-ú osztat-
lan közös tulajdonú területből szeretne 
vásárolni 1.200 m2 területet egy szentki-
rályi lakos. Ennek az ingatlannak északi, 
4.100 m2-es részén folyik a Start mun-
kaprogram a közfoglalkoztatottakkal, 
melyet öntözni is tudunk. A megvásá-
rolni kívánt terület viszont kettévágná 
az önkormányzati területet, amely így 
művelhetőség szempontjából már igen 
kedvezőtlen lenne. A legutóbbi Start 
programos megbeszélés témája volt to-

vábbi fejlesztések, esetleg gyümölcsös 
telepítése is ezen a területen. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy nem kíván 
eladni földterületet, így elutasította a 
földvásárlási kérelmet.

Szabó Gellért kérte a testület tag-
jait, véleményezzék a Nonprofit Kft. 
használatában lévő gépek és szolgáltatá-
sok bérleti díjainak jövő évtől tervezett 
változásokat. Pullai Béla a Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója készítette a 
javaslatot, aki elmondta, hogy egy átla-
gos költségszintet vett alapul, amiből a 
helybeli magánszemélyek kedvezményt 
kapnának. A díjak emelése viszont az 
üzemeltetési és bérköltségek emelkedése 
miatt mindenképpen szükséges. A képvi-
selő-testület tudomásul vette a szolgálta-
tási díjak tervezett módosítását.

Végül a képviselő-testület a fecske-
ház 6. számú lakására benyújtott bérleti 
kérelmet fogadta el.

Az egyebek napirendi pontban Szabó 
Gellért jelezte, hogy az önkormányzati 
ingatlanvagyon legutóbbi aktualizálása-
kor tapasztaltuk több ingatlan esetében 
is az Önkormányzat, a megszűnt Mező-
gazdasági Szövetkezet, a Polgármesteri 
Hivatal, valamint a Községi Tanács(!) ja-
vára bejegyzett különböző jogok (elide-
genítési tilalom, beépítési kötelezettség, 
jelzálogjog) tényét. Ezek a bejegyzések 
akár 40-50 évesek, és egy részük meg-
tartása egyáltalán nem indokolt, el kel-
lene töröltetni őket, mert akár adásvételi 
szerződés létrejöttét is megakaszthatják. 
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
ingatlanokról kimutatást készítünk, így 
a testület dönthet a hatáskörébe tartozó 
jogok törléséről.

10 perc Önismeret
„Három gyermekünk is volt egy 

családból, ahol az apuka és az anyu-
ka egy garázsban élt. Hajléktalanok 
voltak, teljesen lecsúszott egziszten-
ciák, ezért nem erőst akartam hazaen-
gedni a gyerekeket a vakációra, de ők 
nagyon kérleltek. Gondoltam, akkor 
elviszem, és este visszahozom őket. 
Délután mentem értük, már félhomály 
volt. A garázsba nem volt bevezetve 
a villany, két nagy vasajtó, középen 
szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a 
három gyerek az anyukához bújva. 
A plafonon kicsapódott a lehelet, és 

vízcseppek formájában hullt a hideg 
betonra… Nem láttam semmi nyomát 
annak, hogy karácsonyra vagy szil-
veszterre készülődtek volna. Hideg 
volt és sötét. Az apuka állt az ágy mel-
lett, gyűrögette a kalapját, az anyuka 
nyakában pedig ott csüngött a három 
gyerek. Szóltam, hogy »gyerekek, 
gyertek, megyünk vissza Dévára«.  
Ők persze tudták, hogy várja őket a 
meleg fürdő, a szép ruha, a kölyök-
pezsgő, a csillagszórók, minden, ami 
ilyenkor belefér egy intézeti kará-
csonyba. És akkor az egyik kisfiú azt 

mondta: »Pap bácsi, nem ünnepelhet-
nénk inkább itthon, anyukámékkal?«  
Éreztem, hogy megáll bennem valami.

A gyereknek nem arra van szük-
sége, hogy egy csomó kütyüt odavi-
gyenek neki talicskában, hanem arra, 
hogy átölelje a nyakadat, hogy meg-
puszild, hogy érezze azt a jóságot, ami 
egy szülőből árad. Egyfelől egy csomó 
limlom, másfelől az édesanya meleg 
nyaka, és semmi más. Akkor azt gon-
doltam: ha Isten segít, ezt minden szü-
lőnek elmondom.”

Böjte Csaba
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Hírek a nyugdíjas klub háza tájáról

Ha november, akkor nyugdíjas buli. 
Így volt ez az idén is. Ezt a nevezetes 
napot 10-én tartották. A helyi klubta-
gokon kívül a telt házas rendezvényen 
részt vettek lakiteleki, tiszakécskei, 
cserkeszőlői, kecskeméti és nagykőrö-
si nyugdíjas klubok tagjai.

A finom vacsora előtt tiszakécskei 

fiatal citerások mutatkoztak be nagy 
sikerrel. A helyi nótaklub énekkara 
dalcsokorral köszöntötte a vendégeket. 
Baranyi Jani zenekara húzta a talpalá-
valót. Nemcsak a fiatalok tudnak ám 
mulatni! Kökény Imréné Mártika nagy 
sikert aratott nótacsokrával.

A sok-sok tombola kisorsolása után 

szép lassan éjféltájra kiürült művelő-
dési házunk. Szeretnek más település-
ről is eljönni a nyugdíjas találkozóra, 
hiszen jól főznek a szakácsok, jó a 
zene, kitűnő a hangulat, ízléses a ki-
szolgálás. Örömmel jönnek a falunkba 
vendégségbe.

-szerk-

rákóczifalván jártunk

Nyugdíjas klubunk Rákóczifalvá-
ra kapott meghívót a helyi nyugdíjas 
klubtól találkozóra és ludaskása ebédre. 
Lelkes kis csoport képviselte Szentki-

rályt László Benjámin vezetésével. Egy 
kicsit más volt, mint itthon. Énekesek, 
versmondók, country-táncosok mutat-
koztak be. A rendezvényt helyi majorett-

csoport köszöntötte – persze ők fiatalok 
voltak. Természetesen lehetett táncolni 
is, és nem itthon voltunk ugyan, mégis 
jól éreztük magunkat.                  Vecsei
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csengettyű, harang-
szó, ének, böjt

Az adventi idő-
szak kezdetét a leg-
több településen ha-
rangszó jelezte, majd 
gyerekek jártak kör-
be az utcákon, hogy 
énekszóval és csenge-
téssel hívják a híveket 

a templomba. A karácsonyt megelőző böjt 
idején a hívek hetente legalább háromszor 
tartózkodtak a húsevéstől, kerülték a mu-
latságokat, táncot, nem tartottak lakodal-
mat, próbáltak elcsendesedni.
ostyahordás

A vidéki falvakban volt bevett szokás 
a karácsonyi ostyahordás. A kántortanító 
megsüttette az ostyát, és a családok számára 
megfelelő mennyiségűt küldött minden ház-
ba a gyerekekkel. Az ostya fontos része volt 
az ünnepi vacsorának, sok helyen még az 
állatoknak is adtak egészségvarázsló céllal.
Borbála

December 4-e dologtiltó nap volt a lá-
nyok, asszonyok számára: nem lehetett fon-
ni, varrni, nehogy ezzel bevarrják a tyúkok 
fenekét és söprögetni sem, mert akkor else-
pernék a háztól a szerencsét. Nagyon kellett 
vigyázni nehogy kiteregetett ruha maradjon 
az udvaron, mert az advent kezdetén aktí-
vabban munkálkodó boszorkányok igye-
keztek ellopni a varázsláshoz szükséges da-
rabokat. A szebbik nem tagjai vendégségbe 

sem mehettek, mert a női látogató ezen a 
napon balszerencsét jelentett. A hajadonok 
jósolhattak: faágat – például cseresznyét, 
somfát – tettek vízbe, és ha az karácsonyig 
kihajtott, reménykedhettek abban, hogy ha-
marosan lánykérésre kerül sor.
Miklós

A piros ruhás Mikulás és a mellette 
asszisztáló krampuszok az 50-es években 
terjedtek el, de korábban is volt példa a 
Miklós-napi alakoskodásra. December 6-
án, Szent Miklós napján a legények, sőt a 
nős férfiak is bekormozott arccal, kifordí-
tott bundában láncot csörgetve ijesztgették 
a gyerekeket és a hajadon lányokat. Voltak 
helyek, ahol ajándékot kaptak a háziaktól, 
hogy ne bántsák őket, míg máshol meg-
imádkoztatták a gyerekeket (hasonlóan ah-
hoz, ahogy a mai Mikulások verset, éneket 
kérnek a kicsiktől), és tréfásan gyóntatták, 
faggatták a lányokat. A szülők apró édes-
séget, virgácsot, szenet tettek a gyermekek 
csizmájába.
Luca

December 13-án rengeteg dologra 
kellett figyelni. Ekkor kezdték készíteni a 
Luca-székét, amelyben nem lehetett vas, 
három lába volt, és karácsonyig minden 
nap kellett rajta kicsit dolgozni. Az éjféli 
misén a készítője ráállt, és megláthatta, ki 
a boszorkány, mert a Luca-székről nézve 
látszott csak a banyák szarva. Borbálához 
hasonlóan Luca is könnyített a nőkön, szá-
mos házimunkát megtiltott, kiváló alkal-

mat teremtett a jósláshoz. Számított, ki jön 
először a házhoz: ha női látogató, akkor 
nőstény, ha férfi, akkor hím szaporulatban 
jelentett bőséget. A kisfiúknak örültek a 
legjobban, mert az ő érkezésük sok tojással 
kecsegtetett. A férj kilétét is érdemes volt 
ilyenkor pedzegetni. A lányok 12 cédulára 
férfineveket írtak, összegyűrték, és minden 
nap egy galacsint a tűzbe dobtak, az utolsó 
napon szerepelt a leendő férj neve. A Luca 
búzát ezen a napon kellett elültetni, a kará-
csonyig kihajtott növényekből a következő 
év termésére lehetett következtetni. Luca 
napja gonoszjáró nap volt, nagyon körülte-
kintően kellett védekezni a boszorkányok 
ellen: bekenték fokhagymával az állatok 
fejét, az ajtó keretét, az istállók bejáratát, és 
lefekvés előtt mindenkinek le kellett nyelni 
egy gerezd fokhagymát. A biztonság ked-
véért elrejtették a seprűket is, nehogy arra 
felszállva röpködjenek a boszorkányok.
Tamás

December 21. a legjobb nap a disznóvá-
gáshoz: a Tamás napon kisütött háj – tamás-
háj – nem avasodik meg és gyógyításra is 
alkalmas, sőt ha adtak hozzá tömjént, fok-
hagymát, szenteltvizet, akkor a rontást is el 
lehetett űzni vele. A leölt disznóból követ-
keztettek az időjárásra: ha nagy volt a mája, 
akkor hideg időre számíthattak. Ha Tamás 
napjának reggelén beborította a hó a tájat, 
akkor boldog, békés Karácsonyra számít-
hattak.

Margó néni

ADvEntI SZoKÁSAInK

A pillangó csúnya hernyóként éli le 
élete nagy részét, és szépségének pompá-
jában pusztul el. Milyen jó, hogy az embe-
ri lét nem ilyen, folyamatosan veszítünk el 
dolgokat: erőnket, szépségünket, ragyogó 
emlékezetünket, friss elménket, munka-
bírásunkat, de a legértékesebbet az idő 
nem veheti el, azt, hogy életünk minden 
pillanatában képesek vagyunk szeretni. 
Szánalmas, amikor valaki magát lefa-
gyasztja huszonéves korban, és negyvenen 
túl is aszerint viselkedik, öltözködik, él, s 
ha észreveszi, hogy már nem tökéletes a 
konzerválás, akkor kétségbeesik. Ezek az 
emberek valami szörnyű dologra vállal-
koznak. Nem az a feladatunk, hogy egész 
életünkben sihedert játsszunk! Megvan a 
szépsége annak, amikor életed első bálján 
a táncban sokan megforgatnak, majd saját 
esküvődön a menyasszonyi táncot járod pá-
rod karjaiban. De szép a lakodalmán büsz-
ke örömmel megtáncoltatni azt, akinek te 
adtál életet, akinek kezét más kezébe he-

lyezed. Hiszem, hogy megvan a szépsége 
annak is, amikor az ember nagyszülő lesz, 
és látja, hogy bár nem ő az atyja, anyja az 
unokának, mégis valamilyen módon belőle 
fakadt az élet. Nemzedékek jönnek egymás 
után. Elindul egy érték vándorútra. Szava-
id, tetteid, mint a vízbe dobott kő, gyűrű-
ket indítanak tova gyermekeid életében. 
Kudarcaidat, korlátaidat, gyengesége-
idet megtapasztalva ne rúgj fel magad 
körül kétségbeesetten mindent, eldobva 
családodat, mint egy elnyűtt, kinőtt ru-
hát, amelyről úgy érzed, gátol önmagad 
megvalósításában! Bárhová menekülsz, 
önmagad viszed: gyengülő erődet, nyava-
lyáidat. Egy fiatal, új társ csak ideig-óráig 
tudja feledtetni nyűgjeidet, de megszün-
tetni nem képes őket. Felrobbantott csalá-
di életed romjain képtelenség önfeledten 
újrakezdeni mindent egy másik emberrel. 
Adná az Isten, hogy sehol ne torpanjon 
meg a léted, merj bátran, mindig előre-
menni! A mába hajló holnap előtt ne a szo-

rongás, hanem az Istenbe vetett bizalom 
vezesse lépteidet, mert Ő, aki megajándé-
kozott a gyermeklét, a serdülőkor, a felnőtt 
élet szépségeivel, meg akar ajándékozni 
az időskor érett gondolkodásával és végül 
a vele való találkozás tiszta örömével is. 
Uram, Istenem, add, hogy életem minden 
szakaszában meglássam és elfogadjam 
azokat az örömöket, amelyeket nagylelkű-
en felkínálsz nekem! Ámen.

Forrás: Erdély.ma

Böjte Csaba ferences szerzetes november 1-jén
írt bátorító üzenetét adjuk közre
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Környezettudatosságra nevelünk
ÖKo projektnap az iskolában

Szomorú tények:
- több embert öl meg a környezet-
szennyezés, mint a háborúk. 
- A csendes-óceánon úszó szemét-
sziget Spanyolország területének 
háromszorosa, 1,6 millió négyzetki-
lométer.
- A műanyag pelenka lebomlásához 
550 évre van szükség. 
- Az üvegházhatású gázok, minde-
nekelőtt a szén-dioxid koncentráció-
ja felmelegíti a Földet, a jéghegyek 
elolvadnak, Európa több nagyváro-
sa víz alá kerülhet.

- 23 ezerre nőtt a kihalás-fenyegette 
állat – és növényfajok száma.

December 1-jén a környezeti neve-
lés, a fenntarthatóság, bolygónk védel-
me – vagyis életünk, létünk védelme 
került a középpontba az iskolai pro-
jektnapon, melynek helyszíne a műve-
lődési ház volt. 

Minden osztály választott egy té-
makört, melyet feldolgozott előadás-
sal, vetítéssel, énekkel, rajzokkal és 
egyéb alkotásokkal. 

A gyerekek beszéltek a víz védelmé-
ről, a megújuló energiáról, az egészséges 

életmódról, a hulladék újrahasznosításá-
ról és sok más témáról. Az 1. osztályosok 
egy szép mese segítségével játszották el, 
hogy hogyan vigyázhatunk bolygónkra, 
a 2. osztályosok kihalástól fenyegetett 
állatokat rajzoltak, és ezekből kiállítást 
rendeztek. Az 5. és 7. osztályosok saját 
filmet készítettek, melyeknek nagy si-
kere volt, hiszen így értik meg igazán a 
gyerekek, hogy környezetünk védelme 
nem egy fogalom, egy szlogen, egy di-
vatos téma csak, hanem a saját életünk, 
gyermekeink jövője!

KAZS 

Hogyan óvjuk a Földet?
Kezdjük kicsiben, a saját környezet-
ben:
• kapcsoljuk le a villanyt, ha kime-
gyünk a szobából,
• húzzuk ki a nem használt készüléke-
ket,
• gyűjtsük szelektíven a szemetet,
• használjunk kevesebb vizet,

• vezessünk kevesebbet és lassabban,
• fürdés helyett zuhanyozzunk,
• használjunk napenergiát a fűtésre,
• ne szemeteljünk,
• ajánljuk fel a használt ruháinkat,
• vásároljunk tudatosan,
• vásároljunk kevesebbet,
• vegyünk hazai termékeket,

• használjunk energiatakarékos izzó-
kat
• kapcsoljuk ki a számítógépet éjsza-
kára
• használjunk kevesebb papírt
• ne használjunk vegyszereket
• legyünk kreatívak és használjunk 
többször egy anyagot
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December 2-án fogadtuk 
örömmel templomunkban Szent 
Miklós püspököt, aki sok-sok te-
endője miatt a szokásosnál 1 hét-
tel hamarabb érkezett, így szoká-
sához híven nagy meglepetést is 
szerzett.

December 8-án a Boldogságos 
Szűz Mária Szeplőtelen Foganta-
tásának Főünnepe lesz. Hajnalban 
is mondunk szentmisét 05.45-től, 
és délután is a már megszokott 
előesti misét 16.00-kor.

Adventi lelkigyakorlatunkat 
december 15 – 16-ára hirdetem 
szeretettel. Ezek szombati és va-
sárnapi napok. Szombaton este 6 
órakor kezdünk, vasárnap pedig 
a szokott módon 08.30-kor. Ven-
dég szónok előadónk: Balogh 
Tamás Ágoston piarista atya és 
tanár úr lesz és minden kedves 
szentkirályi felebarátomat tiszte-
lettel várom erre a kétnapos fel-
készítő alkalomra is.

„Szállást keres a Szentcsalád” 
áhítat indul december 15-én. A 
részletek a hirdetőtáblán lesznek 
majd olvashatóak, hogy melyik 
nap melyik családot látogatják 
meg, és hová lehet becsatlakoz-
ni, szándékuk szerint.

Szilveszter napja, a már elmúlt 
évek szokása szerint úgy alakul, 
hogy a hálaadást korán tartjuk, 
idén a 08.30-as szentmisében. 
Így ezt követően már mindenki 
koncentrálhat az év méltó lezá-
rására és annak előkészületeire. 
E napon teljes búcsút nyerhet az 

a hívő, aki templomban vagy ká-
polnában áhítattal részt vesz a Te 
Deum ünnepélyes éneklésében 
vagy elmondásában hálaadásul 
az esztendőben kapott jótétemé-
nyekért.

Január 1. parancsolt ünnep, 
Szűz Mária, Isten Anyja ün-
nepe. Ez a nap egyben a Béke 
világnapja is. A szilveszteri fá-
radságot kipihenni keresztény 
kötelességünk, így a szentmise 
nem délelőtt lesz, hanem délután 
16.00-kor kezdődik. E napon tel-
jes búcsút nyerhet az a hívő, aki 
templomban vagy kápolnában 
áhítattal részt vesz a Veni Cre-
ator himnusz ünnepélyes ének-
lésében vagy elmondásában az 
év első napján, Isten segítségét 
kérve az esztendőre.

Ezek az ünnepek, az arra való 
készületek, a teljes búcsúk elnye-
résének lehetőségei és minden 
más azért adott számunkra, hogy 
az életünk mindig Isten jelenlét-
ében folyjon. Ilyenkor olyasmit 
kérdezünk magunktól, hogy „Ki 
vagyok én?”, illetve, hogy ami-
kor a saját értékességemet felfe-
dezem, az milyen pilléreken áll? 
Sok felebarátunk épít a jólétre, 
az egészségre és a biztonságra. 
Ezek természetesen mind-mind 
értékek, jó dolgok, de alapnak 
nem lesznek jók, inkább csak 
tégláknak, vagy gerendáknak. 
Aki ezekre alapoz, abban meg-
születhet egyfajta hamis maga-
biztosság, ami önzővé tesz és 

csak az önzése miatt fogjuk tudni 
megkülönböztetni az egyébként 
magabiztos emberektől.

Kérdezhetjük továbbá ma-
gunktól, hogy milyenek az em-
beri kapcsolataink? Hogy azok-
ban az előremenetelt keresem-e, 
akármilyen szempontból is és 
ezért dörgölőzöm esetleg ide-
oda-amoda? Amikor a jó Isten-
nel való kapcsolatomat kezdem 
feladni azért, hogy bizonyos 
közösségeknél jól bevágódjak, 
akkor ebből egy önelégült ér-
téktudat lesz, nyilván nem egyik 
napról a másikra alakul ez. Még 
a saját tehetségünk sem lehet jó 
alap, csak építőkő. Ami jó alap 
az az Istennek a velünk való ter-
ve, az Álma az életünkről. Ez 
mindig megtartja az alázatossá-
got is bennünk. Azért vagyunk 
még életben, mert Istennek ter-
ve van a mai napunkkal, és nem 
azért élünk még, mert eldöntöt-
tük, hogy ma bizony nem fogunk 
agyvérzést kapni. Értékes embe-
rek vagyunk, akik hiszünk Is-
ten szeretetében, és amit a moly 
megrághat, azt az Úr előbb-utóbb 
el is fogja venni tőlünk, tehát a 
pénzünket, az egészségünket, a 
címeket és eredményeket, mert 
csak egy a fontos: ha Istenre né-
zek, soha nem fogok elveszni. 
Kívánok szép készületet és ál-
dott ünnepeket minden kedves 
olvasónak!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KAtoLIKUS éLEt

Kedves testvérek!
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Egy asszony kijött a házból, és 
három, hosszú, fehér szakállú öreg-
embert látott üldögélni az udvaron. 
Nem ismerte őket, és így szólt hoz-
zájuk:

– Nem hinném, hogy ismernélek 
benneteket, de éhesnek látszotok. 
Kérlek, gyertek be és egyetek vala-
mit.

– A ház ura itthon van? – kérdez-
ték.

– Nem – válaszolta az asszony. 
– Nincs itthon.

– Akkor nem mehetünk be – fe-
lelték.

Amikor este a férje hazaért, az as-
szony elmondta neki mi történt.

– Menj, mondd meg nekik, hogy 
itthon vagyok, és hívd be őket!

Az asszony kiment, és újra behív-
ta az öregeket.

– Együtt nem mehetünk be a ház-
ba – felelték.

– Miért nem? – kérdezte az as-
szony.

Az egyik öreg magyarázatba kez-
dett:

– Az ő neve Jólét – mutatott egyik 
barátjára, majd a másikra mutatva 
azt mondta

– Ő a Siker és én vagyok a Szere-
tet – mondta, majd így folytatta.

– Most menj vissza a házba, és 
beszéld meg a férjeddel, melyikün-
ket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és el-

mondta a férjének, amit az öreg mon-
dott. A férj megörült.

– Ez nagyszerű! – mondta. – Eb-
ben az esetben hívjuk be Jólétet. 
Hadd jöjjön be, és töltse meg a há-
zunkat jóléttel!

A felesége nem értett egyet.
– Kedvesem, miért nem hívjuk be 

inkább a Sikert?
A menyük eddig csak hallgatta 

őket, és most előállt saját javaslatá-
val.

– Nem lenne jobb a Szeretetet be-
hívni? Az otthonunk megtelne szere-
tettel!

– Hallgassunk a menyünkre – 
mondta a férj a feleségének. – Menj, 
és hívd be Szeretetet, hogy legyen a 
vendégünk!

Az asszony kiment, és megkér-
dezte a három öreget.

– Melyikőtök Szeretet? Kérlek, 
gyere be, és legyél a vendégünk.

Szeretet felállt, és elindult a ház 
felé. A másik kettő szintén felállt, és 
követték társukat.

Az asszony meglepve kérdezte 
Jólétet és Sikert.

– Én csak Szeretetet hívtam, ti 
miért jöttök?

Az öregek egyszerre válaszoltak:
– Ha Jólétet vagy Sikert hívtad 

volna be, a másik kettőnek kint kel-
lett volna maradnia. De mivel Szere-
tetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is 
vele tartunk. Mert ahol Szeretet van, 

ott megtalálható a Jólét és a Siker 
is!!!

Forrás: Facebook

rEForMÁtUS éLEt

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami 
azt jelenti: Velünk az Isten.”  Máté 1,23.

ünnepi alkalmaink:
December 2. Advent 1. vasárnap-
ja – Úrvacsorás Istentisztelet, 10 
óra
December 9. – Advent 2. vasár-
napja Istentisztelet 10 óra
December 11. – Presbiteri gyűlés, 
18 óra
December 16. – Advent 3. vasár-
napja Istentisztelet 10 óra – szol-
gál: Mező Gábor kecskeméti 
presbiter, énekkel, versekkel, utá-
na karácsonyi próba
December 21. – Karácsonyi mű-
sor próba 17 óra
December 22.- Karácsonyi műsor 
próba 10 óra
December 23. – Advent 4. vasár-
napja Istentisztelet 10 óra
December 23. – gyülekezeti ka-
rácsony, 18 óra – a gyermekek 
szolgálatával
December 25.-26. Karácsony 
ünnepnapjai, 10 óra, úrvacsorás 
ünnepi Istentiszteletek
December 30. vasárnap Istentisz-
telet 10 óra
December 31. – Óévi Istentiszte-
let, hétfő 10 óra
2019. január 1. – Újévi Istentisz-
telet, kedd 14 óra

Szeretetteljes és áldott adventi és karácsonyi ünnepeket kívánok a szentkirályi református gyülekezet nevé-
ben! Szeretettel hívjuk ünnepi alkalmainkra!
Szeretettel és örömmel vesszük, ha támogatja gyülekezetünk életét, szolgálatát, létét, fejlődését. nagyon kö-
szönjük eddigi adományaikat, és az egyházfenntartói járulékok befizetését! Jobb adni, mint kapni! nagyon 
remélem, hogy találkozunk!

Szeretettel: Balázs Hajnalka – lelkipásztor
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A HIrtELEn
FAgy Még

novEMBErBEn
MEgérKEZIK 

A numerológus szerint a nagy fagy 
november 21-én érkezik, és eltart, 30-ig. 
A december faggyal indít, 2-án és 3-án 
enyhülni fog az idő, 5-én jó időre szá-
míthatunk, de hideg lesz 6-án, 7-én, 8-
án pedig érkezik a hó. 9-én felhős lesz 
az idő, 10-én és 11-én nagyon hideg 
lesz, 12-én erős szélviharra kell számí-
tani, 13-án, 14-én és 15-én lesz részünk 
szélben, fagyban és egy kis melegben is. 
Vihar és fagy lesz még karácsonykor is. 
Ezután készüljünk a legrosszabbra! Vi-
haros, nehéz időjárásban lesz részünk. 
Karácsonykor és Szilveszterkor sem 
számíthatunk másra. December 17-én 
sok hó esik. December 18-án viharra és 
sok hóra kell felkészülnünk, ezt három 
napos faggyal fűszerezik meg az égiek, 
de a legnagyobb fagyra 20-a és 25-e kö-
zött kell számítani. December 27, 28 és 
29 sok hóval érkezik, 30-án és Szilvesz-
ter napján jobb időre számíthatunk. Ja-
nuárban jelentős hóesés. Január 1-én és 
2-án tiszta lesz az ég, 3-tól 5-ig fagyra, 
havas esőre kell számítani. Január 6-a 
kemény faggyal érkezik, ami az egész 
hónapban kitart. Január 18-án, és 19-én 
masszív hóesésre kell számítani, 20-a, 
21-e, 22-e és 23-a intenzív hideggel ér-
kezik, szélben is részünk lesz, 24-én is-
mét hó és szél köszönt ránk, 26-tól 31-ig 
kemény fagyban lesz részünk. Február-
ban további kemény fagyra kell számí-
tanunk. Február 1-e és 5-e között fagyra, 
de tiszta időre számíthatunk, 6-ától 8-ig 
hóra és szélre kell számítani, 9-e és 12-e 
között megenyhül az idő, 13-án és 14-én 
felmelegszik az időjárás, majd február 
15-én és 16-án visszatér a hó, a fagy pe-
dig egész hónapban kitart. Márciusban is 
havazni fog. Az idei tél belecsúszik a ta-
vaszba. Március 6-án és 7-én visszatér a 
fagy és a szél, 11-én, 16-án és 17-én erős 
szélre kell számítani. Március 18-án és 
19-én szélviharra és hóra számíthatunk, 
március 21-e után végre megérkezik az 
igazi tavasz. (Forrás: Twice)

A szerkesztő megjegyzése: A fen-
ti kis jóslat hosszú évek számmiszti-
kájának alapján készült. De ma már 
érezzük a bőrünkön, a „globális” idő-
járásváltozást. Ebből eredően csődöt 
mondanak a megfigyeléseken alapu-
ló előrejelzések, kiszámíthatatlan lett 
időjárásunk. 

ISMét JÓtéKonySÁgI ESt!

Az idén november 23-án került megrendezésre az iskolai jótékony-
sági gála a művelődési házban. Érdekes és színvonalas produkciók vál-
tották egymást, így fantasztikus volt a hangulat. Köszönjük a fellépő 
fiatalok és felkészítőik munkáját, és az adakozóknak az est folyamán 
tett felajánlásaikat!

KAZS
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Meghívó
2018. december 15-én, szombaton ismét megrendezésre kerül a karácsonyi vá-
sár és disznótor a szentkirályi művelődési házban.
program:
6:00 órától: Disznóvágás
10:00 órától: Karácsonyi kézműves vásár
12.30 órától: Községi karácsonyfa feldíszítése és Betlehem felállítása
13:30 órától: Disznótoros kóstolás
Várjuk a falu apraját és nagyját a rendezvényre!

Kecskeméten a Béke Általános Is-
kola tornatermében került megrende-
zésre a területi karate verseny.

A szentkirályi fiúk eredményei: - 
Köteles Roland 9 éves fiú küzdelemben 
súlycsoport 1. hely és korosztály 1. 
hely.

- Bimbó Levente 9 éves fiú küzde-
lemben súlycsoport 2. hely és korosz-
tály 2. hely.

- Szabó Sándor 9 éves fiú küz-
delemben súlycsoport 3. hely - Fes-
tő Hegedűs Menyhért 10 éves fiú 
küzdelemben súlycsoport 3. hely. 
Edző: Sensei Prikkel Antal 6.Dan 
SE. Vezető – Instruktor. Gratulálunk a 
kiemelkedő eredményekhez a Szent-
királyi Karate Klub sportolóinak!

KAZS

SZép voLt FIÚK!

November 16-án tartottuk az alsó 
tagozatos mesemondó versenyt a mű-
velődési házban. Minden résztvevő 
szépen felkészült, így jól szórakoz-
tak a résztvevő gyerekek és felnőttek. 
Amíg a zsűri összeült, Csüllög Edina és 
Vadas László tiszakécskei zenetanárok 
szórakoztatták a gyerekeket egy emlé-
kezetes zenés-mesés produkcióval.
A helyezések:
1-2. osztály
1. Sáránszki Anikó 2.o.
2. Pápai Virág 1.o
3. Kovács Panni 1.o.
Különdíj: Szakáll Dóra 1.o.
3-4.osztály
1. Kutasi András 3.o.
2. Bimbó Jázmin 3.o.
3. Bimbó Kiara 3.o.
Különdíj: Szabó Sándor 3.o.

KAZS

Mesemondó verseny az iskolában
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Ha 1980, sőt 1960 előtt születtél, kötelező végigolvasni, vagy végighallgatni

Akik a XX. század közepe táján 
születtünk, valódi hősök, olyasféle hol-
lywoodi mindent túlélő fenegyerekek 
vagyunk. De tényleg! Gondolj csak 
bele: akik akkor születtünk, azaz Mi, 
kész csoda, hogy életben maradtunk. 
Nekünk még nem volt gyerekülés az 
autóba –autó se nagyon volt. Gyógy-
szeres, vegyszeres üvegek könnyedén 
nyithatóak voltak, nem voltak sem-
miféle furfangos védelemmel ellátva. 
De még a fiókok és ajtók sem voltak 
felszerelve biztonsági nyitó zárral. Mi-
kor bicajozni mentünk, nemhogy kö-
nyökvédőnk, vagy sisakunk nem volt, 
de még rendes biciklink sem. Azért 
az nem volt semmi. Mi még csapból, 
markunkból ittuk a vizet, és azt sem 
tudtuk pontosan, mi az az ásványvíz. 
Ünnepi üdítőnek ott volt a bambi. Mi 
nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük, 
kimentünk játszani. Igen, ki! Egész-
nap kint voltunk, a szüleink pedig csak 
sejtették, hogy élünk, és megvagyunk, 
hiszen, még Matáv telefon sem nagyon 
volt, nehogy mobil. Pláne, nekünk, 
gyerekeknek! Nyáron derékig érő fű-

ben, és a közeli kiserdőkben, vagy a 
grundon játszottunk, mégsem lettünk 
kiütésesek, és nem tört ránk az allergi-
ás roham. Nem tudtuk, mi az a pollen, 
és a parlagfűről azt hittük, hogy a sár-
kányfű egyenes ági rokona. Ha eles-
tünk, megsérültünk, eltört valamelyik 
végtagunk, vagy csak szimplán betört 
a fejünk, nem pereltek be ezért senkit. 
Egyszerűen mi voltunk a hibásak. Sőt, 
ha az erősebb elgyepálta unalmában a 
kisebbet és gyengébbet, az is rendben 
volt. Ez így működött, és szüleink nem 
nagyon szóltak bele ebbe sem. Étkezé-
si szokásaink Schobert Norbi mércéjé-
vel mérve nap, mint nap tartalmazták 
a halálos dózis többszörösét, de még 
egy McDonalds-on edződött átlagos 
amerikai elhízott kisgyerek is helyből 
nyomna egy hátra szaltót attól, amit mi 
leküldtünk kaja képében. Gondoljunk 
csak az iskolai menzákra…. és mégis 
itt vagyunk. A kakaóban nem volt A, 
B, C, D és E vitamin, viszont „magunk 
készített”-nek hívták, és már ez is elég 
volt boldogságunkhoz. Saját készítésű, 
esetleg Szobi szörpöt ittunk, ami hírből 
sem ismerte az édesítőszert, viszont 
tömény cukorból készült. A limonádét 
még magunknak kevertük, és mosat-
lanul ettük a fáról a sokszor éretlen 
gyümölcsöt. Voltak barátaink! Olya-
nok, akikkel találkoztunk kint az utcán, 
a téren, (a lőtér mögött) vagy a ping-
pong asztalnak kinevezett valaminél. 
Ha mégse, akkor esetleg becsengettünk 
hozzájuk, és beengedtek minket. Nem 
kellett megkérdezni a szülőket. Sem a 
miénket, sem az övéket. Nem vittek, 
és nem hoztak a szülők autóval iskolá-
ba…. mégis itt vagyunk. Jobb esetben 

nyakunkba lógott a kapu-, vagy a lakás-
kulcs, mikor játszani mentünk. Nem rit-
kán fadarabokkal, botokkal harcoltunk, 
labdával dobáltuk egymást, és mégis itt 
vagyunk. Nem ütöttük ki egymás sze-
mét, a többi seb pedig begyógyult. Fo-
cizni is csak az állhatot be, aki tudott. 
Akkor még volt egy íratlan szabály, 
amit már nehezen értünk meg mi is: azt 
csináld amihez értesz! Aki pedig nem 
értett a focihoz, pláne nem tudta rende-
sen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak 
csalódottan nézhette a játékot a partvo-
nalnak nevezett túloldalról, vagy odább 
állhatott, és más játékot, más játszótár-
sakat kereshetett magának. A szerelmet 
nem brazil, vagy mexikói esetleg más 
sorozatokból tanultuk, csak egyszerű-
en megéltük. Boldogan szaladtunk vé-
gig az utcán az első csók után, mintha 
már sohasem akarnánk megállni. Ha 
egyszer a tanár nyakon vágott, nem 
szúrtuk le késsel, nem pereltük be, és 
nem sírtunk otthon a szülőknek. Sőt, ha 
lehetett, el se mondtuk. Ismertük a tör-
vényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem 
álltak mellénk. Megtanítottak úgy élni, 
hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a 
bűntudat, a jóérzés, a felelősség. Ismer-
tük ezeknek a szavaknak a mélységét 
is. Ezek voltunk mi! Hősei egy eltűnt 
kornak, amelyen a mostani fiatalok ér-
tetlenül mosolyognak. Balla János. 

Ui. Ezt a rövidke múltidézőt Balla 
János a november 24 -i vidám zenés 
esten olvasta fel. Balla Jánosék a Gá-
csi bolt melletti útkaparó házban laktak 
egykoron. Az ifjú János (a fenti sorok 
szerzője) pedagógus lett, és pusztánk-
ban tanított az 1968-69-es tanévben, a 
Szolnoki úti általános iskolában.

Tulajdonos- és gazdabarát megoldást dolgoznak ki a fúrt kutak bejelentésére - Font S.
• A Fidesz azt szeretné, ha tulajdo-

nos- és gazdabarát megoldás érvénye-
sülhetne a fúrt kutak bejelentésénél, 
ezt szolgálja az Országgyűlés előtt 
lévő törvénymódosítás is, amelyet vár-
hatóan decemberben fogadnak el. 

• A határidő két évvel, 2020. de-
cember 31-ig történő meghosszabbítá-
sát a Fidesz és a kormány is támogatja. 
A módosítás két év toleranciát jelent az 
érintettek számára. 

• A jogalkotó feladata még az eljá-
rási rend tisztázása, azaz, hogy mit kell 

pontosan tenniük 2020. december 31-
ig az ilyen kutak tulajdonosainak. Az 
egyeztetések megkezdődtek.

• Áder János, köztársasági elnök 
felvetéseit, és az Alkotmánybíróság 
döntését sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, ugyanakkor leginkább a gaz-
dák, a fúrt kutak tulajdonosainak érde-
keit kell szem előtt tartani.  

• Ha bármilyen díjkötelezettséget 
rónak ki a bejelentéshez kapcsolódva, 
akkor ezeket a kutakat nem fogják a 
tulajdonosok bejelenteni, és nem való-

sul meg az eredeti cél, hogy megtud-
ják, hány ilyen kút létezik Magyaror-
szágon. 

• A legérzékenyebb vízbázisok vé-
delme érdekében erre az információra 
ugyanakkor a további jogalkotáshoz 
szükség van.

• Amíg az eljárásrendet tisztázó 
jogszabály nem jelenik meg, addig a 
tulajdonosoknak semmilyen kötele-
zettsége nincs. Az eljárási rendet vár-
hatóan a jövő tavaszi jogalkotási idő-
szakban határozzák meg. 



Született: Kucsár László 
Norbert 2018. 11. 04. any-
ja neve: Falusi Annamá-

ria, Szakter Ádám 2018. 11. 21. 
anyja neve: Fülöp Réka,  Kozma 
Péter és Kozma Dávid 2018. 11. 
26. anyja neve: Gyenes Tünde.

Elhalálozott: Kormos Jó-
zsefné, Kovács Lászlóné, 
Kutasi Jánosné.
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Hunyadi-torta
Előkészítés: 1 óra 35 perc.

Hozzávalók: a tésztához: 7 tojás, 10 dkg porcukor, 25 dkg fagyasztott 
gesztenyemassza, 1 csomag vaníliás cukor, 1 evőkanál rum, 7dkg kris-
tálycukor. A töltéshez: 4 dl habtejszín, 2 csomag habfixáló, 7 dkg kristálycukor. A 
tetejére: 8-10 dkg étcsokoládé.

1. A tésztához a tojássárgáját a porcukorral fehéredésig keverjük, ez elektromos 
habverővel, maximális fokozaton 4-5 perc. Ezután a fölengedett és áttört gesztenye-
masszát, a vaníliás cukrot és a rumot is hozzáadjuk.

2. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a kristálycukrot is bele-
dolgozzuk. Óvatosan a gesztenyés masszába forgatjuk. Egy nagy tepsit kikenünk, 
kilisztezünk vagy sütőpapírral kibélelünk, egy 23 centi átmérőjű tortakarikát rányo-
munk. Ennek a mintájára elsimítjuk a massza egyötödöt.

3. Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 0C, légkeveréses sütőben 165 
0C) kb. 10 percig sütjük. A maradék masszából ugyanígy még 4 tortalapot sütünk.

4. A tejszínt kemény habbá verjük, a vége felé a habfixálót és a cukrot is beledol-
gozzuk. A tortalapokat ezzel a tejszínnel egymásra rétegezzük úgy, hogy az oldalára 
is jusson belőle. Hűtőszekrényben 1 órán át dermesztjük.

5. Ezután a tetejét olvasztott csokoládéval bevonjuk, és késsel azonnal kijelöljük 
a szeletek helyét, különben a puha tészta és töltelék törik, amikor tálaláskor fölsze-
leteljük.

Ennek a tortának különlegessége, hogy gesztenyés tortalapokból áll, liszt egyál-
talán nincs benne, tehát lisztérzékenyek is fogyaszthatják.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK November
időjárása

Elég egyhangúan indult a hó-
nap: csapadék semmi, ekeszag-
gatóra kiszáradtak a talajok, majd 
18-ától kezdett kicsit permetezni 
az ég. Az igazi nagyon várt eső 
25-én érkezett. A szárazság el-
lenére a gabonák átvészelték az 
őszi aszályt, igaz bokrosodásra, 
egyelőre kevés a remény. Hőmér-
sékletileg enyhén indult a hónap 
egészen 17-ig szinte mindennap 
10 C fok fölött volt a maximum. 
Ez után kezdett csökkenni a hő-
mérséklet, és az utolsó néhány 
napban nappal is 0 C fok körül 
volt. Ebben az időszakban éjje-
lente -5, -8 fokok voltak, ekkor 
a talaj felső rétege átfagyott. Ez 
a fagy még nem elég az inváziós 
rovarok pusztulásához, például a 
zöld vándorpoloska, vagy a már-
ványpoloska eltűnéséhez. Alszik 
a természet, csak néha károg egy-
két varjú. Csapadékviszonyok: 
18-án 1,8 mm, 19-én 1,6 mm, 
20-án 5,2 mm, 21-én 2,6 mm, 22-
én 0,2 mm, 24-én 0,5 mm, 25-én 
19,2 mm, 26-án 12,6 mm, 27-én 
0,5 mm. Összesen 44,2 mm. a 
sokévi átlag: 52 mm. A talajvíz-
szint igen alacsonyan van, a rend-
szeresen mért helyen 300 cm.

Vecsei

Anyakönyvi 
hírek

Benne vagyunk a meteorológiai tél-
ben. Reggel még mindig később-később 
kel a nap. Este már tartja ezt az időpon-
tot, azaz 16 óra előtt 10 perccel nyugszik. 
Még mindig egyre alacsonyabban jár, 
egészen karácsonyig. A bolygók közül 
a Vénusz Napkelte előtt látható a keleti 
égbolton, ragyogásával kitűnik a csilla-
gok közül. A Mars déli irányban vöröslik 
este elég magasan. Több hónapos utazás 
után november 26-án 20 óra 54 perckor 
ismét ember alkotta eszköz ért talajt a 
Marson. Az egymilliárd dolláros külde-
tés kutatásának a célja, hogy a tudósok 
képet kapjanak hogyan keletkezhettek a 
Nap körül a bolygók. Az űrszonda közös 
amerikai-európai vállalkozás. A három-
lábú leszálló egység stabil, és Marsot 
érve néhány percen belül már képeket is 

továbbított a Földre. Talajfúró egysége 
6 méter mélységbe hatol a bolygóba, és 
különböző méréseket végez. Az InSight 
névre keresztelt űrszondát két kisebb 
műhold segíti, melyek a Mars körül ke-
ringenek. Az űrszonda 483 millió kilo-
métert tett meg a munkahelyéig. Forrás: 
NASA. 

Másik érdekes űrkutatási hír, hogy 
megérkezett az OSIRIS-Rex űrszonda 
a Bennu névre keresztelt földközeli kis-
bolygóhoz. Persze ez csak csillagászati 
méretekben van közel. Jóval a Hold pá-
lyáján kívül kering. A tervek szerint az 
űrszonda leszáll az alig fél kilométer 
nagyságú majdnem köralakú sziklada-
rabra, és mintát vesz belőle, majd vis-
szahozza a Földre. Forrás: NASA.

Közre adta Vecsei

Egy kis csillagászat

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, kaszálót vásá-
rolnék 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 Szentkirályon összkomfortos, felújított tanya 6 ha földterülettel. Érdeklődni: 
06/70 380-2192.
* Tanya eladó a faluhoz közel! Érd: 06-70-953-7173



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.

négytagú család első-
sorban tanyát, vagy 
ingatlant keres vételre. 
víz, villany, fürdőszo-
ba és lakható állapot 
előnyt jelent. érd.: 06-
30-472-42-70

Izrael
Egy amerikai zsidó üzletember elküldte 
fiát Izraelbe egy évre, hogy kicsit magá-
évá tegye a kultúrát. Amikor a fia haza-
tért azt mondta:
- Apa, nagyon jól éreztem magam Iz-
raelben. Ja, egyébként meg keresztény 
lettem.
- Ó, ne! - mondta az apa. - Mit tettem? 
- ezután elment legjobb barátjához és el-
mesélte problémáját.
- Ike, - mondta - elküldtem a fiamat Iz-
raelbe, erre ő meg keresztény lett. Mit 
tegyek?
- Érdekes, amit mondasz - felelt 
Ike, - én is elküldtem a fiamat Iz-
raelbe és ő is keresztényként jött 
haza. Talán kérdezzük meg a rabbit. 
Elmondták hát problémájukat a rabbi-
nak.
- Érdekes, amit mondtok - én is elküld-
tem a fiamat Izraelbe, és ő is keresz-
tény lett. Vajon mi történik a fiainkkal? 
Ezután imádkoztak Istenhez a fiaikért, 
és kérték, mutassa meg nekik, mit te-
gyenek. Amint befejezték az imát, egy 
zengő hang szólalt meg odafentről:
- Érdekes, amit mondtok - mondta a hang 
- én is elküldtem a fiamat Izraelbe...

év végi 10 % rendelési kedvezmény
Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, felár 
nélkül, úgy válassza a Folia cargo pack Zrt. termékeit!
Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EvA préMIUM” - Uv S 3 
AgroFÓLIÁK 
A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket ellássuk 
egy öregedést csökkentő adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉMIUM hozzá-
adása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az EVA fóliák lényege, 
hogy az egyik réteg visszatartja a növények számára káros UV-sugara-
kat, a másik réteg meggátolja a hosszú hullámhosszú hősugarak távozá-
sát, míg a harmadik réteg a fólia nagyfokú szilárdságát biztosítja.

AZonnAL rAKtÁrrÓL!

Ár: 163 Ft + ÁFA/m2

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, me-
lyek nem tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/
kg (de ezt nem kell megfizetni, ha a fóliaház palástra használ-
ja, és erről nyilatkozatot tölt ki adószámmal együtt). A 36 hóna-
pos UV garancia maximum 500 ppm kén (S) terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett nem 
hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz szabását csak 
akkor kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék.
Hívjon minket a 20/337-9084 telefonszámon!

                                         
                                     Év végi 10 % rendelési kedvezmény 

Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, felár 
nélkül, úgy válassza a Folia Cargo Pack Zrt. termékeit! 

Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EVA PRÉMIUM” - UV S 3 AGROFÓLIÁK  

A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket ellássuk egy öregedést csökkentő
adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉMIUM hozzáadása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az EVA fóliák 
lényege, hogy az egyik réteg visszatartja a növények számára káros UV-sugarakat, a másik réteg meggátolja a 
hosszú hullámhosszú hősugarak távozását, míg a harmadik réteg a fólia nagyfokú szilárdságát biztosítja. 

AZONNAL RAKTÁRRÓL! 

Ár: 163 Ft + ÁFA/m²

  

Méretek (egyenként) Listaár 1400m2

alatt Nagykerár 1400m2 felett 

500m2 felett/tekercs 
(duda + csomagolás) 
AKCIÓS

163 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

150-500 m2/tekercs 
(duda + csomagolás) 

163 Ft/m2 + áfa 
+ 2500 Ft + áfa 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 2000 Ft + áfa 

150m2 alatti darab 
(hajtogatva) 

251 Ft/m2 + áfa 229 Ft/m2 + áfa

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, melyek nem 
tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/kg (de ezt nem kell 
megfizetni, ha a fóliaház palástra használja, és erről nyilatkozatot tölt ki 
adószámmal együtt). A 36 hónapos UV garancia maximum 500 ppm kén (S) 
terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett nem 
hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz szabását csak akkor 
kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék. 


