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Keserves esdeklés
Szent István
királyhoz
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga,
Ki voltál valaha országunk istápja?
Hol vagy István király? Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei.
Lankadnak szüntelen vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei.

Első királyunk emlékét, a közsé
günk főterén, 1989. augusztus 20. óta
Szent István szobra díszíti. A katoli
kus templomban Szent István király
oltárképe látható. A templom védő
szentje szintén Szent István már több
mint száz éve.
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Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Katolikus hitnek bő volt szép virága!
Be megsötétedett örvendetes napja!

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk árva maradékid.
Tekints, István király, szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra.
Reménységünk vagyon benned s Máriában,
Mint magyar hazánknak hű királynéjában.
Még éltedben minket néki ajánlottál
És szent koronáddal együtt föláldoztál.
Bozóky énekeskönyv - 1797

Kedves Olvasóink!

Szentkirály község Önkormányzata
2010. augusztus 20-án, pénteken, ünnepi
megemlékezést tart „Összetartozunk“ címmel.
Szeretettel hívjuk, és várjuk
a szentkirályiakat, az elszármazottakat.

Az ünnepség a Szent István szobornál kezdõdik 18 órakor.
Ezután az önkormányzat beszélgetésre hívja a résztvevõket
a Mûvelõdési Ház kertjébe. A beszélgetésre elõzetes jelentkezés

szükséges. Ásványvízrõl gondoskodunk, más ital- és sütemény-felaján
lásokat szívesen fogadunk.

Érdeklõdni, részvételi szándékot bejelenteni augusztus
16-ig kérjük személyesen, vagy a 70/4523-850-es telefon
számon.

Mindenkit szeretettel vár a képviselõ-testület nevében:
Szabó Gellért polgármester.
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A képviselő-testület augusztus 3-án tartotta soron következő ülését
A képviselő-testület augusztus 3-án tar
totta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt a Helyi Óvodai Program,
és az iskolai Pedagógiai Program megújí
tásáról szóló előterjesztés, az önkormány
zat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása, a Helyi Választási Bizottság
megalakítása, termőföld vásárlása, közte
rület hasznosítása, Fecskeház lakásának
bérbeadása, köztéri szobor, ÁRT módosí
tása, közlekedés korlátozása, tájékoztató az
önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról,
Bursa-Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpá
lyázathoz csatlakozás, költségvetési szer
vek által előírt Megvalósítási Terv készítési
kötelezettség alóli felmentés. Az ülésen 6
képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a Helyi Óvodai
Program és az általános iskola Pedagógiai
Programjának megújítása került napirendre.
A polgármester előterjesztésében elmondta,
hogy az utóbbi időben több jogszabály
módosult, és az oktatási intézményekben
folyó szakmai munka is jelentősen válto
zott (Integrált Pedagógiai Program, illetve
Kompetencia alapú nevelés bevezetése),
így indokolt a teljes újraalkotásuk. A Szülői
Munkaközösségek és a nevelő testületek a
tervezeteket elfogadták. A szakértői vélemé
nyek is rendelkezésre állnak, mely szerint
mindkét esetben javasolják a képviselő-tes
tület felé a programok elfogadását. A képvi
selő-testület 1 tartózkodással jóváhagyta a
Programokat az oktatási intézmények által
benyújtott formában.
Ezt követően az önkormányzat idei
költségvetési rendeletének módosítására
került sor, mely az eddig teljesült bevéte
lek, illetve kiadási tételek beépítése miatt
vált indokolttá.
A következő napirendi pont keretében
dr. Lipka Klaudia jegyző a 2010. évi önkor
mányzati választásokkal kapcsolatban arról
tájékoztatott, hogy választási eljárásról szóló
törvény szerint a helyi választási bizottság
három tagját és szükséges számban pótta
gokat a települési önkormányzat képviselőtestülete legkésőbb a szavazás napja előtti
42. napon választja meg. Személyükre a
helyi választási iroda vezetője, a jegyző
tesz indítványt. A javaslat összeállításá
nál fontos szempont volt, hogy a korábbi
választások során már tapasztalatot szerzett,
gyakorlattal rendelkező személyek legye
nek a bizottsági tagok.
A képviselő-testület egyhangúlag jóvá
hagyta a helyi választási bizottság tagjaira,
póttagjaira tett javaslatot a következő sze
mélyi összetétellel: Osbáth Barna, Kovácsné
Lázár Ilona, Kiss Istvánné, Kókai-Szabó
István, Szutor Sándor.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A korábban megvásárolt 404/25 hrsz-

ú szántóterülettel a következő telekosz
táshoz szükséges teljes földterületnek az
önkormányzat még nem jutott birtokába.
A 404/20 hrsz-ú szántó 0,3569 ha terü
letű, összesen 5 tulajdonossal. Az előző
ügylet szerint a fajlagos költség 278.- Ft/
m2 volt. Javasolta a képviselő-testületnek,
hogy a tulajdonosok felé az önkormányzat
280.- Ft-os m2-kénti áron tegyen vételi
ajánlatot összesen 999.360.- Ft értékben.
A tulajdonosokat a fentiekről már tájékoz
tatta, közülük egy személy még nem jelzett
vissza, hogy neki az összeg elfogadható-e.
Az önkormányzat ennek a területnek a
megvásárlásával sem tudja még befejezni
az egész területnek a tulajdonszerzését,
hiszen van egy háromszög alakú területrész,
ami még nem az önkormányzat tulajdona.
Ez 8 telket érintene, melyet jelenleg szán
tóként használnak. A képviselő-testület 1
tartózkodással egyetértett a 404/20 hrsz-ú
terület megvásárlásával az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Az Ady Endre u. 11. és 13. ingatlanok
között van egy korábban átjárást biztosító
köz. Ma már le van zárva ez a 422 m2es terület. Felmerült a terület értékesítése,
ennek viszont akadálya, hogy az ingatlan
a forgalomképtelen törzsvagyonban van,
azaz nem értékesíthető. Az átsoroláshoz
esetleg a Rendezési Tervet is módosítani
szükséges. A jegyző véleménye szerint első
lépésként olyan határozat szükséges a tes
tület részéről, hogy ezt az ingatlant kivonja
az önkormányzati törzsvagyonból, és az
értékesítésről majd a későbbiekben dönt. A
javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
A Fecskeház 5. számú lakásának bér
lésére egy pályázat érkezett. A pályázó
fiatalok a házasságkötési szándékukat
bejelentették, a pályázati kiírásban közölt
feltételeket elfogadták, munkáltatói igazo
lásukat benyújtották, így a pályázati kiírás
ban foglalt feltételeknek megfelelnek. A
képviselő-testület a pályázatot egyhangúlag
elfogadta.
Köztéri szobor állítása már az előző tes
tületi ülésnek is témája volt. Az ott elhang
zottak pontosításaként javasolta, hogy a
testület írjon ki pályázatot a Szent István
szobornak és a hősi emlékműnek helyet adó
közterületen szobor/emlékmű tervezésére.
A képviselő-testület a pályázati felhí
vást egyhangúlag jóváhagyta az előterjesz
tett formában, mely teljes terjedelmében
lapunk e havi számában olvasható.
Kérelem érkezett az önkormányzat
hoz tejbegyűjtő és tejfeldolgozó üzem
létesítésére. A kérelemmel megkereste az
Építészműhely Kft-t – ahol az önkormány
zat Rendezési Terve készült – a lehetőségek
megteremtése végett, ami az ÁRT módosí
tását jelenti. Ennek lényege, hogy a mostani

övezeti besorolás csak 3 %-os beépítést
tesz lehetővé, az átsorolással azonban ez 30
%-ra nőne. Az ajánlat szerint 350.000.- Ft
+ áfa összegért, 7 hónap átfutási idővel,
és a jóváhagyást követően további 60 nap
hatályba lépéssel a mérnökök vállalják a
megbízást. Azt kell eldönteni, hogy milyen
mértékű legyen a beruházónak és az önkor
mányzatnak a részvállalása. Úgy látná biz
tonságosnak ezt a dolgot, ha nem a beruhá
zó állná a teljes költséget. Fontosnak tartjuk
ugyanis a falu érdekében is a beruházás
megvalósulását, és ehhez a faluközösség
a maga pénzét is indokolt, hogy odaadja.
Ennek köszönhetően a tejüzem a jelenlegi
helyéről kikerülhet, és fontos volna az is,
hogy az új üzem a majdani működésével
munkahelyeket adjon, adót fizessen a falu
közösségnek, így a közösség pénze befek
tetésként tekinthető. Elképzelhető, hogyha
a Rendezési Tervhez hozzányúlunk, eset
leg másoknak is lesz olyan ötlete, amely
tervmódosítást igényelne és akkor már a
tervezési díj emelkedni fog. A 80-20 %-os
arányt javasolja, melyből az önkormányzat
részvállalása 20 %.
A képviselő-testület a kérelmet egy
hangúlag elfogadta a beruházó 80 %-os
teherviselése mellett. Vörös Dezső képvi
selőtag javasolta, hogy a Rendezési Terv
módosítása esetén az önkormányzat tegyen
közzé egy felhívást, hogy akinek módosítási
igénye van, azt jelezze.
Lakossági kérés érkezett, amely egye
bek között a Kossuth Lajos utcán a nehéz
gépkocsik közlekedését kifogásolja. Az út
állapota mindenképpen indokolná intézke
dés megtételét, viszont ennek átgondoltnak
kell lenni. Az utca önkormányzatunk keze
lésében van, külső hatóság csak segítőként
vonható be. Lehetőség van sebességkorláto
zásra is, de egyértelműbb volna a súlyhatárt
tartalmazó behajtani tilos táblák kihelye
zése. Varga János képviselőtag elmondta,
hogy vegyes érzelmei vannak a fentiekkel
kapcsolatban, mivel nemcsak a kamionok
az okai az út rossz állapotának. A vízelve
zető árkok helyreállítása a szennyvízcsator
názás után nem tökéletes, ezért a felfagyás
nagyobb kárt okozott. A jegyző elmondta
még, hogy a beadvány egy összetett kére
lem volt, arra irányult, hogy korán indulnak
az autók, zajosak, a házak megrepedeznek,
az élelmiszerbolt, a kocsma nyitva tartása
nem megfelelő, közterületen hangoskodás,
szeszes ital fogyasztása zajlik, az egész
éjszaka tartó különféle zajok miatt az utcá
ban lakók nem tudnak pihenni. Arra is van
lehetőség, hogy az önkormányzat az üzletek
éjszakai nyitva tartását korlátozza, de a sze
szesital közterületen történő fogyasztását is
helyi rendelettel lehet szabályozni. Döntést
a tárgyban a testület nem hozott.

2010. augusztus
Az államigazgatási törvény írja elő az
önállóan működő és gazdálkodó költségve
tési szervek éves költségvetési rendeletében
a megvalósítási tervkészítési kötelezettsé
get. Mivel az önkormányzat költségvetési
rendelete nem tartalmaz a tervkészítésre
vonatkozó rendelkezést, így a képviselőtestület a megvalósítási terv készítésétől
eltekint. A képviselő-testület a fentieket 1
tartózkodással elfogadta.
Ezt követően az önkormányzat I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
megvitatása került napirendre. A polgár
mester előterjesztésében elmondta, hogy
a költségvetés egyenlege rosszabb, mint
az év elején volt. „A tervezett 32 millió
forintos forráshiánnyal szemben jelenleg
36 millió a várható forráshiány. A hely
zetünk rosszabb, mert 10 millió forinttal
kevesebb állami támogatást kapunk az
idén, mint az elmúlt évben, egy vállal
kozás felszámolása miatt pedig 34 millió
forint adóbevételtől esik el az önkor
mányzat. Hogy mi változhat a jövőben,

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
nem tudom. A költségvetési rendeletben
semmilyen megszorítást nem alkalmaz
tunk, és azon kívül, hogy mindenkitől
az ésszerű, takarékos gazdálkodásra szá
mítok, nincs ötletem arra, hogy milyen
„megszorító intézkedéseket” hozzunk.
Nem igazán az izgat, hogy ki milyen
tételt mennyivel lépett túl, hanem az,
hogy hogyan fordítsuk vissza ezt a ten
denciát. A községi alkalmazottakkal és a
polgárokkal teljes együttműködést sze
retnék a megoldásra vonatkozóan, mivel
ez az egész településre kihat. Nagyon
sok feltételt megteremtettünk ahhoz pél
dául, hogy optimális szinten tartsuk az
energiafelhasználást. A fűtési számla
lehetséges csökkentése azonban minden
kinek felelőssége, aki melegedni akar.
Ugyanígy az önkormányzati közszolgál
tatások színvonalát és a falunk érdekében
végzett munka jóleső örömét is meg
kell tartanunk. Eddigi kötelezettségein
ket tudtuk teljesíteni. Szeptember 15-e
az adóbefizetések következő határideje.

3. oldal

Bízom benne, hogy lesz bevételünk. A
községi Alapítványunkhoz fordulhatunk
segítségért, ám ez a forrás véges. Nem
őrült módjára spórolni, hanem a józan
ész vezérelte felelősség mentén okosan és
takarékosan gazdálkodni akarok pénzzel
és mindenkinek emberi jóindulatával.” A
képviselő-testület a tájékoztatót egyhan
gúlag elfogadta.
Ezután a jegyző arról tájékoztatott, hogy
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium meg
hirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulóját. A pályázati feltételek min
denben megegyeznek a tavalyival. Az
önkormányzatok szeptember 30-ig csat
lakozhatnak a 2011. évi fordulóhoz, és
október 1-ig írhatják ki felhívásukat a
támogatásra. Önkormányzatunk kezdettől
fogva részt vesz ebben a támogatási rend
szerben. Javasolta ennek folytatását, és a
csatlakozást, valamint a pályázat kiírását. A
javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztéri szobor tervezésére

Szentkirály község önkormányza
tának képviselő-testülete (Kiíró) pályá
zatot ír ki a település belterületén lévő
Szent István szobornak és Hősi emlék
műnek helyet adó közterületen szobor/
emlékmű tervezésére.
A köztéri alkotás témája a nemze
ti összetartozás kifejezése. Mottó: „Él
nemzet e hazán.” Az alkotás magassá
ga nem haladhatja meg a 3.00 métert.
Anyaga fém, vagy kő.Tervet készíthet
és nyújthat be bármely természetes vagy
jogi személy.
A pályázat tartalmazza:
A pályázó adatait, elérhetőségére vonat
kozó információkat.
1 pld elhelyezési helyszínrajzot,
2 db nézetrajzot (tájolásonként),
1 pld részletes műszaki leírást,
előzetes tervezői költségvetést (a műal
kotás készítésének díját, valamint külön
a felállításához kapcsolódó egyéb ter
vezhető költségeket).
A pályázónak csatolnia kell a szerzői
jogról szóló többször módosított 1999.

Figyelem!
A települési Rendezési Terv
módosítása várható! Olvas
sa el a képviselő-testületi
ülésről szóló tájékoztatást!

évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint
írásbeli nyilatkozatát, amely szerint vég
legesen és visszavonhatatlanul hozzájárul
a pályamű értékeléséhez, a pályamű érté
kelése céljából a pályáztatási eljárás során
annak teljes körű megtekintéséhez, a pá
lyamű papír alapon, illetve elektronikus
úton történő többszörözéséhez (fénymá
solás, elektronikus sokszorosítás), nyer
tes pályamű esetében a megvalósításához
(egyszeri kivitelezéséhez) kapcsolódó
felhasználás jogának Szentkirály község
Önkormányzatára történő átruházásához
- a nyertes pályaműnek a fentebb jelzett
nyílt köztéren való elhelyezéséhez.
A pályázó rögzítse a pályamű meg
valósítására, kivitelezésére, elhelyezésé
re, felállítására vonatkozó javaslatait is.
A Kiíró a nyertes pályamű tervezőjé
nek külön 50.000.- Ft összegű tervezési
sikerdíjat ajánl fel.
A pályázattal kapcsolatban további
tájékoztatást ad Szabó Gellért polgár
mester (76/597-012), illetve Dr. Lipka
Klaudia jegyző (76/597-013).

A műalkotás megvalósításához kap
csolódó tervi pályamunkákat zárt bo
rítékban legkésőbb 2010. október 29.
(péntek) 12.00 óráig lehet személyesen,
vagy postai úton eljuttatni a Szentkirályi
Községházára (6031 Szentkirály, Kos
suth Lajos u. 13.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Él
nemzet e hazán” pályamunka.
A képviselő-testület a pályamunkák
előzetes értékelését követően végleges
döntést a beérkezett pályamunkák be
mutatására összehívott falugyűlés véle
ményének ismeretében hoz.
A Képviselő-testület nevében a pol
gármester a nyertes pályázóval a műal
kotás megvalósítására 2010. december
31. napjáig szerződést köt.
A felállítás tervezett határideje: 2011.
június 4.
A pályázatok nyilvános eredmény
hirdetéséről a pályázók külön értesítést
kapnak.
Szabó Gellért sk.
polgármester

HÍRÖSHÉT KIÁLLÍTÁS

Híröshét Kiállítás lesz Kecskeméten augusztus 16-22-ig. Ebben az évben
is megrendezésre kerül Kecskeméten a Hírös Hét rendezvényen belül Kecske
mét és térsége településeinek bemutatkozása a főtéren. Településünk is részt
vesz egy félpavilonnyi kiállító térrel. Községünk „napja” 19-én lesz 17 órától
polgármesteri köszöntővel, tánccsoportunk műsorával. A kiállítás látogatható
hétfőtől szombatig 16-22 óra között, vasárnap 10-20 óra között.
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A keresztény királyság létrehozása hazánkban
A pogány vallás elhagyása, s ezzel
a pogány szokások üldözése, a keresz
ténység felvétele, a nyugati típusú egy
házi szervezet kialakítása, mindezekkel
együtt járó szemléletváltozás, a nyu
gat-európai termelési eljárások átvéte
le, meghonosítása, a törzsi-nemzetségi
rokonságon nyugvó kormányzat helyett
a területen alapuló államigazgatás kiépí
tése és mindezekkel párhuzamosan a
magyarság beillesztése a keresztény
Európába hosszú és nehéz történelmi
folyamat eredménye volt.
A kezdeti és alapvető lépéseket ebbe
az irányba Géza nagyfejedelem tette
meg. Utóda és fia Szent István pedig
mesterien fejezte be a magyar állam
beillesztését az európai államok közös
ségébe. Vallási szempontból a nyugati
keresztény egyházat választotta népe,
nemzete számára. Ez is maradandó
értéknek bizonyult. Az az igazság, hogy
Gézának és Istvánnak a vándorlás és a
kalandozások révén volt viszonyítási
alapjuk. Keletről jöttek, de a kalandozá
sok hosszú sorozata idején megismerték
a nyugati szokásokat, kultúrát és a kor
szerű keresztény vallást is. A középkori
Európa egyik legátfogóbb és egységes
intézményrendszere a szerzetesrendek
voltak. Apátságok és kolostorok hálózata
szőtte be a nyugati kereszténység egész
területét. Hazánkban az első kolosto
rokat Szent István királysága idején
alapították. Sőt Pannonhalmán 996-ban
Géza fejedelem alapította az apátságot.
Szent István Bakonybélen, Pécsváradon,
Zalaváron, Zomborban, Szávaszentdemeteren és Veszprémvölgyön hozott
létre apátságot. Hazánkban a következő
550 év alatt 570 kolostort alapítottak.
István hatalomra kerülése
A rendi társadalom, a vármegyeés egyházszervezet kiépítése nem volt
könnyű feladat az uralkodó elit számá
ra. 997-ben meghalt Géza fejedelem.
Apja akaratára – és az addigi szokásjog
ellenére – Istvánt Esztergomban kard
dal felövezeték. A fejedelmi udvar őt
tekintette az új fejedelemnek. Koppány

vezér viszont a régi szokásjog alapján,
mivel ő volt a legidősebb Árpád-ivadék,
magának követelte a fejedelem özvegyét
és a hatalmat.
Az összecsapás elkerülhetetlenné
vált. István fejedelmet a nyugati hitté
rítők, a saját hívei és a nyugati zsoldos
katonák támogatták. Koppányt a saját
emberei és a régi rend hívei segítet
ték. Koppány Somogyból indult, míg
István Esztergomból kelt hadra. A két
sereg valahol Veszprém és Várpalota
között találkozott. Az összecsapás véres
és kegyetlen küzdelemmé változott. A
kereszténység folytatása, illetve a régi
pogány világ visszaállítása volt a tét. A
véres ütközetben elesett Koppány vezér,
a csapatai pedig jelentős vereséget szen
vedtek. A fényes győzelem megszilár
dította István fejedelem hatalmát, aki
folytatta a nyugati kapcsolatok felvételét
világi és egyházi szempontból.
Egyházszervezet kiépítése
Az egyházszervezet kialakítása,
kiépítése folyamatosan történt. Szinte
végig kísérte István uralkodását. Tíz egy
házmegyét hozott létre az 1000 karácso
nyán királlyá koronázott István. Érsekség
működött Esztergomban és Kalocsán.
Püspökség jött létre Biharban, Csanádon,
Egerben, Győrben, Gyulafehérváron,
Pécsett, Vácott és Veszprémben.
A magyar katolikus egyház veze
tője Esztergomból irányította a kiépü
lő új szervezet munkáját. A bíborosérsek tevékenysége révén lehetővé vált
a magyar egyházi élet önállósulása. A
magyar egyházat István jogi eszközök
kel védte, anyagi ellátásáról is gondos
kodott. A papságot kiemelték a vilá
gi tisztségviselők, bírák hatásköréből.
Csak egyházi elöljáróik ítélkezhettek
felette. A népnek az egyház fenntartása
céljából dézsmát kellett fizetni. Ez a
termény egytizedét jelentette.
Minden tíz falu köteles volt legalább
egy templomot építeni. Vasárnap a tűz
hely őrzőjén kívül mindenki köteles volt
elmenni a szentmisére. Az iparosok,
kereskedők számára a püspöki székhe

Meghívó

lyek fontos bázisokká váltak. Ugyanis
ők készítették a misekönyveket, gyer
tyatartókat, kelyheket és feszületeket.
1002-ben István király kiváltságlevelet
adományozott a pannonhalmi apátság
nak, 1009-ben kijelölték a magyaror
szági püspökségek határait, 1018-ban a
magyar király megnyitotta az országán
is átmenő Jeruzsálembe vezető zarán
dokutat. Biztonságos áthaladást garan
tált a nagy tömegű keresztény zarándo
kok számára a Szentföld felé.
A vármegye rendszer
létrehozása
Az egyház szervezésével párhuza
mosan folyt a királyi vármegyék és
várispánságok kiépítése. A legfontosabb
vármegyei tisztségviselő a király által
kinevezett várispán volt. Ő a megye
székhely várában működött, hiszen ő
volt a várkatonaság parancsnoka is.
Katonái és emberei a belső rend fenntar
tására is alkalmazhatók voltak. Az ispánt
helyettese, az udvarbíró támogatta mind
igazgatási, mind ítélkező tevékenysé
gében. A vármegyék székhelyei egyben
a királyi adó begyűjtésére is alkalma
sak voltak. A király állandóan mozgó
udvarával körbeutazta az országot, és
így felélte az összegyűjtött terméke
ket. A királyi udvar vezetője a nádor
volt. Szent István uralkodásának végéig,
1038-ig nem épült ki teljesen az egész
vármegyerendszer. Haláláig mintegy 45
vármegye jött létre.
A szentéletű uralkodó úgy halt meg,
hogy láthatta életműve kiteljesedését.
Szilárd államot, a Magyar Királyságot
és stabilan működő keresztény egyház
szervezetet hagyott utódaira. A magyar
nemzet beintegrálódott az európai álla
mok közösségébe. Fennmaradását Szent
István király reálpolitikájának, uralkodói
éleslátásának köszönhette. A szilárd ala
pokon nyugvó királyság (köztársaság)
már több mint ezer esztendeje áll ellen
a történelem viharai minden pusztításá
nak. Hirdeti a kereszténység, és a világi
dicsőség fontosságát és nagyszerűségét.
Kenyeres Dénes

A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár tanévnyitó ünnepségét
2010. augusztus 31-én, kedden 17 órától tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
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GARABONCIÁS DIÁK
Pásztorcsillagászat II.
Bizony, a lágy augusztusi éjszakák
kedveznek csillagnéző hajlamainknak,
de minden korban szívesen fürkészte az
emberiség nagy része a csillagos eget. A
csillagászok szikár elnevezései mellett
a régi pásztorok, s néprajzosok száján
költői elnevezések születnek. Jó Herczeg
Ferenc regényíró a Pogányok című
(1902-ben írt) regényében elevenítette
föl Kandra Kabos (1843-1905) korábbi
néprajztudós kellemes elnevezéseit. Az
Aranyhajú csillag, az Árvaleány csillag,
a Darvak vezére csillag, no, és az elsőző
számunkban említett Magyarok csillaga,
a Rétszagoló csillag vagy a Szilkehordó
csillag inkább írói, költői lelemények,
semmint adatokkal igazolható elnevezé
sek. A régi pásztorok csillagászati isme
reteit Herman Ottó garabonciás (18351914) vizsgálta volt, Kárpát-medencei
kitekintéssel.
A csillagos ég megjelenik a pásztor
hagyományban találós kérdés megfejté
seként is, a „bikabőrön babot borogatnak,
mi az” szemléletes kérdésre felelhetünk
e válasszal. A csillagok elhelyezkedése,
égi mozgása régi pásztorikus eleinket
azért érdekelte, mert ehhez – a csillagok
órájához – igazodtak derült égbolt esetén,
ezért különösen a tájékozódáshoz szüksé
ges csillagokat és az időmúlás jelző égi
testekkel foglalkoztak leginkább. Ilyen
a Vénusz bolygó, (amely a tudomány
szerint valójában nem csillag, de jelen
tősége miatt a csillagok közé vesszük),
amelyet ismertek volt Hajnalcsillagként,
amikor hajnalban látszott, vagy másként

Ökörkereső csillagként is. E név azt
fejezte ki, hogy a Vénusz felbukkaná
sakor már lehetett annyira látni, hogy a
pásztor elindulhatott az éjjel elbódorgott
jószágai keresésére.
Amikor estenden tűnt fel a
Vénusz, nevezték Esteli csillagnak,
Vacsoracsillagnak, avagy Vadlegeltető
csillagnak, ugyanis megfigyeléseik sze
rint a Vénusz esti felbukkanásakor föl
keltek a vadak, s legelni indultak.
Igen fontos volt a Sarkcsillag az észa
ki irány meghatározásához, ezt nevezték
Fúrúcsillagnak (fúrú = fúró), lévén, hogy
a földről nézve, e csillag körül fordult
az égbolt.
Az éjszakai égbolton különösen lát
ványos üstökösöket nevezték Bujdosó
(Búdosó) csillagnak, lévén, hogy pályá
juk időnként nagy és hosszú, ritkán
keresztezi a Föld légkörét. Olykor a lati
nos név okán Kométának is mondták.
Nemcsak a pásztor csillagászatban, de
szinte minden nép mitológiájában komo
lyan foglalkoznak a Gönczölszekérrel,
lévén a tájékozódásban és az időmú
lásának figyelésében nagy szerepe
van. A segítségével lehet megtalálni
a Sarkcsillagot; a szekér állása pedig
kitűnően jelzi az idő múlását. Például
tavasszal, ha a rúdja lefelé mutat, éjfél
van. Jelentősége miatt sok az elnevezé
se is: gönczöl, gönczi szekér, göncző,
gönczömszekér, gönczör, béresszekér,
dönczölszekér, nagyszekér, kincsőszekér.
A régiek hite szerint a gölnczölszekérnek
hat ökre van (tudniillik a szekér négy és
a rúd két csillaga) és egy bérese van (a

rúd második csillaga melletti kis csillag).
A rúd második csillaga melletti pislogó
kis csillagot nevezték kisbéresnek is.
A Fiastyúk csillagzatot, (csillagá
szati neve Plejádok) amely sok, eny
hén és erősebben fényes csillag látképe,
nevezték Csibéstyúknak, Fiascsillagnak,
Vadgalambfótnak (a fót = folt, kis csa
pat állatot jelentett), illetve a Kárpátok
keleti lejtőjén kívül élő csángók
nál Hetevénynek. A Pásztorbot, vagy
Úrpálczája, vagy Püspökpálcza vagy
Szent Péter pálczája néven ismert csil
lagkép a nyári estéken a délkeleti égbol
ton rézsútosan látható 4-5 csillagból álló
alakzat volt.
Kecskemét társégében vakmelegnek
nevezték azt a rekkenő nagy meleget,
amelyet rendszerint délután tátorján,
azaz viharos szél követett, követ. Szintén
kecskeméti adat még a Menyecskeszemű
csillagok megnevezés, mely szerint, ha
a májusi szél után a csillagok nagyon
ragyognak – mint a menyecskék szeme
-, akkor fagy következik.
Érdekes elnevezés volt a Mátra
környékén a báránymosó hó, tudniillik
az a kései hó, amely már a legelőre
kihajtott bárányokat érte. A futó záport
helyenként nevezték szaladó esőnek.
Lajhóesőnek mondották Kecskemét kör
nyékén a csöndes, kiadós esőt. Ilyet
kívánunk mi is kedves Olvasóink kertjé
re, veteményére, azzal, hogy a tátorjánt
csak elbeszélésekből, leírásokból legyen
szerencséjük ismerni.
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Szentkirály napja 2010. augusztus 22.
(Folytatás az első oldalról)
Szentkirály önkormányzata meghív
ja Önt és családját, barátait, és az érdek
lődőket az augusztus 22-i „Szentkirály
Napja” ünnepségre.
Programok: Szabadtéri ünnepi szent
mise 10 órakor a római-katolikus temp
lomnál. Búcsúi körmenet, kenyéráldás.
Augusztus 22-én vasárnap 10 órai refor
mátus Istentiszteletünk Ünnepi Újkenyé
ri úrvacsorás lesz.
A Művelődési Házban 8 órától láto
gatható a kiállítás: Kovács Imre vízinö
vény bemutatója, Csillagászati eszközök
bemutatója, repülőgép-modellek kiállí
tása, rovar gyűjtemény kiállítás, de köz
ségünk gazdái, őstermelői is elhozzák
zöldség és gyümölcs terményeiket.

A Művelődési Ház körül és a játszó
téren egész napos búcsúi forgatag, sáto
ros árusokkal, szórakoztató játékokkal.
Különös látványosság a sportcsarnok
mögötti téren a Magyarok Szövetsé
ge helyi csoportjának programja Varga
Imre helyi gyűjtő közreműködésével:
jurta-állítás, kovácsmesterek bemutatói
/játékkészítés, baltaélezés stb/ kovács
kézműves bemutató.
Cséplési bemutató 15 órától.
„barantások” bemutatója. A Faluházban
filmvetítés.
A kulturális műsor fél négykor kez
dődik az Iskola melletti sporttéren. A
műsorban fellép a Fülöpházi „Szivár
vány” tánccsoport, a Szentkirályi tánco
sok és énekes-gitárosok, a Kunbaracsi

„Kökény” citera zenekar Szőke Péter
vezetésével. A kulturális műsor része a
tanulmányi ösztöndíjak átadása, vala
mint a parlagfű-gyűjtés győzteseinek ki
hirdetése, és a jutalmak átadása.
Este fél nyolctól Pál István (Szalon
na) népzenei együttese koncertjét láthatja
a közönség. Ez után a Bakos fivérek ze
néjére mulathatnak a vendégek hajnalig.
Besötétedés után fél tízkor a Szentkirályi
„tűzzsonglőrök” mutatkoznak be .
Kedves Olvasó! Ha még marad ideje,
érdemes megnézni a Szent István teret,
valamint a Millenniumi Parkunkat.
Érdeklődni lehet: Gergely Attiláné és
Vecsei Ferenc szervezőknél a 06-70/4557903, és a 06-70/214-1325 telefonszámokon.
Mindenkit szeretettel várunk!
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KATOLIKUS ÉLET
Rubinmise Szentkirályon
2010. július 11-én ünnepelte 93. életévét a
nálunk 10 éve kisegítő, Borsiczky Tibor atya.
De nem csak a születésnapja miatt volt külön
leges ez a vasárnap, hanem mert a hivatásának
is születésnapja volt: hiszen 70 éve szentelték
Tibor atyát pappá. Ez a jubileum nagy ajándék
egy pap életében, főként azért, mert Tibor atya
a mai napig aktív papi szolgálatot lát el, friss
szellemi és testi erőben, ezzel ő az egyházmegye
legidősebb, ma is szolgáló papja.
Tibor atya közel másfél évtizede él a
Hunyadivárosban. A városrész hírmondója
készített vele egy interjút, ennek részletét olvas
hatják az alábbiakban:

-Hogy került Kecskemétre? – kérdeztük
Borsiczky Tibor atyát.
-Országosan is ismertté vált 1994-ben a
kecskeméti széchenyivárosi katolikus templom
építésének a gondolata, s ennek hallatán –tudo
másom szerint elsőként– ajánlottam fel e célra
a Tamásiban lévő lakásom árát. Akkor hetvenöt
évesként úgy gondoltam, hátralévő időmben
szívesen lakom szerényebb körülmények között,
így kerültem a kecskeméti Jópásztor Otthonba,
mely korábban Jópásztor Zárda névre hallgatott.
Az itt lakó nővéreket abban az időben helyez
ték el Budapesten, s az üresen maradt épületet
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseki
helynöke, Farkas László pápai prelátus fel
ügyelete mellett egyházi bérlakások formájában
hasznosították.
Az otthon lakójaként szerdán, szombaton és
vasárnap tartok itt miséket, s Szentségimádásra
is sor kerül minden csütörtökön. Ministránsom a
szintén itt lakó Kovács János. Ezekre az alkalmak
ra a szomszédos épületekből is sok hunyadivárosi
ember eljár, főleg az idősebbek, akik már nehezen
tudnának bemenni ezért a városba. Mindennap
misézek a Barátok templomában, és Szentkirályra
is ki szoktam járni segíteni. Ha kell, ott is gyónta
tok és szentmisét tartok.
Bár a Váci Egyházmegye fennhatósága alatt
végzem a munkám, szoros szálak kötnek a
Kalocsai Érsekséghez is. Valkón voltam plé

bános, amikor a hetvenes évek végén nagyon
megbetegedtem. Az idő tájt szentelték pappá
Bábel Balázst, aki két éven keresztül kisegí
tett engem az operációm, lábadozásom ide
jén. Ha találkozunk, ma is mindig szeretettel
köszönt, s hátralévő időmre meghívott a kalocsai
nyugdíjasotthonba is lakni, de jobb nekem itt.
Megszoktam, megszerettem: közel másfél évti
zed köt már ehhez a városrészhez.
-Kis garzonszobája gazdag házi könyvtárt
rejt -középütt egy míves faragású könyvszekrénnyel.
-Annak idején édesapám kölcsönt adott egy
Kecskemét környéki rokonunknak, akitől aztán
adóssága fejében került a családunkba ez a közel
százéves bútordarab. A tárgyak közül szinte már
csak ehhez ragaszkodom: egyszer már a haláltól
is megmentett. Algyői plébánosságom idején a
derékszögben kanyarodó útról nagy sebességgel
belerohant az épületbe egy teherautó, s ez a
szekrény fogta fel a falat annyira, hogy megme
nekülhettem.
-Melyek voltak életének főbb állomásai?
-Édesapám főjegyző volt Abonyban.
Hárman voltunk testvérek. Bátyánk már nem
él. Nővérem, Margit, 97 éves. Vele szoktam
érintkezni telefonon. Zeneszerető katolikus csa
ládba születtem. Édesapám fuvolázott, sógorom
hegedült, nővérem gyönyörűen énekelt, végül
kántor lett belőle. Én is tanultam zongorázni, de
aztán abbamaradt. A középiskola elvégzése után,
1935-ben Vácra kerültem a katolikus főiskolára.
1940. június 23-án Hanauer Árpád István püs
pök úr szentelt pappá kilencünket, akik közül ma
már csak én élek.
Voltam káplán Szentesen, Tóalmáson.
Dolgoztam Vácon a Piaristáknál, majd
Pestszenterzsébetre kerültem. Itt, egy átalakított
épületben a légi harcok idején egyedül nálunk
volt éjféli mise úgy, hogy beraktuk az ablakokat,
s addig nem jöttünk ki, míg vége nem lett a légi
riadónak. Ezt követően Algyőn voltam plébános
hét évig, innen Csongrádra kerültem káplánnak.
Itt még előadásokat is tartottunk úgy, hogy kivit
tük a hangosítást a templomépület elé, s ez sok
fiatalt odavonzott. 1957-1971 között Sülysápon
voltam plébános, azután Gödöllő mellé, Valkóra
kerültem. Helvécián 1990-től 1994-ig vezettem a
plébániát. Ballószög is hozzám tartozott, ahová a
Szűzanya tiszteletére építtettünk egy templomot.
Mire ez elkészült, én már 75 éven túl voltam, és
idejöttem az otthonba.
-Hogy telik egy napja?
-Van, hogy bemegyek ¾ 7-től ½ 8-ig kereszt
út-járásra a Barátok templomába. Utána beülök a
gyóntatószékbe, ahol már várnak minden reggel
ketten-hárman. Aki hozzám jön a gondjával,
bánatával, azt próbálom figyelmeztetni, hogy
boldogság csak úgy van, ha elkötelezi magát

az ember. Aki odahagy feleséget, gyereket egy
újabb szerelemért, az soha többé nem tud igazán
boldog lenni, mert csak egynek lehet igazán
odaadni az életünket. A házastársaknak hűség
ben ki kell tartaniuk egymás mellett, s a papok
nak, szerzeteseknek is tiszta életben, egészen
Istennek szentelve kell élniük. Így lesz nyugodt
a lelkük: ha hívja őket az Isten, az Ő színe-látá
sára jutnak. Ez a mi igazi örömünk. Várjuk, hogy
mikor hív el bennünket a Jóisten.
Mindennap én tartom a ferences templom
ban a fél kilences szentmisét, utána hazajövök.
A piaristáktól hozatom az ebédet. Délután pihe
nek, olvasgatok. Igyekszem lépést tartani a világ
történéseivel. Minden délután fél öt tájban kime
gyek az aulába. Az ott lévőknek kicsit magya
rázom az evangéliumot. Közösen imádkozunk,
elmondjuk a Rózsafüzért, s akik óhajtják, azokat
meg is áldoztatom.
-Egyházszolgaként volt-e valami személyes
törekvése?
-Valahogy mindig templomépítés közelé
ben voltam. Már Valkón azzal kezdtem, hogy
átépítettük a templomot. Ballószögön sikerült
is egy teljesen újat felépíteni, s nagy boldogság
számomra, hogy sokunk felajánlása révén a
kecskeméti Szentcsalád Plébánia is ilyen szép
sikerrel tudta megvalósítani a tervét.
-Hét évtizede gyóntatja, figyeli az embereket: változtak-e az idők folyamán?
-Nagyon sokan lesüllyedtek mind egziszten
ciálisan, mind erkölcsileg, ahogy az országunk
is. A vezetőink hatalmas pénzeket vettek fel,
s otthagyták az embereket a nyomorúságban.
Azért bízni kell, hátha magára talál még a
magyar nép. Az egész életem arról szólt, hogy
közvetítsem: az Isten végtelenül szeret minket.
Velünk van minden bajunkban, s számára semmi
sem lehetetlen. Istenben élünk és Ő mibennünk.
Ezért kell kitartanunk a hitben, Isten és egymás
iránt érzett szeretetünkben.
(Forrás: Kada Erika, Hunyadivárosi
Hírmondó)
Kalendárium:
2010. augusztus 15. – szeptember 15.
Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 20. Szent István király
Augusztus 23. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen a
napon reggel 7 órakor lesz az első szentmise, míg
az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, mely
nek szónoka monsigniore Menyhárt Sándor
bírósági helynök, Kecskemét, széchenyi városi
plébános. A hagyományok szerint a körmenet
alkalmával ekkor kerül sor a kenyéráldásra és a
hősi emlékműnél történő megemlékezésre is.
Szeptember 8.: Kisboldogasszony
Szeptember 12. 8 órakor: Tanévnyitó Veni
Sancte
Szeptember 14.: Szt. Kereszt Felmagasztalása
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Meghívó

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a Hírös Hét Fesztivál ideje
alatt megrendezésre kerülő

Tisztelettel meghívjuk a Hírös Hét Fesztivál ideje
alatt megrendezésre kerülő

XII. Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Fórumra

Kecskemét
és Térsége
Többcélú
Társulás

Az előadások helyszíne:
Kecskemét, Kossuth tér 1., Városháza, Díszterem
Az előadások kezdésének időpontja:
2010. augusztus 18. (szerda) 9:30 óra

Gazdafórum háziasszonya
Trencsényi Gizella, Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Mezőgazdasági és
Környezetgazdálkodási Bizottságának tagja
Levezető elnök:
Szabó Gellért, Szentkirály község polgármestere
A fórum fő témája: Jövedelmezőség a mezőgazdaságban
9:00 Regisztráció
9:30 Ökológiai gazdálkodás jövedelmezősége
Előadó: Hubai Imre, Hubai és Társa Kft. ügyvezetője,
MAGOSZ alelnöke, Karcagi Gazdakör elnöke
10:30 Termelői és értékesítési szövetkezés tanúságai
Előadó: Nógrádi Zoltán, országgyűlési képviselő
11:10 Tájfajták a szántóföldi növénytermesztésben
Előadó: Horváth Lajos, Agrobotanikai Intézet témaveze
tője
Tájfajták a zöldségtermesztésben
Előadó: Kollár Zsuzsanna, Agrobonatikai Intézet
témavezetője
12:00 Ebédszünet
13:00 Vidéki térségbe beruházó Európa - Vidékfejlesztési új irányai
Előadó: V. Németh Zsolt, vidékfejlesztési államtitkár
14:00 Jövedelmezőség alternatívái a Duna-Tisza közén
Előadó: Kőváriné dr. Bartha Ágnes, Bács-Kiskun Megyei
Agrárkamara elnöke
14:40 Fiatal gazdáké lenne a jövő?
Előadó: Weisz Miklós, Agrya (Fiatal Gazdák Magyaror
szági Szövetsége) társelnöke
15:25 Kiút keresése
Előadó: Bagi Béla, Fidesz Gazda Tagozat Bács-Kiskun
megyei elnöke
16:00 Fórum zárása
Az előadások között lehetőség nyílik
kérdések felvetésére.
Kecskemét, 2010. augusztus 4.
Dr. Zsombor Gábor
elnök

Turisztikai Fórumra

Az előadások helyszíne:
Aranyhomok Business Wellnes Hotel****
(Kecskemét, Kossuth tér 3.)

Kecskemét
és Térsége
Többcélú
Társulás

Az előadások kezdésének időpontja:
2010. augusztus 19. (csütörtök) 10:00 óra
Levezető elnök:
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
Kecskemét Megyei Jogú Város
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke
10:00 Megnyitó
Dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város polgármestere,
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás alelnöke
10:10 Kerekegyháza város turizmusban rejlő lehetőségei
Előadó: Dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város polgár
mestere, Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás alel
nöke
10:40 Üzleti, turisztikai fejlesztési lehetőségek Kecskeméten
Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei
Jogú Város alpolgármestere
11:10 Turizmusfejlesztési dokumentumok elmélete és
gyakorlata
Előadó: Dr. Juray Tünde, területfejlesztő geográfus, tu
rizmusszakértő, SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz
Tanszékének adjunktusa
11:40 Kávészünet
12:00 Aktuális turisztikai pályázatok
Előadó: Molnár Zoltán, Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. kistérségi koordinátora
12:30 A kerekegyházi Kerekerdő Kalandpark bemutatása
Előadó: Forgó Gábor, Baromfitartó Kft. ügyvezetője
13:00 Ebéd, kötetlen beszélgetés
Kecskemét, 2010. augusztus 4.

Dr. Zsombor Gábor
elnök

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS
BÁL SZENTKIRÁLYON
Hagyományos szüreti felvonulás és bál lesz
szentkirályon 2010. szeptember 18-án. Részletek a
hirdetési lapokon, és a hírmondó szeptemberi szá
mában. Várjuk az utcák lakóinak felajánlását a fel
vonulók fogadására, rövid kis vendéglátásra. Előre
is köszönjük. Gergely Attiláné tel: 06-70/452-3850,
Vecsei Ferenc tel: 06-70/214-1325.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elfogadhatatlan: egyeztetések
nélküli törvényalkotás, az MNÜA
„államosítása”
Az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés (ÉSZT) elnökségének
állásfoglalása
Az ÉSZT elfogadhatatlannak tart
ja, hogy a kormány a minisztériumi
statútumok egyértelmű tisztázását
követően sem működteti a szociális
párbeszéd intézményrendszerét és
ennek következtében egyeztetés nél
kül zajlik a jogalkotás, lehetetlenné
téve ezzel az érintett munkavállalók
számára is elviselhető kompromis�

szumok megtalálását, az indokolt
változtatások elfogadtatását. Az új
Kormány hivatalba lépése óta nem
tárgyalt a munkavállalókat képviselő
szakszervezetekkel, többszöri kez
deményezésünk ellenére sem hívta
össze az Országos Érdekegyeztető
Tanácsot és az Országos Közszolgálati
Érdekegyeztető Tanácsot, amelyek
nek összehívását és érdemi működ
tetését ismételten javasoljuk.
Az ÉSZT elfogadhatatlannak tart
ja és tiltakozik az ellen, hogy a kor
mány „államosítsa” az egykori közös
szakszervezeti vagyonból közös
akarattal létrehozott, a magyar mun

Jéghideg csodák a Szentkirályitól
Egyedi megnevezés, különleges ízek,
természetes anyagok: jégtea és jégvíz

2010. augusztus 4.,
Szentkirály, Budapest – A
Szentkirályi Ásványvíz Kft.
idén nyáron sem hagyja meg
lepetések nélkül fogyasztóit: az egyedi
fantázianévvel ellátott jégvíz és jégtea
azok számára készült, akik szeretik az
egészséges, jó ízű és hűsítő italokat. A
már jól ismert Szentkirályi jeges teák
és ízesített vizek külsőségükben és tar
talmukban is átalakultak. Az édesítő- és
tartósítószer-mentes, csak természetes
alapanyagokat tartalmazó 1,5 és 0,5 lite
res citromos és barackos jégtea, vala
mint a szénsavmentes jégvíz különleges
ízekben augusztus elejétől érhetők el a
hazai és külföldi boltokban. A termékek
mindegyike új dizájnnal, PET palackok
ban kerül forgalomba. A Szentkirályi
Ásványvíz Kft. 2010. nyarán – ahogy
szinte minden évben – újabb termékek
kel bővítette portfolióját két termékcsa
ládjának továbbfejlesztésével. Az eddig
is kedvelt ízesített ásványvizeket és jeges
teákat a fogyasztók egyedi megnevezés
sel, jégvíz (csökkentett energiatartalmú
ízesített üdítőital) és jégtea néven talál
hatják meg mostantól a boltok polcain.
A cég a jégteát azoknak a fogyasztóknak
ajánlja, akik szeretik a jó ízű és szomj
oltó italokat, míg a jégvizet elsősorban
a különleges zamatú üdítőket és egész
séges életmódot kedvelőknek szánja. A
közkedvelt ízekben (citrom és barack)

megvásárolható jégteában, és a speciális
(citrom-banán és málna-szeder) aromával
rendelkező jégvízben nincs tartósítószer,
kizárólag természetes anyagok hozzá
adásával készül. A korszerű aszeptikus
technológiával gyártott, fekete teát tartal
mazó jégtea, és a szénsavmentes jégvíz
1,5 és 0,5 literes kiszerelésben új, for
matervezett PET palackokban kerülnek
forgalomba. A Szentkirályi tulajdonosügyvezetője, Balogh Levente így fogal
mazott: „Nem áll távol tőlünk a kísérlete
ző kedv, ezért újabb ízeket próbálgatunk,
újabb termékeken törjük a fejünket, és
csomagolás tekintetében is igyekszünk
egyedit létrehozni. Reméljük, hogy az
újdonságokkal mindenkinek elnyerjük
a tetszését”. A termékek augusztustól
érhetők el a nemzetközi és hazai áruház
láncokban, hiper- és szupermarketekben.
A termékek bruttó ajánlott fogyasztói ára
a következő (nem akciós árak): jégvíz
(1,5 liter): 219 Ft, jégvíz (0,5 liter): 189
Ft, jégtea (1,5 liter): 299 Ft, jégtea (0,5
liter): 199 Ft.
További információk: Szentkirályi
Ásványvíz Kft. (www.szentkiralyi.hu)
Balogh Levente, ügyvezető igazgató
(tel.: 76/597-530, e-mail: szentkiraly@
szentkiralyi.hu) Sajtókapcsolat: B&D
ComMedia Kft. (www.commedia.hu)
Zsemberi Zsuzsanna, pr munkatárs (tel.:
201-2512, e-mail: zsuzsanna.zsemberi@
commedia.hu)

kavállalók üdülését,
pihenését, regene
rálódást segítő és
szolgáló Magyar
Nemzeti Üdülési
Alapítványt, gya
korlatilag teljes mértékben kiszorít
va belőle az alapító tulajdonosokat,
s veszélyeztetve a munkavállalók
elemi érdekeit. Ez a megoldás a 20.
század közepének viharos időszaka
iban sem volt elfogadható, nemhogy
a 21. század elejének békés viszo
nyai között.
Budapest, 2010. július 15.
az ÉSZT elnöksége

HAJTSUNK A
KERÉKPÁRRA
Ismét töves parlagfű-gyűjtési ver
senyt hirdet önkormányzatunk szent
királyi lakosok részére.
A húsztöves gyökeres, zöld állapotú
parlagfűből álló kötegeket július 15-e
után lehet leadni Községházán. A gyűj
tési akció győztesének a jutalma egy
kerékpár, melynek átadására Szentki
rály Napján a főműsorban kerül sor.
Természetesen a többi helyezett sem
marad jutalom nélkül, értékes tárgya
kat-ajándékokat kapnak. Ha minden
parlagfüvet nem is tudunk kiirtani, a
versenyben való részvétellel segítsük
számuk csökkenését, hogy tisztább
legyen a levegőnk. Az akcióról érdek
lődni lehet a Szentkirályi Polgármeste
ri Hivatalban.

Ál lakodalom
Cserkeszõlõn
Szeptember 4-én 11 órától.
A részvételre
jelentkezni lehet
Csordás Józsefnénál
tel: 06-76/445-197 vagy
Dittrich Attilánál
tel: 06-20/2030-989.
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REFORMÁTUS ÉLET
„Isten elõtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.”
A sikert dicsőítő világ nem lát
értéket az összetört dolgokban.
De Isten gyönyörűt tud alkot
ni a töröttből. Ahhoz, hogy egy
növény előbújhasson a talajból, a
magnak meg kell törnie. Ahhoz,
hogy egy kiscsibe nagyobb éle
tet tapasztalhasson meg, a tojás
héjnak össze kell törnie. Még a
telivér lovakat is be kell törni,
mert meg kell tanulniuk, hogyan
engedelmeskedjenek a gyeplőnek
és a gazda hangjának. Kezded
érteni? Miután Pál átélte az alá
zatra kényszerítő találkozást
Krisztussal a damaszkuszi úton,
újraértékelte vallásos ténykedé
sét, mellyel valaha dicsekedett,
és szemétnek nevezte azt (Filippi
3:8). Márpedig a szeméttel nem
szoktunk kérkedni, hiszen vis�
szataszítónak tartjuk. A megtöre
tés Isten munkája, amellyel lehá
mozza rólunk önelégültségün
ket, hogy így Krisztus jelleme
ragyoghasson át rajtunk. Ne értsd
félre, összetörni nem feltétlenül
azt jelenti, hogy valamilyen tra
gédiát élünk át. Sokan szenved
nek el tragédiákat anélkül, hogy
az közelebb vonná őket Istenhez,
vagy akár csak elismernék Őt.
Ugyanaz a napfény, amely a vajat
megolvasztja, az agyagot megke
ményíti. A megtöretés lényegét
nem annyira a körülményeink
jelentik, hanem a reakciónk. Mit
próbál Isten tanítani nekünk? Az
igazi megtöretés az, amikor Ő
annyira lefoszt rólunk minden

önelégültséget, hogy már nem
marad erőnk arra, hogy helyre
hozzuk magunkat. Amikor Isten
minden kijáratot elzár, melyen
megpróbálunk kijutni, végül
rájövünk, hogy egyedül Ő maga
a válasz, és ekkor egész éle
tünket megváltoztató felfedezést
teszünk. „És mi az?” – kérdezed.
Amikor már csak Istenhez fordul
hatsz – akkor Ő minden, amire
szükséged van. Összegzésül:
Isten ereje azok számára van
fenntartva, akik feladták, hogy a
saját erejükből próbálkozzanak,
és a saját elképzelésük szerinti
célt érjék el!
A fenti elmélkedés a
Keresztyén Média UCB Hungary
Alapítvány napi elmélkedése
(honlap: maiige.hu), melynek
írója Bob Gass. Magyar nyelven
negyedévre szóló kiadvány for
májában megrendelhető az emlí
tett honlapon, vagy a következő
címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös,
Pf. 33.
Győri József
A mi kenyerünk
Odahaza néha-néha
Panaszkodtam a kenyérre,
Ha égettebb volt a héja,
Vagy ha barnább volt a béle.
Édesapám mindig intett:
Ne panaszkodj, édes fiam.
Fáradtságom, verejtékem,
Imádságom mind benne van.

(Zsoltárok 51:19)

Állomáson fogolyvonat,
Könny csillog a fáradt arcon.
Éhes, szomjas, bús napokat
Éltek hosszú, nehéz harcon.
Míg táskámból előszedtem
Barna kenyér maradékát,
Százan mondják körülöttem:
Nekem is… csak egy darabkát.
Hálálkodnak az életért,
Könnyes szemük égre téved.
Újra fehér magyar kenyér!
Jó Istenünk, hála Néked!
Fogolyvonat tovább robog,
Ott maradtam szemlesütve.
Azóta nem panaszkodom
A mi barna kenyerünkre.

Hívogató! Alkalmaink!
- Istentisztelet: minden vasárnap
10 órakor
- Augusztus 15-én vasárnap dél
után gyülekezeti kerti piknik lesz
a templom körül, melyre szere
tettel várunk mindenkit!
- Kézműves kör: minden kedden
9 órakor
- Augusztus 22-én vasár
nap 10 órai Istentiszteletünk
Ünnepi Újkenyéri úrvacsorás
Istentisztelet lesz.
- Augusztus 22-én a Falu ünnep
ségén Káté zenekarunk szolgá
latát is meghallgathatják, amely
egyben lemezbemutató is lesz!
- Ruhavásárunkat ősszel ismét
kinyitjuk!
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Napközis tábor az iskola szervezésében

Véget ért az öthétig tartó napközis tábor,
melynek nagyon jó visszhangja volt a szülők
és a gyerekek körében. A gazdag, választé
kos programok mellett a részvételhez nagy
ban hozzájárult, hogy a hasonló táborok
költségeinek alig 20 %-át kellett fizetni.
KATZNÉ ALMÁSI ZSUZSA iskola
igazgató: A gyerekek felügyeletében, fog
lalkoztatásában minden pedagógus három
napot vállalt. Hangsúlyoznám azonban,
hogy természetesen senkinek sem kellett a
szabadsága idején dolgozni. Összesen 49
gyerek vett részt a táborban, az utolsó héten
voltak legtöbben, 32-en. A heti programo
kat az ügyeletes tanárok állították össze, a
gazdag, tartalmas programok mellett nem
unatkoztak a gyerekek. Minden héten leg
alább két kirándulás vagy strandolás szere
pelt. Volt vadaskerti látogatás, szinte min
den héten strand, csónakázás Tiszaugon,
mozilátogatás, látogatás a Vackor várba, a
Tóth tanyára, a Béni farmra, Varga Imre
tanyájára, lovaskocsikázás a Besenyei tanyá
ra, nyárlőrinci erdőbe. Meglátogatták a tábo
rozók községünk szennyvíz-tisztító telepét.
Az iskolán belüli programok között sze
repelt tábori tízpróba, batikolás, papírsár
kány készítés, hűtőmágnes készítés, lufi
hajtogatás, üvegfestés, terménykép készítés,

karaokee verseny és sok-sok társasjáték.
Nyilván a szülők által befizetett 3.000 Ft
nem lett volna elég az ellátáshoz, községünk
közalapítványa további 80.000 Ft-tal támo
gatta a tábort. A gyerekek szállításához az
önkormányzati járműveket vettük igénybe,
valamint a szülők és pedagógusok segítettek
személygépkocsikkal.
A tábor zárása a Vágó-körben volt tábor
tűzzel, szalonnasütéssel, csillagnézéssel,
vidám hangulattal, ezen a rendezvényen
közel százan vettünk részt. A gyerekek és
a szülők már jelezték, hogy számítanak a
napközis táborra jövőre is.
A fentieket lejegyezte és közre adta
Vecsei Ferenc.
Az öt hétig tartó napközis tábor prog
ramjait sokan támogatták, segítségük nélkül
nem lett volna ilyen sikeres ez a program.
Támogatóink, segítőink: Béni Sándor,
Varga Imre, László Benjámin, Besenyei
Dénes, Tóth János, Szakáll Norbert, Vörös
Dezső, Vörösné Vári Ilona, Benkovics Tibor,
Kovács József.
Köszönjük a szülők segítségét is, akik a
gyerekek szállításában segítettek.
Köszönet az óvoda dolgozóinak, hogy
biztosították az ebédet.
Katzné Almási Zsuzsanna igazgató

Köszönet a táborért

Gyerekeim végig részt vettek a napközis tá
borban. Változatos programok voltak, minden
korosztály megtalálta a neki legjobb elfoglalt
ságot. A nagyok gyakran segítettek a kisebbek
nek. Köszönjük a pedagógusoknak és a segí
tőknek, hogy lehetővé tették, hogy a gyerekek
felügyelet mellett, értelmesen, társaságban
tölthették el ezt az öt hetet. Reméljük jövőre is
lesz folytatása!
Ádámné Csordás Judit
Köszönetet szeretnék mondani iskolánk ta
nárainak, amiért napközis tábort szerveztek
gyermekeinknek. Dolgozó szülőként nagyon
nagy segítséget jelentett számomra az, hogy
5 héten át a gyerekek részt vehettek ebben a
táborban. A gyerekek is élvezték azt a sok jó
és tartalmas programot, amit tanáraik szer
veztek nekik. köszönöm, hogy gondoltatok
ránk, dolgozó szülőkre.
Radáné Tóth Szilvia

KÖSZÖNET

Köszönjük a Szentkirályi Általános Iskola nap
közis táborának, hogy Dominika egy boldog
önfeledt hetet tölthetett Szentkirályon. Sok-sok
élménnyel tért haza. Új barátokra lelt. Ezután
már csak Szentkirályra akart táborba menni, a
kecskemétit kihagyta.
Tóth Andrea
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Oxfordban jártam
A Tempus Közalapítvány jóvol
tából minden évben lehetőség nyílik
arra, hogy nyelvtanárok, illetve idegen
nyelvet beszélő pedagógusok külföl
di továbbképzésekre pályázhassanak.
Iskolánkból idén ketten próbálkoztunk
meg ezzel, Jakabné Ferenczi Noémi
egy nyelvtanfolyamot választott,
Bournemouthban, én pedig egy mód
szertani továbbképzést Oxfordban.
Hosszas várakozás után megtudtuk,
hogy mindkét pályázatot elfogadták
és 3000 ill. 3200 euró támogatást
kaptunk a tanfolyamok és az utazás
fedezésére.
Én nemrég érkeztem haza
Oxfordból, egy kéthetes továbbkép
zésről, telis-tele élményekkel. A csodá
latos egyetemváros hangulata teljesen
lenyűgözött. Szállásom egy családnál
volt, úgyhogy éltem az ottani diákok
életét. Reggel busszal az iskolába,
délutánonként városnézés, leckeírás,
esténként pedig beszélgetés, TV-nézés
a háziakkal.
A tanfolyamon én voltam egyedüli
magyar, így minden percben kénytelen
voltam angolul beszélni, ami a nyelv
tanulás leghatékonyabb módja. Voltak

spanyol, francia,
német, lengyel
és olasz csoport
társaim. Reggel
9-től délután 4-ig
tartottak az órák.
Sok új köznyel
vi kifejezéssel
ismerkedtünk
meg, módszertan
ból pedig főkép
pen a kooperatív
technikák alkal
mazását erősítet
ték, valamint, a
digitális techni
kák használatához
kaptam nagyon sok segítséget.
Iskolalátogatáson is voltunk, egy
általános iskolában, délutánonként
és hétvégén pedig városnézést, illet
ve kirándulásokat szerveztek szá
munkra. Végigjártuk a hatszáz éves
egyetem épületeit, ellátogattunk oda
is, ahol a Harry Pottert és az Alice
Csodaországban című filmeket forgat
ták. Láthattam Shakespeare szülőhá
zát, első színházát, újra végignéztem
London nevezetességeit, de a legna

gyobb élmény az volt számomra, hogy
láthattam, amint a királynő és családja
kikocsizott a Westminster Apátsághoz,
majd vissza, hogy fogadják az őrség
váltásra érkező katonákat.
Hosszasan tudnék még mesélni
élményeimről, de remélem ezzel a
kis beszámolóval is sikerült felkelte
nem más kollégák vagy esetleg diá
kok érdeklődését, hogy ők is bátran
pályázzanak.
dr. Steklács Jánosné

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület augusztusi hírei
„Egységben az erő!” – I. Lipót, belga
király
Augusztus hónap azoknak, akiket
felvettek valamely felsőoktatási intéz
ménybe örömmel és némi félelemmel
teli várakozás. Azoknak, akik már az
ismerős helyre mennek vissza tanulni,
némi szomorúságot jelent, hogy lassan
vége a nyárnak.
Bárhogyan is van, szeretnénk fel
hívni a figyelmüket arra, hogy szep
tembertől is szeretettel várjuk őket a
Művelődési Házba. Különös tekintet
tel azért, mert szükség van a folyto
nosságra és arra, hogy új embereket
tudhassunk magunk körül.
Egyszóval szükség van Rád! Ha

teheted, nézz be hozzánk valamelyik
hétvégén, vagy böngészd a honlapun
kat (www.acsapat.hu/szike) és töltsük
el együtt az időt!
Augusztus 20-ára készülve egy kis
fotókiállítást terveztünk megvalósítani
az első emelet, ahol is a fotópályázat
hoz kapcsolódva Szentkirályról szeret
nénk egy rendhagyó kiállítást megren
dezni.
Nagyon fontosnak tartom tovább
azt is kihangsúlyozni, hogy sajnos az
utóbbi időben egyre több súlyos eset
ről, bűncselekményről hallani, ami
egyszerűen emberi ésszel fel sem fog
ható.
Rendőröket, apákat ölnek meg go

FELHÍVÁS

nosz emberek.. A tisztelet, az erkölcs
nem tűnhet el. Nem szabad, hogy csak
saját portánkat figyeljük. Az Egyesü
letnek is az a célja, hogy az alap visel
kedési normákhoz, erkölcsi értékekhez
próbáljunk meg valamit hozzátenni és
átadni egymásnak.
Nem titkolt célunk, hogy a követ
kező generációval is szeretnénk jó kap
csolatot kialakítani, ezért majd küldünk
is mindenkinek egy rövid kb. 1,5 perc
alatt kitölthető kérdőívet, mert szeret
nénk kikérni a fiatalok véleményét és
úgy alakítani a közösséget, hogy minél
több embert tudjunk megmozgatni.
Mindenkire szükség van!
Üdvözlettel: Csorba Zoltán

Augusztus 22-én a falunapra kiállítást rendezünk a művelődési házban. Szeretnénk bemutatni községünk dolgos lako
sainak munkája eredményét. Várjuk a terményeket, termékeket, /zöldség féléket, gyümölcsöket, gabonaféléket stb./
esetleges ötleteket. A kiállítási anyagokat 21-én 10 óráig kérjük beszállítani a művelődési házba. Előre is köszönjük.
- rendezők -
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ISKOLÁNK FELÚJÍTÁSA
Nem lebegteti már az enyhe szellő
sem iskolánk tantermeinek függönye
it. Az új tanév kezdetével a diákok új,
impozáns ablakokon át kapják a ter
mészetes fényt. Soká váratott magára
egy testre szabott pályázati kiírási le
hetőség. Végül is második nekifutásra
eredményes lett az „Önkormányzati
Minisztérium” által kiírt „Közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesz
tésére” kiírt pályázat. A nyert összeg
6.550.000 Ft. A saját erő 727.778 Ft.
Különböző méretű 25 ablak, és 2 ud
varra nyíló ajtó cseréje történik meg.
A nyílászárók REHAU THERMÓ tí
pusúak, műanyag tokosak, és fokozott
hőszigetelésűek. A gyártást és a sze
relést a Tiszakécskei „Erős & I” Kft.
végezte. További munkálatokként a
kazánház felöli vizesblokk is felújítás
ra kerül TEAM Kft. kivitelezésében,
mosdók, wc-csészék cseréje, burkolás,
villanyszerelés, festés.
V.F.

Újra Comenius
az iskolában!
Külföldi kapcsolataink és
nyelvoktatásunk
továbbfej
lesztése érdekében ez év janu
árjában újabb Comenius Isko
lai Együttműködési pályázatot
adtunk be a Tempus Közala
pítványhoz, Interkulturális Híd
címmel.
Hét ország iskoláival együtt
pályáztunk, köztük Törökor
szág, Olaszország, Lengyelor
szág, Bulgária, Nagy-Brittania
és Románia egy-egy általános
iskolájával.
Július elején kaptuk az ér
tesítést, hogy pályázatunkon
20.000.- euró támogatást nyer
tünk. Nagyon örülünk, és vár
juk, hogy elkezdődhessen a
projekt!
Dr. Steklács Jánosné

Baromfi mintafalu
program Szentkirályon ?
Július első
napjaiban a Magyar Kisállatnemesítők
Génmegőrző
Egyesületének
(MGE)
képviselői
jártak
Szentkirályon.A látogatók a régi
magyar baromfifajták újra elter
jesztésén munkálkodnak, ebből a
célból indították el a „Mintafalu
program”-ot is. Ennek keretén belül
az egyesület az előzetes igényfel
mérés alapján jelentkező, a prog
ramban részt venni kívánó család
portájára összesen mintegy 1000
db napos baromfit juttat el az igény
szerinti számban és fajtákból. A
gazdaságok a napos baromfit térí
tésmentesen kapják. Egyetlen köte
lezettségük, hogy azokat hagyomá
nyos tartási körülmények között
(szabadon az udvaron) fölnevelik,
a következő évben szaporítják, és

a szaporulatból ingyenesen ellátják
a település további családi gazda
ságait is (rokonok, ismerősök). A
cél tehát a fajták újra tenyésztés
be vonása, elterjesztése. A fölös
szaporulattal, kakasokkal mindenki
maga rendelkezhet.
Az MGE által tenyésztett és igé
nyelhető fajták: magyar tyúk (fehér,
sárga, kendermagos és fogoly szín
ben), erdélyi kopasznyakú tyúk
(fehér, fekete és kendermagos
színben), rézpulyka, bronzpulyka,
gyöngytyúk, magyar lúd (fodros
tollú változatban is), magyar kacsa.
A programban való részvételhez
települési szinten legalább 30-40
család jelentkezése szükséges. Az
érdeklődők további információkat
szerezhetnek a www.mgegodollo.
hu weboldalról, a részvételi szándék
jelezhető Kutasi Ferencnél (70/3829190) és Gömöri Balázsnénál
(30/616-2923).
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Csirke Szabi módra
Hozzávalók: 1 szép, konyhakész csirke, só,
őrölt fekete bors, őrölt kakukkfű, őrölt babérlevél, 3-4 evőkanál finomliszt, 8-10 dkg vaj
vagy 7-8 evőkanál olaj, 3 dl főzőtejszín, 2 dl
zamatos fehérbor, 1 kiskanál dijoni mustár, 15-20 dkg reszelt
parmezán sajt.
A csirkét 8 darabra vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk,
őrölt kakukkfűvel és babérlevéllel bedörzsöljük, majd a
húsdarabokat a lisztben megforgatjuk.
Egy nagy, lehetőleg teflon serpenyőben a vajat vagy
olajat megforrósítjuk, majd a csirkét körös-körül megpirít
juk rajta. Lecsöpögtetve egymás mellé átrakjuk egy közepes
nagyságú tepsibe vagy tűzálló tálba.
A tejszínt, a bort, a mustárt és a reszelt sajt felét a vissza
maradó zsiradékhoz adjuk, kevergetve pár perc alatt mártás
sűrűségűre főzzük. Egyenletesen bevonjuk vele az elősütött
csirkét, végül megszórjuk a maradék sajttal.
Előmelegített sütőben, jó közepes lánggal (190 C; lég
keveréses sütőben 170 C) 30-35 percig sütjük. Akkor jó,
ha a csirke átsül, a sajt pedig szép barnásra olvad rajta.
Burgonyapürével vagy párolt rizzsel egyaránt kitűnő.

Csillagos égbolt augusztusban
A csillagászok, és a csillagászatban kicsit is járatos
emberek nagyon várják augusztus 12/13 éjjelét, hiszen
Földünk ekkor lép be a Perszeidák meteor rajba. Szerencsés
esetben látványos égi tűzijátékot láthatunk. A Vénusz,
a Mars, a Szaturnusz igen közeli látókörben tartózko
dik közel a horizonthoz. Lemenőben vannak, nem így a
Jupiter. A késő esti órákban kel, nagyon jó megfigyelési
pozícióban. Az elkövetkező hónapokban szokatlanul közel
lesz „hozzánk”. Már kis nagyítású kézi távcsővel is érde
mes megnézni, lehet, hogy meglátjuk holdjait is. V. F

IN MEMORIAM
Váratlanul, megdöbbenve ért a hír, elhunyt Horváth
Béla községünk lakója a Kecskeméti VOLÁN meg
becsült autóbusz vezetője. Hosszú időt töltött sofőr
ként. 1979-től néhány év kihagyással busz vezetőként
dolgozott. Külföldi turista utakra is elvezette a rábí
zott autóbuszt. Megbecsült dolgozója volt a VOLÁN
társaságnak. Alig féléve cserélte a volánt nyugalma
sabb évekkel kecsegtető nyugdíjas életre. Sajnos az
élet közbeszólt, eltávozott közülünk. Hiányzik a volt
munkatársaknak, az utazó közönségnek, a családnak,
és valamennyiőnknek. Emlékét megőrizzük
-szerk-
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JÚLIUS IDŐJÁRÁSA
Ebben az évben sutba lehetett dobni az időjárási
jóslás tudományunkat. Csak abban lehetünk bizonyo
sak, hogy szélsőségek egyre gyakrabban, és nagyobb
mértékben fordulnak elő. A hírek áramlásának sebessége
is növeli a drámai hatást. Az 1970-es években kezdték
gyártani a hátborzongató katasztrófa-filmeket, melyeket
csak oktatási célra készítettek, illetve vetítettek le szűk
körben „illetékeseknek”. Ma már ilyen látványhoz nem
kell moziba menni, mindennapi életünk ádáz velejárói
lettek az időjárás szélsőséges eseményei. Ezeknek a szél
sőségeknek a Földre, mint égitestre vajmi kevés hatása
van. Ami viszont veszélyben van, az a Föld élővilága, és
azok között is az igen sebezhető emberi társadalom. Azt
el kell fogadnunk, hogy némi változásoknak lenni kell,
ezek hiányában még mindig az őskorban lehetnénk. Ami
a drámaiságot fokozza, hogy egy emberöltő alatt nagyot
és sokat változik. Az időjárás-változásba alig, míg a
biológiaiba már jelentős szerepe van az emberi társa
dalomnak. Persze a biológiai változás egyik feltétele a
klimatikus változás. A mérsékelt égöv alatt is folyama
tosan emelkedik a hőmérséklet melynek következtében
állatfajok tűnnek el, vagy jelennek meg. Néhány példa
az új fajok megjelenésére: az 1880-as évben megjelent
filoxéra átírta az addig őshonos európai szőlőfajták
termesztését. Alig rá 40 évre a burgonyabogár veszé
lyeztette a lakosság élelmezését. Az 1950-es években
már szinte válogatás nélkül tarrá rágott minden fás
szárú növényt az amerikai fehér szövőlepke hernyója.
A lombos fa moly levélaknázó hernyói a gyümölcsösö
ket, erdőket „fehérítették” ki az 1970-es évek közepén.
Szintén veszélybe kerültek a vad és szelíd gesztenyések
egy aknázó moly kártétele miatt. Vagy gondoljunk bele a
20 éve megjelent nagy károkat okozó gyapottok bagoly
lepkék megjelenésére. Ebben az évben a szilfák lombját
rágták le teljesen az eddig nem elterjedt levéldarazsak
álhernyói. Harmadik nemzedékük éppen július utolsó
napjaiban lombtalanítja a szilfákat. A mögöttünk hagyott
hónap igen szélsőséges volt hőmérséklet szempontjá
ból is. 24-én hőség volt, annyira, hogy a közeli Szikrai
holtág vize 30 C fokra melegedett fel, veszélyeztetve
a víz élővilágát. Alig rá három napra már szinte hűvös
volt. Csapadékviszonyok: 24-én: 17,2 mm, 25-én: 11,2
mm, 28-án: 4,2 mm, 30-án: 3,8 mm, 31-én: 12,5 mm.
Összesen: 48,9 mm. A sokévi átlag: 61 mm.
Vecsei

Anyakönyvi hírek
Született: Csonka Ádám 2010.07.01., édesanyja neve:
Tóth Zsanett Gizella.
Elhunytak: Faragó Anna élt 82 évet, Petrezselyem
Mihályné élt 82 évet, Horváth Béla élt 58 évet.
Házasságot kötöttek: Marton Tünde és Vecsei Ferenc.

HIRDETÉSEK
Szentkirályon
2,2 ha gyep
eladó.
Érd.: 70/320-3187

Bölcs gondolatok
- Aki tudja a hogyant, mindig fog
találni munkát. Aki ismeri a miértet,
mindig a főnöke lesz. Ralph Waldo
Emerson
- Csak addig vagyunk szigorúak
mások iránt, míg magunkat nem
ismerjük. Eötvös

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával kapcsolatos
tanácsadás, teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Õstermelõk, magánszemélyek
adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

- A világmindenséget nem csupán a
sokféleségben rejlő egység teszi szép
pé, hanem az egységben rejlő sokféle
ség is. Umberto Eco
- Minden, ami vagyunk, annak az
eredménye, ahogyan a múltban gon
dolkodtunk. Buddha

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók:
		

Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter 30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Banki termékek * Lakáshitel * Gépjármű-biztosítás
* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás * Techniaki
biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester,
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

