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Tisztelet, főhajtás a hősöknek
Az 1848-as Szabadságharc leverése
után Hajnau vérbírósága halálra ítélte
a Magyar Honvédsereg fogságba esett
12 tábornokát és ezredesét. Az ítéletet
1849. október 6-án hajnalban hajtották
végre. Ugyanezen a napon végezték ki

Pesten az első felelős kormány miniszterelnökét gróf Batthyány Lajost.
Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár
Vilmos, Leiningen Westerburg Kár-

oly, Nagysándor József, Pöltenberg
Ernő, Schweidel József, Török Ignác
és Vécsey Károly – Dicsőség a hősöknek!
Aranyosi Ervin:
Az aradi vértanúk emlékére
Szabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!
A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.
Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert „megbűnhődte már e nép”!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét....

A jól bevált hagyományokhoz híven
a „Vágó János” Gazdakör szervezésében
idén is megrendezésre kerül a

Gazdaköri Bál
2015. október 17-én, szombaton, 19:00-kor,
a szentkirályi Művelődési Házban.

A vacsora menü marha-, és rackabirka-pörkölt.
Az est folyamán fellép a
Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport
és a vendégek értékes tombola tárgyakat nyerhetnek.
Fődíj egy Weninger befőző automata.
Zenél a ParáDIA Együttes (Kullai István).
Asztalfoglalás Vörösné Vári Ilonánál
(tel.: 76/597-016) és Bimbó Ferencnél.
Szeretettel várunk közös szórakozásra
minden kedves érdeklődőt !

A TARTALOMBÓL:
• A képviselő-testületi ülésen
történt • Bursa Hungarica •
Névjegy és üzenet • Faragó Pista
bácsi emlékére • Szentlőrinc
csapatvezetője
nyerte
a
Szentkirályi Fair Play Díjat a
Nemzeti Vágtán • Megvannak
Bács-Kiskun legjobb pálinkái •
Egyházi oldalak • Szüreti felvonulás • Szent Mihály napi vigasságok • Gratulálunk, Attila! •
Meghívó • Gyalogoljunk együtt
• Szeptember időjárása • Étkek,
tippek, fortélyok • Anyakönyvi
hírek • Tájékoztató ebzárlat és
legeltetési tilalom elrendeléséről
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A képviselő-testület ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület 2015. szeptember 29-én tartotta
ülését. Az ülésen 6 képviselő jelen
volt.
Az első napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette előterjesztését a
szociális célú tüzelőanyag-igénylés
feltételeiről szóló helyi rendeletről.
Elmondta, hogy a belügyminiszter
pályázatot hirdetett a Magyarország
2015. évi Központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (költségvetési törvény) alapján a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
Önkormányzatunk 160 m3 keménylombos fát igényelhet, mely
támogatáshoz 203.200.- Ft önerő
biztosítása szükséges.
A pályázat benyújtásával a testület egyetértett.
A második napirendi pontot dr.
Lajos Krisztina ismertette a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról.
Elmondta, hogy kiírásra került
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. A felsőoktatási szociális
ösztöndíjrendszer az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a
felsőoktatásban való részvételt. E

cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési,
mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.
A csatlakozási nyilatkozatot
2015. október 1-ig kell megküldeni,
a pályázati kiírást pedig legkésőbb
2015. október 5-tól kell megjelentetni helyben a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat),
illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánók részére („B” típusú pályázat). Benyújtási határidő:
2015. november 9.
A csatlakozást megszavazta a
testület.
A harmadik napirendi pontban
Szabó Gellért ismertette, hogy az
Izsák-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésünk
folyó év végével lejár. A cég azzal
az indítvánnyal kereste fel önkormányzatunkat, hogy amennyiben
számunkra is megfelel, a folyó évre
szóló megállapodást hosszabbítsuk
meg.
Ezzel a javaslattal fordult a képviselő-testület felé, ami változatlan
feltételeket jelent újabb 1 év időtartamra szólóan.
A jelenleg érvényes díjszabás
576 db ingatlan alapul vételével van
megállapítva 10.750.- Ft/év/ingatlan összegben, amibe benne van a
maradék hulladékgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz

menő lomtalanítás költsége, valamint a temetőben elhelyezett két db
konténer ürítése.
A külterületi lakóingatlanokon
keletkező hulladék gyűjtésére szolgáló 4,5 m3-es konténerek ürítési
díja: 11.722.- Ft + áfa/ürítés. A hos�szabbítással egyetértett a testület.
A negyedik napirendi pontban
Bencsik István és Darányi József
földbérleti kérelmét tárgyalta a testület, melyet változatlan tartalommal egy évvel hosszabbítottak meg.
Kérelem érkezett a KMB lakás
bérlésére. Hojsza Krisztina kislányával, és párjával kérelmet nyújtott
be a lakás bérlésére, amit a testület
egy évre megítélt részükre.
Darányi Márta Gabriella kérelmet nyújtott be a Faluházban lévő
kis irodahelyiség bérlésére, melyben irodát szeretne működtetni. A
testület ennek elbírálását elhalasztotta.
Az EDF Démász Zrt.-vel évente
szerződünk villanyáram vásárlására. Korábban már kaptunk egy ajánlatot, melyet a képviselő-testület
elutasított. Újabb ajánlat érkezett,
mely elég kedvező árakat biztosít.
Ezt a testület jóváhagyólag elfogadta.

Bursa Hungarica
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2016. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot a szociálisan hátrányos helyzetű – jelenlegi és leendő – felsőoktatási hallgatók számára.
Részletes pályázati kiírás és további ismertető a www.emet.gov.hu internetes honlapon található.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
dr. Lajos Krisztina jegyző
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Névjegy és üzenet

Névjegy: Szabó Gellért
1957. december 12-én született Kecskeméten. Általános iskolai tanulmányait az akkor még Lászlófalva-ként nevezett település
Jász úti, tanyasi iskolájában végezte, majd a
Kecskeméti Piarista Gimnázium diákjaként
érettségizett. Hódmezővásárhelyen szerzett
1981-ben állattenyésztői, majd 1983-ban
állathigiénikus szaküzemmérnöki oklevelet,
ezután a helyi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgozott. 1990-ben a helyi MDF-csoport által támogatott jelöltként polgármesterré választották. A következő választásokon a
Szentkirályi Vágó János Gazdakör jelöltjeként nyerte el a tisztséget, jelenleg is a BácsKiskun megyei Szentkirály polgármestere.
1996 és 2010 között az Európa Tanács Helyi
és Regionális Közhatóságok Kongresszusa
(CLRAE) magyar küldöttségében volt képviselő. A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottság
munkájában 2006 és 2010 között, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségében 2010től tagként vesz részt. A Magyar Faluszövetségnek 1998 óta alelnöke, 2006 novembere
óta elnöke. Felesége Adorján Erika tanító.
Aktív kórusénekes, 24 éven át a Kecskeméti Pedagógus Énekkarban énekelt, jelenleg a
Kecskeméti Nagytemplom kórusának tagja.
Csellósként egyik alapítója a Bohém Ragtime
és Jazz Band-nek.
…………………………………………
Üzenet
Az alábbi írás arra a felkérésre született,
amit a polgármesteri posztot kezdettől betöltő 166 kollégám is megkapott, a 25 éves önkormányzati rendszer jubileumára egy könyv
elkészítéséhez. Üzenetek, tapasztalatok megfogalmazását kérték a szerkesztők az elmúlt
negyedszázad tapasztalataira alapozva.
A magyar önkormányzati rendszer legfőbb értékei:
Mik a magyar önkormányzati rendszer
legfőbb értékei? Természetesen a falvaink.
Mégpedig azért, mert az egészséges és józan
nemzeti tudatnak, a valódi önrendelkezésnek
ezek a közösségek a fenntartói. Hál’ Istennek
ehhez a küldetéshez még mindig elég sokan
vagyunk.
Városainkra nagyon büszkék lehetünk.
Azok a gazdasági teljesítmények, amikről a
híradásokban folyamatosan hallunk, azok az
európai színvonalú szolgáltatások, amelyek
csak nagyvárosainkban érhetők el, az a hatékonyság és gazdaságosság, amely egyebek
közt a kellő üzemméret közgazdasági elvének
érvényesülése következtében olyan kiváló országos mutatókkal kápráztat el bennünket, ez
mind nagyvárosainknak köszönhető. Hogyan
is tudnák a falvak hozni ezeket a számokat?
Becsüljük tehát és fejlesszük a nagyvárosainkat, hogy a mutatók még imponálóbbak
legyenek!
Közben azonban ne feledjük, hogy a nem-

zet-tudat, az önfenntartás, az áldozatkészség,
az egymás önzetlen segítése, a közösséget
építés és közösségalkotás, az egymás számára
hasznossá lenni igényének tudata a falusi közösségekben élhető meg igazán. Sajnos nem él
minden faluközösség ezzel a lehetőséggel, de
talán egyre több. Minél nagyobb számosságú
egy emberi közösség, annál nagyobb az esélye az egyén elveszésének, elszürkülésének,
az egyéni értékek és adottságok eltékozlásának. Nem más, mint emberi gyarlóság az oka
annak, hogy ha többen vagyunk, erősebbnek,
okosabbnak is hisszük magunkat. Pedig a talentumainkat nem demokratikus elvek szerint
bonyolított szavazás útján szereztük, még csak
nem is uniós pályázati támogatásból. Azokkal
elszámolnunk sem a Közreműködő Szervezet
felé, vagy az ellenőrző hatóságnak kell. Faluhelyen még megtapasztalható a közvetlen
emberi kapcsolatok lélekmentő ereje. Persze
van ellenpélda faluban is, városban is. De a
magyarországi falvak lakóközösségeinek túlélési esélye eddig mindig nagyobb volt, mint
a városiaké. Hitem szerint mi sem vagyunk
alábbvalók ezen a téren az őseinknél. Világrendszerek és kormányok váltják egymást, de
az egészséges faluközösség mindent képes
túlélni. Talán éppen azért, mert nem a nagyság
adja, hanem az emberi kapcsolatok milyensége, az egymásrautaltság tudata sokszorozza
meg a bajban a közösség erejét.
Nincs megírva az sehol, hogy ember és
ember, család és család, település és település
ne működhetne együtt olyan harmóniában, ami
az egymás segítésén alapszik, ami a teremtett
és általunk használt természeti javak, valamint
az alkotó közreműködésünkkel előállított termékek olyan elosztását biztosítaná, ami nem
mások kárán és elnyomásán keresztül nyújtana
tevékeny (azaz hasznos), de békességes életet.
Mai Magyarországunk legfőbb értékének azt
tekintem, hogy még mindig megvan az esélye
ennek az egyáltalán nem könnyen megvalósítható társadalmi-gazdasági viszonyrendszer
megvalósításának. A nemzet a globális világban is keresi helyét, és a társadalmunk belső
viszonyrendszere is próbálkozások sorozatán
van túl (és még hány kísérlet vár ránk), hogy
megközelítse ezt a harmóniát. A próbálkozások viszonylagos szabadságát, az önmagunk
urai-létünk kesernyés büszkeségét-biztonságát el ne veszítsük, és főleg el ne játsszuk!
Polgármesterségem legfontosabb tanulságai:
Néhány akkori munkatársam megszólítása után nagy elszántsággal készültem erre a
szerepre. Kezdettől fogva nem próba-szerencse alapon gondolkodtam arról, hogy a falum
választott vezetőjeként élére álljak a közösségünket erősíteni, az őseink örökségét megtartani és gyarapítani, a falustársakat jobbá tenni,
boldogítani akarók sorának. Tanyán nőttem
fel. Természet-közeli szabadságos közegben.
Négyen vagyunk testvérek, és szüleinktől a
saját képességeink legjobb kifejtésének, a
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munka becsületének, a mértékletes életvitelnek és a mások iránti tiszteletnek nemcsak
hosszútávon kamatozó kiváló példáját láttuk.
Első tanulság, hogy érdemes ezekre a gyökerekre támaszkodni, amely alap a faluközösségen belül nekem folyamatosan megadatott.
Igyekszem ezt a bizonyosságot nem véka alá
rejteni, hanem visszajuttatni a magam tapasztalataiból mindazt, ami majd az utódaink számára lesz megtartó erő.
Második említésre érdemes tapasztalás,
hogy ezerszer könnyebb egy beruházást lebonyolítani, mint emberi kapcsolatokat helyrehozni. Önmaga ellenében senkit nem lehet
boldogítani. Mégis fáj, ahogyan a környezetét
mérgezi valaki békétlenséggel, durvasággal,
kapzsisággal. Ugyanakkor a legnagyobb sikerélményt mégis a lehetőség felkínálása, a
„szükség van Rád” üzenetének közvetítése,
a tőlem és munkatársaimtól kapott bizalom
hatására mások felé is megnyíló lelkek egymásra (és valódi önmagukra) találása nyújtja
számomra.
Végül azt hozom fel, ami talán a legnagyobb boldogsággal tölt el: a Hazám e száz
négyzetkilométernyi földjén élő kétezer polgárának életkörülményeit a lehetőségeink között
folyton javítva közösen munkálkodni azon,
hogy Szentkirályt száz év múlva is békés,
termékeny élet jellemezze. Ehhez igyekszem
tisztességgel betölteni Szentkirály faluközösségének zarándokútján az előénekes szerepét.
Nem többet, de nem is kevesebbet ennél.
Miben kellene változtatni a jelenlegi önkormányzati rendszerben?
Nagy veszteségként élem meg a legutóbbi
években zajló és még mindig fokozódó szétfeszítését az állami és helyi ügyeknek. Főleg
amiatt, hogy mindkét szférát ugyanaz a halmaz
alkotja: Magyarország polgárai. Hitem szerint
nem létezik Jó és nem létezik Rossz Állam.
Szintúgy nincs jó, vagy rossz önkormányzati
rendszer. Csak szabad akarattal teremtett ember létezik, aki percről-percre választ Jó és
Rossz között, miközben boldogságát keresi.
A közösségek (települési és állami egyaránt)
nem hibáztathatók, mert nem vétkeznek. Csak
a bennük lévő alkotóelem, az egyén. Korszellem talán, hogy a politikai erőfölény képviselői
képtelenek ember-módon létezni. Ehhez nem
kellene más, csak ugyanazzal a nagyvonalúsággal kezelni a mások hibáit, rossz döntéseit, tévedéseit is, mint a magunkét, azaz tudni
(merni) bocsánatot kérni és megbocsátani. Országos szinten is, települési szinten is. Mert az
ember változhat, jobbá válhat – ha akar.
Mivel Hazánkban manapság őszinte dialógus nincs hatalom és ellenzéke között, így a
közjót sem érdemes keresni. E téren talán több
kivételt találunk a falvak körében. Pedig mielőtt maga alá temet bennünket a hazugságainkból, önzésünkből építgetett és önnön sorsát
anyagában hordozó szar-vár, el kell érnünk az
egymásért élés tőlünk elvárt színvonalát.
Nem az európai, de becsületes magyarként az emberhez méltó színvonalat!
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Faragó Pista bácsi emlékére
Második alkalommal került sor szeptember 5-én a Vágó körben az újkori szüreti felvonulásra. 2014-ben még részt vett Pista bácsi is a felvonuláson. Az ez évit már nem érhette meg, az
égi felvonulásról szemlélhette az emlékére rendezett ünnepséget.
A rendezvény szervezését, mint az elmúlt évben, Kara László
vállalta fel. A sok-sok vendéget Szabó Gellért polgármesterünk
köszöntötte, egyben felvállalta a narrátor szerepét is, helyt adva
Pista Bácsi emlékének. A finom ebéd után az egykori Vágó-köri
táncosok léptek a fűvel borított tánctérre, nagy sikert aratva. Természetesen a jelenleg is aktív táncosok is bemutatták tánctudo-

mányukat. A táncosok, a vendégek ezután fogatokra szálltak, és a
közeli Kocsérra vonultak zene és nótaszó kísérettel, hiszen annak
idején Pista bácsi szervezésében is így zajlott a szüreti felvonulás.
A szomszéd kis falu apraja-nagyja várta a látványosan érkezőket. A beköszöntő és fogadó beszédek után itt is bemutatkoztak
táncosaink. Nagy izgalommal került sor a „legszebb fogat” cím
elnyerésére, melyre a közönség közreműködésével került sor. A
legtöbb szavazatot Kara Anita érte el fogatával, jutalma egy emlék
kupa és természetesen oklevél. Kocséron került sor az örökösen
zenészeket szállító fogatos kitüntetésére is. Az ezért járó érmet
Vince László fogatos kapta. Hazafelé úton rövid bemutatkozásra a felvonuló meg álltak a Napsugár Presszónál. Bealkonyodott
mikorra a vendégsereg visszaért a Vágó körhöz, hogy aztán a
Parádia együttes zenéjével hajnalig mulassanak. Köszönet mind a
szervezésben részt vevőknek, és természetesen a táncosoknak és a
vendégeknek, az emlékezőknek a szép napért. V.F.

Mindenki egészségére. Kara László /balról/ és szabó Gellért polgármester

A főbírók, Kiss András és Varga Márta házaspár

A jövő táncosai

A legszebb fogat díjazottja Kara Anita

Méretarányosan kicsiny fogat

Táncosaink
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Szentlőrinc csapatvezetője nyerte a
Szentkirályi Fair Play Díjat a Nemzeti Vágtán
Budapest, 2015. szeptember 21
Idén először különdíjjal jutalmazták
a Nemzeti Vágta legsportszerűbb résztvevőjét. A hagyományteremtő szándékkal alapított Szentkirályi Fair Play Díjat
a Szentlőrinc városát képviselő csapat
vezetője nyerte el a versenyen.
Az évről évre egyre nagyobb tömegeket megmozgató Nemzeti Vágta a versenyzésen túl mára a tradíciók és az összetartozás jelképévé vált. A Szentkirályi
Fair Play Díjat annak a résztvevőnek
ítélik oda, aki a Vágta szellemiségét és
szabályait leginkább tiszteletben tartva,
etikus magatartásával a résztvevők és a
nagyközönség számára egyaránt példát
mutat.
A budapesti döntőben nem volt kön�nyű dolga az ítészeknek. A díjat odaítélő bizottság tagjai – Lázár Vilmos, a
Nemzeti Vágta elnöke, Lázár Zoltán és
Mondok József társelnökök, Babochay
György, a Nemzeti Vágta versenybíróságának elnöke és Balogh Levente, a
Szentkirályi Ásványvíz Kft-t is tulajdonló Central European Mineral Water
Holding elnöke – végül egyöntetűen
Arató Barnára, Szentlőrinc csapatvezetőjére szavaztak sportszerű viselkedéséért.
A középfutamokban mindig csak
az első lovas, az első település juthat
tovább, ami még inkább nyerésre sarkallja a versenyzőket. Az egyik középfutam
öt lovasa óriási lendülettel vágott neki a
távnak. A szentlőrinci ló az utolsó körig
a második helyen volt, de a cél előtti

kanyarban egyik ellenfelét akadályozva
tört az élre, majd futott be elsőként. A
szabálytalanságért a lovast a Nemzeti
Vágta versenybírósága diszkvalifikálta, így a középdöntőért járó pénzdíjat
és a döntőbe jutásért járó dicsőséget is
elvesztette. Arató Barna csapatvezető a
versenyről készült felvételt megtekintve
a versenybíróság döntését elfogadta, és a
lovasa tettéért elnézést kért.
„A Nemzeti Vágta a közösségek
összekovácsolását tűzte ki célul, valamint azt, hogy sportszerű körülmények
között, a hagyományokat felelevenítve
ismét megszerettesse a magyarokkal a lóés lovassportot. Örömmel üdvözöltük a
Szentkirályi Fair Play díj megalapítását,

hiszen ez az elismerés még tovább erősíti
a verseny szellemiségét.” – mondta el
Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke.
„Szentkirály a Nemzeti Vágta elindulása óta minden évben ott van a mezőnyben. A település és a verseny elkötelezett
támogatójaként fontosnak tartottuk, hogy
elismerjük azokat, akik a fair play szellemében versenyeznek, hiszen a tisztességes verseny szabályainak betartása az
üzleti életben is az egyik legfőbb alapelvünk. Bízom benne, hogy a díj a jövőben
is ösztönzésül szolgál a sportszerű versenyzésre.” – fejtette ki Balogh Levente,
a Szentkirályi Ásványvíz Kft-t is tulajdonló Central European Mineral Water
Holding elnöke, a díj megalapítója.

Megvannak Bács-Kiskun megye legjobb pálinkái
A „Megye Bora” verseny után
idén először a megye pálinkái is ringbe szállhattak: a Kecelen megrendezett Kárpát-medencei Pálinka- és
Párlatverseny, valamint Bor-, Pálinka- és
Párlatszépségverseny keretein belül ezúttal Bács-Kiskun megye legjobb szőlő- és
gyümölcspálinkáját is kiválasztották.
284 nevezés érkezett a versenybe
összesen 5 országból, mely párlatok egy
komoly bírálati rendszer alapján bronz,
ezüst és arany minősítést szerezhettek. A szakmai és társadalmi zsűri által
legmagasabb pontszámmal díjazott, és
aranyminősítést szerzett 8 párlat közül
kellett a zsűrinek - természetesen vakon
- kiválasztania a megye legtökéletesebb
gyümölcs- és szőlő pálinkáját. Idén

Bács-Kiskun megye legjobb gyümölcspálinkája a Madarasi barackpálinka lett,
a legjobb szőlőpálinka címet pedig a
Kunság-Szesz Zrt. Mátyás Irsai Olivér
szőlőpálinkája nyerte. E két párlat egy
éven át viselheti a „Megye Pálinkája”
kitüntető címet. Az Önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a borok után a helyi
pálinkák is megmérettessenek egy hagyományteremtő célú eseményen, ezzel is
segítve a térség pálinkafőzdéit termékeik népszerűsítésében. Rideg László, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
a díjak ünnepélyes átadása után elmondta: örül, hogy végre sikk lett a kulturált
pálinkafogyasztás, családi és munkahelyi
rendezvényeken, baráti összejöveteleken
egyre gyakrabban kerül az asztalra jó

minőségű pálinka. Ígéretet tett arra,
hogy a két díjnyertes pálinka jó hírnevét
az önkormányzat öregbíteni fogja hazai
és külföldi rendezvényein egyaránt. A
8 éves múltra visszatekintő rendezvény
méltó ünneplése volt a hungarikumok
közé tartozó pálinkának, s a szervezők
biztosak a jövő évi folytatásban.
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Tupa gyermekei – avagy a missziók világnapja
Október utolsó előtti vasárnapja a mis�sziók világnapja, amely minden keresztény
közösség és egyén számára felhívás az evangéliumról való tanúságtételre.
De nem csupán a távoli országokban szolgáló missziós papok vagy szerzetesek napja ez,
hiszen bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe,
amikor missziós feladatot lát el. Az, hogy ki
hogyan éli meg a keresztény hitét akár egy családban, akár egy nagyobb közösségben, másokat hozhat közelebb Istenhez vagy távolíthat el
Tőle. Az életpéldánknak kell követendő modellé válni. Mi ez, ha nem misszió?
Ehhez kapcsolódóan szeretnék egy régi,
kedves ismerősünkről írni, Rostás Sándor
verbita misszionárius atyáról, aki szeptember
26-án Szentkirályra érkezett pár napra.
Jó néhány éve találkozunk vele rendszeresen és nagyon nagy örömmel töltött el minket,
hogy újra itt köszönthettük templomunkban.
Nem egyszer magával hozta kis gyűjteményét
is, amelyben kitömött krokodil, békepipa, faragott őserdei élőlények, indián mintázatú keresztek és rózsafüzérek tanúskodtak múltjáról.
Talán vannak még olyanok, akik nem ismerik vagy nem tudnak túl sokat róla, ezért
egy kis összeállítást szeretnék közölni eddigi
munkásságáról és az itt töltött hétvégéjéről.
Rostás atya 1932. szeptember 5-én született Szegeden. A gimnáziumot a helyi piaristáknál végezte majd 1949-ben belépett az Isteni Ige Társasága szerzetesrendbe.
A rend feloszlatása után Szegeden és Budapesten végezte teológiai tanulmányait. 1956.
június 17-én szentelték pappá, 1956 és 1992
között a Szeged-Csanádi egyházmegyében teljesített szolgálatot.
A rendszerváltáskor a rend hivatalban lévő
magyar provinciálisa az új törvények életbe
lépésével ismét bejegyeztette az Isteni Ige Társaságának Magyar Rendtartományát. Ezzel a
verbita rend negyvenévnyi illegális magyarországi működés után újra legálissá vált.
Azonban a korábbi évtizedek nem múlhattak el nyom nélkül. Bár sokan kitartottak,
a kommunista stratégia már nagyrészt elérte a
célját. Mivel fiatalok felvételére törvényesen
nem volt mód, és a rendtestvérek nagyrészt el
voltak zárva a világegyháztól, a magyar tartomány meglehetősen elöregedett. Elsőként Gaál
Jenő tért haza Paraguayból, valamint Bellér
Lajos a Fülöp-szigetekről. Más lehetőség nem
lévén, a kőszegi plébánián fogadták be őket.
Mivel a plébános akkor már súlyos beteg volt,
és rövidesen el is hunyt, a szombathelyi püspök és a kőszegi hívek is nagyon megörültek a
váratlan hazatérőknek.
Közben több, a kommunizmus éveiben az
ország különböző pontjain élt rendtestvér szintén csatlakozott a kőszegi közösséghez, ahogy
Rostás Sándor atya is. Soha nem feledte, hogy
Isten őt háromszoros feladatra szólította. Arra,

hogy egyszerre legyen pap, szerzetes és hittérítő.
1992-ben követhette hivatását és mis�sziós szolgálatra kapott kiküldetést Argentína
Misiones tartományába, a guarani indiánok
közé, ahol három évig hirdette Jézus Krisztus
evangéliumát az ő nyelvükön.
Harminchat évig várt arra, hogy vállalt
hivatását ott gyakorolhassa, ahol arra a legnagyobb szükség van: hatvanévesen jelentkezett
tehát egy olyan feladatra, ami fiatalnak is embert próbáló…
lőször el is utasítottak, de a személyes
meghallgatáskor arra hivatkoztam, hogy nem
magam miatt, hanem a politikai körülmények
miatt nem tudtam előbb szolgálatra jelentkezni. Ennek hatására végül is engedélyezték,
hogy Argentínában, az Iguazú-vízesés környékén, a dzsungellakó guarani indiánok között
végezhessek missziós szolgálatot. Életem ezzel
vált teljessé. Végtelenül hálás vagyok, hogy ezt
a hivatást még így betölthettem.
A guarani indiánok megdöbbentően tiszta lelkülettel és teljes odaadással fordulnak
Krisztus tanítása és a "pai", azaz a missziós
pap felé. Felejthetetlen élményem, amikor az
egyik indián közösségben felkértem egy as�szonyt, hogy olvasson fel. Ő pedig a két-három
hónapos csecsemőjével odaállt és miközben
szoptatta gyermekét, felolvasta a szentleckét.
A testi-lelki táplálékot egyaránt nyújtó, keresztény, anyai hivatás megvalósításának szimbóluma volt számomra ez a kép.
A guaranik TUPÁ-nak nevezik istenüket,
Ő mindennek teremtője és a Pacha mamá-n
(Földanya) keresztül gondoskodik az emberről. Ezt a hitet egészítjük ki a Tupa fiáról, Jézusról szóló tanítással, aki csak jót cselekedett
az emberekkel, csodálatos dolgokat tanított
nekik és az örök boldogságra vezeti őket.
Sokszor idéztem nekik anyanyelvükön a
Bibliából, Isten hozzájuk is intézett Igéjéből.
Egyik első érdekes és megható tapasztalatom
az volt, hogy milyen szépen, nyugodtan és figyelmesen leültek körém, mikor azt mondtam
nekik, hogy megosztom velük Isten üzenetét.
Tudtam, hogy az egész Szentírást nem tudom
elmondani nekik egy szuszra, de sikerült megtalálnom azt a mondatot János evangélista sorai között, amelyre a későbbi tanításaimat is
építhettem: "Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne,
az el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
A guaranik csaknem száz százalékosan
teljesítették vallási életük gyakorlatát, s ezt
egyáltalán nem érezték, nem érzik tehernek. Az
ő vallásosságukat következetes elkötelezettség
jellemzi. Nincs például szavuk Isten káromlására, mert ez indokolatlan és igazságtalan
lenne. Náluk ez lehetetlen, mert annyira tisztelik a világ teremtőjét, aki szereti az embert

és gondoskodik róla.
A misszióban minden
mozgásképes ember
ott van a szentmisén.
A családban végzett közös ima mindennapos
gyakorlat. A betegekről és öregekről a közösség gondoskodik. A gyermeket örömmel fogadják és jó példájukkal nevelik. Ők tehát a Tupa,
azaz Isten igaz gyermekei, s most már Krisztus
követői is, példamutató testvéreink.
Igaz, hogy ma már itthon élek, de missziós
igazgatóként hármas feladatom van most is.
Egyrészt fel kell ébreszteni keresztény hittestvéreim lelkében a missziós kötelezettség tudatát, ami nemcsak az egyes szerzetesek feladata, hanem minden keresztényé. A világmisszió
ügye ez, mely szerint akihez még nem jutott el
az Evangélium, annak fel kell ajánlani a lehetőséget, hogy Krisztus követőjévé váljon.
Második feladatom, hogy a missziók anyagi hátterét megszervezzem. Harmadik feladatként pedig a Pápai Missziós Műveken keresztül
képezem ki azokat a fiatalokat, akik felismerték lelkükben a szándékot, hogy hivatásuk az
idegen országokban az evangélium, Krisztus
örömhírének hirdetése.
Sándor atya
igazi misszionárius: nem csak a
dél-amerikai őserdőben, hanem
itt, hazánkban is.
83
esztendősen
pár nap alatt Kőszegről Solymárra
utazott, majd hozzánk Szentkirályra
- eltelve fáradhatatlan energiával, szeretettel és
lelkesedéssel. Állandóan kutatja, hogy hol van
szükség rá és keresi Isten neki szánt feladatait.
Ez a hétvégéje is betegek és idősek látogatásával, gyóntatással és szüntelen szolgálattal telt.
Szív- és lábproblémákkal küszködve is
járja a misszionáriusok sokszor ténylegesen,
máskor képletesen is nehéz és kihívásokkal
teli útját. Imádkozzunk érte, hogy minél tovább tehesse ezt.
(Sz.Sz.I.)

Kalendárium:

2015. október 15. – november 15.
Október 18. Szent Lukács evangélista
Október 23.: Nemzeti Ünnep,
Kapisztrán Szent János
November 1.: MINDENSZENTEK
ÜNNEPE
November 2.: Halottak Napja
November 5. Szent Imre
November 11. Szent Márton
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Az imádság
Az imádság – IMÁDAT. Isten
imádata.
De egyben kapcsolatfelvétel is.
Mert ő találkozni akar velünk az
imádság idejében.
Ezért az imádság nem a kéréseink
felsorolása, mintha egy automatába bedobálnák a megfelelő érméket,
hogy azután kézhez kapjuk, amit szeretnénk. A „kérjetek és adatik néktek”
ígéret nagy félreértése ez – hiszen
kiemelve a helyéről ezt a mondatot
akár jelenthetné ezt is. S valóban, vajon hány ember hagyta abba az imádkozást, mert „nem hallgatta meg” Isten, hiszen nem adta meg, amit kért?
A kérés valójában csak az imádat
részeként működik – ha kiemelten
hálás vagyok, hogy egyáltalán megszólíthatom Istent. „Ha megmaradtok
énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok,
kérjetek és megadatik néktek.” (Jn
15,7). Őszinte lehetek előtte, tehát kimondhatom, mit szeretnék – de úgy,
mint egy király előtt. Mint aki tudom,
hogy ő az egész világmindenség ura.
Úgy, mint aki tudom, hogy ő is akar
tőlem valamit. Nem arra vár, hogy
kívánságainkat teljesíthesse, hanem
hogy megismerjük őt, s nekünk szó-

ló akaratát. Hogy beszélgethessünk
vele életünk céljáról. Hogy éljünk
a vele való kapcsolat lehetőségével.
Hiszen az idézett mondat folytatódik
is: „keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek.” – s akkor
már a mondat egy folyamatról szól,
egy kapcsolatról, amelyben kérünk,
keresünk és zörgetünk. Amelyben
kitartás van, és válaszlehetőség is.
Nem azonnali „kapás”, hanem útkeresés, célhoz érkezés – s még ott is
zörgetés. Bölcsnek tartanánk azt a
szülőt, aki mindig csak csokit adna
gyermekének – pusztán azért mert
azt kér tőle? A szülőnek sokkal több
a dolga, nagyobb a felelőssége, mint
hogy kiszolgálja gyermeke vágyait.
Istennek is sokkal összetettebb a ránk
vonatkozó akarata, sokkal teljesebb
közösségre hív, mintsem hogy csupán akár naponta változó kéréseinket
beteljesítse. Mindemellett még ebben
is fantasztikusan irgalmas, ötletes és
figyelmes, sőt egészen megrendítő,
hogy személyesen válaszol imádságainkra. S ha teheti, nem tagadja
meg apró kívánságainkat sem. Mert
fontosak vagyunk neki. Így az imádság idej Isten jelenlétének erőterévé”
válik, ahol valóságosan megtapasz-

taljuk, hogy velünk van. Hogy szeret
minket, s vágyik rá, hogy megértsük
szándékait. Hogy nem időnk feleslegét akarja csak, hanem szívünket,
életünket betölteni áldásaival.
Ezért az imádság különleges alkalom. Lehet egyszerűen csendben
lenni Isten előtt. Lehet énekkel, szavakkal imádkozni. Lehet sírva, lehet
örömmel ujjongva dicsérni őt.
Az imádságot maga Isten „parancsolja”, ajánlja – de nem neki van
szüksége imádságainkra. Nekünk
van szükségünk arra, hogy „ráhangolódjunk” Isten hangjára. Ahogyan
egy hatalmas zenei mű megszólaltatásához is egy zenekarnak mindenek
előtt a hangszereket rá kell hangolni
a „közös A” hangra. Csak ezután tudnak együtt muzsikálni.
De hogyan?
Az imádság formái közül 5 olyat
említünk, ami egyedül és közösségben is gyakorolható. Ülve, állva, kezet felemelve, letérdelve, csendben
és hangosan.
Magasztalás, dicsőítés
Bűnvallás
Hálaadás
Könyörgés, kérések
Közbenjárás

Alkalmaink
Október 13. Presbiteri gyűlés, kedd 18.30
Október 16. Filmklub, péntek 18.30
Október 20. Bibliaiskola, kedd 18.30
Október 25. Újbori hálaadó Istentisztelet úrvacsorával, vasárnap 10 óra
Október 30. Reformáció emlékünnepi és vigasztaló zenés dicsőítő est, péntek 18 óra
November 1. Vigasztaló Istentisztelet, vasárnap 10 óra
November 3. Bibliaóra, kedd 18 óra
November 10. Presbiteri gyűlés 18 óra
November 13. Filmklub 18 óra
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Szüreti felvonulás 2015. szeptember 19.
Elvonultak a viharfelhők falunk fölül, immár semmi nem
akadályozta a délutáni látványos felvonulást. Az ebéd befejezésének idejére megtelt a piactér táncosok és fogatok látványára várva. A kisbíró közhírré tette a nap programját, a lakosságot meghívta az esti szüreti bálra. Kezdődött a vigasság
tánccal a piactéren, és folytatódott fogatokon nótázással az Ifjúság lakótelepig, ahol már nagy érdeklődéssel, itallal, szendviccsel és süteménnyel várták a felvonulókat. Az ifjúság utca
végig megtelt fogatokkal, vendégekkel. A látványos műsor
után vissza a faluba, ahol még két „megállóhelyen” várták a
felvonulókat. Hiába a korai indulás, csak beesteledett mikorra
a felvonulók a művelődési házhoz értek, hogy a vacsora után
részt vehessenek, a hagyományos Szentkirályi szüreti bálon.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a vendégfogadó
utcák lakóinak, akik időt, pénzt nem sajnálva fáradoztak a felvonulók fogadásán. Ifjúság utcában külön köszönet Lángosné
Erzsikének, aki az ottani vendéglátást szervezte, de köszönet
azon külterületi lakóknak is, akik az Ifjúsági lakótelep vendéglátásához járultak hozzá, valamint Kissné Varga Mártikának,
aki szintén nagyban segítette a lakótelepi fogadást.A Kossuth
utca és Arany János utca lakóit Darányiné Mártika, a Petőfi
Sándor és Alkotmány utca lakóit Pápainé Terike és Kutasiné
Icu koordinálta.Köszönet minden fogatosnak és lóhátasnak,
aki a felvonuláson részt vett. László Benjamin szokás szerint

a fogatok irányítását végezte, valamint az ebédet főzte, köszönet érte.A fogatosok kínálásáért Bimbó Ferencnek jár köszönet. Ádámné Juliska néninek, Madiné Klárinak, Csordásné
Juliskának, Hunyadiné Marikának, Gulyásné Vári Editnek az
ebédhez való előkészületekért és a vacsora készítéséért jár köszönet. Elismerés jár Tóth-Baranyi Mariannak és Rohácsné
Kiss Teréziának, akik az ebédet osztották és segítettek a bálterem berendezésében is. A kemencefűtőnek is köszönet jár,
aki nem más, mint ifjabb Kutasi István, ugyanis a vacsora a
kemencéinkben sült. Faragó Józsefnek és feleségének Klárikának a bíró-pár szerepért, a kisbíró szerepért pedig Kerekes
Istvánnak és Oláh Dávidnak jár az elismerés. Varga Józsefnek
is köszönjük a sok segítséget. A tombolatárgyak felajánlóinak
ajándékaikat, Revuczky Bélának a szőlőt köszönjük, ami a
termet díszítette. Természetesen köszönet a tánccsoportnak és
vezetőjének Takácsné Kis Mártának a színvonalas szórakoztató táncokért. Köszönet mindenkinek, aki valami kicsivel is
hozzájárult, hogy a felvonulás napja minél szebb legyen. Az
útvonalat a Tiszakécskei rendőrőrs gépkocsija és a Polgárőr
egyesület tagjai biztosították. Végül a rendezvény lényegi
közreműködőjét illesse a hála és elismerés, aki mindenre részletre kiterjedően kézben és észben tartotta a Szüreti Mulatságot: szívből köszönjük Gergelyné Marika fáradozását.

Együtt a szórakoztató csapat

A vidám hangulatról a MIXER együttes gondoskodott

Táncosaink az Ifjúság utcában.

Vidám hangulatból nem volt hiány
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A szerkesztő mint egyszemélyes zsűri „A legszebb csikóslány” díjat
Szente-Varga Máriának ítélte

9. oldal

Persze volt azért büszke csikós legény is

Szent Mihály napi vigasságok
Harmadik alkalommal került sor a jeles napi vigasságokra.
Az egész napos kellemetlen esős idő sem akadályozta meg a
marhapörköltfőző versenyt, hiszen tető alatt fortyogtak bográcsokban a szebbnél szebb, szemnek is tetszetős pörköltek,
terjengtek a finom illatok a levegőben. A zsűri alapos megfon-

tolás után Kovács Menyhért pörköltjét találta méltónak, hogy
az első helyre tegye. A zuhogó eső ellenére a gazdák szép
számmal vettek részt a gépfelvonuláson, bejárva községünk
utcáit, demonstrálva, hogy elérkezett a számadás napja. V.F

A legfinomabb pörkölt.

Darány Márti a fiatal korosztályt képviselte a versenyen

Részlet a gépfelvonulásról.

Muzeális gépet is láthattunk.
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Gratulálunk, Attila!

2015. október

Meghívó
A TÁMOP-6.1.5-14-2015-003 „Egészséges BácsKiskunért” komplex emberi erőforrás fejlesztési
program keretén megvalósuló

SZÜLŐNAVIGÁTOR,
SZÜLŐI KLUB programra
várjuk szeretettel a szülőket, nagyszülőket, nevelőket, és minden érdeklődőt.
Időpont és helyszín: 2015. október 12. hétfő, 16
óra – Szentkirályi Faluház
Téma: A gyereknevelés sajátosságai és kihívásai
– szülői minták és szerepek
Előadók: Vajda Zsolt szociális munkás és Scheer
Ferencné szociálpedagógus
A rendezvény interaktív módon, klubfoglalkozás
jelleggel, beszélgetésekkel próbál választ keresni a
felmerülő kérdésekre.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Vörös Attila, iskolánk 7. osztályos tanulója, szeptember
27-én részt vett a „Hírös félmaraton” futóversenyen. Szokásához híven most is nagyon szép eredményt ért el. A 14
km-es távon elsőként ért be a célba. Gratulálunk neki és
büszkék vagyunk rá.
Hajrá Attila!
Baukó Ferenc testnevelő

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola az
1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezését
2015. október 22-én, csütörtökön 11,30 órakor
tartja a művelődési házban.

FEGYVEREK ÉS VIRÁGOK
Ünnepi műsor a 7. osztály előadásában
Felkészítő tanár: Ádámné Péli Andrea
Az ünnepi műsor előtt 11,15 órakor koszorúzást
tartunk a Hősök emlékművénél.
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre,
ünnepeljünk együtt!

Gyalogoljunk együtt!
Iskolánk csatlakozott a Világ Gyalogló Napja
(World Walking Day) rendezvénysorozatához.
A gyaloglónap célja, hogy népszerűsítsük a gyaloglást, hiszen a rendszeres séta alkalmas módszer
egészségünk megőrzésére. Nincs korosztályhoz kötve, társakkal, barátokkal együtt sétálva, beszélgetve
igazán kellemes időtöltés is lehet.
A szentkirályi gyaloglónap időpontja:
2015. október 21. szerda
Indulás az iskolától 13,30 órakor.
Útvonal: Iskola – Református templom – Katolikus templom – Ásványvíz Kft – Iskola (kb. 5 km)
Az egyik helyszínen Szentkirály nevezetességeiről szóló totót kell kitölteni a résztvevőknek.
Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat, fiatalokat és
fiatalos nyugdíjasokat: gyalogoljunk együtt!
A program jelszava:
„Ismerd meg lakóhelyed gyalog(lással), kirándulj az ezerszínű természetben a szürke hétköznapok
után!”
Fontos tudnivaló: FUTNI TILOS!

KAZS
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Kelkáposzta felfújt
Hozzávalók: 1 kg kelkáposzta, 5 db tojás, 5
dkg liszt, 15 dkg vaj, 6-7 dkg zsemlemorzsa, 3
dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt, só, bors
A sütőt 165 C-ra (légkev.) melegítjük. Az őzgerinc
formához igazodó tepsit felöntjük kétharmad részig vízzel és betesszük a sütőbe. Ez azért fontos, mert amíg a
hozzávalókkal foglalkozunk, a sütő és vele a vízgőz is
eléri a kívánt hőmérsékletet.
A kelkáposztát félbevágjuk, kitorzsázzuk, majd
leveleire bontjuk. Lobogó sós vízben puhára főzzük,
majd hideg vízben lehűtjük. Kissé a kezünkkel kinyomkodjuk, majd konyhai gyorsdarabolóban felaprítjuk.
Összekeverjük a tojások sárgáját a liszttel és 10 dkg
olvasztott vajjal, sóval, borssal, esetleg ízlés szerint 12 gerezd zúzott fokhagymával. Adjuk hozzá a finomra
reszelt sajt felét. Ha lágynak ítélnénk a masszánkat, 1-2
evőkanál zsemlemorzsa is kerülhet bele, amivel szintén
alaposan összedolgozzuk.
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, majd két
részletben az ízes kelkáposztása masszához keverjük.
Tudjuk, hogy az első fele keveredik, a második lazít. A
maradék vajjal kikenjük a választott formát. Esetünkben
egy 1 literes őzgerinc formát a maradék vajjal kivajazunk, majd finom zsemlemorzsával behintjük és a mas�szát beletöltjük.
Ekkorra a sütő és a benne lévő vízfürdő is eléri a
kívánt hőmérsékletet. Óvatosan belehelyezzük a megtöltött őzgerinc formát, 35-40percig pároljuk. Ha a
közepébe szűrt tű már nem ragacsos, elkészült. Óvatosan
kivesszük a sütőből, 1-2 percig hűvös helyre tesszük,
majd egy határozott mozdulattal a sütési felületet egy
vágódeszkához ütjük. Ha jól dolgozunk, egyben kijön a
formából. Ujjnyi vastagon felszeleteljük, reszelt sajttal és
langyított tejföllel tálaljuk.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek
Született: Kovács Bálint 2015.09.11. anyja neve:
Balla Tímea, Bene Kristóf 2015.09.15. anyja
neve: Csordás Éva
Elhunyt: Csordás Lászlóné Kuli Mária élt 67
évet

Lakodalmas
hűtőkocsi bérelhető.
É: 0630/9532-982
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Szeptember időjárása
Az ősz első hónapja, amikor még erőlködik a nyár. Nem
volt ez másként az idén sem. Igazi nyári napok voltak az
első 3 napon, 30 C közeli értékekkel. Ezt követte egy átlagos
hőmérsékleti időszak a hónap közepéig. Ekkor ismét 28-30 C
fokokat mutattak a hőmérők. Fázós napok következtek 25-től,
itt-ott a mélyebben fekvő helyeken megjelent a dér, persze
ez ilyenkor már nem ritkaság. Csapadék viszonyok: 4-én 3,5
mm, 5-én 9,2 mm, 10-én 7,5 mm, 11-én 1,6 mm, 19-én 4,2
mm, 25-én 14,3 mm, 26-án 12,4 mm. Összesen 52,7 mm. A
sokévi átlag: 34 mm. Szeptember végére már lehet mérleget
vonni az idei év mezőgazdasági eredményeiről. A kukoricát
és a napraforgót leszámítva átlagos terméssel fejezhettük be
a betakarítást. A július volt egy aszályos hónap, ez pecsételte
meg a kukorica sorsát. Nagy forróságok ellenére a dinnye-, a
paradicsomszezon tovább tartott az ezelőtti évek időszakától.
Nagy valószínűséggel ez már a tudatos aszály elleni „védekezésnek” köszönhető. Itt számításba jöhet a szárazság tűrő fajták
bevezetése, az optimális vízutánpótlás biztosítása. A nagy forróság miatt talajaink még jelenleg is erősen vízhiányosak, csak
a felső 30-40 cm-es réteg nedves. Alatta hamu száraz, még az
öntözött területeken is. Ezt a talajvízveszteséget elsősorban az
intenzív vízkivétel okozza, de legalább ekkora talajvíz elvonást
okoz a légköri aszály, melyben a növények vízszükséglete a
többszörösére emelkedik. A mélyen gyökeresedő fás szárú
növények az altalajból is elvonják a vizet. (A fákkal mocsarakat
lehet kiszárítani.) Globális felmelegedésről igen sokszor esik
szó. Egy biztos tény, hogy az elmúlt nyáron rekordot döntött a
hőségriadós napok száma. Ilyen még nem volt, ötször rendeltek
el 5 napnál tovább tartó hőségriadót. Persze az indokoltságát
mindenki érezhette a saját bőrén. Egy kis politikát is belekeverve, az intenzív migrációt 3 éves rendkívüli szárazság előzte
meg az emigrációs térségekben. Valószínű, hogy nemcsak
politikai, hanem megélhetési gondok miatt is kelt útra új hazát
keresni sok millió ember, menedéket keresni a probléma elől.
Térségünkből a gólyák igen korán, augusztus 10-e körül elköltöztek. A fecskék is szeptember 20-ára eltűntek. A népi megfigyelés szerint, ha Szent Mihály napig kitartanak, hosszú ősz
lesz. A fecskék szerint ez nem biztos. Persze a természet is már
megkeveredett. Érdekesség, hogy igen sok kacsafarkú szender
lepkét láthatunk. A meteorológusok sincsenek egy véleményen.
A hazai tudósok az utóbbi évekhez hasonló telet jeleztek tudományos számításokra alapozva. A NASA tudósai viszont az
északi féltekére szokatlanul kemény telet prognosztizálnak napfizikai jelenségekre alapozva. Majd meglátjuk. További érdekességek, hogy a darazsak egyes fajtái már szeptember közepén
telelő helyekre vonultak. Egyedül a németdarazsak dézsmálják
még mindig a szőlőt és a gyümölcsöket. Könyvtárunkat az
ősz folyamán rendszeresen felkeresték a denevérek nappali
pihenőhelynek. Valószínű, hogy e sokunk számára ismeretlen
kis emlősök eddig a kivágott fűzfák odvaiban tanyáztak. Mivel
élőhelyüket nem akarták elhagyni, ezért közeli búvó helyet
kerestek. Persze lehet egyszerű denevér-lakokat készíteni és a
közelben elhelyezni. Időjárási érdekességek: 1947. október első
napjaiban nappal is csak 0 C fokokat mértek, míg 2009. október
8-án még 28 C fok volt, rá egy hétre 15-én havas zimankó 1-4
C fokkal. 1543 októberében elmosta az utakat az eső, 1649-ben
hegyoldalak csúsztak le a völgyekbe a sok eső következtében.
Az 1860-as években három évig aszály volt, és a Fertő-tó majdnem kiszáradt. Ekkor sáskajárás alakult ki. Vecsei

Figyelem! Figyelem!

Papírgyűjtés
A Szentkirályi Általános Iskola
ismét papírgyűjtést szervez,
2015. november 3 -án,
kedden 10 órától,
az iskola melletti sportpályán.
Kérjük felesleges papírjaikat összekészíteni és a gyermekeknek átadni.
Köszönjük!

A Tornacsarnok galériáján
konditerem nyílt

október 5-től, hétköznapokon, csütörtök kivételével
15-től 20 óráig.
A gépek egy órára vehetők igénybe 500 Ft-ért,
de lehetőség van bérlet vásárlására is,
mely 5000 Ft/12 alkalom.
Időpontfoglalás és részletek Ádámné Csordás Juditnál,
a 20/2030556-os telefonszámon.

Tájékoztató ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatala tekintettel a rókák 2015.
évi őszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampányára Kecskemét Járás és Tiszakécske
Járás közigazgatási területén 2015.
október 3. napjától számított 21
napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

• kutyát tartási helyéről csak pórázon
vezetve és szájkosárral szabad kivinni;

Az ebzárlat tartama alatt
• tartási helyén minden kutyát és
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy
azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki
nem szökhetnek;

A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az érvényes veszettség elleni
védőoltással rendelkező
• a vadászebek,
• a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
• a katasztrófa-mentő ebek,
• a segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek

• a település területéről kizárólag
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy
macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata
után és engedélyével szabad kivinni.

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

• rendeltetési céljuknak megfelelő
használatuk idejére.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára, de legfeljebb kilencven napra. Amennyiben a kóborló eb vagy
macska veszettség elleni oltottsága
nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése
nem oldható meg biztonságosan, az
állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az
állatvédelmi előírások megtartásával
le kell ölni.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok
összevezetésével járó rendezvény
nem tartható.
(Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal) 76/513-713

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.

