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Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk
Thorma János: Aradi vértanúk

Unokáik leborulnak?
Bizony, az október 6-ára és egyáltalán
az 1848-49-es szabadságharc leverésére
való emlékezés fájdalmas, de egyúttal
tiszta, támadhatatlan és kikezdhetetlen. A
gyász és szomorúság máig ható, s ebben
igazi nemzeti egység látható. Miért lehet
ez? 1848-49. az egész társadalom közös
élménye volt, s ezáltal a megtorlás is azzá

vált. Ellentétben a huszadik századi megtorlásokkal és a terror más megnyilvánulásaival, ez a megtorlás nem kettészakította, hanem összekovácsolta a társadalmat.
Egy idegen hatalom idegenek által végrehajtott bosszúhadjáratát szenvedte meg
az ország: a hadbírák között nem találunk
magyarokat, a megszálló katonaság, a
csendőrség nem magyarokból állt, s a

magyar társadalomnak nem volt olyan rétege, amely hasznot húzott volna a megtorlásból. 1849-1850-ben legalább 128
embert végeztek ki, több százan kerültek
börtönbe, több ezren álltak hosszabb-rövidebb ideig vizsgálat alatt, több tízezer
honvédet soroztak be büntetésként a császári-királyi hadseregbe. „Gyakorlatilag
nem volt olyan magyar család, amelynek
valamelyik tagját ne érintette volna a megtorlás. S ha valamilyen csoda folytán egy
családból senkit nem állítottak hadbíróság
elé, s nem soroztak be, az önálló magyar
bankjegy, a Kossuth-bankó kárpótlás nélküli megsemmisítése politikai pártállásra
való tekintet nélkül érintette az ország
csaknem valamennyi lakosát. Olyan politikai indíttatású, gazdasági jellegű sokk
érte ezáltal az egész társadalmat, amelyhez csak Trianon vagy az 1948 utáni államosítások hatása mérhető.” - mondja
Hermann Róbert hadtörténész.
(Folytatás a 9. oldalon)

Meghívó

A Szentkirályi Általános Iskola
október 23-i megemlékezését
2013. október 22-én, kedden 11.30 órakor
tartja a művelődési házban.
EZ A FÖLD A TIÉD
Ünnepi műsor a 7. osztály előadásában
Felkészítő tanárok:
Dr. Steklács Jánosné, Katzné Almási Zsuzsanna
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A képviselő-testület szeptember 17-ei ülésén történt
A képviselő-testület szeptember 17-én tartotta
soron következő ülését. A napirendek között szerepelt az önkormányzat 1. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztató, a folyó évi költségvetési rendelet és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet
módosítása, előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, alapítványi
kölcsön visszafizetése, áramvásárlás, Tiszamenti
Folklór Ünnep, „Magyarország szeretlek” települési rendezvénylánchoz csatlakozás, kocséri út
javítása, útalap a Katona József és az Arany János
utcákban, aprítéktároló.
Az ülés megnyitása után az önkormányzat I.
félévi gazdálkodási-pénzügyi helyzete került napirendre. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy a költségvetési bevételeink 69 %-ban, a
kiadásaink 81 %-ban teljesültek. Az önkormányzat
az Alapítvány felé fennálló 35.400 ezer forintos
tartozásból 13.400 ezer forintot visszafizetett.
Pályázat útján elkészült a tornacsarnok, az iskola
és a művelődési ház fűtéskorszerűsítése. Az adóbevételeink teljesülése szeptember 13. napjáig 71
%-os. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület módosította a folyó évi költségvetési rendeletét, mely a
bérkompenzáció, a pénzbeli szociális ellátások,
érdekeltségnövelő támogatás, közfoglalkoztatottak támogatása, személyi jellegű kiadások (óvodapedagógusok béremelése, gyermekjóléti szolgálat
illetménye) és egyéb dologi kiadások beépítése
miatt vált indokolttá.
A harmadik napirendi pont keretében a képviselő-testület módosította a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét, melynek eredményeként a Polgármesteri Hivatal szó helyébe Közös
Önkormányzati Hivatal került, a Tiszakécske
Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás
helyébe a Szentkirály Község Önkormányzata
Gyermekjóléti Szolgálat, a családsegítő szolgálat helyébe a gyermekjóléti szolgálat szó lépett,
továbbá módosult az Idősek egyszeri támogatása
is. Eddig a 62. életévét betöltött községi lakosok
részére évente egy alkalommal 2.000.- Ft összegű
támogatást nyújtott az önkormányzat, ezentúl a
fenti összegű támogatás az önkormányzat anyagi
helyzetétől függően adható.
Ezt követően dr. Lajos Krisztina aljegyző arról
tájékoztatott, hogy megjelent a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014., melynek célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
számára is elérhetővé tenni a felsőoktatásban való
részvételt. Az önkormányzatok számára az ösztöndíj-pályázati rendszerben való részvétel önkéntes.
A csatlakozási nyilatkozatot 2013. október 11-ig
kell megküldeni, a pályázati kiírást pedig legkésőbb 2013. október 14-től kell megjelentetni
helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók, („A”
típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat)
részére. Benyújtási határidő: 2013. november 15.
A képviselő-testület nyilatkozott, hogy csatlakozni
kíván a felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A Szentkirályért Közalapítvány a mai napig
idén összesen 35.400 ezer forint kamatmentes kölcsönnel segítette önkormányzatunk gazdálkodását.

Ennek legnagyobb része likviditási gondjaink
megoldását segítette, jelentős tétel a kocséri út
javítására kapott 12.000 ezer forint is. Ebből eddig
13.400 ezer forintot tudtunk visszafizetni, fennálló
tartozásunk 22.000 ezer forint. Alapítványunk
vagyona a mai napon: 30.969 ezer forint, ebből
esedékessé váló kifizetés a kocséri útjavítás elkészültével 1 millió forint. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt a jelenleg fennálló 22 millió
forint kölcsön folyó év végéig történő visszafizetésére.
A B4F Hungary Kft. ismét jelentkezett, hogy
elektronikus aukción kedvező ajánlathoz juttatja
önkormányzatunkat az árampiacon. Előző jelentkezése óta 13 települést hoztak kedvező helyzetbe,
20-22 %-os árcsökkenést elérve a közös áramvásárlásnak köszönhetően. A villamos energia
költsége kb. fele az áramszámlának (másik fele a
rendszerhasználati díj), ez önkormányzati szinten
(közvilágítás nélkül) kb. 2.300 ezer forint + áfa. A
megtakarításunk éves szinten várhatóan 450 ezer
Ft + áfa lehet, ennek 1/3-a + áfa a cég sikerdíja.
A fenti összegben nincs benne a közvilágítás energiarésze, arra jövő év végéig már szerződtünk. A
képviselő-testület javasolta továbbra is az EDF
DÉMÁSZ-tól történő áramvásárlást.
Lakitelek polgármestere jelentkezett azzal az
ötlettel, hogy egyesítsük augusztusi ünnepi programjainkat a környékbeli településekkel. Eszerint
Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszaug, Tiszakürt,
Tiszasas, Nyárlőrinc és Lakitelek közösen
pályázik a Nemzetközi Visegrád Alaphoz, hogy
2014. augusztus 15-20. között Tiszavilág címen
Tiszamenti Folklór Ünnepet rendez. A pályázathoz
azzal a tartalommal adott szándéknyilatkozatot,
hogy településünk partnerként vesz részt a közös
lebonyolításban. Részvételünk fokát egyeztetjük
később, anyagi kötelezettségvállalás nem történt.
A Belügyminisztérium tette közzé felhívását,
mely szerint „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” címmel települési rendezvényláncot hirdet,
ehhez lehetséges csatlakozni. A csatlakozás feltételeit az 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet tartalmazza, mely szerint a kötelező program vállalása
(szeptember 29-én 21.30-kor tűzgyújtás) esetén
a rendezvény költségeire a mi kategóriánkban
250.000.- Ft-ra lehet pályázni. Szeptember 28-án
10 órától az Óvoda Nyílt Napjával kezdődött a
rendezvény, melynek keretén belül kézműves foglalkozásokat és főzőversenyt (általunk biztosított
hús alapanyagból) tartottunk. Délután került sor
Szentkirály Mihályainak köszöntésére. Másnap
volt a tűzgyújtás a két templom közötti területen.
A kocséri út javítása nem fejeződött be, mivel
a vállalkozó a felületzárást még nem végezte el.
A teljes költség 14.400 ezer forint, ez 1.170 ezer
forint híján ki van fizetve. Az út használatában leginkább érintett települési vezetőknél a hozzájárulásuk ügyében tett megkeresésem eredménytelen
volt, így minden költséget alapítványunk segítségével fizetünk. Felmerült magasságkorlátozás
bevezetése is a súlykorlátozás mellett, illetve egy
molinó kifeszítése az út fölé, ami arról tájékoztatna, hogy az út használói kinek köszönhetik az
utat. Kovácsné Lázár Ilona képviselőtag részéről
felmerült az útdíj szedésének lehetősége, mivel
önkormányzati útról van szó. Véleménye szerint
valamit tenni kell, mert a nagysúlyú kamionok
az utat ismét szétnyomják majd. Bimbó Ferenc
képviselőtag javasolta a forgalomszámlálást, hogy

egy napon hány személygépkocsi, kisteherautó, és
kamion halad el az úton.
Elkészült a Katona József utca útalapja saját
kivitelezésben, az általunk daráltatott építési törmelékből. Hamarosan elkezdjük az Arany János
utcán is ugyanezt a munkát. Az ideiglenes járófelületet mészkőmurva leterítésével gondoljuk kb. 5
cm vastagságban. A két utca 500 méternyi hosszú
4 méter széles felületéhez így kb. 100 m3 mészkőzúzalékra van szükség, mely a gánti bányából
beszerezhető, összesen bruttó 212 ezer forintért.
Az elszállítás (175 km távolság) nagyobb költség,
kb. 500 ezer forint. Kért ajánlatot arra vonatkozóan, hogy mennyiért tudnák aszfalttal leteríteni az
utat, mert ha nem nagyon sokkal volna több az ár,
amit nekünk kellene fizetni az ingatlanok 40 ezer
forintos közüzemi hozzájáruláson felül, akkor
érdemesebb volna ilyen tartósabbnak, véglegesnek
tűnő felületre pénzt adni. Az ajánlat ismeretében
tudja majd a képviselő-testület eldönteni, hogy
melyik megoldást fogjuk választani.
Az aprítéktároló terve elkészült, az engedélyeztetés folyamatban van. Felhalmoztunk nem
kevés parkettahulladékot is, amit azonban csak kis
részben daráltunk le. Ezen felül ocsú is elérhető
kisebb mennyiségben, ám a teljes fűtési szezonra
szükséges tüzelőanyag közel sem áll rendelkezésünkre. Mivel a tároló még nem készült el, jelenleg
a tüzelő tárolása nem megoldott. Ugyanakkor
fűtőanyag beszerzésről gondoskodnunk kellene.
Borsót és vegyes pelletet Halasi Ernőtől lehetne
rendelni, raklapon szállítani. A borsó kis kiszerelésben, a másik big-bag zsákokban (kb. 7 q) van.
Ezeket betonplaccon is lehetne tárolni. Onnan
betermelni a garatba mégis egyszerűbb volna, és
neki indulhatnánk a télnek. A képviselő-testület
erre felhatalmazta a polgármestert.
Továbbra is gondok vannak a hulladékkezelési fronton. Most azt kérik, hogy nyilatkozzon a
jegyző arról, hogy nálunk a közszolgáltatást végző
cégek közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkeznek-e. A Saubermacher Kft.-vel
december 14-ig szól a megállapodás. Azt mondták,
hogy ők kivonulnak a szemétszállításból és csak a
hulladéktelep kezelését fogják végezni. A szelektív hulladékgazdálkodás a ceglédi konzorciumhoz
tartozik.
Az ülés végén Kovácsné Lázár Ilona javasolta összmunkatársi értekezlet összehívását azzal a
céllal, hogy minden alkalmazottnak értésére adjuk:
az önkormányzat gondjait, nehézségeit csak közös
erővel lehet megoldani, és mindenki a maga területén a feladatát maximálisan lássa el. Felvetette,
hogy ismét egyre többen foglalkoznak a román
kérdéssel, javasolta a szállásadók tevékenységének legalizálása érdekében a szükséges intézkedés
megtételét. Felvetette továbbá, hogy több alkalommal is téma volt már az urnafal felállítása a temetőben. Ezzel kapcsolatban van-e valami előrelépés,
van-e realitása, hogy elkészüljön?
A polgármester válaszában elmondta, bízik
abban, hogy van realitása az urnafalnak. Korábban
erről már beszéltek a kivitelezővel, de majd ismét
rákérdez. Az összmunkatársi értekezlettel kapcsolatban annyit, hogy fontos a rendszeres intézményvezetői megbeszélés, amit vissza fog állítani. A
román kérdéssel kapcsolatban nem mondható el,
hogy nagyon sokat léptünk volna előre ahhoz képest, ami az elmúlt évben történt, bár kétségtelen,
hogy kevesebb a vendégmunkás.
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Szent Mihály napi vigasságok

Itthon vagy – Magyarország szeretlek! Felhívással országos,
hagyományteremtő, közösségkovácsoló kétnapos rendezvényhez csatlakozott településünk. „Az itthon vagy-Magyarország
szeretlek! hétvégét azért hívtuk életre, hogy szent Mihály ünnepén - a közmédia csatornáinak segítségével- kétnapos tematikus műsorfolyam keretében megmutassuk, milyen szép az
országunk, mennyi értéket őriz, és milyen csodálatos emberek
lakják.”
Országosan 1300 település csatlakozott a felhíváshoz. Kategóriánkban a rendezvény lebonyolításához 250 ezer Ft támogatásban részesültünk. Az első napon főzőverseny 14 résztvevővel.
Gyerekeknek ügyességi játékok. A 14 órai eredményhirdetés
után Szabó Gellért polgármester köszöntötte községünk Mihály keresztnevű lakosait, akik 27-en vannak. Igazi táncházi
hangulatú zenés műsorral szórakoztatta a közönséget a „Csörömpölő” együttes. Szent Mihály napján vasárnap este féltízkor a templomok közötti réten pásztortűz lobbant fel, hiszen
a tűz, a meleg összehozza az embereket. A továbbiakban remélni lehet, hogy állampolgári kezdeményezéssel további ha-

sonló rendezvényekre kerül sor, hiszen szükség van az egymástól elvadult emberek közeledésére összehozására. Fotók:
Benkovics. További képek honlapunkon.
-szerk-

Mese a 40 éves óvodáról

Egyszer volt, hol nem volt Lászlófalván
volt egyszer egy…..
Vagyis dehogy, nem volt bizony óvoda.
Lenke néni mondogatta:
Ez nem járja, óvodának lönni köll!
Összefogott András, János vele a sok fiatal, téesz tagok, meg a Kisz. Lett itt bizony
sürgésforgás, alapásás, téglahordás. Jött a
falu apraja-nagyja, nem maradt tétlen senki odahaza.
Mi lett a nagy munka vége? 73 nyár végére

elkészült az óvoda.
Meg is nyílott szeptemberben 1 csoporttal.
Gizike néni, Marika
néni, Pannika néni
várta a lurkókat, meleg szívvel, szeretettel, jó étellel. Dolgoztak is szorgosan. Fát
ültettek, virágot, szépítették a kis udvart,
készült a sok finom
étel.
Teltek-múltak így az évek 76 lett és kevés
lett már a 6 szorgos kéz.
A napközi már működött, jöttek az új gyerkőcök. Kellett ide még több felnőtt. Főztek
itt az óvodának, iskolának. Nem volt más
hátra, az iskolások ebédeltek a művelődési
házba!
Ismét repültek az évek, cseperedett sok apróság, jött a sok-sok új gyerek. Hát a konyha kicsi lett, ismét bővíteni kellett.

Lászlófalva Szentkirály lett. A 80-as évek
közepén 3 csoport lett, s ez ma is tény. Azóta is így működik ez a kicsi intézmény.
Dolgozott itt azóta óvónénik, dadus nénik,
konyhás nénik egész hada. Van, ki most is
itt ül a sorokban, van, ki már csak lélekben
lehet velünk.
És mi a helyzet ma?
December óta önálló lett a konyha. A lányok asszonyok továbbra is itt sürögnek,
forognak, készül a finom ebéd nap, mint
nap, de már az önkormányzathoz tartoznak. De a lényeg mit sem változott, ez
még most is egy csapat! De még milyen!
Meghallgatják kérésünket, és ha tudnak,
segítenek!
És az óvoda! 64 gyerek jár ma oda, kicsi,
nagyok, közepesek, szőkék, barnák és vörösek. Várja őket 6 óvónéni, 4 dadus, meg
a karbantartó bácsi.
És ez így megy szépen tovább, amíg világ
a világ!
Szentkirály, 2013. október. 05.
Hádingerné Harnos Ildikó
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Kamra szemle
Így őszre elvégeztük a befőzések, savanyítások legjavát, a szorgalomnak meg lett az eredménye, lássuk milyen éléskamrai készletből gazdálkodhat a konyhánk a télen. Jelenleg cékla savanyítását
végzik közmunkásaink, tervezzük még körtebefőtt készítését is.
Kovácsné Lázár Ilona

Gárdonyi évforduló a könyvtárban
150 éve született Gárdonyi Géza író, költő, drámaíró,
újságíró, pedagógus, az MTA tiszteletbeli tagja. Az évforduló alkalmából az író könyveiből nyílt kiállítás a könyvtárban, augusztusban és szeptemberben, melyeket az olvasók ki is kölcsönözhettek.
Az ünnephez kapcsolódóan az általános iskola tanulói
korosztályuknak megfelelő irodalmi foglalkozásokon vettek részt. A legkisebbek az Egérvadászat című mesét hallgatták meg, az 5-6. osztályosok Gárdonyi Géza önéletrajzi
írásaiból ismerhettek meg néhányat, míg a legnagyobbak
az író életének legfontosabb állomásaival ismerkedtek
meg több feladatsoron keresztül.
Szutorné Mariann

Októbertől változik a könyvtár nyitva tartása
Hétfő: 12:00 – 17:00 óráig
Keddtől péntekig: 10:00-17:00 óráig
Szombat: 9:00 – 12:00 óráig
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SZÜRETI FELVONULÁS SZENTKIRÁLYON
„Rendelésre” érkezett a szép idő
szeptember 21-ére. Már délelőtt
hangos ostorpattogással, csikósok vágtáztak az utcákon, parédés
kocsi kerekeinek jellegzetes
kereplését lehetett hallani. Gyülekeztek a felvonulásra. A pihenő
helyen csőszpárok szorgoskodtak
a hintók körül, színes szalagokkal
és virágokkal díszítették a fogatokat. A finom ebéd elköltése után
a kisbíró hangos rigmusokkal
szólította a vendégeket a látványos felvonuláshoz. Nyitásként
a Szentkirályi tánccsoport műsora adta a vidám útravalót, majd a

33 fogatból, és 21 lovasból álló
csapat a faluban tett kerülő után
kivonult az Ifjúsági lakótelepre,
természetesen sok- sok kísérővel,
ahol rég nem látott sokadalom
várta. Estefelé járt az idő mikor a
felvonulók, visszaértek a kiinduló
helyükre, természetesen útba ejtették a Kossuth Lajos utcát, és a
Béke utcát. Ezeken a helyeken is
vendégmarasztaló ételekkel, italokkal fogadták a felvonulókat. A
fotókat Benkovics Tibor készítette. További képek megtekinthetőek honlapunkon: www. szentkirály.hu

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az utcák lakóinak akik időt, pénzt nem sajnálva fáradoztak a felvonulók
fogadásán. Ifjúság utcában külön köszönet az ott működő
bolt vezetőjének Kissné Varga Mártának, aki nagyban hozzájárult a vendéglátáshoz.
A Kossuth utca és Arany János utca kereszteződés lakóit Darányiné Mártika koordinálta, a Béke utca lakóit pedig
Bimbó Imre.
Köszönet László Benjaminnak és segítőinek az ebéd
főzésért valamint a konyhai segítőknek: László Icának,
Madiné Klárinak, Kovácsné Borikának, Énekesné Marikának.az ebéd osztásban segítő Rohácsné Tecának, Szutorné
Mariannak.
Faragó Józsefnek és feleségének Klárikának a főbíró szerep betöltéséért. Kisbíró szerepét Kerekes István és
Oláh Dávid töltötte be.
Természetesen köszönet a fogatosoknak és lovasoknak
is, akik időt nem sajnálva napokig készültek erre a szép
napra. Varga Józsefnek és Kovács Lászlónak is köszönet a
sok segítségért, valamint a tombola tárgyak felajánlóinak.
Köszönet Revuczky Bélának is a szőlőért ami a termet díszítette. Természetesen köszönet a tánccsoportnak és vezetőjének Takácsné Kiss Mártának a színvonalas szórakoztató táncokért.
Az útvonalat a Tiszakécskei rendőrőrs gépkocsija és
Benkovics Tibor biztosította.
Gergelyné Marika
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KATOLIKUS ÉLET
Október:
a rózsafüzér hónapja
Általában nem szeretjük azt, ami gépies, egyhangú,
mert az untat, fáraszt. A rózsafüzér ugyanazon szavainak
ismétlése mégis más: arra szolgál, hogy elgondolkozzunk
Jézus és Szűz Mária életéről. A rózsafüzér titkai hitünk
alaptételei. Tele vannak mélységgel és szépséggel.
Ha egy kép tetszik, gyakran megnézzük. Akit szeretünk, annak a jelenléte sohasem unalmas. Egy dalt, amely
nekünk szól, szívesen ismétlünk.
A rózsafüzértitkokat is alakítsuk ki magunkban úgy,
mintha képeket festenénk! Gondoljuk át a titkok tartalmát
és jelentőségét: az Úrnak és Anyjának tetteit, az örömüket,
fájdalmukat, fönségüket és a megdicsőülésüket. Amíg az
Üdvözlégy Máriát ismételjük, szívünkben, lelkünkben a
titok mélységein elmélkedjünk! Ez a rózsafüzér imádkozásának művészete.
A rózsafüzér eredete:
A rózsafüzér eredetét sokan tanulmányozták. A 13. században a szerzetesek kórusban imádkozták a zsoltárokat,
néhány helyen mind a 150 zsoltárt. Azok a barátok, akik
nem tudtak olvasni, 150 Miatyánkot mondtak a zsoltárok
helyett. Szent Domonkos kapta jelenés formájában az
üzenetet, hogy az Üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a
Miatyánk helyett, ezért a domonkosokkal van összekapcsolva a rózsafüzér terjesztése.
A legenda szerint a rózsafüzér elnevezés onnan ered,
hogy a szerzetes előtt megjelent Szűz Mária, s homlokát
ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint ahány
Üdvözlégyet a szerzetes elmondott.
Akkoriban az Üdvözlégynek csak az első, szentírási részét mondták. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzáadta
„Jézus” nevét, és ez alkalmat adott a 15. században a
rajnavölgyi karthauzi szerzeteseknek, hogy minden egyes
Üdvözlégyhez hozzáadjanak egy titkot Jézus életéből, amin
aztán elmélkedni, szemlélődni tudtak. Ez persze sokkal
több titkot jelentett a mainál: akár 150 történést, eseményt
Jézus életéből. A titkokat latinul clausulának nevezték,
mert ezek zárták le az üdvözlégy imáját.
Az Üdvözlégy második része (Asszonyunk, Szűz
Mária…) csak később lett része az imádságnak V. Szt.
Piusz pápa szorgalmazására, aki maga is domonkos volt,
és aki hivatalosan jóváhagyta a rózsafüzért (1568), illetve
terjesztette annak imádkozását. A Dicsőség és az Apostoli
hitvallás, valamint az 5 tizedet megelőző 3 Üdvözlégy az
isteni erényekkel kapcsolatban a tridenti zsinat után, a 16.
században került hozzá.
Valószínűleg Porosz Domonkos volt az, aki az 50
Üdvözlégy imát tizedekre osztotta, a titkokat hozzáadta, és

elnevezte ezt az imádságot „rosarium”-nak, vagyis Mária
rózsakoronájának.
Az Egyház szokása szerint a karácsonyi időben az
örvendetes titkokat, nagyböjt folyamán a fájdalmas titkokat, a húsvéti időben a dicsőséges titkokat imádkozzuk.
Emellett II. János Pál pápa kezdeményezésére imádkozzuk
a „világosság titkait” (aki a Jordán vizében megkeresztelkedett; aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét;
aki meghirdette Isten országát; aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét; aki az Eucharisztiában nekünk
adta önmagát).
Mária (részlet)
Dél van. A templom nyitva áll. Belépek.
Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek.
Nincs, amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked.
Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek.
Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól,
Tudjam, hogy a fiad vagyok, és itt vigyázol.
Csak egy pillanatra, amikor minden elakad, délben!
Veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy.
Semmit ne szóljak, arcodon merengvén
Hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén.
Paul Claudel
Hírek a Plébánia életéből:
• Rózsafüzéres litánia: A rózsafüzér hónapjában minden este szeretettel várjuk a Kedves Híveket litániára. Az
imaórák minden nap 17:00 órakor, míg október 26-án,
szombaton, a téli időszámításra való áttérés miatt 16:30kor kezdődnek. Ettől a naptól kezdve ugyanis a vasárnap
előesti misék kezdési időpontja 17 óra!
• Síremlékek benedikálása: Kérjük, hogy aki
Mindenszentek ünnepén szeretteinek síremlékét szeretné
megáldatni, szándékát mielőbb jelezze.
• Teljes búcsú: A szeretet fokmérője, hogy nem csak
imádkozunk szeretteinkért, hanem szentgyónást és szentáldozást is végzünk, amivel november 1-től november 8-ig
teljes búcsú nyerhető.
Kalendárium: 2013. október 15. – november 15.
Október 23.: Nemzeti Ünnep
November 1.: MINDENSZENTEK ÜNNEPE, a szentmisék 8:00 és 17:00 órakor kezdődnek
November 2.: Halottak Napja, a szentmisék 8:00, 8:45 és
17:00 órakor kezdődnek

2013. október

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

7. oldal

REFORMÁTUS ÉLET
Október – Szolgálat
„Hogy felkészítse a szenteket a
szolgálat végzésére…”( Efezus
4:12)
Az egyház TE vagy…
Ha úgy gondolod, hogy az ország
munkanélküliségi mutatói ros�szak, akkor vess egy pillantást
az egyházra! A tagság 20%-a
adja a bevétel 80%-át, és végzi
a munka 80%-át. A többi megelégszik azzal, hogy csupán külső
szemlélője legyen mindennek.
Könnyű leülni hátul, bírálgatni
és ezt mondani: „Miért nem tesz
valamit az egyház a probléma
megoldására?” Állj csak meg egy
pillanatra: Te vagy az egyház, hát
tegyél te valamit! Azt mondod:
„de én elhagytam a gyülekezetemet, mert nem tetszik, ahogy ott
a dolgok mennek.” Ezzel elhagytad Isten láthatatlan egyházát is,
ami Krisztus teste?Ugye nem?
Ahelyett tehát, hogy arról beszélnél, mit nem tesz meg a gyülekezeted, nézz a tükörbe, és kérdezd
meg magadtól, mit teszel te az
Úrért? Tudod milyen a karosszékben ülő edző? Olyan ember,
aki kielemzi a meccset, amikor
véget ért, bírálja a játékosokat,
panaszkodik a játékvezető döntései miatt, és megelégszik azzal,
hogy a stadionban üldögéljen
inkább nézőként, mint játékosként. Elkötelezettség kell ahhoz,
hogy órákat tölts edzéssel, tudva,
hogy a tömeg ki fog fütyülni, az
ellenfél támadni fog, a pályáról
pedig kimerülten és piszkosan

fogsz távozni. A Biblia azt mondja, hogy a pásztorod feladata az,
hogy: „felkészítse a szenteket a
szolgálat végzésére, a Krisztus
testének építésére, míg eljutunk
mindnyájan a hitnek és az Isten
Fia megismerésének egységére,
a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy
többé ne legyünk kiskorúak…”
(Ef.4:12-14) Gondolkodj el ezen!
Istentiszteletek - vasárnap 10
óra
Október – Szolgálat
November – Isten imádata
December – Evangélium

hit- és erkölcstan órán.
1. osztály: csütörtök 5. óra
2-4. évfolyam: kedd 6. óra
5. osztály: szerda 5. óra
6-8. évfolyam: kedd 7. óra
Konfirmációs oktatás a 7-8. évfolyamon külön alkalmakon is (ifjúsági órák).
Óvoda: kedd 8.15-9.00
Házi evangélizációs esték
adventi házi alkalmak, november
25-29. 18 óra, szeretettel várjuk
házigazdák jelentkezését!

Házi Istentisztelet – havonta
3. csütörtök 15 óra, Kincsesné
Interaktív Istentiszteletek – Juliska néni otthonában
havonta, vasárnap 10 óra, gyer- Október 17. November 21.
mekmegőrzés
December 19.
Október 25. – Közös Dicsőítős
este, 18 óra
Közös Alkalmak
November 17. - dicsőítés
(Ágasegyháza – Helvécia –
December 22. - karácsonyi alka- Kerekegyháza – Szentkirály)
lom
Közös Ifjúsági délután – október 18., 17 óra, Helvécia
Gyermek - istentiszteletek Közös Dicsőítő est – október
– minden vasárnap a 10 órai 25. péntek, 18 óra, Szentkirály,
Istentisztelettel párhuzamosan, Faragóné Bencsik Dóra, Káté
kivéve interaktív alkalmak (ott: zenekar
gyermekmegőrzés)
Közös Bibliaóra – november 6.
szerda, 18 óra, Kerekegyháza,
Bibliaóra - szerda 18 óra
Balázs Hajnalka
Október 9., November 13., Közös Bibliaiskola – november
December 18.
23. szombat, Szentkirály, dr.Balla
Péter, Újszövetség
Hittanórák
Közös Bibliaóra – december
1. és 5. évfolyamon órarendbe 11. szerda 18 óra, Ágasegyháza,
beépítve a kötelezően választható Kenyeresné Téglási Anna
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Álmom a CSALÁD
2013 októberében is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az „Álmom a CSALÁD” projekt keretén belül megszervezett programjainkra.

Álmom a CSALÁD 2013. október programok – Szentkirály

Szakmai készségfejlesztő tréning (önismeret, önérvényesítés)
„Annak, akiben van kíváncsiság kifelé-befelé…”
Ma egyre több olyan helyzettel találjuk
magunkat szembe, ami próbára teszi képességeinket. Szükségünk van határozottságra, önbizalomra, együttműködési készségre, de arra is, hogy időnként másokat
engedjünk szóhoz, és egy vita hevében
is meg tudjuk őrizni higgadtságunkat. Az
élet sok-sok területén alkalmazzuk a bennünk rejlő képességeket, sokszor ösztönösen, sokszor csak utólag felismerve, hogy
ezt lehetett volna másképp is… Mennyire
tudjuk ezeket a képességeinket magunkból
jól kihozni? Jól meg tudjuk-e válogatni a
helyzeteket,
amelyekbe belemegyünk,
mennyire tudjuk tu-

datosan használni a bennünk rejlő erősségeinket?
Az intenzív (20 órás) képzés – biztonságos
keretekben, szakember vezetésével - lehetőséget teremt arra, hogy rápillantsunk
önmagunkra, erősségeinkre, egy-egy helyzetre, és ennek tanulságait felhasználva az
beépülhessen jövőbeni viselkedésünkbe.
Tréning helye és időpontjai: Szentkirály,
2013. november 9., 16., 23., 30. 8.00-13.00
óra
Jelentkezési határidő: 2013. október 30.
További információ és jelentkezés
Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezőnél.
Tel.: 0670/953-7181
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Házi gyermekfelügyelő - a gyermek
otthonában biztosítanak felügyeleti szolgáltatást, csecsemőkortól az általános
iskolás korig bármely korú gyermek(ek)
számára.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete az „Álmom a CSALÁD – Tanyagondnokokkal a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein” című
pályázati program keretén belül 26 órás
Házi gyermekfelügyelő
képzést indít az alábbi feltételekkel:
A tanfolyam célja: hogy a résztvevők felkészüljenek a házi gyermekfelügyelettel
kapcsolatos feladatok ellátására, megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez szükséges ismereteket,
megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos
elvárásokat, megismerjék a tevékenységükkel kapcsolatos alapvető jogszabályi
rendelkezéseket.
Képzés helye: Kecskemét, Inkubátorház,
Ipoly u. 1/a. 1. em. 117
Képzési napok: 2013. október 19., 2013.
október 26., 2013. november 9., 2013. november 16.
Képzés ideje: 8.00 – 14.00 óráig, november 16-án plusz két óra konzultáció
Vizsga: 2013. november 23.
Képzés díja: INGYENES
Vidéki jelentkezés esetén útiköltséget térítünk.
Jelentkezés és további információ: info@
falugondnoksag.hu e-mail címen, vagy a
76/507-543-as telefonszámon Bognár Annamária képzésszervezőnél.
Várjuk jelentkezését!

Sportolással indult az év

A súlylökés az erős emberek sportja
Az idén is sok lelkes résztvevője volt az
iskolai atlétikai házi bajnokságnak. A
kisebbek helyből távolugrásban és futás-

Feladatra várnak a legkisebbek
ban mérhették össze erejüket, a nagyobbak már súlylökésben, magasugrásban
és kislabdahajításban is. Az ügyesebb

diákok több sportágban is elindultak, ők
több oklevelet és hozzá tartozó dicsőséget szerezhettek.

2013. október

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

9. oldal

Angol tábor Cereden

Szeptember 23-28-ig a TÁMOP pályázatunk keretében angol táborban voltunk
Cereden. 15 nyolcadikos, 2 hetedikes
és 3 pedagógus vágott bele ebbe a nagy

vállalkozásba, ugyanis 4 nap alatt kellett
dramatizálnunk, megtanulnunk egy angol nyelvű színdarabot. A Hamupipőke
című darabot választottuk. A gyerekek

önállóan alkották meg a párbeszédeket,
majd napokon keresztül tanulták a szerepüket, jelmezeket készítettünk, díszleteket terveztünk, színeztünk, rajzoltunk és
próbáltunk a színpadon.
Ezek a tevékenységek is nagyon jó hangulatban teltek, de természetesen mindemellett szabadidős tevékenységeket is
szerveztünk. Mivel Cered a szlovák határ mellett van, így átlátogattunk a legközelebbi szlovákiai településre, Tajtira,
ahol egy mesterséges tavat csodálhattunk
meg, voltunk egy palóc mézlovagnál,
akinél még mézet is pergethettünk, elsétáltunk a ceredi négy tóhoz és a salgótarjáni bányászmúzeumot sem hagytuk ki.
Tanárok és diákok egyaránt nagyon jól
éreztük magunkat és sok új élménnyel
lettünk gazdagabbak.
dr. Steklács Jánosné

garabonciás diák
Folytatás az 1. oldalról.
Unokáik leborulnak?
Érdekes, hogy a Habsburg-család és a
császári kormányzat az 1848-ban még hozzájuk tartozó észak-itáliai területeken volt
forradalmak leverése után tudott kegyet
gyakorolni, megkegyelmeztek olasz felkelőknek akár. A győzelem íze nagylelkűvé
tette ezt a furcsa családot. Az 1848-49ben Magyarországtól elszenvedett irtózatos
pofon azonban a legrosszabb tulajdonságokat hozta elő ebből a klánból: kicsinyességet, kegyetlen bosszúvágyat. Az osztrák
császári trónon 1849-ben a fiatal, tizenkilenc éves Ferenc József ült (magyar királ�lyá majd csak a kiegyezéskor, 1867-ben
lett koronázva). Nyilván a család öregebb
főhercegei, főhercegnői, könnyen fel tudták
lobbantani benne a meggondolatlanságot,
a bosszúvágyat. Később, mint császár és
király pedig kiegyezett ugyan a nemzettel,
de soha egyetlen szóval, egyetlen gesztussal sem érzékeltette, hogy megbánta volna
a kivégzéseket. Emiatt nem is lehetett feltárni a vértanúk sírjait, földi maradványait
1916-ig. Azoknak, akik szívesen „ferencjóskáznak” ezt sem árt tudniuk. Mi inkább
azt valljuk: soha többé Habsburgot!
S igen, sajnos, sokan asszisztáltak
ehhez a méltatlan mészárláshoz. Például
Anglia bécsi nagykövete, lord Palmerston,
amikor hírét vette a küszöbön álló megtorlásnak, ennyit mondott az osztrák külügyminiszternek: ’Végezzenek gyorsan!’ De
hát jól tudjuk, hogy saját maguk szerint is
Angliának nincsenek barátai, Angliának
érdekei vannak.

S aki azt mondaná, minek foglalkozni
ilyen régi, 165 éve történt dolgokkal, hisz’
nem lesz ettől olcsóbb a kenyér, annak
elmondhatjuk, hogy annak a népnek, amelyik nem ismeri a múltját, annak a jövője
kétséges és bizonytalan. A nemzetnek nem
csak mi, ma élők vagyunk a tagjai. Tagjai
annak a már elhunyt nemzedékek is, de
tagjai annak az ezután megszületendő
nemzedékek is.
Október 6. ma is jelen van a történelmi kutatásokban. Pelyach István szegedi
történész a nyáron tette közzé tanulmányát, amelyben az utolsóként kivégzett
Vécsey Károly tábornoknak a már kivégzett Damjanich János tábornok kezét ért
kézcsókját a nemzeti romantika találmányának minősíti, mint amely motívum
a szemtanúk visszaemlékezésében még
nem jelenik meg, hanem csak 1894-95
körül olvashattak róla először a lapokban,
történelemi témájú írásokban, s majd az
ötvenedik évfordulón 1899-ben mélyült
el ez a jelenet a köztudatban, s ezután vált
széles körben ismertté.
Tanulságos, hogy az 1848-as európai
forradalmaknak általában nem katonák
voltak a kirobbantói, kezdeményezői;
hazánkban sem. Természetesen a korabeli politikusoknak sem volt könnyű dolguk, hiszen Magyarországon egy vérbeli rendszerváltozást kellett levezényelni,
keretek közé terelni. Jó néhány politikus
azonban emigrációba vonult az 1849-es
fekete nyárutón. A honvédsereg vezetői
azonban nagy többségükben maradtak.
Harcuk mindvégig tiszta, becsületes volt.

Érdekes, hogy a honvédsereg fellépéséhez
nem fűződött semmiféle kegyetlenkedés,
sem katonai ellenfél, sem civil lakosság
ellen. Ilyesféle cselekményekkel még az
osztrák hadbíróság sem vádolt egyetlen
honvédtisztet, tábornokot sem.
Éppen, mert harcuk tiszta és becsületes
volt, a honvédsereg tisztikara bízott abban,
hogy a hadbírósági eljárás is korrekt lesz.
Ők valójában a magyar alkotmányra tett
esküjük szellemében harcoltak mindvégig.
„Egy nemzet történetéről a gesztusok sokszor többet árulnak el, mint az
emlékművek és történelemkönyvek. Az
aradi vértanúk nevét a magyar lakosság
többsége aligha tudja elsorolni (az aranycsapaté máig jobban megy), s bizonyára
sokan vannak, akik egyetlen aradi vértanú nevét sem ismerik. Ám aligha van
Magyarországon olyan felnőtt ember, aki
ne tudná, hogy »magyar ember sörrel
nem koccint«, hiszen »az osztrákok sörrel
koccintottak az aradi vértanúk kivégzése
után«. S vajon nem élőbb hagyomány-e ez
az – egyébként aligha igaz – legenda, mint
ha valaki tudja ugyan a vértanúk nevét, de
mit sem tud a tetteikről? Nem fejezi-e ki
jobban az 1848-49-es szabadságharc leverése felett máig érzett gyászt és szomorúságot, a részint ennek kapcsán kialakult
nemzeti egységet, mint megannyi koszorú
és fátyolos hangú emlékezés?” – búcsúzunk most a jeles hadtörténész Hermann
Róbert gondolataival.
Békesség veletek. A kő marad. Arad is.
--bor--
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További intézkedések a veszett rókák miatt
Legeltetési tilalom elrendelése és ebzárlat kiterjesztése a rókaimmunizálás területén
A közelmúltban Kecskemét és Kiskunfélegyháza települések közigazgatási
területén rendellenesen viselkedő rókákat észleltek. A laboratóriumi vizsgálatok
igazolták a veszettség gyanúját. Ezen esetekkel kapcsolatban az illetékes járási
főállatorvosok elrendelték Kecskemét és
Kiskunfélegyháza települések közigazgatási területére vonatkozóan a 90 napig tartó
ebzárlatot, az adott udvarok állatállományára vonatkozó 90 napig tartó forgalmi korlátozást és hatósági megfigyelést, valamint
az érintett udvarok állatállományának veszettség elleni oltását. Elrendelték továbbá
Kecskemét és Kiskunfélegyháza települé-

sek közigazgatási területére a rókák lebőrözésének tilalmát. Több éve tart a rókák
évi kétszeri, szájon át történő veszettség
elleni immunizálása a mellékelt térkép
szerinti területen. A megállapított veszettség-esetek miatt a rókaimmunizálás területe kiterjesztésre került az érintett települések (Kecskemét és Kiskunfélegyháza) 50
km-es körzetével. A vakcinázás kezdetétől
számított tizennégy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni. Mindezek értelmében 2013.10.05.
(immunizálás kezdete) számított 14 nap
időtartamra a járási főállatorvosok ebzár-

latot és legeltetési tilalmat rendeltek el a
kibővítés miatt a megye (majdnem) teljes
területére! A legeltetési tilalom és ebzárlat az immunizálás kezdetétől 14 napig,
vagyis október 5-től október 19-ig lesz
érvényben a megye területén. Kecskemét
város és Kiskunfélegyháza város területén
(veszettség észlelésének helyei) a legeltetési tilalom elrendelése szükséges október
5-től október 19-ig, a szeptember 13-án elrendelt 90 napos ebzárlat érvénye mellett.
Kérjük az állattartókat, gazdákat és kutyatulajdonosokat, hogy a fenti tilalmakat állataik védelmében fokozottan tartsák be.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Szentkirályi a legkedveltebb ásványvíz márka
Eredményes volt a márka idei első féléve is

A Magyar Ásványvíz Szövetség és
Terméktanács termelési adatai szerint
2013 első félévében több mint 595 millió liter vizet palackoztak hazánkban (ennek 13,6%-át forgalmazta volumenben a
Szentkirályi), ami 1,78%-kal több a tavalyi
év azonos időszakához képest. A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 2013. első félévi bel-

földi árbevétele közel 4 milliárd forint volt,
ami a több mint 81 millió liter ásványvíz
értékesítésének köszönhető. Az ásványvíz
forgalmazó cég 2012-ben összesen 6,9
milliárd forint árbevételt realizált és 2013.
év végére a tavalyi árbevételt 17%-kal tervezi növelni.
A piackutató Millward Brown Magyar-

országon először készített, hazai és nemzetközi márkák rangsorolásával kapcsolatos kutatása eredményeként a Szentkirályi
bekerült a TOP 10-be, és ezzel a legkedveltebb ásványvíz márka lett. Az eltérő
termékkategóriákat értékelő felmérés 1000
magyar megkérdezett véleménye alapján
született.

Adatszolgáltatási határidők termelőknek
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről. A nitrátérzékeny területek blokk szinten történő lehatárolását
a 43/2013. FVM rendelet tartalmazza. A
nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk a
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
Az adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetéséről szóló jogszabályi részek nemcsak
a nitrátérzékeny területen mezőgazdasági
tevékenységet folytatókra, hanem a nem
nitrátérzékeny területen a magánszemélyek
háztartási igényeit meghaladó mértékben
állattartást végző természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságokra is vonatkoznak. Háztartási igényt meg nem haladó
mértéknek minősül az állattartás, ha baromfi
esetében 3 számosállatot, vegyes állattartás
esetében 5 számosállatot nem haladja meg
az állatállomány nagysága. (1 számosállat
= pl. 1 ló vagy 1 szarvasmarha vagy 10 juh
vagy 5 sertés vagy 167 tyúk,kacsa,liba vagy
4 növendék marha stb.)
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állat-

tartással foglalkozónak a gazdálkodási évre
vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő
év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell
vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyaggazdálkodásra,
trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy
ennek megfelelő adattartalommal.
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytató és az állattartással
foglalkozó a jogszabály 6. számú melléklete
szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni
a gazdálkodási évet követő december 31-ig
a mezőgazdasági tevékenység helye szerint
illetékes talajvédelmi hatóságnak.
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a
beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őriznie.
2012. szeptember 1. és 2013. augusztus
31. közötti időszakra az adatszolgáltatást
2013 december 31-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak (Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: 6000 Kecskemét, Halasi út 36.).
A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010.

gazdálkodási évtől kezdődően már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A www.
nebih.gov.hu honlap felső menüsorában a
Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpont alatt találhatóak az elektronikusan beküldhető nyomtatványok, valamint a kitöltéséhez szükséges keretprogram (ÁNYK).
Az adatszolgáltatás környezetvédelmi
vonatkozásai miatt az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre kell, hogy kerüljenek
a gazdálkodóra - különös tekintettel az állattartókra, s az egyébként valamely veszélyes
anyagot telephelyükön tároló gazdálkodókra
-, a gazdaságra vonatkozó környezetvédelmi
azonosítók (KÜJ, KTJ azonosító) is.
AKG programban résztvevők figyelmébe!
Az agrár-környezetgazdálkodási (AKG)
programban résztvevőknek a gazdaságuk
egészére kell vezetniük a gazdálkodási
naplót. Annak meghatározott adatait pedig
évente egyszer, szeptember 1. és november
30 között elektronikusan is be kell nyújtaniuk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalhoz (NÉBIH). Az úgynevezett webGN keretében az idén a 2012/2013-as gazdasági évről kell adatot szolgáltatni.
További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhető: Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó 30/2881623
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Diós kávétorta
Hozzávalók: a tésztához: 9 tojásfehérje,
7 evőkanál kristálycukor, 25 dkg darált dió
a krémhez: 9 tojássárgája, 7 evőkanál kristálycukor, 1,5 dl erős feketekávé, 25 dkg
margarin vagy vaj
a kikenéshez: diónyi vaj vagy sütőpapír
a díszítéshez: 7 dkg egész dióbél
Kemény habbá verjük a tojásfehérjéket,
miközben apránként hozzáadjuk a cukrot,
majd a darált dióval is óvatosan összeforgatjuk, nehogy a hab túlságosan megtörjön.
A diós cukros habos masszát lazán elterítjük a margarinnal kikent magasabb falú,
25x18 centis tepsiben – margarin helyett
sütőpapírral is kibélelhető, úgy hogy a tepsi

pereméig felérjen a papír. A
tésztát mérsékelt tűzön kell
sütni, inkább csak száradjon a sütőben, eleinte 150
fokon, félidőtől 130 fokon,
kb. 35 percig.
Közben a tojások sárgáját a
cukorral vízgőz fölött kikeverjük, és apránként belecsurgatjuk az erős feketekávét.
Besűrűsödésig keverjük, majd hagyjuk,
hogy kihűljön. Végül hozzáadjuk a langyos
margarint.
Ezalatt a tészta annyira kihűlt, hogy vízszintesen három lapra tudjuk szeletelni. A
krémet úgy osztjuk el, hogy az oldalára és a
tetejére is jusson. Majd az egész dióbelekkel az oldalát és a tetejét is feldíszítjük.

Megjelentek a 2013-as év referenciaárai
A korábbi évek gyakorlata szerint az Agrárgazdasági Kutató Intézet elkészítette a
szántóföldi növények, szántóföldi zöldségfélék, gyümölcsök és szőlő 2013 évre vonatkozó ármeghatározását. A kárenyhítési
kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelők e lista alapján számíthatják ki a tárgyévre vonatkozó hozamértékeket, amely a
kárenyhítő juttatás jogosultság megállapításához szükséges.
Lényeges kiemelni, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételének feltételei továbbra
is az alábbiak:
• a termelő a kockázatközösség tagja legyen,
• a termelő a káreseményt bejelentse az agrárkár-megállapító szervhez,
• a káreseményt a területileg illetékes
megyei kormányhivatal földművelésügyi
igazgatósága (agrárkár-megállapító szerv)

igazolja,
• a termelő a kárenyhítési hozzájárulást
szeptember 15-ig maradéktalanul megfizesse,
• a mezőgazdasági árvízkárról, illetve az
aszályhelyzetről a miniszter közleményt
adjon ki
• a termelő kárenyhítő juttatás iránti igényét november 30-ig benyújtsa.
A fenti feltételek együttes teljesülése mellett
a kárenyhítő juttatásban az esetben részesülhet a termelő, amennyiben a tárgyévben
üzemi szinten 30 százalékot meghaladó hozam érték csökkenést szenved a bejelentett
káresemény következtében.
A referenciaárak itt elérhetők: http://
www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium
Mák Sándorné agrárkamarai tanácsadó

Megváltozott környezetünk élővilága
Kedves fiatalabb olvasó, vagy nem egészen nyitott szemmel járó községi lakótárs!
Ezzel a rövidke ismertetővel folytatódik az
utóbbi 40-50 évben eltűnt élővilág fajoknak
a számba vétele. Ebben a részben az alacsonyabb rendű élőlények, a gyűrűs férgek kerülnek sorra. Minden élőlénynek szüksége
van a vízre, vagy legalább is a nedvességre.
Bizonyára piócát már nem lehet találni, pedig a 70-es években még piócagyűjtők járták a határt. Persze ezekkel az élőlényekkel
sok apró vízi élőlény is eltűnt, hogy csak a
vízi bolhákat, a kerengő bogarakat, csiborokat, vagy néhány vízben élő poloska fajt
említsünk. Néha még találkozhatunk néhány
eltévedt szitakötővel. Lehet, hogy a kerti tavakban lelték meg szaporodó helyüket. Sajnos eltűntek a mezőgazdasággal foglalkozók
talajban lakó segítői a giliszták is. Ezeknek
az élőlények nagyrészt a talajba került szer-

ves anyagnak biomasszává történő feldolgozásában átalakításában volt, és van óriási
jelentősége. A hatvanas-hetvenes években
gyakorlatilag bárhol, legyen az szántó vagy
rét, tömkelegével fordultak elő. Ma már kerti
földekben is alig lehet találni gilisztát. A nedvesség hiány, a műtrágyával történő tápanyag
utánpótlás, a talajokba visszajuttatott szerves
anyag hiány, mind, mind felelős a talajban élő
élőlények eltűnéséért. Érdekes, hogy a hangyákra kevésbé hatottak a megváltozott körülmények. A 80-as években üzleti fogás volt
a biogiliszta-tenyésztés. Hasznot elsősorban
csak annak hozott aki „tenyész” gilisztákkal foglalkozott. Ez a giliszta jobban tűri a
modern világot, és úgy ahogy még megél.
Ezek szétkóborolt utódaival találkozhatunk
kertünkben a komposztban, rothadó növényi
részek alatt. A cikksorozat folytatódik.
V.F.
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Szeptember
időjárása
Szeptember az év második legszebb
hónapja, tartja a népi mondás. A május a
természet kiteljesedése, míg szeptember az
őszi betakarítások kezdete. Ekkor már számot
lehet vetni az eddigi munkákról, eredményességéről. Az időjárás még a nyarat idézheti,
azonban már az ősz jelenlétéről sem szabad
megfeledkezni. A vándormadarak utolsó egyedei is ebben a hónapban elvonulnak „telelő”
helyeikre. Így volt ez ebben az évben is. A
hónap végén már csak barázda billegetőt, és
rozsdafarkúakat lehetett látni. Érdekes, hogy
az északi országokból a varjak még nem
jelentek meg. A hónap nevezetes napja 29-e,
azaz Mihály napja. Régen a pásztorok ekkor
szegődtek új gazdáikhoz, illetve ekkor vettek
búcsút a régitől. Ekkor volt az ó-év búcsúztató, illetve az új év köszöntő, amit lakomával
, illetve pásztortüzek gyújtásával ünnepeltek.
Ebből is kitűnik, hogy a pásztoroknál az év
Szent Mihály napjával kezdődött, és akkor is
fejeződött be. Amikor még ez így volt, valószínű, hogy hamarabb jött az ősz, a tél, hiszen
a gulyát, kondát ekkortájt hajtották téli szállásaikra. Ezen a napon jósoltak is az időjárás téli
alakulásáról. Ha Szent Mihály napján keletről
fúj a szél, nagy télre kell számítani. Hát bizony
az idén arról fújt, mégpedig napokon keresztül.
A hőmérsékletet illetően egy átlagos szeptemberi hónapot hagytunk magunk mögött.
Néhány napig (4-8 között) még visszatért a
nyár 25 28 C fokokkal. A hónap közepén hideg
hullám érkezett, szerencsére igazán hideg 14én volt, ekkor nappal csak 13 C fokig emelkedett a hőmérséklet. A hónap végén 15-18
fokok voltak. Csapadék viszonyok: 9-én 5,2
mm, 10-én 4,3 mm, 11-én 0,3 mm, 12-én 2,2
mm, 13-án 3,9 mm, 16-án 0,8 mm, 17-én 1,6
mm, 21-én 1,7 mm, 26-án 4,6 mm, 29-én 4,3
mm, 30-án 0,3mm. Összesen: 29,2 mm. A
tavalyi hasonló időszakban 52,3 mm esett. A
sok évi átlag: 34 mm
Vecsei

Tudja-e:
Hogy 23 éves múltra tekint vissza Magyarországon a mobiltelefon használat? 1990-ben
alakult az első magyar rádió telefontársaság a
„Westel”. Hazánkban ma közel tizenkétmillió
mobil van előfizetve.
Hogy víztornyunkat 1983 szeptemberében
állították talpra? Tiszakécske nagyközség
korszerűsítette a vízközmű szolgáltatását,
Lászlófalván meg csak egy kis törpe vízmű
működött sok kihagyással. Mivel településünk
nem csatlakozott egy regionális vízhálózathoz,
ezért Tiszakécskétől majdnem ingyen megkaptuk az ott kiszuperált víztornyot. Jelentős javításokat kellett végezni rajta, míg szolgálatba
lett állítva. -szerk-

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:
Kovács Gergelyné
Csősz Ilona élt 88 évet.

Hirdetések
* Eladó ágyneműtartós sarok
ülőgarnitúra. 76/728-946, 0670/277-33-32
* Ház eladó Szentkirályon
a Béke utca 33. szám alatt.
érdeklődni: 06 30 505 2251
telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele
szomszédos
településeken
szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék. Bencsik

Jenő. telefon: 06 20 9424 219.
* ELADÓ jó állapotú kétszemélyes heverő, szekrénysor,
előszobafal. Irányár:5-15 ezer
Ft. Érd.: 70/953-7173
* Ház eladó 1 hold telekkel
(erdő, szántó) Szentkirályon,
a Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érd.: 0676/728-657
* Mezőgazdasági felhasználásból származó hulladék fólia
elszállítását vállalom. +3630/8470-402 +36-70/9789-305

Bursa Hungarica
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához, és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
együttműködve 2014. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos
helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.
A részletes pályázati kiírás és a további ismertető a www.emet.
gov.hu internetes honlapon található. A pályázat benyújtásának
határideje 2013. november 15.
dr. Lajos Krisztina aljegyző

FIGYELEM!

CSONTSŰRŰSÉG-vizsgálat lesz október 29-én fél kettőtől az orvosi rendelőben. A vizsgálat díja: 2500 Ft.
Érdeklődni, jelentkezni, a 06 76 445 033 telefonszámon.
Az egészségnél nincs fontosabb!

Zámbori Ildikó
Szentkirály Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés: 06-30/267-7850

Megnyitottam férfi – női fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

Meghívó
A szentkirályi Nyugdíjas Klub 2013. november 9-én
18 órai kezdettel, zenés, vacsorás estet rendez
a Művelődési házban.
Zenét a Baranyi zenekar szolgáltatja.
A vacsora szürke marha pörkölt
burgonyával, 20 órakor.
Vacsora előtt a Szentkirályi tánccsoport műsorát
láthatják a vendégek.
A tombolahúzás 22 órakor lesz.
Érdeklődni, és jelentkezni
Dittrich Attilánál személyesen,
vagy telefonon a 06-20/2030-989 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: október 19.
Mindenkit szeretettel várunk.

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT VÁLLALOK

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Btk, alapítványok részére, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása
eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követ
ni. Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda
nyitva tartása: hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig. Telefonon
egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció
érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környe
zetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres. Az iroda nyitva
tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig. Vargáné Farkasházi
Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36

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 - Szer
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban
Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

