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Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük!
Anyukám, anyukám
Anyukám, anyukám, találd ki,
Hogy az én kincsem, ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te?
Ültess gyorsan az öledbe.
Anyukám szeretlek.
Anyák napján Téged
virággal köszöntelek,
és csak annyit mondok:
Anyukám, szeretlek!
Anyukám szeretlek,
virággal köszöntlek,
mint a gyönge gyökér
a jó anyaföldet

Gondoztál nap, mint nap
aztán évről évre
Tanítottál dalra, szóra,
szívre szépre.
És ma anyák napján,
mint a mag a földet,
életadó anyám,
virággal köszöntlek.
Reggel óta tanakodtam,
mit mondhatnék teneked?
Olyan szépet gondoltam ki,
Elmondani nem lehet.
Nem leltem rá szavakat,
még verset sem találtam.
Minden, amit elmondhatnék,
itt van egy szál virágban.

DUPLA DIADAL!
Ha Zrínyi, akkor matekverseny,
méghozzá a legrangosabb Magyarországon, és hogy miért érdemes
odafigyelnünk? Mert ebben az évben
két szentkirályi fiatal is meghívást
kapott az ünnepélyes díjkiosztóra.
Iskolánkat Kovács Rita képviselte,
aki idén a közel 400, 6. osztályos induló közül a hetedik helyezést érte
el. A szakközépiskolások versenyében, a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állhatott fel a 10. osztályos
Ádám Kristóf, akire volt diákunkként méltán büszkék lehetünk.
További eredményes versenyzést
kívánunk nekik!

A TARTALOMBÓL:

• A képviselő-testület márciusi ülésén történt • Falufejlesztési díj
• Felhívás óvodai jelentkezésre • Mi lenne fontos? • Te is szedd
Szentkirályon! • Garabonciás diák • Katolikus élet • Református élet •
Könyvtári vetélkedők • Táncverseny • Szép eredmény a mezei futáson
• Határtalanul a határon túl • Úti beszámoló • Anyakönyvi hírek •

Nyuszi buli

Már évek óta hagyomány, hogy az
alsósoknak a tavaszi szünet kezdetét egy
játékos délután, a „Nyuszi buli” jelenti.
A nagycsoportos ovisokat is meghívtuk,
akik szinte már otthon érezték magukat
az iskola falai között. Az 1. osztályosok
kedves, húsvéti műsora után a gyerekek
megkapták a menetlevelet és már indultak is az izgalmasabbnál izgalmasabb
játékhelyszínekre. Közben egyre szaporodtak a húsvéti nyuszik, hisz a feladatok sikeres teljesítése után nyuszivá
is át lehetett alakulni. A játékvezetők
tanító nénik, szülők és felsős diákok
voltak, aki együtt játszottak a kicsikkel. A leadott menetlevelekért húsvéti
tojás volt a jutalom, majd következett a
délután legizgalmasabb része: az ajándéksorsolás. A fődíj természetesen élő
nyuszi volt! A buliban senki sem éhezett, szomjazott, hisz a terített asztalok
finomabbnál, finomabb süteményektől
roskadoztak. Köszönjük a szülőknek!

Ajándékokkal a kezükben, mosollyal
az arcukon indultak haza a gyerekek
és megkezdődött a tavaszi szünet!
Takácsné Kis Márta
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A képviselő-testület márciusi ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület
2016. március 22-én tartotta ülését. Az
ülésen 6 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését
a Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi
tevékenységéről. A szolgáltatást ellátó Emergency Service Kft. képviselője tájékoztatójából kiderül, hogy
2015-ben az ellátási területhez tartozó
Tiszakécske, Lakitelek, Tiszaalpár,
Szentkirály és Tiszaug településeken
összesen 4.520 fő vette igénybe a szolgáltatást. Közülük 188 esetben szentkirályi beteget láttak el. Sajnálatos, hogy
a településeken praktizáló orvosok közül keveset tudnak bevonni az ügyeleti
szolgálatba, így az ország különböző
részeiből delegálnak orvosokat. Önkormányzatunk a szolgálat biztosítására
2015-ben összesen 560 ezer Ft támogatást fizetett.
A második napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését a
Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó
Egyesület 2015. évi tevékenységéről.
Elmondta, hogy Szentkirály területén
mindösszesen 10 tűzeset volt, továbbá
4 műszaki mentés, és 2 téves riasztás.
A tűzoltóság rendszeresen felkereste az

iskolában a diákokat, ismertették velük
a tevékenységüket, kevés sikerrel. 1-2
diák látogatta tűzoltóságukat, majd ők
is elmaradtak. Bíznak benne, hogy a
jövőben többen mutatnak érdeklődést
a tűzoltói szakma iránt az utánpótlás
nevelés reményében. A veszélyes fák
nyesésében, kivágásában eddig is többször vettük igénybe segítségüket, és
mindig van pár fa, amit ki kellene vágni, ezért várja a jelzéseket, ha munka
közben elöregedett veszélyes fával találkoznának a képviselő-testület tagjai,
illetve a lakosság. Önkormányzatunk a
tűzoltóság működését 2015-ben 1.416
ezer forinttal támogatta.
A harmadik napirendi pontban Szabó Gellért ismertette előterjesztését az
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról. Ennek
következtében a szociális étkeztetés
nyersanyagköltsége emelkedett 2016.
április 1-től adagonként bruttó 566.Ft-ra, viszont utoljára 2008-ban volt
hasonló emelés. Tekintettel arra, hogy
a legkisebb összegű nyugdíjbevétellel
rendelkezőket az emelés nem érinti,
továbbá változatlanul érvényes, hogy a
nyugdíjának 13 %-nál senki nem fizet
többet, a testület a javaslatot elfogadta.

A negyedik napirendi pontban a
testület elfogadta a polgármester éves
szabadságolásának ütemtervét.
A következő napirendi pontban az
óvodai beiratkozás időpontjairól döntött a testület. A beiratkozás 2016. április 20-án (szerda) 8.00-17.00 óráig,
2016. április 21-én (csütörtök) 8.0017.00 óráig lehetséges.
Szabó Gellért tájékoztatásul elmondja, hogy Ladányi Lászlóné mas�szőrünk nyugdíjazását kérte.
A Kiskunsági Tej Beszerző és
Értékesítő Szövetkezet szeretne elköltözni a Kéri Kft. előtt található
iparterületünkre, melyre szeretne pályázati forrásból új tejházat építeni. A
szállító kamionforgalom mostanában
megnövekedett, ami a begyűjtött tej
mennyiségi gyarapodásából adódik,
így elkerülne a belterületi utakról a
nehéz tejszállító autók forgalma. A
kezdeményezés továbbgondolásával
egyetértett a testület.
Az ülés végén a jelenlévők az
Aranykert 2009 Szövetkezet jövőbeni sorsáról, az annak alakításában
lehetséges önkormányzati szerepvállalásról beszélgettek, de döntés nem
született.

Falufejlesztési díj

Ezúton hozom Kedves Falustársaim
tudomására, hogy idén a Magyar
Urbanisztikai Társaság jóvoltából a
Kemény Bertalan Falufejlesztési díj

egyik díjazottja lettem. Az elismerés
igazán megtisztelő, de nemcsak engem
illet, hanem sokakat, akiknek közreműködésével remélhetőleg ezután is

szépíthetjük kis falunkat, jobbíthatjuk
magunkat, tehetjük otthonosabbá a
Hazánkat. Köszönöm!
Szabó Gellért
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KECSKEMÉT FRINGE MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2016
A Hírös Agóra- Ifjúsági Otthon 2016 tavaszán X. alkalommal rendezte meg az alkotó fiatalok összművészeti fesztiválját, a
Kecskemét Fringet.
Több napon, több helyszínen,
szerkesztett műsorok keretében

biztosítottak bemutatkozási lehetőséget a tizenégy-harminc
éves alkotóknak minden művészeti ágban: zene, tánc, színjáték, film, képző- és iparművészet, fotó, stand-up comedy,
illetve egyéb, a kreativitásra

építő műfajokban és színpadi
megvalósításokban.
A Szentkirályi Tánccsoport
két produkcióval mutatkozott be
a fesztiválon nagy sikerrel:
Napra-forgó
Discománia

Felhívás óvodai jelentkezésre
Értesítem a község lakosságát,
hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2)
bekezdése szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1.
előtt születtek, és még nem járnak
óvodába.
A Köznevelési törvény alapján
lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben,
ha minden, a településen lakóhel�lyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező három éves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jegyző a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat
a kötelező óvodai nevelésben való

részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jelentkezés a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvodában: 2016. április 20-án (szerda)
és április 21-én (csütörtök) 8-17
óra között tart.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő)
gyermekével
együtt
érkezzen, és vigye magával:
- a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
- a gyermek esetleges betegségeit
igazoló dokumentumokat,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a
sajátos nevelési igényről, az erről
szóló szakvélemény, amennyiben
gyermekük szakértői véleménnyel
rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülménye-

ket igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
napközbeni ellátását biztosítani
kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a
szülő vagy szülők nyilatkozata).
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz
döntést az intézmény vezetője. A
felvételi kérelem elutasítása esetén
a döntés közlésétől számított 15
napon belül a szülők a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének címzett, de az érintett
intézménynek (óvodának) átadott
érdeksérelemre hivatkozó kérelmet
nyújthatnak be.
Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő nem tesz
eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében
folyó foglalkozáson való részvételt.
dr. Lajos Krisztina s.k.
jegyző
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Mi lenne fontos?
A tavasz az ország szinte valamennyi
iskolájában ajtót = kaput nyit a leendő
elsőosztályosok és szüleik számára. Lehet nézelődni, látogatni az alsós osztályokat a volt óvodás társakkal, találkozni
az ősztől 1. osztályt tanító pedagógussal,
a felkínált lehetőségekkel.
Engedjék meg, hogy személyes, nagyon kedves emléket idézzek fel a mi
községünk gyakorlatából!
Mikor még nem volt Óvoda, a leendő elsős tanító néni iskola-előkészítő
foglakozásokat tartott az Öreg iskolában délutánonként. Nagy választék nem
volt: Pászti Andrásné, Lenke néni, másik évben Pásztor Gézáné, Margó néni.
Évtizedekig miénk volt az 1.-2. osztály
(nagyon szerettük!).
Emlékeznek, községi összefogással
később megépült az Óvoda, Csikósné
Gizike átfogta gazdasági, nevelési tennivalóit, s indult 1973 augusztusában az
óvodás élet. Nagy lépés volt, büszkék is
voltunk rá.
Ettől fogva már farsang táján a leendő tanító néni hetente látogatta az óvodásokat, a nagy csoportot, akik iskolába
készültek. Megismerkedett a gyerekekkel, vendég volt a rendezvényeken, később 1-1 foglalkozásba is bekapcsolódott. Május táján az óvodások látogattak
az iskolába. Bebarangoltuk az épületet,
igazgatói irodát, tanári szobát. A felsősök óráira is szabad volt bekopogni. Ott
szomszéd nagy fiúkat, rokon lányokat,
ismerősöket találtak.
S a leendő tanító néni az iskolás
osztályával a tanteremben olyan „órát”
tervezett, ahol a vendégek is bekapcsolódhattak a munkába, szünetben együtt
játszhattak az udvaron az iskolásokkal,
nagy élmény volt!
A tanító néni ment az Anyák napjára,
az óvodások ballagására, az évzáróra, az
óvónőkkel együtt készített játékos ismeretekre alapuló feladatokat, amit együtt
is értékeltünk.
Szeptember elsején pedig kézen fogva vezette az Évnyitóra a legfiatalabb
iskolásokat.

Tavasz van újra, és nagyon sok szülőben vetődik fel a kérdés: Mi lenne fontos
a szeptemberben iskolát kezdők számára? Családok, barátok többfélét mondanak: egyik álláspont, hagyjuk a gyereket
békén, legalább addig, amíg játszhatnak.
A másik, ha nem akarunk a gyereknek
rosszat, akkor feltétlenül elő kell készíteni őket az iskolára, írás, olvasás, számolás, mert a többi gyereket is előkészítik
a szülők, s ők majd rosszul fognak járni
az osztályban, amikor egyedül lesznek,
akik nem írnak, nem olvasnak és nem is
számolnak flottul legalább a húszas, de
inkább a százas (?) számkörben.
Tényleg rossz lesz nekik? Mert majd’
mindenki tud mindent, csak ők nem?
Nem az lenne a normális, hogy mindezt az iskolában tanulják meg? Van, aki
érdeklődő, s már nemcsak a nevét tudja
leírni, hanem egyszerűbb rövidebb szavakat, plakátokon – itt-ott el is olvas.
Más a mozgásban ügyes, imád focizni,
jól csinálja, de őt is érdekli azért az olvasás, kérdez, bekapcsolódik.
Ha a gyerekek felől nézzük a dolgot,
nem az iskola felől, akkor tulajdonképpen mire volna szükség ebben az életkorban?
Vekerdy Tamás így vélekedik: a
dolgot két felől kell nézni (pl.: hogy év
végére, vagy már Karácsonyra minden
gyerek egyformán ír, olvas, másrészt
a gyerek valódi szükségletei felől, ami
egyrészt életkoruk szempontjából determinált, persze ahány gyerek annyi féle.
Igazából a gyerekek számára most
még – ahogy az óvodai nevelés alapprogramja helyesen kimondja – a legfejlesztőbb tevékenység a szabad játék!
A szabad mozgásos játék, s ebből is
minél több a szabad levegőn. Majdnem
ilyen fontos a minden napi mese. (Magyar vizsgálat szerint, aki minden nap
hall mesét, az iskolába lépés idejére akár
másfél évvel is megelőzheti anyanyelvi
fejlettségben azt, aki rendszertelenül hall
mesét. Már pedig az anyanyelv fejlettsége a szuverén gondolkodás alapja!)
Nagyon fontos tudnunk, hogy csak

a hallott mese
a mese. A látott mese nem
mese. Mert a
külső kép megjelenése blokkolja a belső
képkészítést,
a fantázia tevékenységét.
Holott éppen
a belső képkészítés a mese
varázsa, ebben
rejlik vigasztaló ereje, ez biztosítja az indulatok, ismeretek feldolgozását. Semmivel nem kell, nem kellene sietni, se a
szülői házban, sem az iskolában. El kellene fogadnunk a családban és az iskolában is, hogy a gyerekek között óriásiak
a különbségek és ezek nem jelentenek
feltétlenül képességbeli különbséget is!
Testi szempontból ugyanilyen fontos az alvás. Viszonylag korán kell még
ezeknek a kis gyerekeknek lefeküdniük
ahhoz, hogy ki tudják aludni magukat.
(Nem felizgatott állapotban – most érnek rá a szülők, most játszanak, aminek következtében sokszor nem tudnak
aztán elaludni kilenc – fél tízkor, holott
már nyolc körül szemüket dörzsölték,
lefeküdtek a földre.) Ha kis gyereket
ébreszteni kell, nem aludta ki magát!
A kialvatlan gyermek szétszórtabb, túl
húzottabb nap közben, rossz esetben agresszív is.
Ugyanilyen fontos a mozgás. De nem
tornát! Mindig szabad mozgásokról van
szó, mint amilyenekre a fogócskában,
bújócskában kerülhet sor.
Hála Istennek és sajnos, minden
(vagy majdnem minden) a családi háttéren múlik, különösen a mi iskoláinkban.
Nagyon fontos volna az önállóság, hogy
már három-négy éves kora óta, sok mindent „intézzen” a gyerek, ez növeli az
önbizalmát, hozzájárulhat ahhoz, hogy
ha az iskola közel van, egyedül járhasson oda.
Pásztor tanító néni

Te is szedd Szentkirályon!

Ebben az évben is szervezünk szemétmentesítő napot Szentkirályon. Az elhatározás nem egyedi, hanem
országos szintű. Községünkben április 28-ra, csütörtökre hívjuk az önként jelentkezőket az akcióra. Gyülekezés a Polgármesteri Hivatalnál reggel 8 órakor. Szemetes zsákról és szállító járműről önkormányzatunk
gondoskodik. Lehetőleg a lábon zárt ruházatban legyünk a kullancs veszély miatt. Használhatunk kullancsriasztó szereket is. Legyen ez a nap a falunk szépítésének napja: kapjuk rendbe házunk táját is!
-szerk-
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garabonciás diák
„Új ideiglenes neve…”

Ismeretes, hogy négy, Kecskeméthez
tartozó tanyaközpontot, Szentkirályt,
Városföldet, Helvéciát, Ágasegyházát (és
Hetényegyháza külterületi lakott helyet), a
Belügyminisztérium 5203-3/2/8-13/1951.
VII/3. számú rendelete 1952. január 1-i
hatállyal önálló községgé nyilvánított.
A Bácskiskunmegyei Népújság [a lap
nevét így írták -bor-] (a Magyar Dolgozók
Pártja Bácskiskunmegyei Pártbizottságának
lapja) 1951. december 31-ei száma a következő címmel és alcímmel adott tájékoztatást
erről: „Népi demokráciánk újabb gondoskodása a tanyai dolgozókról Önálló község
lett Szentkirály, Ágasegyháza, Városföld,
Helvécia”
Akkor, persze, megkérdőjelezhetetlenül
vad valóság volt az, nem lehetett volna felvetni, hogy ha a „demokrácia” mint államberendezkedés magyarul népuralmat jelent,
akkor a Rákosi rendszer önelnevezése, a
„népi demokrácia” magyar jelentése a népi
népuralom... A népi nép uralma?!
A tájékoztatás szerint „a belügyminisztérium Szentkirály, Ágasegyháza, Városföld,
Helvécia és Hetényegyháza tanyaközpontok
önálló községgé alakítását rendelte el, és ezek
a tanyaközpontok önálló községi működésüket 1952. évi január hó 2. napján megkezdik.
Az említett községek határa, leírása:
Szentkirály. Új ideiglenes neve: Lászlófalva
A községhez ugyanazok a területek tartoznak,
mint a jelenlegi kirendeltséghez, tehát Alsóés Felsőszentkirály puszták.”
Nos, hát ilyen volt akkoriban a „népi
népuralom”: senkit nem kérdeztek meg
Szentkirályon, hogy akar-e efféle névváltoztatást. A minisztériumi íróasztalnál kiötlött nevet pimaszul ideiglenesnek nevezték,
ahogy a lap le is írta. Igazi pimaszság volt ez,
hiszen a rákosista „népi népuralom” magát
örökkévalónak hitte, mint amellyel a történelem be is fog fejeződni. Az akkori minisztériumban nyilván nem gondolták, hogy a község
neve más is lehetne a továbbiakban, mint
Lászlófalva. Ismerhették a cinikus francia
mondást: nincs semmi sem állandóbb, mint az
ideiglenes. Ma már tudjuk, hogy községünk
„új” neve harmincöt éven át ideigleneskedett.
S nem a „népi nép” uralmán múlott, hogy
csak eddig.
Túl nagyot nem tévedhetünk, ha úgy vélekedünk, hogy az ötvenes években e községalakítások egyik lényege az volt, hogy az új
községi tanácsokon keresztül közvetlenebbül,
közelebbről tudják sanyargatni, szorongatni e
községek „tanyai dolgozóit”.
Megerősíti vélekedésünket a már említett
Népújság 1952. augusztus 15-ei számában a
Miért maradt el a kecskeméti járás alkotmányunk tiszteletére folyó begyűjtési versenyben? című szerkesztőségi cikk. Így kezdődik:
„Szemünk előtt nőnek fel az elhagyatott,

szétszórt tanyákból az új községek, mint
Lakitelek, Lászlófalva, Nyárlőrinc, Bugac.
Csupán az elmúlt évben 5 új önálló község
létesült a tanyavilágból. Hogy ez mit jelent
a tanyai dolgozó parasztok ezrei számára,
azt könnyen megérti mindenki, aki valaha
is átélte a tanyai élet mostohaságát.” Majd
néhány járási statisztikai adat ismertetése után
így folytatódik: „Az ember azt hinné, hogy a
dolgozó parasztság ezt úgy hálálja meg, hogy
alkotmányunk tiszteletére beindult versenyben augusztus 20-ra teljesíti beadási előirányzatát. Az eddigi eredmények szerint a járás
augusztus 20-ra csak nehezen tudja teljesíteni
beadását. A járás a begyűjtési versenyben
igen hosszú ideig az utolsók között tanyázott.
Csak az elmúlt héten került a nyolcadik helyről a hetedikre. A járási begyűjtési osztály
legutóbbi jelentése szerint a községek közti
verseny rangsora a következő: 1. Lászlófalva,
2. Lakitelek…”
Csakhogy ebben a rangsorban az első
hely valójában azt jelentette, hogy itt a legkíméletlenebbül beszedték a begyűjtési kötelezettséggel érintett terményeket. Nem csoda,
hiszen maga a rossz emlékű „lászlófalvi”
tanácselnök, Palásti László lebbentette föl
a fátylat az egyik módszerről a nevezett
Népújság 1954. február 16-ai számában „Új
felvilágosító mód Lászlófalván” címmel megjelent írásában. „Lászlófalván a nagy hó
miatt a begyűjtési állandó bizottság tagjai
nem látogathatják a hátralékosokat. A bizottság egyik legutóbbi ülésén elhatározta, hogy
a rossz közlekedési viszonyok miatt nem
maradhat tétlenül, más módot kell keresni,
hogy a dolgozó parasztokhoz eljusson a felvilágosító szó. Most folynak a tanácsházán
a tervfelbontási munkák. Ide sorra idézik be
a dolgozó parasztokat. A begyűjtési állandó
bizottság tagjai tehát elhatározták, hogy a
tanácsházán a beidézett és várakozó dolgozó
parasztok között folytatják népnevelő munkájukat. Tevékenységük sikerrel jár…” Értsük
jól: a begyűjtési bizottság a nagy hó miatt
nem tudta zaklatni a parasztot, akit hát a nagy
hóban beidéztek, s a várakozás percei, órái
alatt máris megkapták a „népnevelést.” Az
1952-es cikkben „begyűjtési verseny” néven
nevezett terrorról lássunk néhány adatot:
Az 1956-os Magyar Forradalom
Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete
Közalapítvány tanulmányai között olvasható
egy elemzés a begyűjtésről: „A szovjet típusú
agrárfejlődés, másrészt az ötvenes évtizedbe
forduló, egyre inkább hadigazdaságra hasonlító magyar gazdálkodási szisztéma részeként teljesen természetesnek tartotta, hogy a
központosító, újraelosztó, tervező állam nem
bízza az élelmiszergazdaság fontos területét
(sem) teljes egészében a piacra és annak
szereplőire. … Az 1950 végén létrejött élelmezési minisztérium legfontosabb feladatát

az állami begyűjtés irányítása jelentette. A
begyűjtés szó gyűjtőfogalom: az államilag
beszedett, majd a központból különféle célokra (fogyasztás, export, tartalék) újraelosztott
élelmiszerkészlet biztosítását jelentette, különböző formákban. Ezek közül legfontosabbak
a természetben fizetendő földadó, a kötelező
terménybeszolgáltatás, a termelési szerződés
szerinti, illetve »szabad« (rögzített állami felvásárlási áron történő) központi felvásárlás,
valamint néhány más, csekélyebb jelentőségű
tétel (cséplési díj, őrlési díj stb.). Ezek közül
is a legfontosabb a kötelező beszolgáltatás. A
kötelező beszolgáltatás tulajdonképpen évente meghatározott mennyiségű mezőgazdasági
termék rögzített (a piacinál jóval alacsonyabb, rendszerint az önköltséget sem fedező)
áron történő, kirovással kötelezővé tett állami
felvásárlását jelentette (a »felvásárlásnak«
nevezett formában valamivel magasabb volt
az ár, és a kirovás eleme gyengébb). Alapját
a földtulajdon után rendszerint terményben
fizetendő állami adó képezte…. A földadó
1946. január 1-jétől minden aranykorona föld
után 4 kg búza volt (előzőleg 1 kg), amelyet
egyszerre kellett leróni aratás után, augusztus
1. és 15. között. … A kötelező beszolgáltatás
mértékét lényegében minden alapvető mezőgazdasági termék után kiszámították, de csak
bizonyos termékekben lehetett kiegyenlíteni a
kötelezettséget, amelyet 1948-tól »búzakilogrammban« határoztak meg. Ezen felül a gazdaságokat külön számolt tej- és zsírbeszolgáltatás is terhelte. … Az 1952. évi rendkívül
gyenge termés ezért a kötelezettségek teljesítését követően az egyéni gazdaságok többségét válságos helyzetbe juttatta, olyannyira,
hogy többségüknek nemcsak a következő évi
vetőmagra, hanem a családi-háztartási szükségletek kielégítésére sem maradt elegendő
kenyérgabonájuk. A rossz termés ellenére az
előirányzat nem csökkent, hanem emelkedett.
1951-ben országosan 3,1 millió tonna kenyérgabona termett, 1952-ben csak 2,2 millió,
a csökkenés 29%. Ezzel szemben az összes
begyűjtött mennyiség 1951-ben 1,5 millió,
1952-ben 1,3 millió tonna, vagyis a csökkenés csupán 13-14%. … A legtágabb értelemben vett begyűjtési rendszer a mezőgazdasági
termelés számottevő és egyre növekvő hányadát fogta át 1950–53-ban (gabonából 45–55,
takarmánynövényekből 40, kukoricából 23,
napraforgóból 92, borból 40%-ot). A kötelező
beszolgáltatás hányada a begyűjtésen belül
jelentősen nőtt. Gabonából pl. a beszolgáltatás
aránya az összes begyűjtésen belül 1950-ben
mintegy 12%-ot tett ki, 1952-ben majdnem
38%-ot. Ugyanez az arány vágósertés esetében 1950-ben 9, 1952-ben 53% volt.” A teljes
tanulmány: http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/szakirod/begyujtes.html
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvéreim!
Húsvét utáni időkben járunk
és a szenvedést olykor csapásként
fogjuk fel. Vagy idegen testként,
ezért most megszemléljük az életünk során kapott kereszteket.
A Fájdalmas Anya útján járunk,
kivétel nélkül mindannyian és
elgondolkodunk, hogyan találkozom a saját keresztemmel?! A kereszten úgy tűnt, Jézus nem kellett sem az égnek, sem a földnek.
Megkérdezem magamtól, hogy
nekem kell-e ez a Jézus? És a sorsa? Te is, én is, részesülünk abban
a fájdalomban, mint Mária. azért
kell a szenvedőket szeretni, mert
ők vannak legközelebb a mennyországhoz. meg kell barátkozni
a gondolattal, hogy Isten talán a
fájdalom útján gyújtja meg az én
gyertyámat, hogy égjek, hogy világítsak! A Szeretet Istene pedig
szeretetből engedi meg a szenvedést. Ez által segít belépni Isten
szeretetébe. Nem nyűg a szenvedés, hanem segít, ha átölelem:
Sötétséget ad az Úr, hogy hívd a
fényt!
Egyedül hagy téged, hogy keress!
Várja, hogy megértsd a szeretet
és a fájdalom kapcsolatát!
Aki Krisztust akarja követni,
arra szenvedés is vár. De nem feledkezik meg rólunk Az, aki erre
a világra küldött bennünket. Amikor megkaptuk az életet, valamilyen küldetést is kaptunk hozzá,
amelyre még ráadásul alkalmas-

nak is lettünk teremtve. Az Isten
mindig ott van mellettünk – megígérte ezt mindenkorra. Semmi
olyan nem történhet, amiről Ő
ne tudna, hisz ez az Isten hívott
meg erre az életre. Ezért próbálunk lenni okosak és ártatlanok
a mindennapokban. Nem mindig
sikerül, de hogy gyakran sikerüljön, Isten mellett maradunk, benne maradunk. Így lesz bölcsességünk és megtanít az Úr arra, hogy
felismerjük mikor mi az okos eljárás. Az Isten megtanít az emberismeretre és vele leszünk képesek elviselni a küldött szenvedést
is. Minden kín erőforrássá lehet.
Ma nincs hazánkban keresztényüldözés, de vannak a mindennapi életben olyan szenvedések,
melyeket nem tudunk kikerülni.
Rajtunk áll, hogy mire használjuk
fel. Felhasználhatjuk imára, felebaráti szeretetre, lelkiekben való
bármilyen előrehaladásra. Úgy
tűnik, hogy a gyűlölet mindvégig
fennmarad. Megmondta az Úr
„mindenki gyűlöl benneteket”, és
azt is, hogy aki állhatatos marad
mindvégig, az üdvözül. Nekünk
pedig ez a célunk, az üdvösségünk. És amikor van is szenvedés, jó ha ezt a célt mindig látjuk,
mert lehet, hogy valakit vezetni
kell, vagy vinni kell, aki rád van
bízva. És hogy az Isten akaratát
meglássuk, megtegyük, rendet
tartunk életünkben, rendezetten
élünk.
Gyerekként lefektettek este
és felkeltettek reggel. Naponta
megvolt a kellő számú étkezés.
Csak akkor boldog egy család,

ha a rendet mindenki vállalja. Így
érezheti az ember, hogy megtette a kötelességét és napról napra
többé válik. Felborulna a társadalom, ha nem indulna a busz,
ha nem sütne a pék, sok függ
tehát azon, hogy ragaszkodom-e
ahhoz a rendhez, amelyet Isten
akart az emberiség fennmaradása érdekében. Ugyanakkor ez az
Isten megtett minket a sorsunk
szabad irányítójává, de hogy Ő
mit akar, azt én nem mondhatom
meg. Isten akaratát megmutatja
egyrészt a lelkiismeretünk, hogy
megtesszük a jót és kerüljük a
rosszat. Megmutatja másrészt a
kinyilatkoztatás. Ott nem találjuk
meg azt, hogy például ne menjünk a tűzhelyhez, mert megég
a kezünk, de elmondja Ábrahám
történetét és hogy Jézus megtette
az Atya akaratát. Így minél jobban megismerjük ezt a Jézust,
annál jobban fogjuk tudni, hogy
mi a jó és mi a rossz. Maguk az
események tanítanak meg látni
a jót. Tanulunk belőlük, a lelkiismeretünk pedig begyakorolja
a jót, úgy, mint ahogy megtanultunk járni. Megmutatja még Isten
akaratát az életünk rendje, amely
mindenkinél más és más. Amiben
élünk abban formáljuk saját magunkat.
Így alakul ki bennünk az a lelkiség, melyben nyugodtan tes�szük Isten kezébe életünket, mert
ez a legkönnyebb útja az üdvösségünknek. Sok szerencsét kívánok hozzá mindenkinek!
Molnár Zsolt
plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Húsvét után vagyunk, de a
húsvéti ünnepkör még tart. Ne felejtsük el a hétköznapokban sem,
hogy mit jelent számunkra a húsvéti örömhír!
„Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és
nagy örömmel futottak, hogy
megvigyék a hírt tanítványainak.
És íme, Jézus szembejött velük, és
ezt mondta: Legyetek üdvözölve!”
Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak
előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el,
adjátok hírül atyámfiainak, hogy
menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” Máté 28,8-10.
Húsvét három üzenete:
1. A múltad meg van bocsátva
2. A jövőd biztosítva: Feltámadunk
3. A jelened: Ne félj! Erőt és békességet ad az élő Jézus.
Küldetésünk, hogy Istent
imádjuk, dicsérjük egy erős, ös�szetartó közösségben, ahol szeretetben szolgálunk egymás felé a
lelki fejlődés által, és mások felé
az evangélium megosztásával. A
szentkirályi református gyülekezetben rengeteg alkalom van arra,
hogy mindezt átélhessük.

• Filmklub – havonta péntek 18.30
– izgalmas és értékes filmek az
életről
• Bibliaiskola – havonta kedd 18
óra – rálátás a Bibliára
• Hittanórák – iskolai óraend szerint
• Konfirmációra felkészítés gyerekeknek – csütörtök 16 óra
• Konfirmáció felnőtteknek –
igény szerint
• Ünnepi alkalmak, családi nap,
nyári napközis hittantábor
• Lelkigondozás – lelki segítségnyújtás, igény szerint
• Szupervízió – hivatássegítés,
igény szerint
• Lelkigondozásra, életvezetési
tanácsadásra, hivatásbeli problémák ügyében szeretettel fogad
beszélgetésre bárkit Balázs Hajnalka lelkipásztor, lelkigondozó,
képzésben levő szupervízor.
Balázs Hajnalka: 70/9676480,
refszentkiraly@gmail.com
Új számlaszámunk: OTP-bank:
11732208-21059690 - melyen
adományát, egyházfenntartói járulékát is rendezheti!

Egy szív, egy szó,
mely szívemből szól.
Dicsérni, áldani
Csak Téged jó.
Egy szív, egy szó
örökké tartó.
Dicsérni, áldani
Csak Téged jó.

Április - Május
alkalmaink:
Április 12. Presbiteri gyűlés,
18.30
Április 19. Bibliaóra, 18.30
Április 29. Filmklub 18.30
Május 1. Anyák napi Istentisztelet 10 óra
Május 5. Áldozócsütörtöki Istentisztelet 18.30
Május 8. Keresztelő az Istentiszteleten (Horváth Anna Hajnalka)
Május 10. Presbiteri gyűlés
18.30
Május 15. Pünkösd, konfirmáció,
úrvacsora, 10 óra
Május 16. Pünkösd, keresztelő,
úrvacsora, 10 óra
Május 17. Bibliaiskola – az Ószövetség összefoglalása 18.30
Május 24. Bibliaóra – 18.30

Évzáró Istentisztelet és Családi nap (gyülekezeti juniális)
Káté zenekar - Egy szív, egy szó – június 12. vasárnap, 10 órától,
melyre minden érdeklődőt is szeMegtört szívvel várok rád,
retettel várunk!
Bűneimnek terhe fáj.
• Istentiszteletek - vasárnap 10 Hívlak, hívlak: Szentséges Úr
Napközis Tábor – augusztus
órától
Ó jöjj el,
8-12. (napközis jellegű hittantá• Gyermektanítás és felügyelet Szabadíts meg!
bor a templomkertben, 6-16 éves
– vasárnap 10 órától az Istentisz- Hívlak, hívlak: Kegyelmed
korig, naponta 9-16 óráig) Maxitelet alatt
Adjon erőt!
mális létszám 35 fő, jelentkezési
• Bibliaóra – havonta kedd 18 óra Ne engedj el!
sorrendben.
– bibliai igékről beszélgetés
Hadd dicsérjelek az életemmel!

8. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

Könyvtári vetélkedők

A könyvtárban idén már több vetélkedőn
is részt vehettek a gyerekek. Most az Internet Fiesta után került sor ezek értékelésére, és vehették át a legjobbak ajándékaikat. Még januárban a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Széchenyi Istvánról

készült kiállításhoz tartozott egy feladatsor, illetve egy Anyanyelvi Hétpróba is.
Az Intenet Fiesta keretében pedig készült
egy a Hungaricana adatbázist bemutató
totó, illetve egy Nyomozós játék keretén
belül gyerekeknek szóló könyvek után

2016. április

kutakodhattak a vállalkozó diákok. A
legjobb eredményt elért tanulók: Pusztai
László és Ráduly Réka 5., illetve Polyák
Nóra 6. osztályos tanulók. De rajtuk kívül
még tíz diák kapott tárgyjutalmat a Katona József Megyei Könyvtár jóvoltából.

TÁNCVERSENY
2016. március 4-5-én rendezték meg
Fóton a VII. Néptánc- Szólótánc Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt
(OKTV), mely rangos eseményen a
Kecskeméti Kodály Zoltán Iskola növendékei is nagyon eredményesen szerepeltek. 140 tanuló, 89 produkció volt
látható a hétvégén. III. korcsoport páros
kategóriában országos 1. helyezést ért
el: Rózsa Sára-Takács István. Felkészítő tanáraik: Lukács László, Böde István,
Balogh Ildikó, Bedőcs József, Bedőcsné
Szabó Rita.

A Nemzeti Bor Maraton áthalad Szentkirályon
Már lehet regisztrálni az idei év legnagyobb országos közösségi és szabadidősport-rendezvényére, a Nemzeti Bor
Maratonra. A május 13. és 22. között
megrendezésre kerülő maraton 2057 kilométer hosszú útvonala Magyarország
121 települését érinti, és hazánk mind a
22 borvidékén keresztül halad. A szervezők a tavalyi, közel 30 ezer résztvevő
után, idén 50 ezer résztvevőre számítanak.
Míg tavaly a cél a világrekord felállítása volt, a 2016-os év sporttematikája
az olimpia éve köré épül. Idén a távot
már nemcsak futva, hanem kerékpárral
is teljesíthetik az indulók, emellett a kiemelt helyszíneken több más, ötkarikás
sportág is részt vesz a kihívásokban. A
helyszíneken helyi bortermelők és kézművesek kirakodóvásárral, borkóstolókkal készülnek, miközben kulturális és

szabadidős programok, koncertek teszik
teljessé a szórakozást.
A sajtótájékoztatón Balla Attila a
Borvidék Szépe országos szépségkirálynő-választás elindulását is bejelentette. A Nemzeti Bor Maraton kiemelt
különprogramjával szeretnénk tovább
népszerűsíteni a magyar borvidékeket, és
színesíteni a hazai borkultúrát.” - mondta el a Nemzeti Bor Maraton programigazgatója. A Borvidék Szépe szépségkirálynő-választásra 2016. április 16-ig
lehet jelentkezni bármely magyarországi
településről, a regisztrációkor azonban
meg kell jelölni, hogy mely borvidék
színeiben indul a versenyző.
A Nemzeti Bor Maratonra az esemény
honlapján, a www.nemzetibormaraton.
hu oldalon lehet regisztrálni, ahol az
érdeklődők a 10 napos eseménysorozat
programjait is áttekinthetik, és további

hasznos információkat is találhatnak.
A Nemzeti Bor Maraton fővédnöke
Áder János köztársasági elnök, védnöke Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, sportszakmai védnöke pedig
Czene Attila, a Magyar Szabadidősport
Szövetség elnöke és a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke.
Szentkirályon is áthalad a Nemzeti
Bor Maraton. Várható érkezés 2016.
május 21-én szombaton 12 és 15 óra között a Községháza elé, és indul is tovább
a mezőny Tiszaalpár felé. Csatlakozni
lehet a futókhoz tetszőleges távra.
További információk: Szíjj Miklós,
mobil: (30) 932 9835. E-mail: szijjm@
gmail.com. Andó Patrik: mobil: (30) 919
1431. E-mail: patrik.ando@gmail.com
Helyi kapcsolattartó: Ádámné Csordás Judit, T: (20) 2030-556. E-mail:
adamnejudit@gmail.com
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Szép eredmény a mezei futáson
Március 12-én rendezték meg Kecskeméten a Mezei Futók Országos Bajnokságát, amelyen – meghívás alapján
– részt vehettek a szentkirályi iskola
diákjai is. Minden induló kitett magáért,
becsülettel teljesítette a 1, 1,5 vagy 2 kilométeres távot. A legszebb eredményt
a II. korcsoportos lányok érték el, akik
az erős mezőnyben, csapatban a dobogó
második fokára állhattak.
Csapattagok:
Bimbó
Petra,
Trencsényi Noémi, Gulyás Bíborka. A
versenyek részt vettek: Gulyás Péter,
Dobi János, Ádám Dominik, Németh
Sándor, Szabó Márk, Gyenes Barbara,
Szivás Kamilla.
Baukó Ferenc testnevelő
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Felhívás
Április 23-án, szombaton kerül megrendezésre a VIVICITTA
városvédő futás. A táv könnyen
teljesíthető, hiszen csak 3,2 km.
Az iskolák között ismét „mozgósítási versenyt” hirdettek. Ezt
évek óta a szentkirályi iskola csapata nyerte, köszönhetően a falu
összefogásának.
Kérek mindenkit, aki szeretne
részt venni a rendezvényen, 500.Ft-os nevezési díját juttassa el
hozzám az iskolába.
Baukó Ferenc testnevelő

Határtalanul a határon túl
Március 14-én korán reggel, hajnali 4 órakor indultunk Erdélybe. Utunk
nagyon hosszú volt, álmosan beszélgettünk a buszon, és a párás ablakon keresztül néztünk ki a sötétségbe. Szállást
Farkaslakán foglaltunk, amely Orbán
Balázs és Tamási Áron születési helye.
(Később megnéztük sírjaikat, és meg is
koszorúztuk őket.)
De tanulmányi utunk nem ott kezdődött, hanem a Király-hágón álltunk
meg először. Gyönyörű volt a kilátás
és sok fotót készítettünk. Innen utunk a
bánffyhunyadi református templomba
vezetett. Itt a templom gondnoka beszélt
a szép kazettás templom történetéről és
idegenvezetőnk Judit néni mondott pár
szót az épületről. Következő állomásunk
a tordai sóbánya volt, ahol érdekes dolgokat mesélt Judit néni és még a sót is
megkóstolhattuk. A sóbánya közepén
beülhettünk egy óriáskerékbe is. A bányától a Tordai-hasadékhoz mentünk.
Nagyon szép volt a táj és félelmetes hidakon keltünk át a patak felett. A szálláson meleg vacsora várt minket.
Másnap korán keltünk és folytattuk
is utunkat. Először a székelyudvarhelyi
kortárs tanulókkal találkoztunk a Benedek Elek Pedagógiai Líceumban, aztán
pedig együtt kimentünk a főtérre megnézni a Március 15-i műsort. Különleges élmény volt számomra, úgy éreztük,
mintha mi is ott lennénk a márciusi ifjakat éltető tömeg közepén. Innen újra
egy sóbányát tekintettünk meg, csak
most Parajdon. A bánya egyik szintjén
játszóház volt, ahol a beteg gyerekek já-

ték közben gyógyulnak. Innen a szovátai
Medve tóhoz utaztunk, kevés időt töltöttünk itt, de az idegenvezető hölgytől
megtudtuk, hogy a tó sótartalma men�nyire magas és miért hívják Medve tónak. A szállásra vezető úton megálltunk
egy kicsit Korondon, ahol ajándékot vásároltam szüleimnek.
A harmadik nap reggelén először átsétáltunk a szállásunkkal szemben lévő
Tamási Áron síremlékhez, amit Barni
és én koszorúztunk meg. Ezután gyönyörű székelykapukat tekintettünk meg
Szejkefürdőn és Judit néni egy szép történettel fűszerezte a látványt. Innen a
Gyilkos-tóhoz utaztunk, amely még befagyva és különleges látvány volt. A part

melletti árusnál finom és meleg kürtös
kalácsot ettünk. A Békás-szorosnál sétáltunk egyet és csodáltuk a havas tájat, miközben Feri bácsival viccelődtünk. Ezen
a napon még felmentünk a csíksomlyói
kegytemplomhoz is.
Az
utolsó
napon
elmentünk
Fejéregyházára, ahol megkoszorúztuk
Petőfi Sándor sírját, majd megálltunk
még Segesváron, Marosvásárhelyen
és Kolozsváron is. Itt Hunyadi Mátyás
lovas szobra előtt készítettünk egy csoportképet.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás, remélem sok hasonló élményben
lesz még részem.
Steklács Ádám 7. osztály
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Nevezetes évforduló

Világraszóló szenzációs hírt repített világgá a Szovjet hírszolgálat.
1961. április 12-én Jurij Alekszejevics
Gagarin a Vosztok-1 űrrakéta fedélzetén 108 perc alatt megkerülte a Földet,
és sikeresen földet ért. Az akkor szinte
hihetetlen hírt a „szocialista” blokkhoz tartozó országok büszkeséggel

fogadták. Állatkísérleteket többször
is bejelentettek, híres lett emiatt Lajka
kutya. Fel lett adva a Nyugati tömb országainak a lecke, hiszen megindult a
versengés az űr birtokba vételéért. Ma
már szinte életvitelszerűen, állandóan
van ember a Földön kívül, az űrben.
v.f.

2016. április

Hálás köszönet

Hálásan köszönöm Szabó Gellért
polgármester úrnak, és a Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriumának a
bizalmat, és a megbecsülést, hogy több
mint három éven keresztül tevékenyen
részt vehettem településünk fejlődésében. Külön köszönöm a nyugdíjba vonulásom alkalmából kapott felköszöntést.
Tisztelettel Lángos Antal

Úti beszámoló

A Magyar Karate Szövetségnek köszönhetően 2015 októberében 14 napot
töltöttem Japánban, ahol meghívásos
karate világbajnokságban vettem részt
Tokyoban. Szakmai és kulturális programokon a két hét alatt többféle harcművészeti iskolát meglátogattam, és
edzésen gyakoroltam a japán harcművészekkel. Tokyoban meglátogattam
a császári palotát és jártam Osakában,
Kyotoban, Kamakurában, Yokohamában és Japán leghíresebb szentélyében,
a Katori Jinguban, és a Menji szentélyben. Találkoztam a leghíresebb szamuráj kardkovácsával Yamamura Szannal,

akinek a családfája 700 évre tekint vis�sza.
Az M4 sportcsatorna részére Erdei
Zsolt olimpikon, világbajnok és profi ökölvívó készített velem felvételt
Szentkirályon a sportcsarnokban, az
utazásommal kapcsolatos élményeimről. Az egyesületem 25 éve működik
Szentkirályon, és számomra nagy dicsőség, hogy a TV-nek bemutathattam
az általam tanított harcművészetet.
Japánban olyan helyeken edzettem és
jártam, ahol még magyar ember nem
járt, a Sport Tv ezért készített velem
egy edzés keretében riportot, hogy be-

mutassam és meséljek a soha nem felejthető élményeimről. Remélem, hogy
még lesz lehetőségem részt venni ilyen
Japán utazáson.
Ossu. Prikkel Antal 5. Dan Instruktor
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Kókuszos banánkocka
Hozzávalók: A tésztához: 3 db tojás,
12 dkg cukor, 20 dkg finomliszt, 1 csomag
sütőpor, 1 dl napraforgó olaj, 1 db citrom,
5 evőkanál tejföl, 3 közepes banán. A krémhez: 1 tasak
csokoládés pudingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál kókuszreszelék, 2-3 evőkanál cukor.
A tojásokat a cukorral, citrom reszelt héjával, levével és az olajjal habosra kikeverjük, utána hozzáadjuk
az 5 kanál tejfölt és a sütőporos lisztet. A masszát egy
24x22 cm-es sütőpapíros tepsibe tesszük.
A tetejére a három banánt karikára szeljük, és a
massza tetejét kirakjuk vele. Citrommal kicsit meglocsoljuk, hogy ne barnuljon meg a banán. 170 fokon
20-25 perc alatt megsütjük.
A pudingot a szokásos eljárással elkészítjük, amikor
elkészült, beletesszük a kókuszreszeléket is. Azzal is
összekeverjük, és a kihűlt tészta tetejére rásimítjuk. A
krémet még kókusszal megszórjuk.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek
napján.

Házasságot kötött: Faragó István és Kókai
Veronika 2016. február 6. napján, Kovács
András és Valkai Mariann 2016. március 25.

Kincses

Lászlóné

Nagy

Március időjárása
Március a mezőgazdaságnak nagyon fontos időszaka, hiszen nem mindegy, hogy a tavaszi munkálatokat
mikor lehet elkezdeni. A hőmérséklet kedvezően alakult
az egész hónapban. Nappal szinte mindennap 10 C fok
fölé emelkedett a hőmérséklet, és a hónap utolsó napjaiban megközelítette a 20 C fokot. A hónap elején már
úgy tűnt, hogy a fagyok is eltűnnek egy időre, igaz, hogy
gyenge talajmenti fagyok előfordultak. 15-e után aztán
egy anticiklonnal hidegebb levegő érkezett, melynek
hatására 2m-es magasságban előfordult -2-4 C fokos
fagy. A januári, és a februári csapadéktöbblet hatására
az alacsonyabban fekvő talajokon némi belvizes foltok
alakultak ki, melyek aztán gyorsan eltűntek, annyira,
hogy a hónap végén már szinte aszályos körülmények
alakultak ki. Jelentéktelen eső esett. Ami kis víz lehetett
volna tartaléknak, azt is elvitte a csatorna. Egy évvel
ezelőtt bőven voltak a réteken tocsogók, tele vadászó
madarakkal. Ebben az évben ezek már hiányoznak.
Magyarázatot alig lehet adni a jelenségre, hiszen az
október 1. és március 31. között leesett csapadék nem
indokolja a jelenlegi vízhiányt. A fent jelzett időszakban 2013-14-ben 208,2 mm, 2014-15-ben 318,8 mm,
2015-16-ban 313 mm. Érdekes, hogy az enyhe tél után
gyorsan fejlődtek a fák rügyei, virágzásuk mégis a
megszokott időben következett be. Csapadékviszonyok
márciusban: 1-én 0,6 mm, 6-án 3,2 mm, 7-én 1,8 mm,
15-én 6,6 mm, 23-án 2,6 mm, 28-án 0,2 mm. Összesen
15 mm. A sokévi átlag: 29 mm. A nyugvó talajvízszint
186 cm. Valószínű, hogy a 2 cm-es emelkedés a Tisza
magas vízállásának a következménye.
V.F.

Régi kép fotóalbumomból

Született: Faragó Réka 2016. 03. 03. anyja
neve: Kókai Veronika, Horváth Anna Hajnalka
2016. 03. 22. anyja neve: Agárdi Mónika.
Elhalálozott:
élt 92 évet.
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Judit

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek,
akik édesanyám elbúcsúztatásán részt vettek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot hoztak.
Béke poraira!
A gyászolók nevében fia, Kincses László.

Bizonyára sokan emlékszenek a képen láthatókra. A
kép az 1970-es években készült egy „öregek napi”
ünnepségen.

Szomorú évforduló
A világon úgy emlegetik, hogy a
Csernobili katasztrófa. 1986. április 26án atomerőmő robbanás történt az akkor
még Szovjetúnióbeli Csernobilban. A
hír Magyarországra több napos késéssel május 1-én érkezett, mikor már nem
tudták tovább titkolni. Igazából egy fékezett robbanás volt, és tíz napig „égett”
a reaktor, minek következtében több
százszor annyi radioaktív anyag került
a légkörbe, mint amit a második világháborúban Japánra ledobott bombák
okoztak. A robbanást konstrukciós hiba,
és emberi mulasztás okozta. Hozzánk
valamikor májusban ért ide az a légkör,
mely hordozta a sugárzó anyagot. Pánik
hangulatot nem szítottak a hatóságok,
pedig lett volna rá ok. Igyekeztek az
esetet lekicsinyelni.
Mai szemmel nézve jobb lett volna
hathatós védekezést alkalmazni, hiszen
a polgárvédelem rendelkezett megfelelő
„felszereléssel”, sugárzásvédő tablettákkal (már ha ért volna valamit), mentesítő anyagokkal, dózismérő műszerekkel,
és persze technikai felszereléssel – már
ha lettek volna, akik szakszerűen használták volna. Tudtommal mérés nem
tőrtént. Az egészet egy eseményként
fogadtuk el. Nyilván 30 év távlatából
már másként ítéljük meg a világra szóló katasztrófát. Nem véletlen, hogy világszerte tiltakoznak az atomerőművek
építése, és üzemeltetése ellen. Japánban
2011-ben volt szintén reaktor katasztrófa. Lehet, hogy a legolcsóbb energiát így
lehet előállítani, de állandóan fenyegető
veszélyt jelent.
vecsei

Szabadtéri égetés szabályai
Három éve lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ),
a korábbinál szigorúbb rendelkezésekkel. Belterületen önkormányzati rendelet
tartalmazza a nyílttéri égetés szabályait.
Szentkirály közigazgatási belterületén az
avar, növényi- és kerti hulladék nyílttéri
égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 7.00–18.00 óra,
szombaton 8.00–12.00 óra között engedélyezett. A helyi rendelet honlapunkon
az Önkormányzat menü Hatályos rendeletek almenüben teljes terjedelmében
megtalálható. Más a helyzet külterületi
égetés esetén. Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár
egybefüggő területen irányított égetést
végezhet. (Az OTSZ szabadtéri tűzgyúj-

tásra vonatkozó legfontosabb részeinek
kivonatát szintén megtalálja honlapunkon.) Ehhez legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig
kérelmet kell benyújtani a Kecskeméti
Katasztrófavédelmi
Kirendeltséghez
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.),
amely a kérelmet annak beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül bírálja
el. (A Kérelmet honlapunkról letöltheti,
és kitöltés, aláírás után elküldheti, vagy
elviheti a Kirendeltségbe. Figyelem:
3.000 Ft illetékbélyeg kell rá!) Érdemes
a Megjegyzés rovatban egy második
időpontot is megadni, mert alkalmatlan
időjárás esetén így lehet még egy esély.
Fontos tudni, hogy engedély nélküli égetés esetén a büntetés legkisebb összege
20.000.- Ft.

Hirdetések

Fő a nyugalom

* Háromszobás családi ház eladó,
nagy melléképülettel Szentkirályon
a Petőfi Sándor utca 29. szám alatt.
Érdeklődni a 06 20 250 9432 mobil
számon, vagy 06 76 445 031 vezetékes telefonszámon.
* Tanya eladó Szentkirályon, a
református templom mellett 6 hektár
legelővel, 4 hektár szántóval. Érdeklődni: 70-953-7173
* Vasmázsa eladó! 2 mázsáig
mérő, tolómérővel. Érdeklődni a
70/612-4642-es telefonszámon

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

Áldott, aki túl elfoglalt, hogy nappal
idegeskedjen, és túl fáradt, hogy éjjel
izgassa magát.
Ökölbe szorított kézzel nem lehet
kezet fogni.
Az élet nagy hibája, hogy csak egyetlen egy utolsó pillanat van benne.
A lelkiismeret alszik el a leggyorsabban.
Az az ember, aki mindig megmondja, amit gondol, nagyon becsületes,
és nagyon, nagyon magányos.

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, Molnár Zsolt 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.

