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Szentkirály Napja
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket
2016. augusztus 21-én
a szentkirályi falunapra.
Program:
Egyházi szertartások:

• 10:00-kor a református templomban istentisztelet
• 10:00-kor a katolikus templomnál templombúcsú:
ünnepi szentmise, körmenet

Művelődési Ház:

• kiállítások: zöldség-gyümölcs, aquarell-grafika, szikvíz

Ünnepi műsor 15:30-tól:

• köszöntő, díjak átadása
• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai
• Tubarózsa Citera Zenekar
• 17:30 Varga Miklós koncertje
• 20:30-tól a szentkirályi tűzzsonglőrök műsora
A szórakozásról egész nap vásári árusok
és mutatványosok, az étel-italról
kitelepült vendéglátó gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk!

A TARTALOMBÓL: • Szent István király emlékezete • A Jász úti nagy nyárfa • Új idők, új játékok • Bálint Miklós emlékére • Katolikus élet •
Református élet • Óvodai tanévnyitó • Meghívó
• Zánkán táboroztunk • Iskolai tanévnyitó • Régi
képek fotóalbumomból • Anyakönyvi hírek •
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Szent István király emlékezete
Állami ünnepünk kiemelkedő és
fontos része, hogy megemlékezzünk
első királyunkról. Augusztus 20-án
az elmúlt évtizedekben többféle módon emlékeztünk: alkotmány napja, István király ünnepe, új kenyér
szentelése. Véleményem szerint akkor járunk el helyesen, ha augusztus
20-án Szent Istvánról emlékezünk,
és a magyar parasztok által megtermelt gabonából készített kenyeret is
megszenteljük, megáldjuk. Az ilyen
csodálatos ünnepnek igazi közösségteremtő hangulata és ereje van. S
hála Istennek a magyaroknak ezen a
napon tényleg van mire emlékezni.
Az ünnep tiszteletére a testünk díszbe öltözik, a lelkünk is fogékonnyá
válik a jóra, szépre, feltöltődik első
királyunk csodálatos, egyedülálló
emlékképével. Ebből merítünk erőt
a következő dolgos évekre!
Árpád-házi I. István királyunk
olyan bölcs uralkodónk volt, aki
még fejedelem korában – apja cselekedeteit látva – felismerte a kor
szükségszerűségét. Az akkori magyarság, ha az elődök és ősei szokásait, vallását és hagyományait követte volna, akkor az itt élt korábbi
vándorló népek sorsára jut. Vagyis
eltűnik a történelem forgószínpadán.
Ő felismerte a magyarság szekerének helyes irányát, hogy nyugat felé
kell fordítani. Az 1000 karácsonyán
királlyá koronázott István tehát szakított kelettel. Nyugati irányba több
államba is követeket küldött, hittérítőket kért, akik ideérkezve segítették a keresztény hit terjesztését. A
hazánkba érkező nyugati püspökök
tanácsa alapján és segítségükkel
első királyunk megkezdte a magyar
egyházszervezet alapjainak lerakását. Monostorokat létesített, szerzeteseket telepített hazánk különböző
tájegységein.
A legnagyobb tetteinek egyike a
magyar egyházszervezet kiépítése
volt. Két érsekséget, 10 püspökséget szervezett a Magyar Királyság területén. Természetesen ezt a

tevékenységet nem néhány hónap
alatt hajtotta végre, hanem élete folyamán. Különös hangsúlyt helyezett arra, hogy az ország területén
templomok, monostorok létesüljenek, ahol az egyház szolgái/papok,
szerzetesek/végzik nélkülözhetetlen
hittérítő tevékenységüket. Bizony a
régi pogány szokásjogon és hitvilágon alapuló közösségből keresztény, istenfélő, dolgozó embereket
kellett nevelni. Vagyis új alapokra
kellett helyezni az egész magyar
társadalmat. Ez nem ment könnyen!
Ez a tevékenység sok-sok fáradtságot, türelmet követelt a nagy királytól és környezetétől. De István hite,
akarata, eltökéltsége sziklaszilárd
volt.
Az egyházszervezet kiépítésével szinte párhuzamosan végezte a
magyar állam politikai, gazdasági
és katonai hatalmának átalakítását.
Megkezdte a vármegyei szervezet,
várispánságok létrehozását. A megyeszervezet bizonyos átalakítások
után ma is fennáll, de ugyanígy az
általa szervezett egyház is szilárd.
Természetesen az állami-királyi
szervezeteket meg kellett tölteni helyes tartalommal, tisztségviselőkkel.
A semmiből haderőt, állami hivatalokat kellett teremteni, papokat képezni. Ehhez adott nélkülözhetetlen
segítséget a Nyugat. István király
törvényeket alkotott, nemesfémből
pedig időtálló pénzt veretett.
Szent Istvánnak a fentieket nem
volt könnyű végrehajtani. A régi
rend hívei, a sámánok és táltosok is
próbálták őt akadályozni munkájában. Ennek ellenére, első királyunk
vasakarattal, verejtékkel, s ha kellett
vérrel is, de keresztülvitte nemes
akaratát a nemzet megmaradása érdekében. A magyar nemzet ezért is
hálás a nagy király emlékének.
Már a kortársak is felismerték
Szent István király maradandó tetteit. Ezért történhetett meg, hogy
már 1083-ban VII. Gergely pápa
Istvánt és fiát Imre herceget az

egyház szentjei közé iktatta. Első
királyunk testének felmagasztalása abban az évben augusztus 20-án
történt, amely azóta is a nemzet igazi ünnepnapja! A hálás utókor mindig megkülönböztetett tiszteletet
nyilvánított Szent István emlékei és
tettei iránt. Különböző módon hívja
azóta is: első-, vasöklű-, feledhetetlen, királyok királya. Szent István
szelleme és emlékező csillaga ezer
esztendő óta sem halványult a magyar nemzet történetében, sőt egyre
fényesebben ragyog az egyetemes
magyarság tudatában!
A magyarok máig emlékeznek
az ősi sirató, könyörgő énekben is,
amely egyre gyakrabban csendül fel
az emberek és hívők templomi gyülekezetében és más közösségekben:
„Ah, hol vagy magyarok tündöklő
csillaga,
Ki voltál egykoron országunk istápja?
Hol vagy István király? Téged, magyar kíván,
Gyászos öltözetben, Te előtted sírván...”
Szentkirály dolgos, istenfélő
népe védőszentjét is tiszteli Szent
István királyunkban. A nagy király
csontereklyéjét a katolikus templomban őrzik. A halhatatlan uralkodó szobra a Szent István parkban
szilárdan áll, és hirdeti az idők végezetéig maradandó tetteit és alkotásait.
Kenyeres Dénes
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A Jász úti nagy nyárfa
A megsemmisítés árnyéka
vetődött pusztánk legnagyobb
fájára, a Jász úti iskola melletti nagy nyárfára. Az elmúlt év
őszén értesítette Önkormányzatunkat a Közút Kezelő Kht., hogy
a nyárfa a jelenlegi állapotában
veszélyes a lombkoronája alatt
közlekedőkre. Pusztánk, községünk, büszkesége is egyben a
nem mindennapi famatuzsálem.
Az igaz, hogy a fa Szentkirály
közigazgatási területén van, de a
műút a hozzátartozó útpadkával
és „nyári” úttal, árokkal a Közútkezelő tulajdona, akinek tulajdonosi joga, hogy a közlekedőkre veszélyes akadályt elhárítsa,
megszüntesse, egyéb tulajdonosi jogát gyakorolja. Sajnos, mi
szentkirályiak csak szép szóval,
kéréssel tudunk fordulni a tulajdonoshoz a fa megmaradása
érdekében. Engedmény esetén
azonban vállalnunk kell a fa
karbantartását, végső esetben
kivágását, ami nem kis költségekkel jár. Azért, hogy némi
okunk legyen a tiltakozásra, önkormányzatunk nevében Szabó
Gellért polgármesterünk megrendelte a fa állapotfelmérését a
Garden Faápoló Kft-től másik,
községünk területén található további 8 jellegzetes fáéval
együtt. A fehér nyár /populus
alba/ életkora 100 év körüli. Ennek a fajnak életkorára nincsenek irodalmi adatok, magassága
azonban elérheti a 36 métert is.
Községünk legidősebb lakói is
már „nagy nyárfának” ismerték.
A Szentkirály Évszázadai kiadványban 1914 szerepel ültetési
időpontnak az adatközlő szerint.
Valószínű, hogy az időpont e

körüli. Az akkori Kuti kocsma
melletti frissen
készült Kecskemét-Tiszaugi
révet összekötő köves út néhány százméter
szakasza
lett
ezzel a fafajjal
beültetve. Egy
1934-es jeges
vihart csak ez
a fa élte túl. Az
úton közlekedők
közül bizonyára
sokan rácsodálkoznak a természet ezen ritka
csodájára. Nem
nagy képzelőerő
kell, hogy a fa
alatt már legalább tíz millióan
elhaladtak. Lehet, hogy országunkban, vagy más országokkal együtt sem büszkélkedhet
egyetlen fa sem ezzel a számadattal. Évtizedekig szerepelt,
és sokszor szerepel tájékozódási alappontként. Ez a fehér nyár
szerepel községünk értéktárában is. Érdemes volna az Ország Fája címre is pályáztatni.
Megmentése érdekében, megteszünk mindent, más szervezetek
bevonásával, akár a Nemzeti
Parkot is beleértve. Mindezek
mellett tudomásul kell vennünk,
hogy nyárfánk élete véges. Hasonló kort ez a faj nagyon ritkán
ér meg. Akkor nézzük az ún.
Radó szerinti felmérést, és annak EU-s szabvány szerinti kiértékelését (már megint az E. U
szabályok?!), illetve javaslatait.
A műszeres és vizuális felmérést

Ócsvári Gábor végezte 2016.
április 18-án. A fa magassága:
29 méter, törzsének átmérője
154 cm. A törzsön kéregsérülés,
korhadás, odvasodás látható. A
felszíni gyökérzet is sérült. A
koronában száraz ágak és sérült
vázág, valamint ágtörések találhatók. A fa életképességi és
ápoltsági osztályzaton a Radóféle módszerrel egyaránt 3-ast
kapott. A mérési eredmények
alapján indokolt a kétévenkénti
rendszeres vizsgálat. Továbbá
indokolt a korona gallyazása,
a vázágsérülés kezelése. A fa
biztonsági faktor száma 197 %.
Meg kell jegyezni, hogy 150 %
alatt a fákat kivágásra javasolják. És végül a fa jelen állapotában, a javasolt kezelések elvégzése nélkül veszélyes.
Összeállította:
Vecsei Ferenc.
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Új idők, új játékok
„Mi egész nap az udvaron szórakoztunk, nem a gép előtt penészedtünk!” Ismerősen csengenek
a „bezzeg az én időmben” típusú
mondatok? A világ megváltozott
és vele változtak a játékok is. A
felnőtteké ugyanúgy, mint a gyerekeké. Ez egyáltalán nem baj, feltéve, hogy van választási lehetőség.
A 80-as években szinte minden
családban ugyanaz a 4-5 társas,
ugyanazok a kártyák és logikai játékok sorakoztak a polcon. Ezzel
szemben ma a boltokban – és számos gyermekszobában – irdatlan
mennyiségű társas és ügyességi
játék található. Nem csoda, hogy
vásárláskor a szülők könnyen elbizonytalanodnak, különösen, hogy
a dobozok többségén az áll, hogy
3 – 8 éves kor között vagy 9 – 99
éves korig ajánlott. Ezek a számok
megtévesztőek, hiszen fejlődés lélektanilag hatalmas a különbség
egy kiscsoportos óvodás és egy
másodikos között, ráadásul a gyerekek is nagyon különbözőek.
Meglátszik, hogy egy kisgyerekkel mennyit játszanak otthon.
Ha elé teszünk egy életkorának
megfelelő, játékos feladatot, rögtön kiderül, hogy mennyire tudja követni, mennyire érti meg az
utasításokat. Gyakran találkozunk
azzal, hogy a 6-7 éves gyerekek
nem tudnak szabályokat betartani,
nem tanulnak meg olyan egyszerű
információkat megérteni, amelyek
nem a mindennapi élethez, az adott
gyakorlati helyzetekhez tartoznak.
Megváltozott a világ. A gyerekek nagyon másképp nőnek fel,
mint 10-20 évvel ezelőtt. A kicsik
közül sokan nehezen tájékozódnak térben és időben, a szülőkkel
beszélgetve pedig kiderül, reggel
beszállnak a kocsiba, az ovinál
kiszállnak, és az egész út mintha
meg sem történt volna, mert szólt
a rádió, vagy kezébe adták a te-

lefont és azzal játszott, így nem
figyelt a környezetre. Amíg gyalog, busszal, kerékpárral mentek
óvodába, iskolába, addig útközben arról is szó esett, hogy merre
járnak, hogyan kell közlekedni.
A szülők idővel felismerik, hogy
utazás közben akár hasznosat, szórakoztatót is csinálhatna a kicsi,
és játékok vásárlásakor olyasmit
adjunk, ami nem szóródik szét és
leköti a gyereket. Még jobb lenne, ha együtt játszanának. A mai
gyerekek a valóságot nem szokják
meg, mert túl sokat van kezükben
tablet, vagy bébi laptop.
Lehet, hogy az alkalmazás az
életkorának megfelelő játékként
van eladva, de ha nem az életkorának megfelelő, órákon át bámul
egy képernyőt.
A tablet és az okos telefon
hasznos eszköz, egyáltalán nem
vagyunk ellene, de nagyon fontos,
hogy ne csak ezzel játsszon, mert
ez azt eredményezi, hogy a gyerek
két dimenzióban lát, két dimenzióban gondolkodik és csak a két
hüvelykujját használja. Egyre több
pedagógus panaszkodik, hogy az
elsős gyerekeknek mekkora gondot okoz az írás. Annyira görcsösen
fogják a ceruzát, hogy elfehéredik
az ujjuk, és olyan erősen nyomják,
hogy a lenyomat 5 másik lapon is
látszik még. Muszáj megügyesíteni
a kezüket a két hüvelykujjukon kívül, ugyanis nem tudják használni
az ujjaikat, e miatt kudarc éri őket
az iskolában, mert már a legelején
elfáradnak a görcsös írásban.
A játék nem játék!
A játszás nem puszta szórakozás: általa tanulunk meg szabályokat követni, egymással úgy kommunikálni, hogy a másikban nem
ellenséget, ellenfelet látunk. Segít
elsajátítani, hogyan lehet feldol-

gozni a vereséget, és úgy
megélni a győzelmet, hogy
az a másiknak
se essen ros�szul.
A
játékra idő kell, a
család minden
tagjának tanulság, hogy ilyenkor a gyerekek
ne szaladjanak ki, és a szülő sem
nyomkodja a telefonját. Szánjunk
időt egymásra: a játék lehetne
„szent” idő, amikor együtt van a
család. Egy játék a fejlesztő hatását nem akkor fejti ki, amikor izzad benne a gyerek és a szülő is,
hanem akkor, amikor együtt örülnek. Ünnepkor válasszunk olyan
játékot, ami együttes élményt adhat, és nem az az első funkciója,
hogy lefoglalja a kicsit. Ne azt
érezze a gyerek, hogy egy színes,
szélesvásznú eszköz segítségével
el akarják távolítani maguktól a
szülei.
Amikor a szülők azt kérdezik,
hogyan csalogathatják el gyermeküket az elektronikus eszközöktől,
akkor azt tudom mondani, hogy
szánják a gyermekre idejüket. Azt
az időt, amit a gyerekemnek adtam
kiskorában, azt fogom visszakapni
kamaszkorban. A gyerek jön kopogtatni az időért, és velünk akar lenni,
nem a kütyüjével, de ha a kütyüt adjuk, akkor kamaszként ő is be fogja
zárni az ajtót. A közös játék nem ér
véget kisiskolás korban, a tiniknek
is nagy szükségük lenne rá, mert
akkor gyakorolják be, hogyan kell
közösen megoldani problémákat. A
játék nem egyszerű játék, hanem az
életre való felkészülés.
A jövő hónapban a felnőttek
játéka újragondolva, együtt folytatódik.
Margó néni
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Bálint Miklós (1949-2016) emlékére
Elmosogattam tegnap este nyolcra,
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Köztük van kettő fületlen, de elölről szépek,
Elölről olyanok, mint a többi: épek.
Csak a hibás részt hátra kell tenni,
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni!
Eszembe jutnak most felebarátok,
Kiket képletesen fületleneknek látok.
Úgy teszem fel őket életem polcára,
Hogy ne lássak mindig arra a hibára.
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra,
Mert ha egyszer én térek nyugovóra,
Úgy tesz el engem az igazságos Isten,
Ahogy én bögréket rakosgattam itt lenn:
A mennyei polcra, nagyirgalmú szemmel,
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
(Túrmezei Erzsébet)
Gyászoló Családtagok és Rokonok,
Jóbarátok és Munkatársak, Valamennyi
tisztelője kedves halottunknak, Bálint
Miklósnak!
Egy héten belül két temetés van
Szentkirályon. Mindkettő váratlanul érte
falunk közösségét. Ha a családok legszűkebb körének tagjai lelkében fel is bukkannak az elvesztés keserű gondolatai, a
falusiak többsége általában megdöbbenéssel fogadja a hírt: akit eddig életerőben,
mosolyogni láttunk, immár örökre eltávozott közülünk.
Végső búcsúra, elköszönésre gyűltünk
össze most is, némi számvetéssel, hogy
elhelyezzük saját lelkünkben szeretett
halottunk idővel emlékké váló személyét.
Miklós mezőgazdász gyakornokként
érkezett feleségével az akkori Lászlófalvára
az Alkotmány Tsz-be 1973 tavaszán. Később
brigádvezetőként, majd kerületvezetőként dolgozott, végül az Egyetértés néven
időközben egységesült termelőszövetkezetben főmezőgazdászi beosztást kapott.
Munkatársaként emlékszem vissza azokra
az évekre, mekkora felelősség volt a több
mint 8 ezer hektár szántóterületet művelő
gazdaság irányításának rá nehezedő terhét
viselni. A növénytermesztés ágazatainak
eltérő és naponta változó, de meg-megújuló gondjai, az állattenyésztés ágazata sok
ezer egyeddel, az új reménységként szépen induló szőlészet, a háztáji gazdaságok
százaiban nevelt hízóállatok, termesztett
zöldség- és gyümölcsfélék. Mindez olyan
jelentőséggel falunk életében, hogy a több
száz tagon és alkalmazotton keresztül a
faluközösség legalább 80 %-a számára
nyújtott egyszerű, de kiszámíthatóan biz-

tonságos megélhetést a Tsz.
Vezetői pályafutásának betetőzéseként
1990 tavaszán elnöke lett a termelőszövetkezetnek.
Nem sok idő és lehetőség jutott azonban vezetői elképzeléseinek megvalósítására, alig pár év után már a Szövetkezet végelszámolójaként volt kénytelen beletörődni
az Idők, és a tagság többségének rendelésébe, mígnem 1996. június végével megszűnt
létezni a Tsz. A közvetlen beosztottak és a
faluközösség boldogításán fáradozó nagyüzemi vezető számára lélekőrlő és elkeserítő időszak volt ez. Hiszen százával kellett
aláírnia azok munkaviszonyának megszűnését, akik pár éve elnökükké választották.
A tagság életrevalósága és a szentkirályi
tsz sajátos története ugyanakkor reményt
adott az egyének boldogulásán keresztül a
közösség megmaradására is.
A mi falunkban ugyanis úgy szűnt meg a
Tsz, hogy az első számú vezetők által alapított egyetlen Kft, Bt, vagy Részvénytársaság
sem jött létre belőle. Bálint Miklós végelszámoló ahhoz az elvhez tartotta magát,
hogy a vagyon a tagságot illeti. Így ki-ki
megvásárolhatta a további megélhetéséhez
szükséges gépeket, megkaphatta a tanyája
melletti, vagy éppen az ősök által is művelt
földterületet, folytatva azt a tevékenységet, amiből addig is megélt a családja. A
helybeliek számára értékük miatt meg nem
célozható ingatlanok árverésen keltek el, az
így keletkezett bevételnek pedig a hitelezői
követelések kiegyenlítése után fennmaradó
részét kiosztották a tagok között. Nálunk
nem történt vezetői vagyonkimentés. A
számos ellenpélda mind arról szólt, hogy
vezetők a szövetkezeti tagokat kihasználva teremtettek maguknak fényes jövővel
kecsegtető gazdasági alapokat. Ezeket
a mintákat Miklós nem akarta másolni.
Személyes döntésével inkább vállalta, hogy
kilóg a lehetőséget kihasználók sorából
és balféknek tekintik, de makacsságával
a túlélés lehetőségét biztosította sok száz
szentkirályi család számára. Furcsa, de ezt
éppen azok nem értékelték igazán, akiknek
érdekében történt. Én most megköszönöm
ezt Neked, Miklós!
Önmagának és családjának ugyanazt a
sorsot szánta, ami a legtöbb szentkirályinak jutott: saját lábon állva, de másokkal
együttműködve és segítve előbbre jutni.
Az első számú vezetőként véleményformáló kulcsszereplő a statiszták közé állt, és
őstermelőként keményen dolgozott tanyáján. Feleségével és gyermekeivel igazi csa-

ládi gazdaságot hoztak létre, és megismerhettük Miklóst, mint a jószágaira és ízletes
gyümölcseire büszke gazdát.
Csak négy év múltán ragadta meg a
kínálkozó lehetőséget, és pályázta meg a
falugazdászi állást, amit 2004-ig töltött
be. Az egykori tsz-elnök intézte a gazdák
bizalmas ügyeit a támogatások leigénylésével, járta a tanyákat, hogy új források
lehetőségének megragadására beszélje rá
őket, részese volt maga is a helyi gazdálkodás megújításának. Utolsó aktív éveit a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
alkalmazásában töltötte 2010-es nyugdíjba
vonulásáig.
Kedves Miklós!
Sokszor találkoztunk. Mégsem mondhatom, hogy igazán megismertelek volna,
hiszen minden ember titok. Pillanatok hatnak ránk, jókedvre derítve, vagy a porba
sújtva, kinek-kinek vérmérséklete szerint.
Nem voltál egy simulékony alkat. Valós,
vagy vélt igazad kimondásával, egy-egy
szúró megjegyzéssel, sokszor okoztál közvetlen munkatársi környezetedben nehezen
gyógyuló sebeket. Legtöbbször rögtön meg
is bántad, és képes voltál azonnal bocsánatot kérni, visszakozni. Kirándulások, nyugdíjas összejövetelek mókamestereként is
sokan emlékszünk Rád. Kevesen vagyunk,
akiknek feltártad lelked vívódásait, hogy a
Téged ért szúrások, csalódások Rajtad is
sebeket okoztak, a Te lelked is gyógyításra szorul. A mi gondoskodó szeretetünkre. Örökre emlékezetes marad számomra,
valahányszor szóba hoztad komoly aggódásodat a közösségi gazdálkodás biztonságából kikerült, önmaguk menedzselésére
nem képes, leginkább elesett falustársaink
létbiztonsága miatt. Járj közben értük, kérlek!
Elhagy a magabiztosság, ha arra gondolok: elegendő alkalommal éltem-e a lehetőséggel, a megfelelő eszközt, a helyes
gesztust alkalmaztam-e, hogy a Te lelked és
a Mi lelkünk összecsendüljön, a harmónia
helyreálljon.
Köszönöm a humorérzékedet is.
Jókedvednek a huncut somolygástól a
gurgulázó nevetésig gyakran örülhettünk.
Bennem így maradsz meg. Ezt az oldaladat
kívánom magam felé fordítani, ha felidézem lényedet.
Bizonyos vagyok benne, hogy szelíd
belealvásodat abba a másik világba a Téged
is, minket is megítélő igazságos Isten nagyirgalmú szemmel rendezte így.
Isten Veled Barátom!
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvéreim!
Templomunk búcsúját ünnepeljük ebben a hónapban,
Nemzeti Ünnepet ülünk, Községünk napját is. Ilyenkor elhagyjuk egy pillanatra feladatainkat, megszabadulunk a
zsongó gondolatoktól, eldobjuk az aggodalmakat és kipihenjük magunkat Isten előtt
is.
Isten nem nyüglődést akar
sohasem, hanem működést
bennünk és lassan formálgat
így bennünket. Mi pedig vigyázunk magunkra, hogy ki
ne száradjon a folyónk, mert
az elapadt patak már senkinek
sem tud nyújtani semmit.
Az ünnepek is, akárcsak a
nehézségek nagy lehetőségek
mindig. Istenhez fordulunk és
az Isten megsegít ... hisz tapasztaljuk ezt nap, mint nap.
Az életben rengeteget lehet
tanulni, ha nyitott szemmel és
nyitott szívvel járunk benne.
Egy termőföld az életünk és
a próbatételek is Isten kezébe
helyeznek minket. Bízunk az
Isten szeretetében és ez a mi
válaszunk az Ő szeretetére is
és az ünneplésre is, hogy Bízunk Őbenne.
A szeretet mindig jellé válik
és kisugárzik. Amikor szeretünk és amikor ki is mutatjuk
a szeretetünket, akkor Isten

megadja azt a készséget, hogy
minden nap termékennyé legyünk. Elhatározzuk hát újra
és újra, hogy nem hagyunk más
nyomot a földön, mint Isten
jelenlétét. Hogy aki bármilyen
kapcsolatba is kerül velünk, az
az Istennel is találkozzon általunk ... bennünk. Hiszen Az
Úr képére lettünk teremtve és
emberi létünk lényegét akkor
éljük meg, ha éljük a szeretetet. Itt sem a tökély a lényeg,
nem fog sikerülni tökéletesre,
hanem a törekvés a fontos és
az igyekezetünk.
1500 előtt Írországban létezett
egy négyes törvény:
1. Nem szabad a papot megölni!
2. Nem szabad a nőket megölni!
3. Nem szabad a másik állatát
bosszúból megölni!
4. Ezeket vasárnap meg kell
tartani!
Krisztus sokat szenved bennünk és miattunk, ugyanakkor
azt sem szabad elfelejtenünk,
hogy ez a világ mindig csak lépésekben teszi meg az embertelenséget és sokszor azt sem
tudjuk, hogy megalkuszunk.
Nyilvánvalóan szükségünk
van az okosságunkra. Sok

esetben hegyként szimbolizálják az üdvösséget és az oda
vezető út pedig az életünk,
annak minden szépségével
és csúfságával. Ha most ezt
megfordítom, és azt mondom,
hogy például egy hegycsúcson
vagyok és mondjuk az volna
a Mennyország, ha onnan lejutnék ... akkor egy másik oldalról merül fel az evilági élet
kérdése, vagyis hogy mennyiben használjam a világ javait?
Kell vennem sítalpat és meleg
ruhát. De hiába veszek két éjjeliszekrényt, hat pólót, egy szép
szőnyeget meg egy aranyhalat,
ha ezek nem fognak segíteni a
lefelé vezető úton. Sítalpat viszont vennem kell, ha le szeretnék jutni.
A sorrend egyébként mindig
ugyanaz: csak harc után van
győzelem. Ne kacsintgassunk
festett egekre! Ne ringassuk
magunkat hamiskás álomvilágba! Maradjon meg a törekvésünk és meglátjátok, hogy
jók ezek a lelki küszködések,
mert azt jelzik, hogy az Ördög
még nem mondott le rólunk...
Mindazonáltal mindened,
amid van, úgy használd, hogy
valóban olyan legyen tőle az
életed, amilyennek valóban,
igazán szeretnéd.
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Hogyan és mit ünnepeljek keresztényként augusztus 20-án?
Hogyan és mit ünnepeljek keresztényként augusztus 20-án ?
„A búzamezők hódolata Ahhoz
száll, Akinek keze betölt mindeneket az
Ő áldásával, Akit köszönt a búzavirágok
lélegzése, a föld párája, a pitypalattyok
verése. Akit illet itt minden dicséret és
dicsőség. Akinek láthatatlan keze igazgatta a búzaszálat attól kezdve, hogy
kizöldellt a mag a föld meleg szívén.
Aki vigyázott rám, hogy kősziklára ne
hulljon a mag, hogy az ég madarai ki
ne szedjék, hogy a mezők vad füvei
el ne egyék-igyák előle a Nap világát
és az egek harmatát. Aki vigyázott rá,
hogy föld árja meg ne rothassza, esővíz
özöne ki ne sárgítsa, nyárnak forrósága meg ne aszalja, kénkőszínű fellegek
mennyei parittyaköve szét ne zúzza az
életét.
Pitypalatty ! Pitypalatty !
Téged illet itt minden dicsőség és
dicséret, Úristen, Világlélek, Természetanya, Gondviselő, Primum Movens,
vagy hívjon akárminek az együgyű paraszt és az együgyű szabadgondolkodó.
Egész esztendőn keresztül szüntelen
magasztal Téged az emberi szív kelettől nyugatig, naptámadattól napáldoztáig, mert mikor egyik szögletében
aratnak, másikában vetnek a Földnek, s
egyszerre készítesz magadnak dicséretet az ekevas nyikorgásából és a kasza
pengéséből, a magvető verejtékéből,
akitől fogan a Föld méhe, és az anya
örömkönnyéből, amely ráperdül az új
kenyérre, mikor az első karajt szegi belőle gyermekének.
Pitypalatty ! Pitypalatty!”
(Móra Ferenc: A Kincses láda I. kötetéből idézet: „Himnusz a búzamezőkön”)
A földműves, aki a szabadban házak, gyárak, városok zajától távol jár
nap, mint nap a természetben él, ő talán még tudja mi az a pitypalatty. A mai

átlagember egyre jobban bezárkózik a
világ természetes zajai elől. Elfásultságában elfelejt rácsodálkozni, hálát adni
mindazért, amit Isten készít életünk
minden percében mindannyiunk számára.
Micsoda összehangolt precíz munka kell, mire a kenyér eljut az ember
asztalára. Jézus az Újszövetségben felhívja figyelmünket, hogy adjunk hálát
Istennek a napi imádságunkban mindezekért: „……..A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma……….”.
Ha egy kismadár pitypalattyával,
énekével dicsőíti Istent, az embernek
miért olyan nehéz, miért nem természetes? Mi szülők tetteinkkel sok mindent
meghatározunk, merre is halad majd
gyermekünk útja.
Isten gyermekét küldte el értünk,
hogy utat, példát mutasson, mi emberek milyen úton járjunk, hogy eljussunk ahhoz a kapuhoz, amely az örök
élethez, a mennyországhoz vezet.
Augusztus 20-án az államalapítás és
az újkenyér ünnepét ünnepeljük. Te hogyan készülsz erre az ünnepre ? Mi jut
eszedbe róla ? Neked mit jelent ez az ünnep ? Eszedbe jut-e róla a kegyelem ?
István király koronázása, államalapítása óta a magyar nép a harcos, a
nomád, a küzdeni tudó népéből mára
elnyomott, meghunyászkodó, langyos,
célok nélküli nemzetté töpörödött. Úgy
gondolom, hogy nem ezt álmodta meg
István, amikor jobbnak látta, hogy a
fennmaradás érdekében megszelídítse,
szabályokat, törvényeket adjon a virtustól felfűtött népének. Az ünnepen
elfelejteni, nem látni kívánják egyesek azt, hogyan mentette meg törzseit,
testvéreit, gyermekeit, leszármazottait
keresztény nemzetté válásunkkal. Elindultunk a kegyelem útján. Te hol tartasz
most? Krisztus testének - jelképesen a
kenyér megtöretése által – magunkhoz

vételekor bizonyságot tehetünk arról,
hogy mi Istenhívő, kegyelmével élni
kívánó nemzete vagyunk. Akik, ha kérnénk összefogva „hegyeket tudnánk
megmozgatni”1 Korintus 13,2!
Kívánom, ha ezután a kenyeret a kezedbe veszed, megtöröd, jusson
eszedbe az a kegyelem és lehetőség,
amely István király államalapításával
elindult. Érezd és éld át a megtörésekor
és adj hálát a kegyelemért, mely névre
szóló: „Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Ézsaiás 43,1. Érezd, hogy Isten gyermeke vagy! Ő vigyáz és gondoskodik
rólad. Az újkenyér ünnepén pedig legyen ez egy új lehetőség, újszövetség
számunkra. Hívja fel a figyelmünket,
erősítsen meg abban, hogy tart még a
kegyelem ideje. „Csak döntened kell
!!!” Vedd magadhoz ezen az ünnepen
az új kenyeret és változtasd meg az életedet! Ahogyan a kenyér készítésekor
a lisztet is megváltoztatja az élesztő, a
kovász, aképpen engedd és kérd, hogy
a Te életedet is megváltoztassa, irányítsa a Szentlélek.
Ne dugd homokba a fejed, ez a csoda itt van, elérhető csak fogadd el!
Gulyásné Vári Edit

Alkalmaink

• Minden vasárnap Istentisztelet 10
órától.
• Napközis hittantábor: 2016. augusztus 8-12. hétfő-péntek. Táborzáró alkalom: augusztus 12. péntek
18 óra, melyre mindenkit szeretettel várunk!
• Augusztus 19. péntek 18 óra, Házi
bibliakör.
• Augusztus 21. 10 óra - Újkenyérért hálaadó, úrvacsorás ünnepi Istentisztelet.
• Évnyitó Istentisztelet – szeptember 4., 10 óra.
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Tisztelt Szülők!

Tanévnyitó

A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda tanévnyitó
szülői értekezletét: 2016. augusztus 29-én hétfőn 1400
órakor tartjuk, amelyre sok szeretettel meghívunk és várunk mindenkit.

A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét 2016.
augusztus 31-én, szerdán 17 órakor tartja az
iskolában.
Mindenkit szeretettel
várunk!

A gyermekeket 2016. szeptember 1-től óvodanyitástól
várjuk ismét intézményünkben.
Hádingerné Harnos Ildikó
óvodavezető

Meghívó
Hírös Hét Fesztivál nyitja meg
kapuit augusztus 19-én Kecskeméten. Az országos hírű rendezvény 82. alkalommal kerül megrendezésre a főtéren.
A kertészeti és élelmiszeripari

kiállításon bemutatkoznak a térség gazdái, kézművesei, termelői.
Községünk az idén is részt vesz
a rendezvényen látványos kiállítással. Pavilonunk a szökőkúttól
északra lesz. Nyitva tartás álta-

lában 16 órától 21 óráig, hétvégeken a kiállítás 10 órakor nyit.
Községünk 24-én szerdán mutatkozik be 17 órától. A fesztivál 28ig látogatható. Várjuk a kedves
vendégeket.

Egy kis csillagászat
Augusztusban igazán mozgalmassá tehetjük estéinket, éjszakáinkat a csillagászat tekintetében.
A hónap közepére reggel és este
1-1 órával rövidebb a nappal, ebből adódóan hűvösödnek az éjszakák. Látnivaló bőven van az égen.
Ha sötétedés után délnyugatra tekintünk, biztos, hogy szemünkbe

ötlik nem túl magasan a vöröslő
Mars bolygó, Földünk bolygó
testvére. Kissé balra feljebb sárgásan ragyog a Saturnus, a gyűrűs
óriásbolygó. Ez utóbbi 1,2 milliárd kilométerrel van messzebb a
Marsnál. Alattuk látszik égboltunk
legnagyobb csillaga az Antares, a
Skorpió csillagképben. Ez a csil-

lag több százszor nagyobb Napunknál. A csillag irányában van
Tejútrendszerünk középpontja.
Augusztus a hullócsillagok hónapja is. Ha szerencsénk van már
12-én este, és egész éjjel nagyon
sok hullócsillagot láthatunk, persze a Hold fénye kissé zavaró lehet.				
v.f.

Kullancsveszély
A mérsékelten meleg, csapadékos, párás időjárás kedvezett
a kullancsok elszaporodásának.
Gyakorlatilag mindenütt találhatók, réteken, erdőkben, parkokban, kertjeinkben. Kevesebb található a rendszeresen ápolt nyírt
parkokban, kertekben.
A gazos elhanyagolt portákon

szinte hemzsegnek. Elég csak
egyet kerülni az ilyen helyeken,
és akár tucatnyi vérszívó is mászhat ruházatunkon. A kertben sétáló kutyák, a szabadságot élvező
macskák állandó kullancsveszélynek vannak kitéve.
Persze az elhanyagolt porták
nemcsak a kullancsok meleg-

ágya, hanem rágcsálók, kisragadozók, növényi kártevők menhelye is. Sétáink, kirándulásaink
alkalmával feltétlen készüljünk e
külső élősködök elleni védekezésre.
Házi állatainkat is védjük a kereskedelemben kapható speciális
riasztó, és rovarirtó szerekkel.
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Zánkán táboroztunk
Július 24-29. között 39 szentkirályi diák és 4 pedagógus töltött élményekkel teli tábori napokat a Zánkai Erzsébet
– táborban. Fotók a tábori életről:
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A gyurgyalag
A főúttól befelé 2 km-re már egy
pár éve észrevettük a gyurgyalagokat. Most megint arra mentünk. Ám
most már nem 6 volt vagy 10, hanem
20 vagy 25. A meredek part alkalmas
fészkelő helyet biztosít számukra. Nagyon sok munkájukba kerül egy-egy
költő üreg kivájása, mert két méter
hosszú is lehet, a végén mélyedéssel, ahonnan a kivájt földet még ki is
kell lökdösni. Biztosan megbecsülik
az üregeiket, ezért találjuk meg őket
évről évre ugyanott. Akármilyen napszakban megyünk is, mindig ott van-

nak, és hagyják, hogy figyeljük őket.
Fel-felszállnak a villanyvezetékről, de
nem mennek messzire, hanem inkább
különböző helyzetekben mutatkoznak
be. Például némelyikük egyhelyben
szitálva repül, mint a vércse, hogy
aztán hátrafelé vitorlázzon. Színek és
mozgások gyönyörű sokasága! Gesztenyebarna, kék, zöld, sárga és piros.
„[…] gyönyörű gyurgyalag! […]
arany sugár villantja tolladat.”
/Áprily Lajos: Költöző madár/
Pusztai Márton
4. osztály

Felhívás a parlagfű irtására
A parlagfű elleni védekezés hatósági
feladatai belterületen a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartoznak. Törvényi felhatalmazás alapján
(növényvédelmi és egészségügyi indokok figyelembevételével) az elhanyagolt
ingatlanok tulajdonosai határozatban kötelezhetők a tulajdonukban álló ingatlan
gyommentesítésére. Főként az allergén
gyomok terjedése jelent problémát, így
a parlagfű nagyarányú előfordulása
esetében jogszabályi előírás az azonnali közérdekű védekezés elrendelését is
lehetővé teszi abban az esetben, ha az
ingatlantulajdonos az adott év június
30-áig nem tesz eleget gyommentesítési
kötelezettségének.
Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A helyszíni ellenőrzés elvégzését
belterületen az önkormányzat jegyzője vagy a Megyei Kormányhivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (továbbiakban: Kh NTI)
munkatársai végzik hivatalból, vagy
bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása
mellőzhető.
A helyszíni ellenőrzésről minden
esetben jegyzőkönyv készül.
Közérdekű védekezés elrendelése:
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó

nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú
parlagfűvel fertőzött, akkor – a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan – közérdekű védekezést kell elrendelni. A
parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. évi
Korm. rendelet (221/2008. Korm. rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el (önkormányzati kezelésű területen Kh NTI
is elrendelheti). A közérdekű védekezést
elrendelő határozat hirdetmény útján is
nyilvánosságra hozható.
Ügyfél értesítése:
A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti
az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene
parlagfű elleni védekezési kötelezettség
elmulasztása miatt.
A közérdekű védekezés végrehajtása:
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél
időközben maga eleget tesz kötelezettségének.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek:
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat
jegyzője végzésben állapítja meg az
eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:
• a vállalkozó költségét (ha a közérdekű
védekezést végrehajtotta),

• a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási
költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a
helyszínre),
• a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
A növényvédelmi bírság kiszabása:
Bírság kiszabására belterület esetében is a Kh NTI jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően
az önkormányzat jegyzője az ügyben
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult Kh NTI-nek.
A Kh NTI értesíti az ügyfelet, hogy
eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása
miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy
ügyében 8 napon belül észrevételt tehet.
A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján
a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A
növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.)
Korm. rendeletben (194/2008. Korm.
rendelet) foglaltak szerint első sorban
a parlagfűvel fertőzött terület mérete
határozza meg.
Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt
bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az
irányadó bírságtétel másfélszerese (15
ezertől 5 millióig).
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Húsos töltött padlizsán
HOZZÁVALÓK: 40 dkg csirkemell, 4 közepes
padlizsán, 2 gerezd fokhagyma, 2 paradicsom,
5 dkg margarin, 20 dkg füstölt sajt, 1 fej vöröshagyma, só, fehérbors, bazsalikom.
1.A felolvasztott margarinon az apró kockákra vágott vöröshagymát üvegesre pároljuk. A padlizsánokat félbe vágjuk,
majd a belsejét karalábévájóval kiszedjük és apró kockákra
vágjuk, aljára talpat vágunk.
2.Felkockázzuk a csirkemellet és a paradicsomot is. Az összezúzott fokhagymát az üvegesre pirított hagymára tesszük.
Hozzákeverjük a csirkemellet és a paradicsomot, majd a
padlizsánkockákat, sóval, fehérborssal, bazsalikommal fűszerezzük. Együtt lepirítjuk.
3.A kivájt padlizsánokba a ragut beletöltjük, reszelet sajtot
szórunk a tetejére, és előmelegített sütőben 20 perc alatt megsütjük. Közben a vadrizst megfőzzük, és a padlizsánok mellé
helyezve tálaljuk. 4 főre, elkészítési idő 50 perc.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Régi képek fotóalbumomból

11. oldal

Július időjárása
Szinte minden időjárási forma kiteljesedett júliusban, kivéve a téli változatokat. Kánikulával indult a hónap 7-éig,
30-33 C fokokkal. Ezt néhány napos pár fokos visszaesés
követte, majd 10-étől 4 napos igen meleg. 14-étől 20-ig átlagos júliusi hőmérsékletű napok következtek. Ezt követően
ismét 28-30 C fokos nappalok következtek a hónap végéig.
A hőérzetünket tovább rontotta az, hogy igen magas volt a
levegő páratartalma. Némi enyhülést azért hoztak a csapadékos napok, melyekből kijutott bőven, megnehezítve a még
lábol álló gabonák betakarítását. Persze régi népi mondás,
hogy ha az aratókat sokszor kiveri az eső, akkor jó kukoricatermés várható. A bőséges csapadékáldásnak köszönhetően
pusztánk belvízelvezető csatornáiban jelenleg is több helyen
van még víz. Mire e sorok az olvasóhoz kerülnek, jó benne
leszünk az augusztusban. Gyülekeznek a vándormadarak. A
gólyák a hónap közepén óriási csapatokba verődve várnak
egy kis északi áramlatot, hogy azt meglovagolva elinduljanak telelőhelyük felé. (Sajnos a mi fiatal gólyáink közül egy
elpusztult, áramütést szenvedett.) Eltűnnek a hernyóevő kakukkok, sárgarigók. A Hírmondó júniusi számában egy hőmérsékleti rekordról számoltam be, ami arról szólt, hogy a
Föld átlaghőmérséklete áprilisban volt a legmagasabb 1882
óta. Sajnos júniusban ismét rekord átlaghőmérsékletet mértek bolygónkon, az átlagtó 0,9 C fokkal volt magasabb. Az
átlagszámítást a Föld különböző pontjain elhelyezett több
mint 3000 mérőállomás adatai alapján állítják össze. A globális felmelegedésnek okairól nagy viták vannak. Egyaránt
kozmikus behatásnak és emberi tevékenységnek a következménye. Csapadék viszonyok júliusban: 6-án 1,2 mm, 13-án
9,2 mm, 14–én 17,3 mm, 15-én 43,2 mm, 16-án 12,6 mm,
17-én 14,6 mm, 22-én 3,2 mm, 26-án 1,8 mm, 31-én 5,6 mm.
Összesen: 108,7 mm. A sokévi átlag: 61 mm.
Vecsei

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: Kordik András és Laczkó
Edina 2016. július 23-án, Csipak Gábor és
Farkas Piroska 2016. július 28-án.
Született: Susa Luca 2016. július 16. anyja neve:
Zakar Orsolya.
Elhalálozott: Ádám József élt 55 évet, Darányi
Kálmánné élt 84 évet, Kökény Imre élt 65 évet,
Bálint Miklós élt 66 évet.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak,
jó szomszédoknak, akik

KÖKÉNY IMRE

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

FŐ A NYUGALOM

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt,
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék.
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Tanya eladó 3,5 ha földdel a Hori
dűlőben. Irányár: 7 millió Ft. Érdeklődni lehet: 20/487-9657

A legjobb nyugtató a jó lelkiismeret.
A lelkiismeret figyelmeztet, mit
nem szabad megtenned, de megakadályozni nem tudja, hogy mégis
megtedd.
Az ébresztőóra hangja azt jelzi, hogy
vége a nap legjobb részének.

Mindenkit szeretni túl könnyű feladat. Szeresd a szomszédod, aki
folyton füvet nyír.
Bánj bőkezűen a dicséretekkel. A
meg nem érdemelt szidás sok kárt
okozott már, de a felesleges dicséret
még nem ártott senkinek.

Baba-mama kör a könyvtárban!

Szeretettel várunk minden kismamát és anyukát gyermekével együtt
a Szentkirályi Könyvtár, Információs és Közösségi Helyre
Augusztus 30-án, kedden 10 órára, ahol Szabóné Rita IBCLC, védőnő
okleveles táplálkozástudományi szakember tart interaktív előadást
szoptatásról, hozzátáplálásról, szobatisztaságról, alvásról és egyéb,
babaápolással kapcsolatban felmerülő kérdésről.

Újabb konzultáció a rezsi- és bürokráciacsökkentésről
A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány most is konzultációt indított a
lakosság bevonásával az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásáról.
A cél továbbra is az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő fizetési
kötelezettségek enyhítése, az eljárások
egyszerűsítése.
A konzultációs kérdőíveken 2015ben közel 400 ezer állampolgár tett
javaslatot, melynek eredményeképpen

több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami 10 milliárd
forint megtakarítást jelent 2016-ban az
ügyfeleknek. Ezen felül az év eleje óta
közel másfél millió okmányt vettek át
kedvezményesen, valamint az egyéb
díjmentessé tett eljárásokban több mint
500 ezer ügy indult.
A konzultációs kérdőívek papír
alapon a kormányhivatalokban, elektronikus úton a www.kormanyhivatal.
hu oldalon találhatók meg.

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

A kérdőíveken az egyszerűsítésre
javasolt eljárásokról, az engedélyezési
eljárások bejelentéssé alakítására javasolt eljárásokról, valamint a magánszemélyeket és vállalkozásokat érintő
eljárások díjmentessé tételéről lehet
véleményt nyilvánítani. A lakossági
konzultáció zárása 2016. augusztus 19.
napjával történik.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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.

