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Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

(Kányádi Sándor: Ballag már)

Nem cifrázza nagyon a fenti versike 
az év fordulását. Az Óév és az Újeszten-
dő megszemélyesítése, „emberré” for-
málása könnyebben átérezhetővé teszi 
számunkra az évváltást. Persze, hogy 
idő múltával a mögöttünk maradó év 
zsémbes öregembernek tekinthető-e, az 
eljövendő pedig bájos gyermeknek, alig-
ha egyszerűsíthető le ennyire. Megeshet, 
hogy a „gyermek” több gondot, fájdal-
mat és keserűséget tartogat, mint a meg-
unt „öreg”. A terhet ugyanis mi cipeljük 
az Idő útján, tagjainkban mi érezzük oly-
kor a fáradtság jeleit, az Idő mind ehhez 
csak keretet ad.

Az évfordulást mégis lehet egyfajta 
születés napjaként ünnepelni – amennyi-
ben képesek vagyunk megújulásra. Az 

újjászületés lehetőségének közös élmé-
nye teszi igazán értékessé egy új év el-
kezdését: a remény, hogy most egyetlen 
lendülettel mindannyian új lapot nyitha-
tunk. Nem szakítást a múlttal, csak na-
gyobb elszántságot a jobbulásra, a hibá-
ink kijavítására, egymás segítésére.

Az elmúlt esztendő indulásakor pél-
dául még előjeleit sem sejtettük annak 
a közös gondunknak, ami később lázba 
hozta, és alaposan meg is mozgatta fa-
luközösségünket. Az állami útfejlesztés-
ről tartott augusztusi népszavazás előz-
ményei és annak lebonyolítása sokáig 
emlékezetes sikerélménye lehet Szent-
királynak, hát még, ha döntésünk meg-
valósulását is tapasztalhatjuk.

Kicsit korábbra terveztük, de ha kés-
ve is, hála Istennek mégis sikerült a leg-
kisebbeknek ellátást nyújtó bölcsődén-
ket felépíteni és működését elindítani. 
Végére jutottunk Óvodánk és a Szociális 
Szolgáltató Ház energetikai korszerűsí-
tésének, felújításának is. Az ingatlanaink 
terén talán nem lehet okunk panaszra, ha 
a múlt év eseményeit nézzük.

Jelentősen kibővült tevékenységi 
körrel, választott ügyvezető irányítá-
sa mellett működik a Nonprofit Kft. is, 
jó eséllyel arra, hogy szolgáltatásainak 
hasznát egyre többen élvezhessék.

A most induló év kedvező eredmén-
nyel zárásához is megvan minden adott-

ságunk – jórészt a múltban gyökerezve 
– ám az évtizedek óta természetes hely-
ben elérhető banki szolgáltatás megszű-
nése bizonyára sokak életét keseríti meg. 
Mindezt ráadásul a saját érdekünkre hi-
vatkozva, a minőség és versenyképesség 
köntösébe bújtatva, feláldozva elődeink 
fáradságos szervező munkáját, a falu-
közösség erősödésébe fektetett szorgos-
kodását, a „sok kicsi” összeadódásának 
biztonságérzetét.

Betonból és aszfaltból építkezni az 
idén is fogunk, pályázni is újabb fejlesz-
tésekre. Rajtunk marad azonban annak 
felelőssége, hogy ezeket a falakat és uta-
kat benépesítsük, lelket és életet adjunk 
az Anyagnak. Faluközösségünk, családi 
közösségeink szellemi-lelki erősítése, a 
személyes ambíciók egymásra épülése, 
és főként létszámbeli gyarapodásunk 
adják a távlatos boldogulás fundamen-
tumát, melynek híján hiábavaló minden 
anyagi természetű adottságunk, fejlődé-
sünk.

A Múlt és a Jövendő férfias kézfo-
gásánál egy stafétabot is ott van a Jelen 
képében, amely felelős, vagy meggondo-
latlan hétköznapi döntéseinket testesíti 
meg. Márpedig ezt akár tüskés-görcsös, 
akár jól simul a tenyerünkbe, nekünk 
kell tovább vinnünk.

Szép Távlatokat, Boldog Új Éveket 
Szentkirály!

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu
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Karácsonyi hangulatban

Nosztalgiás, hóeséses december-
közepi napra ébredtünk 15-én. Pir-
kadatkor disznóperzselés illata(?), 
gázpörkölő zúgása töltötte be művelő-
dési házunk környékét. Hagyományos 
disznóvágáson vehettünk részt, az azt 
követő disznótorból részesülhettünk. 
Szakavatott böllérek, ügyes bölléras-
szonyok tették a dolgukat a mindenki 
számára nyitott látványon. Természe-
tesen a reggeli sült hagymás vért nem-
csak a bölléreknek lehetett kóstolni. 
Amíg kolbász, hurka, tepertő lett a 
hízóból és készült a toros ebéd, mű-
velődési házunk átalakult vásártérré. 
Karácsonyi vásárt szervezett iskolánk. 

Lehetett saját készítésű süteményt, já-
tékot, karácsonyi díszeket, hajtogatott 
lufit, és sok apróságot vásárolni. Kü-
lön stand volt minden osztály részére. 
Az eredményes vásár pénzbevétele az 
osztályok kasszáját növelte. A vásár 
vége után ebédlővé rendeződött át a 
nagyterem.

A disznótoros ebéden több százan 
vettek részt. Köszönet és dicséret a 
bölléreknek, a böllér asszonyoknak 
a látványos munkáért, a finom ebé-
dért.

Az ebéd után a falu karácsonyfájá-
nak feldíszítése és a Betlehem építése 
maradt. Díszítés közben a gyerekek 

hóembert építettek, hiszen egész nap 
esett a hó, ami hozzátartozik a karácso-
nyi hangulathoz. Meseszép nap volt!

Képek, és szöveg: Vecsei
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A falu karácsonyfája

Önkormányzati karácsony
Az évvégi karácsonyi sze-

replésből nem maradtak ki 
községünk apróságai sem, mű-
sort adtak nagy sikerrel az ön-
kormányzati dolgozóknak ren-
dezett karácsonyi ünnepségen. 
Óvodások, óvónénik – köszön-
jük!

-szerk-

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ

Sikeresen elbúcsúztattuk a 2018-as évet. Igazán kellemes volt az idő egy kis sétá-
ra falunk utcáin. A falu karácsonyfájától indultunk. A lelkes kis csapatban szinte min-
den korosztály részt vett. Az utcákon járóknak, a kapukban állóknak boldog újévet 
kívántunk, egy kis Szilveszteri itókával megtöltött pohárkoccintással egybekötve. 
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1. Javítja a vizuá-
lis készségünket. Egy 
jó film vagy színdarab 
hatással lehet ránk, de 
a könyvet egyik sem 
helyettesíti. A filmek-
ben vagy a színházban 
készen látunk min-
dent, úgy, ahogy azt a 
rendező megálmodta. 

De hol van benne a mi képzelőerőnk? Se-
hol. Ha ugyanazt a sztorit a betűk által tes-
szük magunkévá, akkor szabadjára enged-
hetjük a fantáziánkat, és minden szereplő, 
minden helyszín épp olyan lesz, amilyen-
nek mi szeretnénk. Minden egyes elolvasott 
könyv fejleszti a vizuális készségünket és a 
memóriánkat.

2. Megváltoztatja az agyunkat. Azoknak, 
akik nehezebben értelmezik a szövegeket, 
nem szerez örömet az olvasás. Ez a készség 
azonban elsajátítható. Kutatók fedezték fel, 
hogy a rendszeres olvasás hatására a kísér-
leti alanyok agyában a nyelvközpont fehér 
állományának a mennyisége megnöveke-
dett, így jelentősen javult a szövegértésük 
is. Különösen kis gyerekeknél fontos, hogy 
minél többet olvassunk fel nekik, mert ezzel 
megakadályozhatjuk a tanulási nehézségek 
kialakulását.

3. Stressz-oldás mellékhatás nélkül. 
Kimutatták azt is, hogy akár néhány per-
ces olvasás jelentősen csökkenti a bennünk 
felgyülemlett feszültséget. A meditáció is 
nagyon hasznos, csak nem mindannyiunk-
nak sikerül arra koncentrálni, hogy ne gon-
doljunk a problémáinkra. Egy jó könyvvel 
kezünkben megszűnik a külvilág, egészen 

biztos, hogy amíg le nem tesszük a regé-
nyünket, eszünkbe sem jutnak a hétköznapi 
gondok-bajok.

4. Az olvasás jobbá tesz. Minden egyes 
könyv elolvasásával rengeteg információ-
val gazdagodunk, ezt a tudást nem fárasztó 
tanulás árán szerezzük meg, hanem szó-
rakozva. A rendszeres olvasás nemcsak a 
demencia kialakulását lassítja, de akár az 
Alzheimer-kór ellen is hatásos fegyver le-
het. Szókincsünk is jelentősen növekszik, 
minél többet olvasunk, annál jobban tudjuk 
kifejezni magunkat, így nem esünk pánik-
ba, ha egy hivatalos ügyben meg kell szólal-
nunk, vagy több ember előtt kell elmondani 
néhány gondolatot. Ez jelentősen növeli a 
magabiztosságunkat és önértékelésünket. 
Ahhoz, hogy a szókincsük gyarapodjon, 
nem kell feltétlenül irodalmi műveket la-
pozgatnunk, bármilyen érdekes, jól megírt 
könyv megteszi.

5. Barátokra is szert tehetünk. Amikor 
befejezünk egy történetet, sokáig a hatása 
alatt vagyunk. Szeretnénk ezt másokkal is 
megosztani, és mivel a könyvünket egyedül 
olvassuk, kénytelenek vagyunk olyan fóru-
mokhoz csatlakozni, akik szintén olvasták 
az adott könyvet. Ennek köszönhetően sok 
olyan embert ismerhetünk meg, akikkel ha-
sonló az ízlésünk, ajánlhatunk egymásnak 
további könyveket, beszélgethetünk más 
témákról, akár barátságot is köthetünk.

6. Unatkozni? Soha! Ha szívesen ol-
vasunk, akkor soha nem unatkozunk, nem 
esünk kétségbe, ha egyedül kell töltenünk 
egy estét, vagy egy hétvégét, még akkor is 
jót szórakozunk, ha odakinn zuhog az eső, 
vagy szélvihar tombol. Ha párunk szeretne 

hobbijának hódolni, akkor sem fogunk pa-
táliát csapni, hanem boldogan belemerü-
lünk az aktuális olvasnivalóba.

7. Az agyunk valóságnak éli meg. 
Amikor olvasunk, a tudatunk nem tesz kü-
lönbséget az olvasott és az átélt élmények 
között, ugyanazokat az agyi régiókat érik 
az ingerek. Ha egy otthoni vita után leg-
szívesebben kimenekülnénk a világból, 
megtehetjük, hiszen elég egy fantasztikus 
könyvet venni a kezünkbe és elmerülni egy 
ismeretlen, varázslatos tájban, egy másik 
korban, egy másik országban, vagy akár 
egy bolygón teremni. Pillanatok alatt oda-
érünk, és még annál is hamarabb elfelejtjük 
minden gondunkat. Olvasás közben „utaz-
gathatunk”, megismerve egy másik népet, a 
szokásaikat, az ételeiket, a mentalitásukat. 
Nem kell kivennünk szabadságot, és nem 
kell egy vagyont költenünk. És ha most azt 
gondolnánk, hogy az nem olyan, akkor té-
vedünk. Agyunk tényleg nem tesz különb-
séget a két élmény között.

8. Értelmileg is intelligensebbek le-
szünk. Egy-egy könyv elolvasása közben 
újabb és újabb szereplőket ismerünk meg, 
alkotunk róluk véleményt, sokszor magun-
kat látjuk az egyes karakterekben. „Az ez-
zel való szembesülés sokszor arra sarkall, 
hogy változtassunk a viselkedésünkön, 
hozzáállásunkon, nézeteinken. Főként ak-
kor, amikor egy bizonyos szituációban be-
villannak az általunk olvasott sorok, és azok 
pozitívan befolyásolják a reakciónkat. Mi-
nél több könyvet olvasunk el, annál gazda-
gabb és fejlettebb lesz az érzelmi világunk.” 
– mondják a szakértők.

Margó néni

8 OK AMIÉRT ÉRDEMES OLVASNI

2019. új feladatokat és munkákat 
hoz a Nonprofit Kft. életében, ezért 
bizonyos változtatásokat kell végrehaj-
tanunk.

Aki mezőgazdasággal foglalkozik 
látja, hogy a munkabér, az energia-, és 
alkatrészárak emelkedése miatt a gépek 
fenntartási költségei is nőnek. Ezért ja-
nuár 2-tól új szolgáltatási díjakat ve-
zetünk be. Törekedtünk a lakosság ré-
szére végzett szolgáltatások minimális 
mértékű emelésére.

A legfontosabb változás, hogy mun-
kaeszközt nem adunk bérbe, csak erő-
géppel és saját traktorossal/gépkezelő-
vel együtt. Ez alól csak az utánfutók és 
a legkisebb pótkocsi a kivétel.

Bízunk benne, hogy megrendelé-
sükkel továbbra is megtisztelnek ben-
nünket.

Tisztelettel: Pullai Béla ügyvezető

Tisztelt Szentkirályi Lakosok, Vállalkozók!
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gARAbOnciÁs diÁk
Hatszázötven II.

Bizony, Kecskemét városa 2018-ban 
ünnepelte 650 évét. Feltehetően több 
szentkirályi polgár vett részt ünnepi ren-
dezvényeken, vagy éppen közre is műkö-
dött azokban. Mi most a csendesebb, a téli 
estvékhez és lapunk jellegéhez illő olvas-
mánylehetőségekre hívjuk fel a figyelmet. 

A Kecskeméten már 1969 óta folyama-
tosan megjelenő FORRÁS című szépiro-
dalmi, szociográfiai, művészeti folyóirat 
múlt évi július-augusztusi kettős számát 
lapoztuk fel, melyet a szerkesztőség teljes 
egészében Kecskemétnek, a hely történe-
tének – s ebből következően a jelenének és 
jövőjének – szentelt. Egy település múltja 
ugyanis nem valami lezárt, levéltárakba és 
történelemkönyvekbe való adathalmaz, ha-
nem a mát, s holnapot meghatározó – hol 
látványos, hol rejtett – folyamatok sora.   

Iványosi-Szabó Tibor, volt levéltár-
igazgató, helytörténész a kettős lapszámban 
Hetedfél évszázad címmel írt tanulságos 
értekezést a város sorsfordító eseményeiről, 
felívelő és hanyatló korszakairól, kitekin-
téssel a Három Város [Kecskemét-Nagy-
kőrös-Cegléd] másik két tagjára. Néhány 
mozaikot villantunk fel ebből, a török hó-
doltság előtti korból – utalva arra, hogy a ta-
nulmányból a társadalom szerves fejlődésé-
nek íve rajzolódik ki. Furcsa ezt olvasnunk, 
hiszen az általunk megélt huszadik század, 
s különösen annak második fele, az erősza-
kos társadalombabrálások időszaka volt.   

„Az ünneplés alapjául szolgáló 1368. 
évi oklevelet a budai káptalan állította ki, 
melyben igazolták, hogy a Kappanhalmá-
tól délre fekvő tölgyerdőt »…Chegled, 
Keurus et Kechkemeth…« közösen hasz-
nálja. 1415-ben Zsigmond király felesége, 
Borbála említi saját tulajdonaként, 1423-
ban pedig Zsigmond király intézkedett 
oppiduma (=mezővárosa) felett. Magán-
földesurak kezére 1439-ben került a város, 
amikor a déli határvidéken a török táma-
dásokkal szemben több vár megerősítése 
végett Albert király felesége, Erzsébet ki-
rályné kénytelen volt 2500 arany ellenében 
elzálogosítani ezt a birtokát, és utódai nem 
váltották azt vissza. Ez a hatalmas összeg 
önmagában is jelzi, hogy ekkor már igen 
jelentős mezőváros volt.”     

Olvashatjuk, hogy e mezőváros lako-
sai, polgárai már jóval a török hódoltság 
előtt is jogosultak voltak esküdteket és 
bírót választani, akik a közösség egészé-
ért felelősek voltak. A hódoltság koráig 
lehetőségeiket folyamatosan újabbakkal 
bővítették. A papválasztás jog is megillette 
a közösséget: „Kecskemétnek nem kegy-
úri temploma – a mai Barátok temploma 
– volt, hanem azt a közösség saját erejéből 
építette, így plébánosát is évszázadokon át 

a tanács hívhatta meg. A mezővárosokat il-
lető egyik legjelentősebb jog azonban – a 
falvakkal ellentétben – a széles körű bir-
tokjog volt. Ez nemcsak a jószágokra és a 
használati eszközökre korlátozódott. A vá-
ros határa a király, majd a földesurak tulaj-
dona volt ugyan, de az oppidum lakossága 
közösen birtokolta azt. A különféle terheket 
a közösség vállalta magára, ezeket együt-
tesen rótták le, érdekeiket pedig a tanács 
képviselte. Itt ismeretlen volt már ekkor is 
a nyomáskényszer. Minden gazda önállóan 
birtokolta jól körülhatárolható mezei kert-
jét, a háztelket, a gyümölcsöst, a szőlőt, a 
legelőt, és azokat örökül hagyhatták. Eze-
ket az évszázadok során szerzett jogokat 
1564-ben, a hódoltság elején I. Ferdinánd 
király a város kérésére külön oklevélben 
megújította és rögzítette.” … „A vásártar-
tási jogot már 1393-ban biztosan birtokolta 
a közösség, és a hódoltság korában már há-
rom országos vásár tartására volt jogosult. 
Nem tudjuk, hogy mikor szerezték meg a 
kocsma és a mészárszék tartásának a jogát, 
de kétségtelenül ez is középkori örökség. A 
különféle terheket a királynak, illetve a ki-
rálynéknak egy összegben pénzben (sum-
maadó) rótták le. A következő századokban 
a várostól ugyancsak távol élő földesurak 
hasonlóan ragaszkodtak ehhez. Ennek elle-
nében viszont a város tanácsa megszerezte 
és gyakorolta a lakosság felett a földesúri 
jogokat. Ennek értelmében a gabona és a 
különféle termények, jószágok után szed-
hető tized és a munkajáradék kivétel nélkül 
a várost, a közösséget illette. Az egyházi ti-
zedet is a váci püspöknek régtől fogva egy 
összegben rótta le a tanács.”  

„Bár Kecskemét nem tartozott a Kun-
sághoz, már az 1400-as években – Halas, 
Mizse, Hantos és Berény mellett – a vá-
rosban megtelepült kunszéken, bíróságon 
intézték a környező kunok vitás ügyeiket. 
Erről az első ránk maradt feljegyzés 1439-
ből való. Ekkor Maglódi László, kecske-
méti királyi ispán volt („Comes de Kech-
kemeth et Judex Cumanorum”) a kunszék 
bírája. Számottevő úthálózata miatt pedig 
egy vámszedő végezte itt folyamatosan 
munkáját. Régtől fogva a környéken lévő 
települések az itteni sólerakatból szerezték 
be ezt az étkezéshez pótolhatatlan anyagot. 
Bár a céhes ipar ekkor még szinte csak a 
királyi városokban fejlődött ki, a legelső 
írott emlékeink számottevő iparról tanús-
kodnak, amely a környék falvainak az igé-
nyeit is jórészt kielégíthette.”

„… a szántóföldi növénytermesztés 
fejlődésének folyamatát sem tudjuk meg-
rajzolni, azt viszont rögzíteni lehet, hogy 
az oszmán hódítók Buda elfoglalása után 
milyen fontosabb terményekre vetettek ki 
adót. A tizedelt gabonafélék mellett fellel-

hető a lencse és a lenmag is. Mivel ezek 
után tetemes mennyiségű illetéket fizettek, 
kétségtelen, hogy a már jóval előbbi, béké-
sebb évtizedekben a lényegesen nagyobb 
lakosság még szélesebb körű termeléssel 
tudta magát ellátni …  szőlő- és gyümölcs-
termesztéssel kapcsolatos tizedet nem ve-
tett ki a városra az első években a hódító 
hatalom, kétségtelen, hogy ezen kultúrák 
már a középkorban meghonosodtak hatá-
rában. Már egy 1075. évi oklevél Alpáron 
jelentős szőlőültetvény adományozásá-
ról rendelkezett. Anonymus pedig érdemi 
gyümölcstermesztésre utal a Körtvélyes-tó 
és gyümölcsény formában. Sokkal meg-
győzőbb érv, hogy a hódoltság első sza-
kaszából fennmaradt legelső jegyzőköny-
vünk musttized szedéséről és a város által 
fizetett szőlőcsőszről tesz említést. A török 
tiszteknek pedig rendszeresen jelentős 
mennyiségű gyümölcsöt és belőlük főzött 
pálinkát ajándékoztak. Egy ennyire igé-
nyes növénytermesztési kultúrának viszont 
a súlyos háborús körülmények között, né-
hány évtizeden belüli tömeges elterjedése 
elképzelhetetlen. Tehát ez is feltétlenül kö-
zépkori örökség.” 

„Az ipar középkori szintjére, szer-
vezettségére, az egykori írott emlékek 
elpusztulása miatt, ugyancsak a hódítók 
gyorsan felvetett adójegyzékei alapján 
tudunk következtetni. … a családnevek a 
középkor végén váltak nálunk általános-
sá, és a nyilvántartások készítése során 
ezeket az egyes családfők igen gyakran 
a foglalkozásuk alapján kapták, legalább 
közvetve tanúskodnak a munkamegosztás 
létéről, összetettségéről. Az egyik korai 
török adókönyvben Kecskeméten 52 csa-
ládfőnek 16-féle elkülönült ipari foglalko-
zásra utaló neve maradt ránk. Ezek alapján 
joggal következtethetünk arra, hogy itt a 
középkor végén, a mezőgazdaság különfé-
le ágazatainak a művelése mellett, ha nem 
is egyszerre mind a tizenhat szakmát, de 
legalábbis számottevő részüket, többségü-
ket folytatták. Ez pedig a munkamegosztás 
igen jelentős szintjére utal. Ezeket a sokat-
mondó családneveket célszerű felsorolni: 
Ács 1, Borbély 3, Dézsarakó 1, Kenyeres 
1, Kovács 6, Kutas 1, Mészáros 1, Molnár 
3, Ötvös 5, Rámás 1, Süveges 3, Szabó 
14, Szíjgyártó 1, Szűcs 1, Tímár 1, Varga 
9 fő. Ha ezekhez még felidézzük, hogy a 
gazdák között volt 20 járgányos malom 
tulajdonosa, 10 (alkalmi) kereskedő és 11 
tőzsér (=marhakereskedő), azt látjuk, hogy 
a mezőváros társadalma a hódoltság elején 
igen tagolt volt, és közel 30%-a részben, 
ritkábban pedig egészen, elkülönült a me-
zőgazdasági munkától.” (folytatjuk)

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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Ebben az esztendőben is hala-
dunk tovább az üdvösség felé és 
maradnak is és újra fel is merül-
nek olyan gondolatok bennünk, 
hogy hogyan juthatunk el a Men-
nyországba, és hogy hogyan se-
gíthetünk oda másokat is?

Az Isten azt kéri, hogy ami-
kor találkozunk a korlátainkkal, 
és belátjuk, hogy „na most ezen 
a ponton túl” már kevesek va-
gyunk, egyedül már nem tudunk 
tovább lépni, akkor kérjünk Tőle 
valamit. Akár bátran, akár bátorta-
lanul. Egyszerűen csak fogalmaz-
zunk meg egy kérést, valamilyen 
vágyat…legyen egy reménység 
bennünk!

Bármikor jöhetnek válságok 
és az sem biztos, hogy szembe 
tudunk egyáltalán nézni velük. 
Ilyenkor jól jön, ha él bennünk 
elevenen néhány gondolat, akár a 
Szentírásból, akár más könyvből, 
valamilyen idézet, vagy dalszöveg 
akár. Mert alapvetően szorongást 
érzünk és nyugtalanok vagyunk 
ilyenkor. Emiatt lazul meg ben-
nünk aztán az önfegyelem, míg 
összpontosítani sem nagyon tu-
dunk már semmire. Továbbá, ha 
valamilyen nehézség elér minket 
az év során (…és el fog), a gon-
dolatainkban is mindig ez az adott 
probléma jár majd, mindig ez fog 
az eszünkbe jutni és előfordulhat, 
hogy a kötelességeinknek sem tu-
dunk eleget tenni.

Ezek a válságok egyébként 
rendre ismétlődnek életünk egyes 
szakaszain, csak más-más inten-

zitással és más-más időben. Azért 
szeretném, ha ebben a hónapban 
erről elmélkednénk, mert esélyes, 
hogy belefutunk egy-egy falba, 
olyan megküzdésre váró dolog-
ba, amit nehéz lesz bontani. Így 
jó, ha ilyenkor tudunk Istenhez 
fordulni, bár a formális vallási 
gyakorlatok nem fognak meg-
gyógyítani egyikünket sem. Ez 
talán rosszul hangzik, de ha bele-
gondolunk, akkor, amikor nagy a 
baj, az ember még az élő vizet se 
akarja megkóstolni. Sehogy sem 
haladunk előre, olyan, mintha az 
állott vízben volnánk, egy kicsit 
megcsontosodunk.

Az Isten mindig meghallgatja 
a bajba jutottat, ahogy mi is meg 
tudjuk hallani az Ő szavát. Ad-
nunk kell egy lehetőséget az Úr-
nak, hogy szóljon hozzánk. Nehéz 
lesz, de ezért beszélek róla, hogy 
amikor annál a hídnál leszünk, 
legyen stratégiánk. Bátorít az Is-
ten és nemcsak valamilyen dolog 
megtételére, vagy valamitől való 
tartózkodásra bátorít, hanem hogy 
szabadon fejezzük ki az érzelme-
inket. Mondjuk el Jézusnak, vagy 
az Atyának, hogy mit érzünk 
adott pillanatban a legnagyobb 
akadálynak. A Szentlélek is segít-
ségünkre van. Adottak a közben-
járóink is: mindig fordulhatunk a 
Boldogságos Szűzanyához, vagy 
bármely szenthez, kedves halot-
tainkhoz is. Az a baj, amikor nem 
akarjuk elmondani azt, ami éppen 
bánt minket még az Istennek se. 
Pedig még hangosan is kimond-

hatjuk, hogy „Meg akarok SZA-
BADULNI!!!” – noha közin-
tézményekben ezt inkább ne, de 
otthon lehet. Ha valaki egyedül 
él, ezt fennhangon kiálthatja is. 
Minden egyes kimondott, vagy 
kikiáltott szó segíteni fog minket 
a valóság megismerésében is és 
abban is, hogy rálássunk a válsá-
gunk okaira, hogy mi miatt ülünk 
most a dagonyában…

Újra és újra meg kell értenünk, 
hogy Jézus nem azért jön minden 
pillanatban, hogy agyonvágjon 
bennünket. Hanem, hogy segítsen 
elfogadni azt, ami éppen most, 
ebben a percben nehéz. Belátjuk 
az elkeseredés idején, hogy ha 
merjük áttenni a problémáinkat 
természetfeletti síkra, akkor az is 
kimondható, hogy: „lehet, hogy 
ez kereszt”. Hát akkor felvesszük, 
felpróbáljuk. Megnézzük innen 
is, onnan is. Végiggondoljuk, ho-
gyan tudott a földre nyomni és 
hogyan lehetne onnan felállni. 
Ha nem lehetséges felállni, akkor 
kidolgozzunk, hogyan tudunk a 
porban csúszni tovább, legalább 
nagyjából méltósággal és hogy 
ki, vagy mi lehetne még a segít-
ségünkre?!

Kívánom minden felebará-
tomnak, hogy a megküzdések 
idején legyen irányfény ez a né-
hány gondolat és az Úr segítsen 
meg benneteket és bátorítson tite-
ket minden döntésben…akár jók 
azok a döntések…akár nem!

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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Nem lehet eléggé hang-
súlyozni, hogy Isten nélkül 
semmire sem megyünk eb-
ben az életben. Egyéni és 
közösségi életünkre igaz 
ez. S különösen akkor, ha 
valamiféleképp egyedül 
maradtunk egy-egy élet-
helyzetünkben. Isten sza-
badítására és gyógyítására 
különösen is szükségünk 
van. Isten szabadítására a 
bűneinkből, a megkötözött-
ségeinkből, elromlott kap-
csolatainkból, megterhelt, 
munkás, pörgős életünkből. 
Isten szabadítása Jézusban 
felkínált, egyszer az életben 
el kell fogadnunk tőle ezt 
az ajándékot. De naponta is 
szükségünk van erre a fel-
oldásra, mely a békességet, 
áldást is előhozza – refor-
mátus szép köszönésünk 
szerint így lesz: áldás, bé-
kesség az életünkben! S a 
gyógyulás is így történik, a 
szabadítás által, sőt, maga a 
szabadítás lesz a gyógyulás 
először lelkileg, s ha kell, s 
adja az Úr, testileg is! 

Ha meggyógyítasz Uram, 
akkor az igazán gyógyulás 
lesz, ha megszabadítasz – 
akkor az igazán szabadulás 
lesz! Erre a gyógyulásra és 
szabadításra nemcsak szük-
ségünk van, hanem a gyü-
lekezeti közösségünket úgy 
tekintjük, hogy az a gyó-
gyulás és szabadulás helye 
fizikai értelemben először, 
és lelki értelemben a Szent-
lélek által. Ezért megtapasz-
talni és felkínálni is szeret-
nénk gyülekezetünkben a 
gyógyulást, szabadítást. 
Erre törekszünk, ezt éljük. 

S a dicséretben, csak az 
Úr dicséretében találjuk 
meg végül a helyünket. 

Legyen a gyülekezetünk 
ilyen gyülekezetté, ahol gyó-
gyulás, szabadulás és a dicsé-
ret a középpontban van. 

Küldetésünk, hogy Istent 
imádjuk, dicsérjük egy erős, 
összetartó közösségben, 
ahol szeretetben szolgálunk 
egymás felé a lelki fejlődés 
által, és mások felé az evan-
gélium megosztásával. 

REFORMÁTUS ÉLET

A Szentkirályi Református Egyházközség 2019. évének vezérigéje:
„Gyógyíts meg Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor meg-
szabadulok, csak téged dicsérlek.” Jeremiás 17,14

Januári és februári
alkalmaink:

Január 6. vasárnap – Családos 
Istentisztelet, 10 óra
Minden vasárnap 10 órakor 
Istentisztelet
Január 8. kedd 18 óra – Pres-
biteri gyűlés, 18 óra
Január 15. kedd 18 óra 
– Előadás: Dr. Egeresi Lász-
ló: Biblián kívüli feliratok 
fontossága, modern felirat 
hamisítások
Január 22. kedd 18 óra – 
Ökumenikus Istentisztelet a 
róm. kat. templomban, szol-
gál: Balázs Hajnalka ref.lp.
Január 23. szerda 18 óra 
– Ökumenikus Istentisztelet 
a ref.gyülekezeti teremben, 
szolgál: Molnár Zsolt plébá-
nos
Január 25. péntek 18.30 – 
Filmklub
Január 29. kedd 18 óra – Pres-
biteri gyűlés
Február 1-3. Mátraháza, gyü-
lekezeti hétvége
Február 5. kedd 18 óra – Elő-
adás
Február 12., 15., 17. – Házas 
hét programok
Február 18-24. – Evangélizá-
ciós hét – vendég igehirdetők 
szolgálatával
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ÓVODAI ÉLET
A Kincses kultúrovi pályázat keretében no-

vemberben két előadás is színesítette napjainkat: 
 November 7-én Kecskeméten voltunk a Ciró-
ka Bábszínházban, a Macskablöff című előadást néz-
tük meg a középső- és nagycsoportos gyerekekkel. 
November 21-én Mosolynapon az Ákom-bákom Színház re-
mek bábelőadását élvezhettük Moha és Páfrány címmel. 

Az éves szokásos fotózásra november 26-27-én került sor. 
Az elkészült fényképeket a szülők karácsonyra már haza is vi-
hették.

December 6-án ismét ellátogatott hozzánk is a Mikulás 
ajándékkal teletömött puttonyával.

Nagyon jól sikerült az óvodai SZMK szervezésében meg-
rendezett hagyományos Mikulás bál. Köszönjük a támogatást 
mindenkinek!

Minden csoport megtartotta adventi készülődését: egy-egy 
délután a szülőkkel közösen apró díszeket készítettek ablakba, 
ajtóra, karácsonyfára. A nagycsoportosok mézeskalácsot is sü-
töttek, melynek illata betöltötte az egész óvodát, és kóstolót is 
kaptunk belőle.

Karácsony ünnepén a gyerekek boldogan vették birtokba 
az új játékokat. A nagycsoportosok betlehemes játékkal, a ze-
neovisok magas színvonalú pásztorjátékkal, csengő-játékkal 
varázsoltak el bennünket. Nem maradhatott el az óvó nénik 
vidám mesejátéka sem – a gyerekek nagy örömére.   

Ádámné Maróti Erika

AZ ÍRÓ MESÉLT
A gyermekek hónapja rendezvény-

sorozat keretében a Katona József Me-
gyei Könyvtár szervezésében Harcos 
Bálint meseíró látogatott el hozzánk. 
Saját meséiből tartott élvezetes mese-
délutánt a nagycsoportos óvodások-
nak és az első osztályosoknak. A nagy 
sikert az is mutatta, hogy a gyerekek 
több ráadás mesét kértek, amit az író 
szívesen teljesített.

Jakabné F. Noémi
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2018. december 18-án került megrendezésre a Szent-
királyiak Egészségéért és Sportjáért Egyesület (SZESE) 
támogatásával az I. Szentkirályi Kupa foci torna, melyet 
III. korcsoportos lányoknak rendeztünk meg. A foci tor-
nát a résztvevő hat csapatból magabiztos játékkal lánya-
ink nyerték.

I. SZENTKIRÁLYI KUpA

A hagyományoknak megfelelően a 3. és 4. osztályosok készítették az iskolai karácsonyi műsort, melyen az ének-
karosok, valamint 1. és 5. osztályos táncosok is szerepeltek. A negyedikesek betlehemes játékot adtak elő, a harma-
dikosok Jókai Mór, Melyiket a kilenc közül című novellájának dramatizált változatát mutatták be – nagy sikerrel. 
Felkészítő tanárok: Bors Edina, Kovácsné Takács Bernadett, Papp Ágnes, Takácsné Kis Márta.

Karácsonyi ünnepség

December 20-án volt a zongora tanszakosok hagyo-
mányos karácsonyi hangversenye a Szentkirályi Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Igazi zenei élmény volt ez az este, 
szépen felkészültek a gyerekek. Tanáruk: Tóth Csilla.

Zongorások vizsgája
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BEKÖVETKEZETT
Bekövetkezett, amit nem akartunk 

elhinni, amit már hónapok óta sejtettünk: 
a Fókusz Takarék bezárja községünkben 
levő fiókját. Nagyon kegyesek voltak 
hozzánk, hiszen az eredeti terv szerinti 
bezárást megnyújtották 21 nappal. Igazi 
politikusi indokokkal magyarázzák az 
okokat. Mérföldkőnek nevezik a lépést. 
Hát ez bizony mérföldeket jelent utazás-
ban a Szentkirályi ügyfeleknek, hiszen 
utazni kényszerülnek, és az erre a célra 
fordított energiából származó haszon 
valakik zsebét tömi. A takarék adomány-
ként könyvelheti el magának azt a sok 
társadalmi összefogást, munkát, mellyel 
megépült az első fiók a Szent István té-
ren. Több település is hasonló helyzetbe 
került. A leépítés fokozatosan történt. A 
szomszédos Nyárlőrincen heti háromna-
pos, míg nálunk kétnapos nyitva tartást 
vezettek be. Ezután következik a fiókok 
megszüntetése. Nyárlőrincen lakossági 
fórumot tartottak e témában, heves vitá-
val. Településünket még csak nem is tar-
tották méltónak egy közösségi tájékozta-
tóra. Továbbiakban kétségessé válik az 
ATM szolgáltatás is, befogadó, illetve 
üzemeltető hiányában, no meg korsze-
rűtlen volta miatt. Már csak ez hiányzott 
a nagyforgalmú utakkal szétszabdalt kö-
zségünknek. Persze ne szomorkodjunk, 
hiszen februárban indul, a Magyar Falu 
Program melyben pályázni lehet utak, 
járdák, orvosi rendelők, közösségi terek, 
eszközök stb. beszerzésének finanszí-
rozására. Mintha nem is egy országban 
volnánk. Kedves Olvasó! Szabó Gellért 
polgármesterünk nem hagyta szó nélkül 
a sok embert érintő intézkedést, és a Ma-
gyar Faluszövetség nevében levelet írt a 
Fókusz illetékes vezetőinek. Eredménye 
január 21. után lesz igazán érezhető.
Részlet a levélből:

„A Magyar Faluszövetséghez tartozó 
több településvezető juttatta el hozzám 
inkább panaszos, helyenként viszont ki-
fejezetten felháborodott hangvételű leve-
lét, amiben a falujukban évtizedeken át a 
lakosság szolgálatában álló „helyi bank” 

bezárásáról, annak meglehetősen viha-
ros körülményeiről és nehezen viselhető 
következményeiről számolnak be.

Ebben a tárgykörben nem hagyható 
figyelmen kívül elsősorban az a tény, 
hogy a takarékszövetkezetek létüket ki-
zárólag az egykor őket saját tőkéjükből, 
a helyi magánszemélyek gazdasági érde-
keit közösségi erővé egyesítés szándéká-
val megalapító falusiaknak köszönhetik.

Sem településvezetőként, sem beté-
tes, vagy hiteltörlesztő falusiként nem 
értékelhető egy falusi takarékszövetke-
zeti kirendeltség megszüntetése másként, 
mint durva visszaélés a pénzhatalmi 
helyzettel, arcul csapása mindazoknak, 
akik évtizedek alatt, generációk fárad-
ságos munkájával a sok kicsit valóban 
sokra vitték.

Sajnálatos módon a létrehozáskor 
alapító tagok és pénzügyi szakemberek 
között általánosnak tekinthető egység és 
érdekközösség a leépítés mostani folya-
matában a menedzsment részéről a leg-
inkább érintettek, vagyis a falusiak iránti 
érzéketlenséggé, közönnyé vált, itt-ott 
elrettentő példák képében mutatkozva. E 
tekintetben külön fájdalmas a számláju-
kat a helyi takarékszövetkezetnél vezető 
települési önkormányzatok helyzete, akik 
kezdettől fogva nem csekély anyagi, iga-
zán nem mellékesen pedig jelentős erköl-
csi támogatást adtak a takarékszövetkeze-
ti mozgalomnak.

Mondhatjuk persze, hogy változik a 
világ, ám félő, valójában csak arról van 
szó, hogy falusi kisemberek és kiskö-
zösségek áldozatául esnek politikai és 
gazdasági hatalmukat féltő, gyarló em-
bereknek. Az integrációnak ugyanis nem 
szükséges velejárója a leépülés.”

Tisztelt Ügyfeleink! (a Fókusz Taka-
rék levele)

A Takarékok közössége 2013-ban 
egy olyan utat jelölt ki maga előtt, mely 
mindannyiunkat elkötelezett a minőségi 
pénzügyi szolgáltatások mellett. Számos 
meghatározó lépést tettünk már annak 

érdekében, hogy az Önök érdekeit szol-
gálva, kiemelt célunkhoz egyre közelebb 
kerüljünk. Ezen útnak megkerülhetetlen 
mérföldköve, hogy Takarékunk egyes fi-
ókjai összevonásra kerüljenek a hatéko-
nyabb működés és a hosszú távú ügyfé-
lelégedettség érdekében.  Tájékoztatjuk, 
hogy 2019. január 21-től a Szentkirály, 
Kossuth Lajos utca 13/1. szám alatt mű-
ködő Fiókunk pénztárforgalmi és ügy-
félszolgálati tevékenységét áthelyezzük 
a következő címre: Lakitelek, Liget utca 
2. Telefon: +36 76 449-135 E-mail: koz-
pont@fokusztakarek.hu. 

Az Ügyfeleink részére kipostázott 
értesítőkben a határdátum még 2019. 
január 01. volt. Döntéshozó Testüle-
tünk azonban utólag – a polgármesteri 
tárgyalások visszajelzései alapján – úgy 
döntött, hogy támogatva az Ügyfeleink 
januári nyugdíjkifizetését és az év eleji 
betétkönyv kamatbeírásokat, a tényleges 
fiókösszevonásokra 2019. január 21-től 
kerül sor. Mindent megteszünk azért, 
hogy a változás a lehető legkevesebb 
kényelmetlenséggel járjon minden érin-
tett Ügyfelünknek. Bízunk abban, hogy 
szolgáltatásainkkal a megjelölt Fiókunk-
ban, vagy más, a közelben található egy-
ségünkben továbbra is támogathatjuk 
pénzügyi céljait. Önnek a korábban kö-
tött megállapodással/megállapodásokkal 
semmilyen teendője nincs, az/azok válto-
zatlan feltételekkel működnek a jövőben 
is. Elektronikus csatornáink továbbra is 
rendelkezésére állnak változatlan formá-
ban. Intézkedésünk hosszú távú célja, 
hogy a tőlünk megszokott szakértői ki-
szolgálást, versenyképes kondícióinkat, 
minőségi környezetben tapasztalhassa 
meg.  Állunk szíves rendelkezésére a 
jövőben is. Kérdés, érdeklődés esetén 
kérjük, keresse fel munkatársainkat a 
fentiekben megadott telefonszámon, 
vagy tájékozódjon holnapunkon, mely a 
www.fokusztakarek.hu címen érhető el. 
Megértését és együttműködését köszön-
jük!

Tisztelettel: Fókusz Takarék

Községünkben az elmúlt év őszé-
től nagymértékben elszaporodtak a 
patkányok. Gyakorlatilag minden 
ingatlanon előfordulnak. Mivel intel-
ligens állatok, kiirtásuk szinte lehe-
tetlen.

Csak egy falut átfogó irtó hadjárat 
segítene. A közforgalomban kapható 
csapdákat, irtószereket elkerülik, rá-
adásul el is szemtelenedtek. Hatásos 
eljárás lehet az erre specializálódót 
szakemberek segítségül hívása.

A szakemberek a közforgalomban 
nem vásárolható szereket használnak, 
persze nem kis pénzért. Ha erre nem 
lesz igény, akkor tűrjük tovább a jelen-
létüket.

-szerk-

Patkány invázió



Házasságot kötött: Tóth Renáta Eszter és Sebők 
Dénes 2018. 12. 07.

Elhalálozott: Urbán László, Kutasi István.
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Natúr marhamáj rizibizivel
Előkészítés: 45 perc.

Hozzávalók: 60 dkg marhamáj, fél kiskanál só, 1 mokkáskanál őrölt 
fekete bors, 10 dkg finomliszt, 5-6 evőkanál olaj a sütéshez.

1. A májat kissé lapjában 8 vékony szeletre vágjuk, ha vastag darabról van szó, 
akkor inkább felszeleteljük. Húsverő kalapáccsal egy kicsit meg is ütögethetjük, 
inas-hártyás részeit, széleit bevágjuk, nehogy sütés közben összeugorjon.

2. Ezután a sóval és a borssal ( ez el is maradhat) összeforgatott lisztbe mártjuk, 
majd serpenyőben, a megforrósított olajon, oldalanként 3-3 perc alatt megsütjük. 
Rizibizi illik köretnek hozzá. 

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Az elmúlt év időjárása

Anyakönyvi hírek

Az 1901 óta vezetett mérések szerint 
2018-nál még nem volt izzasztóbb évünk: 
a melegedés még a globális felmelegedés 
mértékénél is nagyobb mértékű.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
elemzéséből kiderül: a tavalyi év közép-
hőmérséklete országos átlagban 11,99 Cel-
sius-fok volt. Ez az 1981-2010-es normál 
értéket 1,66 fokkal múlja felül.

2018 rendkívül enyhe januárral kezdő-
dött, az év során csak a február és a már-
cius volt hidegebb a sokéves átlagnál. Ezt 
meleg április és május követte. Míg az első 
tavaszi napon mínusz 24,6 fokot rögzített 
az automata Sátorhelyen, a tavasz utolsó 
napján már 32,9 fok volt Sajópüspöki ál-
lomáson. Összeségében a 3. legmelegebb 
tavasz a tavalyi.

A nyári hónapok közül az augusztus 
került be a legforróbb augusztusok sorába, 
a 4. helyre, ősszel pedig októberben alakult 
jóval átlag felett a hőmérséklet. Tavaly ny-
áron három komoly hőségperiódus volt. A 
legtöbbször, 51 napon Fülöpházán haladta 
meg a napi legmagasabb hőmérséklet a 30 
fokot. 2018 legmagasabb hőmérsékletét 
Budakalászon rögzítették, július 29-én 36,6 
fokot mértek. Összességében a 7. legmele-
gebb nyár volt a tavalyi. Az ősz is rekord 
közeli, 1901 óta a 2. legmelegebb ősz volt. 
Szeptember elején nyári meleg volt.

Ezzel együtt nemcsak meleget, hanem 
„zimankót” is hozott a tavalyi év.

Február végén, március elején tíz napig 
tartott a nagy hideg, mínusz 9 fok körüli 

átlagos minimum hőmérséklettel. A csapa-
dékviszonyokat tekintve a tavaszi hónapok 
változatos képet mutattak. Míg a március 
csapadékosabb volt a szokásosnál, addig 
májusban, de leginkább áprilisban jelentős 
volt a csapadékhiány. Március a 3. legcsa-
padékosabbnak, míg április a 6. legszára-
zabbnak bizonyult 1901 óta. (1901 óta 30 
nappal csökkent a fagyos napok száma. 
– szerk.)

A nyári csapadék jellemzően szélsősé-
ges időbeli és térbeli eloszlással érkezett. 
Heves esőzések során több településen, 
egy-egy napon a szokásos havi csapadék 
többszöröse hullott, ugyanakkor az észak-
keleti országrészben augusztusra már csa-
padékhiány alakult ki.

Október közepétől a hónap végéig egy 
száraz, átlag feletti csúcshőmérsékletű 
időszak következett. A szokásos októberi 
csapadék csupán 40 százaléka hullott, pár 
napra koncentráltan. Október közepére ha-
tárainkon túl, a Duna felső vízgyűjtő terü-
letén aszály alakult ki, így több szakaszon 
is rekord alacsony volt a vízállás a Dunán.

Az év utolsó hónapja az átlagosnál 
szárazabb volt, így összességében átlag 
körüli: 589,9 milliméter csapadék hullott 
2018-ban országos átlagban. Külön ki-
emelték, hogy a tíz legmelegebb év közül 8 
az ezredforduló utáni évek közül került ki. 
Magyarországon a melegedés mértéke a 
múlt század elejétől 1,23 fok, ami a globá-
lis melegedés trendjét némileg meghaladja 
– olvasható az elemzésben.

Kedves Olvasó!
A fenti elemzés érvényes falunkra is. 

A gazdasági elemzést nyilván mindenki a 
saját gazdaságára vonatkozva kielemezte. 
A csapadék eloszlása az elmúlt évre:
 Tényleges:  sok évi átlag:
I. 29.7 mm  30 mm
II. 74,3 mm  32 mm
III. 86,3 mm  29 mm
IV. 13 mm  43 mm
V. 27,8 mm  54 mm
VI. 174,9 mm 72 mm
VII. 51,7 mm  61 mm
VIII. 31 mm  47 mm
IX. 12,8 mm  34 mm
X. 16,8 mm  34 mm
XI. 44,2 mm  52 mm
XII. 22, 2 mm 46 mm.

Összesen 2018-ban: 584,7 mm. A sok-
évi átlag: 535 mm. Pozitívum, hogy jégve-
rés nem pusztított pusztánkon. Valószínű, 
hogy a kiépített elhárító berendezések si-
kere.

Vecsei

Hold naptár
2019. évre



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 meg-
vételre. Víz, villany, 
fürdőszoba és lakható 
állapot előnyt jelent. 
Érd: 06 30 472 42 70.

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 el-
lássuk egy öregedést csökkentő adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉ-
MIUM 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

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.
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. 

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 
településeken szántót, legelőt, kaszálót 
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 
70/442-7008-as telefonszámon.

HÍRMONDÓ
ELŐFIZETÉS
Újságunkra elő-

fizetés az Önkor-
mányzati Hivatal 
pénztárában lehet, 
szerda kivételével 
naponta. Az egyéves 
díj 1.200 Ft.


