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A SZENTKIRÁLYI BÚCSÚ

A Szentkirályi Búcsú és Falunap idén augusztus 23-án került megrendezésre. Délelőtt a
Református templomban ünnepi istentisztelet, a
Római Katolikus templom kertjében és a Szent
István téren ünnepi misére és körmenetre került
sor. Erről láthat a kedves olvasó képes beszámolót e sorok után.

Szüreti Mulatság
A hagyományos szüreti felvonulás és bál Szentkirályon 2015. szeptember 19-én lesz.
A felvonulás 13:30-kor a piactérről indul.
Úticél az Ifjúság Lakótelep, majd visszaúton az Árpád f. utca, megálló a Petőfi és Alkotmány utca kereszteződésében. Az útvonal a továbbiakban: Alkotmány, Kossuth, Katona J., Sallai, Kossuth, Ady E. utcák, megálló a
Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésében. Ezután a menet a Zrínyi, Béke, Dózsa Gy. utcák érintése után jut
vissza a Művelődési Házhoz. A megállóhelyeken a Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport tánccal köszönti az ott lakókat, érdeklődőket.
Este 20 órától asztalfoglalásos szüreti bál, tombolával. Jelentkezés a 70/4523850-es telefonszámon. Zenét a MIXER együttes szolgáltatja, nyitótánc 21 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület ülésén történt • Hírös Hét • Megünnepeltük • Egy igazi tábo-

rozás ilyen! • Eslő osztályosaink • Garabonciás diák • Kései búcsúzás • Egyházi oldalak • 2015 ösztöndíjasai
• Óvodásaink a 2015-2016-os tanévben • Margó néni aranydiplomás • Becsület, emberség • Emlékezés •
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A képviselő-testület ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület 2015.
augusztus 18-án tartotta ülését. Az ülésen
minden képviselő jelen volt.
Az első napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról.
Elmondta, hogy a Szegedi Ítélőtábla
szerint alapítványunk nyílt, mivel vagyoni
hozzájárulás (adomány befizetése) teljesítésére az alapító okirat lehetőséget ad. (A
Kecskeméti Törvényszék amiatt minősítette zártnak alapítványunkat, mivel az alapító
okirat szerint alapítói jogot az alapítványi
hozzájárulás teljesítésével, adományozással
szerezni nem engedünk.) Hozzátete, hogy
a testület 2015. május 5-én elfogadott egy
módosított alapító okiratot, amely a megyei
főügyészségi fellebbezésében foglaltak
figyelembe vételével készült, és ezt a leg-

utóbbi módosítást a Törvényszék eljáró bírójával is egyeztettük. Az új eljárás azonban
csak egy új kérelemre történhet. Javasolta a
képviselő-testületnek, hogy a május 5-i szövegtartalom csekély pontosításával fogadja
el az alapító okiratot, és ennek bejegyzését
kérjük a Törvényszéktől.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette előterjesztését a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról. Ennek eredményeként változott
a gyógyszertámogatásra való jogosultság
feltételrendszere, illetve iskolakezdési támogatás folyósítására nyílt lehetőség.
A harmadik napirendi pontban Gácsi
Jánosné ismertette tájékoztatóját az 1. félévi gazdálkodásról.
A tényadatok ismeretében került sor az
önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására.

Végül Szabó Gellért adott tájékoztatást arról, hogy László Vencelék lakhatási
gondjára megoldás mutatkozik. Sok megbeszélés, egyeztetés után állt elő javaslatával, miszerint az önkormányzat vásárolja
meg az idős és ifjabb László Vencelék által
lakott tanyát, amelyet tovább is értékesít
Halasi Ernő számára.
László Vencelék megegyeztek egy belterületi ingatlan megvásárlásáról a tulajdonosokkal.
A teljes vételár előteremtéséhez a tanyáért kapott pénzen felül a Családok Otthonteremtési Kedvezménye keretében állami támogatásra számíthatnak. Ez azonban
még mindig kevés a belterületi ház megvételéhez, ezért az önkormányzat részükre
6 évre szóló kamatmentes önkormányzati
hitelt biztosít havi törlesztéssel. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Hírös Hét

Az idén augusztus 13. és 20-a között
került sor Kecskeméten a XVIII. Térségi
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításra,
az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében. Településünk, mint
minden évben, nagy sikerrel szerepelt a
rangos kiállításon. A 4 m2-es terület csak
részbeni bemutatkozásra adott lehetőséget.
Igyekeztünk településünk sokoldalúságára,
a lakosság szorgalmas munkájára utalni. A
látogatók, érdeklődők akár szóbeli tájékoztatót is kaphattak községünkről.
Kiállításunk sztárja a dinnyebemutató volt, köztük a Kovács Tibor termelte
29 kg-os termés. A kiállításon dinnyével
mutatkozott még be Vörös Dezső, Müller
Norbert, Kovács Pál. További kiállítók:
Gál & Társa virágkötészet, Csorba József
méz. Itt meg kell említeni, hogy Csorba
József a kiállítás keretében hirdetett térségi mézversenyen első helyezést ért el
az akácméz kategóriában, és „a térség
méze” versenyt is megnyerte. /lásd: fotó/

További kiállítók: Gavallér-kert díszcserjék, a közmunka program termékei,
Urbán Lászlóné sütőtök, ifj. Szabó Lajos
burgonya, Prikkel Antal szikvíz kollekció,
és Czakó Lajos fafaragóművész munkái.
Táncosaink is bemutatkoztak. Nagy sikert
aratott a látogatók vendégül látása ízesített
palacsintával, melyet Kanizsai Gyuláné,
Ádám Sándorné, Csordás Józsefné, Énekes Sándorné, K. Szabó Imréné, Lángosné
Bencz Bea, és Kecskés Imréné sütött. Ízlett a kemencénkben sütött kenyerünk
lekvárral. Nagy keletje volt Revuczky
Béla borának. Köszönjük a bort. Persze a
közel 500 palacsintát meg kellett kenni, és
a sok szelet kenyeret úgyszintén. A bort is
ki kellett osztani, mindezekhez segítettek
a palacsintasütők, Szabóné Erika, Rimár
Zsuzsa, Szekér Ferenc és sokan mások.
Kiállításunk sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a „Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Különdíját” elnyerte. Köszönjük a kiállítás

sikeréhez hozzájárulóknak a segítséget a
diákoknak, Lángosné Bencz Beának a fő
segítségnek, és Benkovics Tibornak, hogy
rendelkezésre állt gépkocsival.
V.F.
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Megünnepeltük
Augusztus 20-án a szentkirályiak „zártkörű” ünnepség keretében
emlékeztek meg falujuk névadójáról, amely fehér asztalos, vacsorás
együttléttel folytatódott. Gellért nagy meglepetésére Őt is köszöntötték a falu elöljárói abból az alkalomból, hogy 25 éve polgármester! A
köszöntő szép szavak után még ajándékkal is meglepték, egy névre
szóló
1 hl-es hordóval. Az én meglepetésem az volt, hogy engem is
kihívtak, és megköszönték egy csokor virággal, hogy 25 éve a háttérben támogatom, segítem Gellértet. Aztán mindkettőnk meglepődésére, még egy 400 „személyes” torta is került, mondván: olyan ez, mint
egy ezüst lagzi. Ezt persze az ünnepeltnek kellett szétosztania. Vasárnap a búcsúi szentmise keretében a szentkirályi kemencében sült kenyeret áldották meg és osztották szét. Délután aztán jött a vidámság,
tánc, hullámvasút és fotózkodás a kiállított tárgyakkal...Nagyon szép
ünnepünk volt, köszönjük! (Szabóné Erika)

Az időjárás miatt a 20-i bensőséges ünnepet nem a megszokott
Szent István téren tartottuk, hanem a Művelődési házban. Az ünnepi
köszöntő után kulturális műsort láthattunk táncosaink, énekkarunk,
versmondónk és zenészeink előadásában. Mivel választási ciklus első
éve van, a képviselő-testület döntése szerint Szentkirály érdekében
kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként kitüntető címek
átadására is sor került.
Előbb azonban Pászti Andrásnét köszöntöttük abból az
alkalomból, hogy 60 éve éppen augusztus 20-án érkezett
„Lászlófalvára”.
Balázs Hajnalka
Tíz év óta a Szentkirályi Református Gyülekezet lelkipásztora.
Szolgálatát nagy hozzáértéssel, lelkiismeretes odaadással látja el.
Személyében szerencsés harmóniát alkot az ismeretgazdagság, a határozottsággal alátámasztott hivatásszeretet, a családanyai szerep felelősségtudata, a gondos lelki vezető közvetlensége és a kedvesség.
Különösen a fiataljaink felé közvetített helytállásával egész faluközösségünk számára kiváló példát mutat.
Jánosy Jenő
1998-tól két cikluson keresztül volt tagja az önkormányzati képviselő-testületnek. A képviselő-testület 1995-ben a Szentkirályért
Közalapítvány Kuratóriumába választotta külsős, vagyis nem képviselő tagként. Ezt a tisztségét azóta folyamatosan tölti be. Olykor
kritikus, de mindig a jobbat kereső megnyilvánulásainak számos alkalommal vesszük hasznát a döntések során. Megalakulása óta a helyi
Szent Hubertusz Vadásztársaság titkára, ebbéli minőségében évek óta
lelkesen vállalja fel és végzi a szilveszteri bálak szervezését.

Gavallér Lajosné
Icu nem kertésznek tanult. Mégis hét évig volt munkahelye a
Kecskeméti Juniperus Parkerdészet, és innen nyílt alkalma részt venni
egy hollandiai tanulmányúton. Az ott tapasztaltak keltették fel benne a kurázsit, hogy saját elképzeléseit önálló vállalkozás keretében
valósítsa meg. Immár 16 éve vezeti átlagosan 15-20 helybelit foglalkoztató kertészeti vállalkozását. A hathektáros gazdaságból cserjeféléket, mintegy 400 féle dísznövényt szállítanak Magyarország minden tájára, de a Gavallér-kert ismerősen csengő név számos romániai,
szlovákiai, szerbiai és görögországi megrendelő számára is, hiszen
forgalmának 50-60 %-a exportból származik.
László Benjámin
A termelőszövetkezetben kezdte brigádvezetőként. Szervezőkészsége és jó irányító adottsága olyan közvetlenséggel társul, amelynek
köszönhetően szoros kapcsolattal kötődnek hozzá munkatársak és barátok számosan. A szövetkezeti, később magántulajdonba kerülő zöldség-gyümölcs felvásárló-telepet 22 éven át, 2012-ig vezette, ebből az
utolsó 4 évben a helyi TÉSZ elnökeként. A tornacsarnokunk gondnokaként vonult nyugdíjba 16,5 évi közalkalmazotti munkaviszonyból.
A helyi Polgárőrség megalakításában is vezető szerepe volt, 8 éven
át elnökölte a szervezetet. Lelkesítő, de nem megszállott sportember.
Az egykori szentkirályi focicsapatot 20 éven át, 1994-ig szerveztevezette. Nagyobb közösségi rendezvényeink egyik legmegbízhatóbb
segítője, 1981 óta immár a 34. szüreti mulatság kapcsán számítunk
közreműködésére. Azonban nemcsak focizni, főzni is szeret (és tud
is), évente kb. 1200 adag marha és pacalpörkölt készítését irányítja.
Folytatás a 8. oldalon.
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Egy igazi táborozás ilyen!
Az idén a jakabszállási
Wolford- dűlői erdei iskolában
táboroztak tanulóink. Gyönyörű környezetben található ez a
jól felszerelt, hangulatos táborhely. Jakabszállás csak a „bázisunk” volt, innen kirándultunk a
kiskunmajsai fürdőbe, a Vadkertitóhoz, és a helyi repülőtérre.
És hogy mitől volt ez igazi
táborozás? Attól, hogy lehetett

sátorozni, palacsintát sütni, esténként kakaózni, és magunk faragtuk a nyársakat a szalonnasütéshez. Volt nyitó és záró tábortűz,
és mindezek természetesen a nyár
legforróbb napjaiban!
Köszönjük a Szentkirályért
Közalapítvány támogatását, valamint Ádámné Csordás Judit segítségét a gyerekek szállításában.
KAZS

Csoportkép a jakabszállási repülőtéren

Sül a palacsinta

Jeges chalenge – hűsítőként

Első osztályosaink

Tizenöt első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányit a szentkirályi iskolában. Tanítójuk Nagy Noelné, akinek munkáját Pekár Renáta segíti.
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garabonciás diák

Bizony, ateista-evolucionista szemlélettel nehéz megérteni keresztyén
ünnepeket, keresztyén hitből fakadó
cselekedeteket. Ateista világkép alatt
röviden mondva, azt érthetjük, aki szerint az életnek csak az anyagi természetű
dolgai, sűrítve: az érdekek lényegesek,
más nem. Az evolucionista világkép azt
vallja, hogy az élet minden területén
mindig jobb az új dolog, az új megoldás,
mint a régi dolog, a régi válasz.
Augusztus 20-a kapcsán sokfelé, sok
szónok; no, meg a háttérben tankönyvek garmadával, igyekeztek, igyekeznek
bizonygatni, hogy Szent István király
mekkora érdekember, mekkora „reálpolitikus” volt, amikor a pogány magyar népét
erőnek erejével a Kárpát-medencében
megismert római rítusú keresztyénségbe
vonta, vonszolta, a nép akarata ellenére.
Sulykolják, hogy a király Intelmeinek
lényege lenne a jövevények seregeinek
befogadása, jó karban tartásuk.
Időnként egy jó kérdés már fél
válasz, mondja a népi bölcsesség, így
hát mi is tegyük fel azokat a kérdéseket,
amelyeket az országlakosok ünnepségeken, hírek hallgatóiként, tudósítások
olvasóiként megfogalmaznak.
Mi a helyzet akkor, ha a Hétmagyar
Törzsszövetség a keleti (szkíta) alapú
jogéletét és szervezetét, szövetségi rendszerét hozta magával az árpádi bejövetelkor? Mi a helyzet, ha a törzsszövetség uralkodóinak, így Vajk-Istvánnak a
neveltetése magában foglalta az európai
jogélet ismeretei mellett az ősi sztyeppei
jognak a – legmagasabb szintű ismeretét is?
Mi a helyzet akkor, ha az István
király korabeli magyarság többségében
keresztyén volt? Miért nem tudhatjuk
pontosan, hogy a régészeti feltárásokon
az ún. honfoglaláskori temetőkben hány

mellkeresztet került elő? Miért lehetett
akkoriban a keresztyénségnek három
nagy áramlata, ága: a római rítusú, a
bizánci rítusú és a keleti keresztyénség:
amely már a Krisztus utáni harmadik
században virágzott grúz, örmény és
összegzően: szkítának nevezett területeken? (Ez a keleti keresztyénség nem
tévesztendő össze a mai görögkeleti
felekezettel.) Mi a helyzet akkor, ha a
korabeli magyarságot nem kellett erőnek erejével „keresztvíz alá” hajtani,
mert már maguk is keresztyének voltak,
csak éppen nem a római rítus szerint,
hanem keleti jelleggel, rítussal, hagyományokkal? Mi a helyzet akkor, ha a
Korona a rajta lévő zománcképek alapján önmagában is egyértelmű keresztyén
és újszövetségi üzenetet hordoz? Vajon,
ha egy egész népet erőszakkal éles vallás- és kultúraváltásra kényszerítettek
volna rövid idő alatt, az a nép képes lett
volna-e utána európai nagyhatalomként
fenntartani a Magyar Királyságot évszázadokon keresztül?
Vajon van-e olyan másik európai
uralkodó Szent Istvánon kívül, akit az
1000. év karácsonyán, egy új világkorszak kezdetén koronáztak meg? Mi a
helyzet akkor, ha Szent István egy világkirályság keresztyén és újszövetségi jellegű uralkodói tisztségére készült, amely
egyesíteni kívánta a korabeli keresztyénség három ágazatát? Mi a helyzet
akkor, ha a koronázás éppen ezért egy
szimbolikus időpontban történt?
Mert miért is követi a keresztyén
naptári szimbolikában Karácsonyt, azaz
Jézus Krisztus születésnapját István első
vértanú (görögül protomártír, története olvasható az Apostolok cselekedetei
7. fejezetében) névünnepe? Vajon nem
azért, hogy Krisztus a születése után
szimbolikusan megkapja a vértanúság
koronáját? Vajon miért az István nevet

kapta nagy királyunk, amely név görög
jelentése: korona?
Vajon miért lehetett az István-korabeli Magyar Királyságban az akkori
keresztyénség másik ágazatának, a
bizánci jellegűnek komoly szerepe,
mint a veszprémvölgyi kolostor, vagy
a Szávaszentdemeter (ma Sremska
Mitrovica néven a szerb megszállt területen)?
Mi a helyzet akkor, ha a „pogány”
kifejezés eredetileg csak az ókori Római
Birodalom közigazgatási szakkifejezése volt, egyszerűen azzal a jelentéssel,
hogy a „birodalom központjától távol
élő”? Mi a helyzet, ha a „pogány” kifejezést a Római Birodalom latin felének
kissé örököseként fellépő római rítusú
keresztyénség csak átvette; magát megkülönböztetve a bizánci rítusúaktól és a
keleti keresztyénektől? Mi a helyzet, ha
ebből következően a „pogány vallás”
lehetett akár keleti keresztyén is?
Miért nem mondjuk, hogy az istváni
életmű valójában egy szuverén és egységesítő egyházszervezet megteremtése
volt Róma és Bizánc, a két keresztyén
irányzat között, amit az „apostoli” minőség elnyerésével ismert el Vatikán?
Mi a helyzet, ha a latin nyelven
készült Intelnek szövegében nem jövevény népekről van szó; hanem jövevény
és hasznot hajtó férfiakról (mint katonák, harcosok, vitézek)?
Mi a helyzet, ha az Intelmek eredeti
szövegében a különféle szokások, nyelvek befogadásának helyeként nem az
ország egésze szerepel, hanem csak a
királyi udvar?
Ideje lenne már szakítani a Habsburgféle történelemhamisításra ráépülő ateista-evolucionista-materialista felfogással
és szemlélettel.
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Kései búcsúzás
Még május végén eltemettük, a hírmondó hasábjaira mégsem kerül fel az értesítés Kökény Imre Bátyánk közülünk
történt eltávozásáról.
1968-tól 1984-ig, 16 éven át volt a községi tanács tagja. A helyi termelőszövetkezet háztáji agronómusaként munkaköréből következően, de önkéntesen is számos területen fejtette ki szervező munkáját. A képviselő-testület Imre
Bátyánknak kiemelkedő szervező tevékenységéért és a paraszti erkölcs példamutató képviseléséért 1999-ben adományozta a kitüntető cím elismerést. Hosszú, szép élettel ajándékozta meg a Teremtő. Életének 93. évében érte a halál.
A képviselő-testület nevében ezúton búcsúzom Szentkirály egyetlen szépkorú férfi lakosától, és köszönöm mindazt
a munkatársi és baráti közvetlenséget, kedvességet, amit személyesen is, de a környezetében élők is folyamatosan
éreztünk társaságában.
Isten Veled Imre Bátyánk!
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KATOLIKUS ÉLET
Történetek fiataloknak - tanévkezdésre
A bölcs titkos ládája
Sok-sok évvel ezelőtt élt egy
bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy
titkot őriz egy varázsládában, ami az
élet minden területén sikeressé teszi,
és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát.
Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél
jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek,
mert az irigység nem hagyta élni
őket.
Így teltek-múltak az évek és a
bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap
egy kisfiú toppant be hozzá és azt
mondta:
- Uram, én is határtalanul boldog
szeretnék lenni, mint te. Megmutatod
nekem, hogyan érjem el a boldogságot?
A bölcs a gyermek tisztaságát és
egyszerűségét látva így szólt:
- Neked megmutatom a boldoggá
válás titkát. Gyere velem és nagyon
figyelj: Valójában két ládában őrzöm
a boldogság titkát, a szívemben és az
eszemben. A nagy titok pedig nem
más, mint egy lépésekből álló sorozat,
amit életed végéig követned kell.
Az első lépés azt, hogy tudd: Isten minden dologban ott van és ezért
szeretned kell őt, és hálát adnod neki,
mindazért, amid van.
A második lépés, hogy szeresd
önmagad és minden nap lefekvéskor
és felkeléskor ki kell jelentened: én
fontos vagyok, képes vagyok, értékes
vagyok, okos vagyok, kedves vagyok,
sokat várok magamtól, nincs olyan
akadály, amit le ne tudnék győzni.
Harmadik lépés, hogy a gyakorlatban is megvalósítod, amit magadról
állítasz. Vagyis ha azt gondolod, hogy
okos vagy, viselkedj okosan; ha azt
gondolod, hogy képes vagy, tedd meg

amit kitűzöl magad elé; ha azt gondolod, hogy nincs akadály, amit ne
tudnál legyőzni, akkor tűzz ki célokat
az életedben és harcolj értük, amíg el
nem éred.
Negyedik lépés, hogy ne irigyelj
senkit, azért amije van, vagy ami ő
maga, ők elérték a céljukat, te érd el
a sajátjaidat.
Ötödik lépés, hogy ne őrizgess a
szívedben haragot senki iránt; ez az
érzés nem fogja hagyni, hogy boldog
légy. Hagyd, hogy Isten törvényei tegyenek igazságot, te bocsáss meg és
felejts.
Hatodik lépés, hogy ne vedd el azt,
ami nem a tiéd, ha valakitől elveszel
valamit, akkor holnap elvesznek tőled valami értékesebbet annál, amit
elvettél. Fizesd meg a tartozásodat,
add vissza, ami nem a tiéd, kérj bocsánatot, add oda mindenkinek azt, ami
megilleti. Így biztosítod a békédet.
Hetedik lépés: Ne bánj rosszul
senkivel. A világ minden élőlényének
joga van ahhoz, hogy tiszteljék és szeressék.
És végül a nyolcadik lépés. Mindig mosolyogva kelj fel, és fedezd
fel a szépséget és a jót a téged körülvevő dolgokban. Gondolj bele, hogy
milyen szerencsés vagy, amiért annyi
mindened van; segíts a többieknek,
anélkül, hogy arra gondolnál, hogy
semmit sem fogsz kapni cserébe; fi-

gyeld meg az embereket és fedezd fel
bennük a jó tulajdonságaikat, nekik is
add át a titkot, hogy ők is boldogok
legyenek…
Bruno Ferrero: A legnagyobb találmány
Egy iskolai csoport a „Legnagyobb
találmányok” kiállítás előtt áll. A tanár elmondja, a gyerekeknek, hogy
mit fognak megtekinteni.
- Ki tudja nekem megmondani nekem, mi a legnagyobb mai találmány,
ami húsz évvel ezelőtt nem létezett?
- kérdezi a tanár.
- ÉN, tanár úr! – válaszol a gyerek,
és saját magára mutat.
TE vagy Isten legnagyobb találmánya! Meg a barátod is Isten legnagyobb találmánya. Mindannyian Isten
legnagyobb találmányai vagyunk. Elhiszed-e, hogy tökéletes vagy? Isten
szemében mindenképp az vagy, legfeljebb a magad szemében tűnhetsz
tökéletlennek.
Ha tükörbe nézel, mondhatod,
hogy túl hosszú az orrom, nem igazán
tetszik a hajszínem, jobb lenne, ha
magasabb lennék... Mondhatod, hogy
ügyetlen a kezem, mert csúnyán írok,
sajnos elég lassan tanulok verset, nem
vagyok jó futó...
Mégis, hidd el, Istennek így tetszel
a legjobban. Ilyennek szeret téged,
amilyen vagy.

Kalendárium: 2015. szeptember 15. – október 15.
Szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya ünnepe
Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista
Szeptember 24. Szt. Gellért vértanú
Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. Gábor és Szt. Rafael főangyalok,
Október 1. Lisieux-i Szent Teréz
Október 4. Assisi Szent Ferenc
Október 8.: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Október 15. Avillai Szent Teréz
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REFORMÁTUS ÉLET
Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek:
az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt. (Zsoltárok 78,4)

Augusztus 10-15. között református gyülekezetünkben napközis hittan tábor, vakációs
Bibliahét volt. Nagy érdeklődés volt a gyermekek részéről, 30 fővel voltunk együtt. Nagy
öröm, hogy már másodjára, ismét lehetett napközis táborunk és a gyermekek lelkesedése csak
nőtt! Öröm volt látni rajtuk, hogy élvezik, szívesen jönnek! Volt olyan gyermek, aki azt mondta, nem is egy, hogy legszívesebben mindig itt
lenne a Református Pusztatemplom kertjében a
többi gyermek társaságában élvezve Hajnalka
néni programjait.
Aki kimaradt bármilyen formából a táborból, ha csak azért is mert már elmúlt 16 éves,
vagy éppen még nem volt 6, akkor olvassa tovább beszámolónkat!
Idei programunkban Elizeus próféta élete
állt középpontban. „Ezt látnod kell!”
Látnod kell, hogy a hatalmas Isten mi
mindent meg tud cselekedni – ez volt a háttérben meghúzódó gondolat. Jó látni és olvasni a Szentírásban, hogy mennyi csoda történt
Elizeus próféta idejében. Jó volt megláttatni
a gyermekekkel azt, hogy a mi életünkben is
mennyi csodát tesz.
Elizeus egy segítő próféta. Segít a szükségben lévőkön: zsidókon, külföldieken, királyokon. Ebben Jézusra hasonlít, aki azért jött,
hogy az embereken segítsen, hogy bennünket
megváltson. Ezért a záró történet a vakon született története. Látnod kell – mindazt, amit Jézus
megcselekedhet. A vak ember meglátta. Látott,
többet, mint amire a látók képesek.
Történetek üzenetei röviden naponként
1. nap Hétfő: Az özvegyasszony olaja. Isten
Elizeus próféta és a csoda által segít a kilátástalan helyzetben - Isten felhasználja azt, ami van.

Neked is van …! Lásd, Isten gondoskodik rólad
– bízd rá magad! A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. (Mt 25,23) Délután sorversenyt
rendeztünk.
2. nap Kedd Biciklitúrázni a reggeli órákban mentünk a nagy forróság miatt. Elizeus
Dótánban Nyisd meg, nyisd ki a szemed, hogy
láss. Lásd meg a gondviselést, a mennyei sereget magad körül. Látnod, nemcsak nézned kell!
Lásd, Isten őrködik feletted – vedd észre! A hit
pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a
nem látható dolgokról való meggyőződés. (Zsid
11,1)
3. nap szerda: A súnémi asszony. A súnémi
asszony hitt abban, hogy a próféta tud segíteni,
odament hozzá a bajával. Neked is hinned kell!
Lásd, Isten nem okoz neked csalódást – hinned kell! Aki Istent keresi, annak hinnie kell,
hogy ő van és megjutalmazza azokat, akik őt
keresik. (Zsid 11,6) Délután a magyar rovásírással és a régi vármegyékkel ismerkedtek a
gyerekek.
4. csütörtök Naamán meggyógyítása. A
szolgálólány gyermekként is tud megoldást
adni. A helyzet kulcsa a szófogadás, az engedelmesség. Neked is engedelmeskedned kell!
Lásd, Isten jót tesz veled – engedelmeskedj!
Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr
rendelt. (2Móz 24,7b) Délután akadályversenyben játszottunk!
5. péntek: A vakon született ember Ma ki
tehet látóvá? „Jól csak a szívével lát az ember”
– de ehhez új szív kell. Jézus az, aki látóvá tehet.
Jézus az, aki látóvá tehet – nyisd meg a szíved!
A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr
alkotta. (Péld 20,12)
Pénteken a várva várt Ki mit tud?-ra kerülhetett sor.

Ezen a bibliahéten annyi minden történt.
Több, mint amit a szemünkkel láthattunk. Imádkozzunk ezekért a gyerekekért, akik itt voltak.
Imádkozzunk, hogy az elvetett mag kicsirázzon
és virágozzon. Egy dologban biztosak lehetünk:
Isten nem felejti el őket!
Minden alkalommal nagyon sok munkát
jelent egy vakációs bibliahetet megtartani. Előfordulhat, hogy arra gondolunk néha: miért is
teszem mindezt. De ne feledjük: az a feladatunk
most, és később is az marad, hogy elmondjuk a
gyerekeknek, hogy Isten szereti őket. Ő hűséges
és később is gondoskodni fog róluk. Sok-sok
segítő vett részt a táborban, innen is köszönöm
nekik, 12 gyülekezeti testvérnek, hogy odaáldozta idejét, vagy annak egy részét, hogy velünk lehessen és Isten szeretetét a gyakorlatban
is átadhassa a gyermekeknek.
Nagyszerű lenne, ha az összes gyereket egy
ifi csoportban vagy a gyermek-Istentiszteleteken tudnánk fogadni egész éven át, hogy Isten
szavára tanítsuk őket. A gyakorlatban gyakran
más a helyzet. De mégis biztos, hogy sok gyereket fogunk minden évben viszontlátni. Már csak
ezért is érdemes folytatni!
Szeptemberi alkalmaink
• Szeptember 13. Első gyermektanítás az Istentiszteleten
• Szeptember 15. kedd 19. óra Presbiteri gyűlés
• Szeptember 20. vasárnap Interaktív Istentisztelet, zenés Istentisztelet a Kátéval
• Szeptember 22.. kedd Bibliaóra, 19 óra
• Szeptember 27. vasárnap Istentisztelet
• Szeptember 29. kedd Bibliaiskola és Imaóra 19 óra
• Október 4. Istentisztelet 10 óra
• Október 6. Bibliaóra, 18.30

8. oldal

(Folytatás a 3. oldalról.)

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2015. szeptember

Megünnepeltük

Szecsődi György
Az egykori Lászlófalván az Új Tavasz Termelőszövetkezetben
kezdte tevékenységét 1973-ban. Az egyesülések eredményeként
1975-ben létrejött Egyetértés Termelőszövetkezetnek 1980-ban elnöke lett, ezt a tisztségét tíz éven át töltötte be. Az akkori politikai viszonyokon túl egyéni rátermettségének és a faluközösségünk szolgálata iránti elkötelezettségének is köszönhető, hogy 1986-tól a községi
tanácselnöki posztot elvállalta. A két tisztség együttes betöltése tette
igazán lehetővé kiváló eredmények elérését. Így valósulhatott meg
a szentkirályiakat azóta is szolgáló gázberuházás, a templomtorony
megemelése a toronyóra elhelyezéséhez, a hősi emlékmű megalkotása,
a Sovány Mihály nevéhez is kötődő utcakövezések, a Tiszakécskéig
vezető állami közút kiépítése, melyek a falunk érdekében végzett
kitartó lobbizás nélkül elmaradtak volna. De az óvoda megépítése,
iskola bővítése a konyha működtetése és további fejlesztések és közintézményi működtetések is a téesz anyagi segítségével történtek. A
faluközösségünk számára legnagyobb horderejű, számtalan helybeli,
de számos megyei és országos hatáskörű segítő közreműködését is
igénylő, általa irányított fejlemény mégis ősi nevünk visszaszerzése
volt 1987-ben, valamint névadónk szobrának felállítása 1989-ben.
Vörös Dezső
Agrár üzemmérnöki végzettségét Gyöngyösön szerezte, tudását
azonban nemcsak nagyüzemi, hanem családi gazdaságában kamatoztathatta. A Vágó János Gazdakör 1994-es újjászervezésekor alapító
tag, közéleti tevékenysége összeforrt a Gazdakör sorsával. KókaiSzabó Istvánt az elnökhelyettesi poszton követte 2002 januárjától,
Faragó Istvánt az elnöki tisztségben váltotta 2006 januárjában, amit
azóta is betölt. A Gazdakör jelöltjeként választották önkormányzati
képviselőnek a szentkirályiak először 1998-ban, majd ezt követően
még háromszor. A legutóbbi választásokon nem indult, áldozatkészségét, megbízhatóságát azonban faluközösségünk folyamatosan tapasztalhatja községi rendezvényeink szervezésekor, melyben nemcsak Ö
maga, de családja tagjai is példás buzgósággal veszik ki részüket.
BÉNI Farm Kft.
Településünk egyik büszkesége ez a vállalkozás is. Az imént
említett és elismert kertészet mellett esetükben is kiemelendő a he-

lyi munkaerőre alapozott gazdálkodás, azzal megtoldva, hogy a Béni
Farm Kft. egyetlen család három generációjának együttműködésén
alapszik. A szarvasmarhatartás, mint fő megélhetési lehetőség Béni
Sándor cégalapító elszántságával indult még 1985-ben. Akkor, a téeszből kihelyezett 8 fekete-tarka tehén adta a kezdetet. Időközben
jelentősen nőtt az állatállomány létszáma, sőt a tejár csökkenésének
megélhetésüket veszélyeztető mértéke miatt fajtaváltásra is sor került.
Immár kettős hasznosítású magyartarka tehenészetről beszélhetünk,
100 tejelő tehén és azok szaporulata, összesen mintegy 200 egyeddel.
A vállalkozás 1998-ban alakult, melyben a cégalapító mellett szülei,
gyermekei, testvére, és családtagjaik adják a minőségi munkavégzés
biztonságát. Kiváló genetikai alapokra épített tenyésztői munkásságuk a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tagjaként törzstenyészet
elismerést kapott, számos tenyészbikával gazdagítva a magyartarka,
mint nemzeti kincs hírnevét.
Béni Sándor 2006 óta a képviselő-testületnek is tagja, jelenleg a
pénzügyi bizottság elnöke is, és kitartó hűséggel látja el munkáját.
Az üléseken nem bőbeszédű, mindig felelősségteljesek megnyilatkozásai. Szenvedélyes beszédet is hallottunk azonban már tőle, amikor
egyik büszkeségükről, a leányaival és unokáival együtt összesen 23
utóddal megáldott Zulla tehenükről szólt.
Pásztor Gézáné
1965 augusztusától nyugdíjazásáig, 38 éven át dolgozott az Általános Iskolánkban, mint egyetlen munkahelyén. Ötven évvel ezelőtt
kezdte pedagógusi munkáját, amit nagy precizitás, szakmai ismeretgazdagság és példás emberszeretet jellemezett. Húsz éven át tanácstag
volt, a Községi Nőtanács elnöke, a Hazafias Népfront helyi csoportjának elnöke, 18 éven keresztül vezette az Asszonyklub tevékenységét.
Aktív oktatói és közéleti szerepléséért megkapta a Munka Érdemrend
bronz fokozatát. Margó szervezőkészségének és népszerűségének
jelentős szerepe volt abban, hogy a szintén kitüntetett tanácselnök
Szecsődi György és annak helyettese néhai Szabó Károly Bátyánk
áldozatos munkálkodásával falunk 1987-ben visszaszerezte ősi nevét.
Károly bátyánk és Margó is 2003-ban részesült a kitüntető címben,
számunkra viszont az a kitüntetés, hogy aranydiplomájának átadásátvételét kifejezetten erre az eseményre kérte.
Lángos Antalt abból az alkalomból köszöntöttük, hogy idén ment
nyugdíjba az önkormányzat, majd a Szentkirályért Közalapítvány alkalmazottjaként.

A Falunap minden részvevője nevében ezúton mondok köszönetet a Művelődési Házban
berendezett pazar kiállítás közreműködőinek: kiállítóknak, mestereknek, berendezőknek,
díszítőknek, szállítóknak, és mindezek irányításáért Gergelyné Marikának.
Szabó Gellért
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2015 ösztöndíjasai
A Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriuma augusztus 13-án tartotta ülését. Ennek legfontosabb napirendje az ösztöndíjkérelmek elbírálása volt. A díjak kiosztására
Szentkirály Napja ünnepség keretében került
sor augusztus 23-án.
Először egy általános iskolás reménység,
Kovács Rita 6. osztályos tanuló kapott 10
ezer forintos ösztöndíjat, mivel a Nagyváradon megrendezett Kárpát-medencei nemzetközi matematika versenyen 2. helyezett lett.
A Kuratórium döntése szerint Agárdi
József, Barna Klaudia, Fülöp Réka Anikó,
Kovács Réka, Szabó András és Szabó Ildikó
középiskolások egyenként 20 ezer, kitűnő

bizonyítványáért Rohács Veronika 25 ezer
forint ösztöndíjat kapott.
A felsőfokú oktatásban részesülő pályázók közül Szabó Nóra és Takács Bernadett
egyenként 40 ezer, Madari Zoltán kitűnő
eredményéért 50 ezer forintot kapott. Két
csúcstartó, vagyis a legtöbbször ösztöndíjban
részesülő végzett hallgató maradt a végére,
mindketten 15. alkalommal részesültek az
elismerésben. Nevezetesen Takács Renáta
okleveles andragógus, kiváló minősítéssel, valamint a szintén kitűnő, summa cum
laude minősítésű orvosi diplomát szerzett dr.
Turkevi-Nagy Sándor egyaránt 50-50 ezer
forint ösztöndíjban részesült.

A díjátadást végző kuratóriumi elnök,
Csorba Jánosné, utolsóként Pekár Erikának
nyújtotta át kiváló középiskolai bizonyítványáért a 25 ezer forint ösztöndíjat, valamint
további 50 ezer forintot annak elismeréseként, hogy Erika az 50. nemzetközi gyors-,
és gépíró, valamint szövegszerkesztő világbajnokság ifjúsági gyorsíró versenyén nem
talált legyőzőre, világbajnok lett.
Szabó Gellért kuratóriumi tag elmondta
még, hogy immár 22. éve ad ösztöndíjat az
alapítvány kiváló diákjainknak. Eddig ös�szesen 81 díjazott részesült az elismerésben, a kiadott díjak végösszege 6.082 ezer
forint.
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Óvodásaink a 2015-2016-os tanévben
Cica csoport
1. Bimbó Jázmin
2. Bimbó Kiara
3. Bimbó Márton
4. Csikós Brigitta
5. Csontos Fanni
6. Darányi Botond
7. Fábián Johanna
8. Göblyös Ádám
9. Kovács Kende
10. Kutasi András
11. Molnár Jázmin
12. Oláh István
13. Panda Barnabás
14. Rimóczi Marcell
15. Szabó Sándor
16. Szakáll Szabolcs
17. Tóth Anna
18. Vas Zoltán
Óvónénik: Szabó Lászlóné, Ádámné
Maróti Erika.
Dajka néni: Gyenes Miklósné.

Katica Csoport
1. Barna Hunor
2. Bartucz Róbert
3. Dobi Leila
4. Gál Nikolasz
5. Gyurika Lili
6. Kalányos Ivett Regina
7. Kovács Kornél
8. Kovács Maja
9. Kozma Lili
10. Kozma Melinda
11. László Barbara
12. Panda Tamara
13. Sáránszki Anikó
14. Solymosi Dániel Sándor
15. Szakáll Dóra
16. Trencsényi Anna
17. Varga Bence
18. Vecsei Máté
19. Vörös Valter
Óvónéni: Durgóné Benkő Babett. Dajka néni: Bodor Boldizsárné. Pedagógiai
asszisztens: Bimbóné Jurászik Éva.

Maci csoport
1. Bimbó András
2. Csontos Csenge
3. Kiss László
4. Kovács Gitta Blanka
5. Körtvélyesi Hanna
6. Kutasi Gréti
7. Nagy Benett
8. Pácsa Adrián
9. Palatinus Lara
10. Sebők Renáta
11. Susa Patrik
12. Szabó Lili
13. Trencsényi Sámuel
14. Zana Cosmina Blanca
Óvónénik: Hádingerné Harnos Ildikó,
Horváth - Agárdi Mónika.
Dajka nénik: Jánossy Jenőné, Zoboki
Cintia.

Margó néni aranydiplomás
Boldogan olvastam Lenke néni gondolatait 60 év távlatáról. Szeretnék folytatásul néhány csoportképet és gondolatot
megosztani abból az alkalomból, hogy
2015. augusztus 20-án a községi ünnepségen vehettem át az Arany diplomámat.
50 éve végeztem Baján, a Tanítóképző
Főiskolán. Szentkirályon kezdtem 1965
szeptemberében 4. osztállyal. Sok 1-2.,
később 1-4. osztályt tanítottam. Az eltelt
negyvenkét év képeiből válogattam, remélem örömet adva azoknak, akik a képen magukra ismernek!

Első osztályosok az 1982-83-as tanévben

A legnagyobb öröm számomra az ott
élő emberek, szülők, gyermekek máig
tartó szeretete, megbecsülése! A mai napig hazajárunk Szentkirályra, részesei vagyunk a nyugdíjas találkozóknak, községi rendezvényeknek, szomorú és boldog
családi eseményeknek.
Jó volt összeszedni az élet, életpálya
eseményeit, a teljesség igénye nélkül.

Az utolsó osztály

Köszönettel és szeretettel:
Pásztor tanító néni

2015. szeptember

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Csíkos gesztenyetorta
kandírozott gyümölcsökkel

Hozzávalók: A tésztához: 5 tojás, 5 evőkanál
cukor, 5 evőkanál liszt. A krémhez: 4 dl 30 %-os
tejszín, 1 habfixáló, 25 dkg fagyasztott gesztenyemassza, 10
dkg vaj, 3 evőkanál porcukor, 1 mokkáskanál rumaroma. A
díszítéshez: 10 dkg aszalt sárgabarack, 10 dkg kandírozott
kivi, 10 dkg kandírozott eper
A tésztához a sütőt 180 C-ra melegítjük. A tojások fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját a cukorral fehéredésig
keverjük, majd hozzáadjuk a lisztet, és a tojáshabbal lazítjuk.
Sütőpapírral kibélelünk egy lapos, nagyméretű tepsit, rásimítjuk a masszát és a sütőben 12-15 perc alatt világos színűre
sütjük.
Ha a tészta elkészült, lisztezett felületre borítjuk, lehúzzuk
róla a sütőpapírt, és konyharuhára téve, még melegen felcsavarjuk, majd hűlni hagyjuk.
A vajat a porcukorral és a rummal habosra keverjük. Ebbe
reszeljük bele a kiolvasztott, de még nem túl puha gesztenyepürét és tovább habosítjuk 2-3 percig. Ezután a kemény
habbá vert tejszínt 2-3 részletben óvatosan beledolgozzuk.
A kihűlt piskótalapot kicsavarjuk a konyharuhából, önmagában visszacsavarjuk, éles késsel maximum 5 centi széles, de
mindenképp egyforma csíkokra vágjuk. Nagyon fontos, hogy
a felcsavart piskótát szeleteléskor egyforma szélesre vágjuk,
mert ez adja a torta magasságát.
A csíkokat kihajtjuk. Megkenjük a gesztenyés krém
felével, és középről indulva csiga alakban felcsavarjuk.
Összeragasztunk minden csíkot, míg torta nagyságú, kerek
formát kapunk. Végül a krém másik felével körbekenjük a
gesztenyetortát. Díszítéskor bőségesen ráhalmozzuk a kandírozott gyümölcsöket, és a hűtőben lehűtjük. Cikkekre vágva
tálaljuk, így érdekesen csíkos szeleteket kapunk.
Tipp: ha friss gyümölcsöt használunk, tisztítva kb. 20 dkgmal számoljunk.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Faragó Istvánné született
Kovács Ilona élt 86 évet.

Becsület, emberség
Köszönjük Csikós József úrnak, aki 2015. augusztus 19-én Szentkirály határában munkagépét megállítva, az elveszett rendszámtáblánkat felvette, és visszajuttatta. Az Isten adjon
neki és családjának erőt, egészséget, boldogságot. Sok szerencsét! Szandai Sándor és neje,
Szentkirály.

11. oldal

Augusztus időjárása
Amit az időjárás tönkretehetett a gazdasági növényekkel, azt
már elintézte júliusban. Az öntözött területeken is megszenvedték a forróságot a növények, az öntözetleneken szinte teljesen
kiszáradtak. Még a szárazságtűrő napraforgó is szenvedve indult
augusztusnak. Érdekes, hogy a nagy forróság ellenére, a korábbi
évekkel ellentétben hosszabb lett a dinnyeszezon, tovább ért
a paradicsom. Késett az őszirózsa virágzása. Itt jegyzem meg,
1993. október 4-én még szedtük a paradicsomot. Darazsas nyarunk volt, az ősz folyamán is számíthatunk erőszakos megjelenésükre. Elsősorban az üregekben fészkelő, több száz egyedből
álló húsevő, igen agresszív német darázzsal találkozhatunk.
(Nem azonos a padlásokon eresz alatt fészkelő francia, és padlás darázzsal). Ez faj, jelentős gazdasági károkat is okozhat a
szőlő és gyümölcs megrágásával. Elpusztításuk szinte lehetetlen, még a darázscsapdát is igyekszik elkerülni. Sikert csak a
fészek megsemmisítésével érhetünk el, már ha van bátorságunk
hozzá. Háztartási rovarirtókkal ne is próbálkozzunk, hatástalan e
rovarok ellen. Eredményt csak gázosodó rovarölő szer fészekbe
juttatásával érhetünk el. Ez a művelet viszont igen veszélyes.
Nem lehetett hallani a lombszöcske jellegzetes zenéjét, viszont
annál több pirregő tücsök énekelget langyos estéken, éjjeleken.
Visszatérve az időjárásra, a hónap első három napja átlagos
hőmérséklettel indult 28-29C fokokkal. Ezt követte 16-ig, egy
forró időszak 34-38 C fokokkal, majd hidegfront következett,
már-már szinte fáztunk. A hónap végén néhány napra visszatért a
fülledt forróság 33-34 C fokokkal. Csapadékviszonyok: 2-án 8,3
mm, 16-án 8,2 mm, 17-én 34,8 mm, 18-án 7,6 mm, 20-án 10,5
mm, 22-én 2,2mm. Összesen 71,6 mm. A sokévi átlag: 47 mm.
2014 augusztusában 88,1 mm esett.
Vecsei

Emlékezés
Törőcsik Árpádné
Szurok Mária Katalin
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi
Édesanyánk!
Megpihen a dolgos jó anyai szív,
Áldás és hála övezi e sírt.
Szerető feleség voltál, drága jó édesanya,
Bocsánatos családodnak most az
Őrangyala.
Eltávoztál tőlünk életed delén,
Győzött a halál testednek erején.

Boldog Névnapot kívánunk!
Drága Édesanyád,
Szerető férjed, gyermekeid,
Testvéreid: Öcsi és Hugi.

Lakodalmas
hűtőkocsi bérelhető.
É: 0630/9532-982
VISSZAKÖLTÖZÉS!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. szeptember 15-én
(kedd) Foglalkoztatási Osztályunkon
az ügyfélfogadás SZÜNETEL az Osztály visszaköltöztetése miatt.
2015. szeptember 16. napjától a
korábbi helyen - Tiszakécske, Béke u.
116. sz. - folytatódik az ügyfélfogadás.
Megértésüket előre is köszönjük!
Szeidl József
járási hivatalvezető

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bács- Kiskun megyében is megkezdte munkáját
a Családi Csődvédelmi Szolgálat
2015. szeptember 01. napjával
a 2015. évi CV. törvény alapján a
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának keretein belül megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szolgálat.
A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes információk
a www.csodvedelem.gov.hu honlapon
érhetőek el.
A Szolgálat elérhetőségei:
Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.

E-mail: bacs@igazsagugy.gov.hu
Telefon: 0670/684-6496
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: de. 9-12
Szerda: du. 13-18
Csütörtök: de. 9-12
Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a személyes ügyintézéshez
előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Időjárási érdekességek
Ember legyen a talpán, aki a mostani időjáráson el tud igazodni. Sorra csődöt
mondanak a népi megfigyelések. A tudományos meteorológiában is sok a ha, gyakran
csalatkozunk az előrejelzésekben. Általában
a számunkra kedvezőtlen prognózis rendszerint bejön. A tudomány sem ad egyértelmű
választ az időjárás kiszámíthatatlanságára.
Bűnbak van bőven. Itt van mindjárt a globális felmelegedés, ami tény, azonban okozójáról már megoszlanak a vélemények. Egy
biztos, a felső ózonréteg erősen sérült, vagy
sok helyen már eltűnt, minek következtében
a mindent elpusztító UVB sugárzás nagy dózisban érkezik a Föld felszínére, és ott fejti ki
„áldásos” hatását, reakcióban lép a talaj közeli ózonnal, és más molekulákkal, melynek
eredménye minden esetben hőfelszabadulás.
Nagy valószínűséggel a felső ózonréteg el-

tűnése emberi tevékenység következménye,
legalább is a tudomány szerint. Olyan vegyületeket használunk, használtunk, mint a
freon. Érdekes, hogy a közlekedésben felhasznált szénhidrogének ózonpusztító hatásáról alig esik szó. Igaz, hogy ez ma a világ
gazdaságának mozgató rugója. Gondoljunk
csak bele, hogy a nagy magasságban közlekedő repülőgépek mennyi káros égésterméket juttatnak a felső légrétegekbe. Óriási
mennyiségű nitrogén-oxid keletkezik ekkor,
amely reakcióba kerül az ózonnal, de ez már
egy másik történet. Időjárási érdekességek
szeptemberben. A nappalok gyorsan rövidülnek. A lehetséges napsütés 186 óra. Az előző
hónapban még 258 óra. Rohamosan rövidülnek a nappalok. Még rövid időre lehet forróság, ilye volt 1946. szeptember 9. Ekkor
Szegeden 38 C fokot mértek. Igen hideg volt

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség
címére: sztkhirmondo@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.
Hirdetési tarifák
1/1 oldal		
230x180 mm
10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő)
180x125 mm
6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő)
125x90 mm
5000. Ft
1/8 oldal		
90x60 mm
3000. Ft.
1/16 oldal		
60x45 mm
1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez:
11732208-15338246

1912 szeptemberében, ekkor már leesett a
hó. 1692-ben igen nagy szárazság volt, az elszaporodott egerek kiették az elvetett gabonát a fölből. 1782-ben át lehetett gyalogolni
a Dunán. 1801-ben és 1824-ben rendkívüli
szárazság volt. 1695-ben, és 1813-ban viszont árvizek voltak szeptemberben. Igen
korán megjelentek térségünkben a talaj
menti fagyok 1977-ben. Ekkor talajszinten
gyakorlatilag minden elfagyott. Rendkívüli
időjárási változatosságok, mint látjuk, mindig előfordultak.
Az elkövetkezendő télről rémisztő híreket kapunk Amerikából. Igen hosszú és szigorú telet jósolnak. Hazánk meteorológusai
viszont a hathónapos előrejelzésükben enyhe és csapadékos téllel kecsegtetnek. Majd
meglátjuk.
V.F.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály
Község Önkormányzata. Felelős kiadó:
Szabó Gellért polgármester, telefon:
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325.
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka,
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi
Ferenc, Puskás Mihály plébános, Szabó
Gellért polgármester. Szerkesztőség
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály,
telefon: 06 76 597 011, E-mail:
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda:
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

