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Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Évet kívánunk!
Új évi köszöntő

Ártatlanság köntösében
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
(Vörösmarty Mihály: Ártatlanság köntösében)
Újévi jókívánságra hallottam egy megjegyzést, miszerint legyen az Új Esztendő boldog, de még jobb volna, ha a
boldogságból nekünk is jutna.
Játék ez persze a szavakkal: az Idő nem kegyes és nem
kegyetlen, nem is rohan, s nem
is cammog, csak múlik. Emberléptékű évtizedeink ebben
a létfolyamban egy csepp csupán, ám számunkra az egyetlen. Ezt a cseppecskét van lehetőségünk úgy ízesíteni, hogy
édesítse, s ne keserítse a nagy
egészet.
Vörösmartynak azonban
abban igaza lehet, hogy kis
keserűségre, néhány kudarcra
szükségünk van a siker édes
ízének igazi értékeléséhez.
Már csak azért is, hogy ne legyen magától értődő az örömünk. Ó hányan fáradoznak
keservesen kis falunkban egy
cseppnyi örömért! De jó volna

az Új Évben Szentkirályra hulló örömesőből minden tikkadó
lelket megöntözni! Csak egy
kicsit. Éppen annyira, hogy
erőre kapjon a folytatáshoz.
Ha tudnánk elismerni egymás
tisztes erőfeszítéseit, s ügyeskedéssel, törtetéssel nem gáncsot vetni egyéni és közösségi
fáradozások sikere elé, megbecsülni és beosztani a Természet ránk bízott ajándékait,
s nem hajszolni a kimúlásig
önmagunkat.
Jól tudom persze, hogy a
hivatalos véleményformálók
üzenete éppen a minél rövidebb időn belül minél több
pénz és hatalmi befolyás megragadásáról szól. „Csak azzal
lehetsz több, amit mástól elveszel, megszerzel magadnak.”
Meg azzal, amit nem fizetsz be
– bár kellene.
Kissé szorongva gondolok
az előttünk álló esztendőre a
választási kampány kezdetének
első jelei láttán. Nem az érvek
megújuló csatája aggaszt. Maradék gyöngyeinket akarom
megőrizni és majd átadni a fiataljainknak, de félek, eltapossák a disznók.
Tudom, velem együtt sokakban támadnak hasonló féltő
érzések. Disznóságok ugyanis
mindenütt adódnak. Szentkirályon is.
Össze kellene jönnünk,
váltani néhány baráti szót az
Új Évben. Ember az emberrel
– mint már oly sokszor és eredménnyel a korábbi évek során.
Szétválasztani önmagunkban a
disznóságot az emberségtől.
Őrizd és tisztítsd boldogságod forrásait Szentkirály!
Szabó Gellért

Szeretettel várjuk
a Szentkirályi Tánccsoport

Farsangi Báljára,

mely 2016. február 25-én,
19 órakor veszi kezdetét a szentkirályi
Sportcsarnokban!

Sztárvendég:
Nótár Mary

Karácsonyi ajándék
Köztéri tej-automatával gazdagodott
községünk. A „lemez riskát” Béni
Sándor vállalkozó
vásárolta, és helyeztette el a piactéren. A készülék 1,3
millió Ft-ba került.
A tejautomata a nap
24 órájában áll a fogyasztók rendelkezésére friss termelői
tejjel.
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A képviselő-testület decemberi ülésén történt
A képviselő-testület 2016. december
13-án tartotta ülését, ezen 5 képviselő
jelen volt.
Az első napirendi pontban Szabó
Gellért polgármester ismertette előterjesztését az általános iskolánk állam általi működtetésbe vételéről. Hozzátette,
hogy míg Iskolánknak 2012. december
31-ig fenntartója volt önkormányzatunk, ezt követően csak működtetője.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 2017. január 1-től a
működtetői jogot/feladatot is az Állam
hatáskörébe utalja.
A képviselő-testület jóváhagyását
kérte az átadás-átvételi megállapodáshoz és a vagyonkezelési megállapodáshoz. Az ingatlan tulajdonosa továbbra
is az önkormányzat marad, az Állam
ingyenes kezelői jogot kapna a használatra. Elmondta, hogy a törvény erejére
tekintettel egyenlő felek közötti egyezségről jelen esetben nem beszélhetünk.
Annyira nem, hogy a törvény azt is
kimondja, hogy amennyiben az önkormányzat részéről a polgármester nem
ír alá, úgy a megállapodást az illetékes
miniszter határozattal hozza létre.
Fentiekre tekintettel a képviselőtestület kényszerűen tudomásul vette a
megállapodást.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette előterjesztését a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló
rendelet módosításáról.
A rendelet módosítását az indokolja, hogy a hatályos rendeleti szöveget
ki kell egészíteni a házi gyermekorvosi szolgálat tekintetében a Lakitelekkel
közös körzetre vonatkozó tartalommal.
A harmadik napirendi pontban a
testület lakossági kezdeményezésekről
tárgyalt a településrendezési eszközök

módosítására. Már az M44 gyorsúttal
kapcsolatban indított Helyi Építési Szabályzat módosításkor is voltak a lakosság részéről benyújtott kezdeményezések, ám ezeket azzal együtt kezelni nem
lehetett, mivel ez utóbbiak esetében ún.
teljes eljárást kell elfolytatni. Képviselőtestületünk ezúttal a településszerkezeti
eszközök módosítása tekintetében arról
dönthet, hogy mely kezdeményezések
esetében kérjünk árajánlatot a tervezőtől, ami alapján az eljárás elindulhat.
A kezdeményezők közül ketten jelen
is voltak, és érveket hoztak fel saját indítványuk mellett. A testület végül arról
döntött, hogy a kezdeményezéseket ún.
előzetes szakhatósági egyeztetésre bocsátja, és ennek ismeretében dönt a módosítás megrendeléséről.
A negyedik napirendi pontban a Művelődési Házhoz kötődő közművelődési
tevékenységekről szóló tájékoztatókat
tárgyalta a testület. Elismerését fejezte
ki Gergely Attiláné, Takácsné Kis Márta
és Tóth-Baranyi Marianna felé áldozatos
munkájukért, abban a reményben, hogy
közösségépítő tevékenységük továbbra
is szolgálja valamennyiünk javát.
Az ötödik napirendi pont az Egészségház tevékenységéről, valamint a házi
segítségnyújtásról szóló tájékoztatókat
tartalmazta, melyet Osbáthné Rauscher
Erika védőnő, Darányi Károlyné, Deákné Strobán Éva, Horváth Mária, H.
Szabó Pálné és Gömöri Balázsné gondozók készítettek. A képviselők az Ő
esetükben is elismerőleg nyilvánítottak
véleményt munkájukról.
A következő napirendi pontban a
polgármester ismertette előterjesztését a
Homokhát-Tiszatáj Multifunkciós Térségfejlesztő Klaszter megalapításáról.
A növekvő élelmiszer-, és ener-

giaárak, az egyre nagyobb kiszolgáltatottság, mind többeket ösztönöznek
arra, hogy keressék a biztonságot, az
önellátás és önfenntartás lehetőségeit,
vidéken. A vidéken élő családok egykori összetartása és önellátásra/önfenntartásra törekvése példát adhat ma is a
nagyobb, közösségi szintű összefogásra, így akár jelentősen csökkenhet egyegy település élelmezési, energiaellátási
kiszolgáltatottsága, sokan találhatnak
újra munkát, megélhetést, mindemellett
teret nyerhetnek az igazi értékek, mind
természeti, mind emberi-közösségi
szempontból.
Egy Térségfejlesztési Programot
a helyi természeti adottságokra, a település (intézményeinek) és lakóinak
élelmiszerszükségletére, gazdálkodási,
történelmi és néphagyományaira, valamint a meglévő helyi erőforrásokra,
az épített környezetre, infrastrukturális
rendszerekre alapozva, az energiaellátás, közlekedés, ipar, hulladékgazdálkodás szempontjait is figyelembe véve
kell kidolgozni. A Programot úgy kell
felépíteni, hogy az alapvetően a helyi erőforrások felhasználását célozza,
helyhez illő megoldásokat kínáljon, és
az eredmények is elsősorban helyben
hasznosuljanak, vagyis a bevételi források ne áramoljanak ki a térségből.
Ennek jegyében szerveződik a térség 9 települési önkormányzata (Csépa,
Lakitelek, Nagyrév, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas
és Tiszaug) és a területükön működő civil szervezetek és vállalkozók-őstermelők összefogásával együttműködés. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az alapító okirat aláírására.
A következő napirendi pontban dr.
Lajos Krisztina jegyző előterjesztését
fogadta el a testület az önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési tervéről.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
farsangi mulatságát
2017. február 10-én, pénteken 9 órától tartja
a művelődési házban.
Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre!
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Adventi készülődés az Oviban

Adventi készülődés a Cica csoportban

Adventi készülődés a Maci csoportban

Karácsony az oviban
A kis görbe fenyő című mese dramatizálása

Karácsonyi műsor - Cica csoport

Favágó törpék

Karácsonyi műsor - Maci csoport

Feketerigók

Angyalok és a kis girbe-görbe fenyő
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Az érintés ereje
Túl vagyunk az ünnepeken, újesztendő, új kihívások várnak valamennyiünkre!
Az élet elixírje: az érintés ereje.
Az érintés, a simogatás, az ölelés mindenkinek minden korban jól esik. Jól, mert
megváltozik a fizikai érzet, a viselkedés,
javul a hangulat, és bizonyos feszültségeket előidéző hormonok szintje csökken a
vérben, ettől másképp működik az idegrendszer, az egész ember. Mert az érintés
életenergia, szeretet.
Az érintés a szeretet legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat,
megerősíti a kapcsolatokat.
Wesolowszki Korinna iskolapszichológus korosztályonként is különválasztja
az érintés – szinte felfoghatatlanul nagy
– jelentőségét.
Síró csecsemő, totyogó kis gyerek
Az újszülöttnél, a csecsemőnél a legelső kötődési forma az érintés, a testi
kontaktus. A születés után, amikor a baba
elhagyja a biztonságot jelentő, harminchat
fokos anyai testet és a külvilágra érkezik,
óriási stressz éri. Eltűnik az anya szívhangja, megszűnik a meleg, elvész a biztonságérzet. Nem véletlen hát, hogy amikor a babát az édesanya testére helyezik, azonnal
megnyugszik.
A csecsemő és a kisgyerek is még sokáig szinte egy test az édesanyával, különös szimbiózisban élnek, hiszen tőle kapja
a biztonságérzetet. Az anya ölelése, simogatása, oldja a stresszt, ő segíti az ezzel
való megküzdést, ő csökkenti a veszélyérzetet. Az érintés az egészen piciknek egy

olyan „szer”, amely szükséges a normális
fejlődéshez és a legjobb immunerősítő az
anyatej mellett.
Amikor három éves kor körül a gyerekeknél kialakul a sajáttest-tudat, kicsit
változik az érintés szerepe. Az óvodás már
tudja, hogy nem vagyok egy test az anyámmal, de még nagyon igényli az érintést.
Teszi ezt annak ellenére, hogy próbálgatja
a határait, egyre hosszabb időre válik el a
biztonságot és ölelést adó anyától, ám ha
bármi baj van, fél, vagy elesik, sírva szalad az anyja karjába. Ez a szükséglet, hogy
visszafutok a biztonságot, ölelést, érintést
adó anyámhoz a felnövekedés során egyre
inkább szükségletté válik.
A lázadó, flegma kamasz
Statisztikai adatok nélkül állítható,
hogy aki gyereket szült és nevelt, az tudja:
a kamasszal nem könnyű. Keveset beszélget, nem ad puszit, ciki neki minden ős,
és finoman vagy durvábban, de kerüli az
érintést, ellöki az ölelő kart. Szakemberek
szerint ez normális, mert a kamasz fő feladata a leválás. A biológiai, a szociális és
pszichés változások időszaka a kamaszkor,
ami a fejlődés része és egy nagyon-nagyon
nehéz időszak. A kamasz elutasító, flegma,
morc, szélsőséges, de ezt el kell fogadni.
Azért utasítja el az érintést, ölelést, puszit, mert már nem a szüleitől várja, mert
maga akar dönteni arról, hogy kit enged
közel magához, kivel alakít ki intim kapcsolatot. Az önállósulás része, hogy a saját
korcsoportjába tartozó társaktól várja az
érintést, ölelést. Az egészséges fiataloknál
ez az „én-határok” kialakulásának része és

senkinek nem kell
meglepődni, ha
a kamasz szélsőséges provokatív
viselkedést muSóvárgó felnőttek és öregek
tat, hiszen ez is
A legkevesebb érintést a felnőtte
az énné váláshoz
tartozik. Ez az ják, de természetesen nagyon függ a
időszak általában hogyan alakult a családi szokásren
két-három évig a fiatal felnőtt, aki gyerekként azt
meg, „egyedül
hogy kevés
az érintés, az egész
tart, a kamasz ilyenkor
garázdálát
ezt
követi,
és
nem
is fog neki hiá
kodik” és az okos szülő ezt hagyja, sőt tudefféle testi
ja, hogy nincs másazfeladata,
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segíteni Aki viszo
látta a szüleitől,
hogy hazaérkezésk
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a
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folyamatba. Az érintés,
az ölelés aoxitocint
évében
kialakul,
és mindig a c
szabadít fel, és ezrom
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megfelelő
mennyiségű
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Ez mi
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ijesztő
szituáció,
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érintést, ölelést, mert
a leválás
és
kitartani
a
ban is ez adja neki a biztonságot. haldokló mellett ige
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az otthonában hal m
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nagyon kivételezett
helyzetben van
Margó néni
a családok helyzete megváltozott,
a fogyaszt
sadalom
szerepet j
telefon: (76) 795-870
Hogy nem
együtt a csa
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztésia nagyma
Hivatal feladatköreit minden agrártámo-már csak l
gatási ügyben az Agrár- és Vidékfejlesz-tóban meg
tést Támogató Főosztály végzi.
azt eredmé
hogy a gen
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludyók elidegen
u. 6.,
egymástól
e-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu , szívben és
telefon: (76) 814-520
ben, mint t
ben: egyre
A megyei szintről járási szintre átkerü-bé érintjük
lő feladatokat végző szervezeti egységekegymást.
elérhetőségei nem változtak, így a min- Pedig az
dennapi ügyintézés során fennakadás nemaz optimáli
várható. További információért kérjük,testi
kon
keressék fel a kormányhivatal weboldalátállandóan
(www.bkmkh.hu).
lenne az él
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalben, de biz
társadalmi
sok, elvárások, elvek, divatok enne
szabnak. Egy elidegenedett világba

Átalakulás a Kormányhivatalnál
2017. január 1-jével a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal kétirányú átalakulást valósított meg, melynek célja az
ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása.
Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatalnál két körben történt átszervezés. Az egyik irány az eddigi főosztályi (megyei) szinten gyakorolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő
átvitele és a megmaradt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskörök, melyek
teljes egészében, az azokat ellátó főosztál�lyal közösen kerültek át a járási hivatalba,
mások csak részlegesen. A megyei szintről
teljes egészében átkerülő főosztályok a
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, és a Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály. Részlegesen
kerültek átvitelre hatáskörök a Gyámügyi

és Igazságügyi Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Főosztálytól, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól, a Foglalkoztatási Főosztálytól és az Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól. A második irány új
hatáskörök beemelése a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal beolvasztásával,
valamint a környezetvédelmi feladatkörök
régiós szintről megyei szintre átvételével.
A környezetvédelmi feladatokat január
1. után minden Bács-kiskun megyei illetőségű, környezet- és természetvédelmi
ügyben a Kecskeméti Járási Hivatal szervezetébe beépülve a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály látja el.
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, BajcsyZsilinszky Endre krt. 2.,
e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu,
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garabonciás diák
Hetven évvel ezelőtti napok
Bizony, „az élet irtózatos zűrzavarában nincs más menekvés, csak a jól
fogalmazott mondat: minden más csak
esküszegés vagy halandzsa.” - írta Márai
Sándor (1900-1989) 1949-ben a háborút
követő évek reményből csüggedésbe, újjáépítésből balpárti terrorba fúló időszakáról.
Ebben az utóbbi hetven évben életmódunk, s ebből következően szokásaink, nyelvünk átalakulása nagyarányú
volt. Elmúlt a paraszti gazdálkodás, ám
a helyére bejött nagyüzemi gazdálkodáshoz nem sokaknak van köze, így ennek
nyelvezete nem közismert. Ha felütjük
a hetven évvel ezelőtti apróhirdetéseket,
máris mintha valami idegen világ emlékei derengenének elő a ködből.
A Független Kisgazda Földmunkás
és Polgári Párt (FKGP) megyénkbeli
lapja, Kecskemét címmel, ilyen apróhirdetéseket közölt 1946 decemberében:
„Járgányos szecskavágó és Singer-varrógép eladó. Alsószentkirály 60-a. Szabó
Sándornál”, avagy „Kommencióst, vagy
tanyáskertészt keresek Felső-szentkirály
332. szám alatti 37 kataszteri holdas tanyámra. Értekezés Erzsébet-körút 60.”
Vajon a mai harminc alatti olvasóink
ismerik-e még a „járgányos szecskavágó”, a „kommenciós” vagy a „tanyáskertész” kifejezéseket? Idősebb olvasóink emlékezete viszont – még ha nem is
kellemes emlékekkel – biztosan előadja
a megfejtéseket. Unokák, elő a kérdésekkel!
De vessünk még néhány pillantást a
lap segítségével, eleink hetven évvel ezelőtti kecskeméti, s pusztabeli téli életére.
A Kecskemét című lap 1946. december 13.-ai számából a templomba
nem járók is megtudhatták, hogy „Külön plébániák lesznek a tanyai gócpontokon. A váci megyéspüspök a váci
székeskáptalannal és az érdekeltekkel
egyetértésben hozott határozatában felosztotta a kecskeméti plébániát. A határozat értelmében külön plébánia lesz Szentkirály, Lakitelek, Koháryszentlőrinc (ma
Nyárlőrinc -bor-), Monostor (ma Bugac
-bor-), Bugacmonostor (ma Bugac -bor), Helvécia, Ágasegyháza és Méntelek.
Ezek a plébániák január 1-től külön egyházközségek lesznek.” Ismeretes, hogy
ekkoriban a felsorolt településrészek
még Kecskemét külső közigazgatási ré-

szei voltak. Ebből következően a puszták
római katolikus és a református felekezetű hívei is a kecskeméti anyaegyházközségekhez tartoztak. Községünk 1952ben történt önállósítása után vált teljesen
önálló egyházközséggé a helyi Református Egyházközség.
A háború utáni, sajnos, csak néhány
évig tartó, újjáépítés és lelkesedés híre
volt az, amelyet 1946. december 29-én
közölt a nevezett lap:
„Kecskeméten 1942 óta nem tartották meg a katolikus liturgia egyik legmagasztosabb és legfölemelőbb szertartását,
az éjféli misét. 1943-ban már a légitámadások miatt nem lehetett róla szó,
1944-ben a háború szele süvöltött éppen
keresztül a város felett, 1945-ben pedig
még rendezetlenek voltak a közbiztonsági viszonyok ahhoz, hogy az éjféli misére gondolni lehetett volna. Most négy
évvel később, 1946 karácsonyán minden
színében, ízében, hangulatában békebeli
éjféli misén vett részt a város katolikussága. A nagytemplom homlokán mes�szire világító kereszt mutatta az utat az
éjféli misére gyülekező sokaságnak. És
a havas utcákon, tereken csoportosan,
hármasával, négyesével, nyolcasával,
tízesével, tömegesen érkeztek a hívek
az éjféli órára. 12 órakor megkondult a
harang a nagytemplom tornyában, a csillogó, aranyos miseruhába öltözött három
pap bevonult az oltárhoz, megszólalt az
orgona és a fényesen kivilágított templomban 5000 boldog hívő ajkán felszabadult lélekkel, szelíd alázattal, leboruló
áhítattal, de egyben lelkendező ujjongással zendült égig a karácsonyi ének:
— Mennyből az angyal...
Ugyanekkor a Ferencrendiek templomában és a Szent Erzsébet templomban
is hasonló keretek között tartották meg az
éjféli misét. Ezt a két templomot is zsúfolásig megtöltötték a hívek, úgyhogy a
három templomban mintegy 10.000 hívő
ünnepelte a Megváltó Jézus eljövetelét.”
A szentkirálypusztai közigazgatási kirendeltség akkoriban köszöntötte a
város első emberét, amint az olvasható
volt a nevezett lap 1947. évi január 5-ei
számában.
„Szentkirályi küldöttség járt pénteken délben Tóth László polgármesternél.
A szentkirályi lakosság nevében köszöntötte a polgármestert dr. Kákonyi József,
a [közigazgatási -bor-] kirendeltség vezetője, polgármesterségének második évfordulója és az újesztendő alkalmából. A

polgármester meghatottan köszönte meg
a szentkirályiak szíves megemlékezését
és mindenkor példás közreműködésüket
az újjáépítés munkájában.”
1947 még a háború utáni újjáépítés nehéz időszaka volt, hát ugyanezen
lapszámban ez a kis hír is megjelent:
„Az állami külterületi iskolák karácsonyi szünete a tüzelőhiány miatt január 19-ig bezárólag tart.” Ennélfogva a
szentkirálypusztai - akkor még - hat külterületi tanyai iskola is némán aludt egy
nagyot a hóban, várva a diákok zsivaját.
Ebben az évben, 1947-ben igen kön�nyen válhatott budapesti lakos abból a
szentkirályi honpolgárból, aki belement
a következő cserébe: „Ingatlancsere! Budapesti, Batthyány-utca 46. szám alatti,
félemeleti 3 szobás, összmellékhelyiséges
sérült öröklakásomat elcserélném szentkirályi vagy hetényegyházi ingatlannal,
esetleg jutányos áron eladnám. Cím a
kiadóban.” Nem tudhatjuk, sikerült-e a
hirdető cseréje, de mindenesetre érdekes
az „összmellékhelyiséges” kifejezés.
Nem túl jó hír volt 1947 januárjában, hogy a földművelésügyi miniszter,
méltányolva az elemi csapásoktól sújtott
területeken lakók kérését, 50 százalékos
mérséklést engedélyezett a gabonabeszolgáltatásra Bugacmonostor és Szentkirály gazdái számára.
Hogy némi számszerű adatokkal is
szolgáljunk, a lap olvasói 1947 januárjában megtudhatták, hogy az egész
1946-os esztendőben bent Kecskemét
városában 1573 születést, 733 házasságot és 1220 halálozást jegyeztek az
anyakönyvi hivatalban. A külterületi
anyakönyvi kerületek kimutatásai szerint
Koháriszentlőrincen (Kecskemét „B“
anyakönyvi kerület) 48 születés, 23 házasság, 13 halálozás; Bugacmonostoron
(Kecskemét ,,C‘‘) 141 születés, 58 házasság, 42 halálozás; Lakyteleken (Kecskemét „D‘‘) 107 születés, 7 házasság(!),
57 halálozás és Szentkirályon (Kecskemét „E“) 54 születés, 18 házasság, 15
halálozás történt. Összesen a városban és
külterületeken 1946-ban 1923 születést,
839 házasságot és 1347 halálozást anyakönyveztek. A természetes szaporodás
576 fő.
Azt hisszük, ma igen nagy örvendezésre adna okot Szentkirályon évi 54
születés és 18 házasság. Úgy legyen! Ha
1946-ban sikerült…
Békeség veletek! A kő marad.
–bor–
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Az új évben újra nagy levegőt veszünk és újra nekilátunk
napi teendőink elvégzésének, közben pedig hisszük nagyon, hogy a
mennyország felé haladunk, ismét
kicsit előrébb jutunk. Az ember útja
egyébként mindig felfelé vezet. Aki
megy rajta, az előbb, vagy utóbb felér. Egy a lényeg, hogy nem szabad
megállni, vagyis, hogy soha nem
adjuk fel! Jézus is megkísértette a
Sátán. Az emberek is. Őt is húzták
le a körülmények. És megállta a helyét, mert nem szegült szembe Isten
akaratával.
Nincs még egy olyan teremtett
lény a világon, aki szívesen rossz,
csak az ember. Jó dolog rossznak
lenni. De voltaképp ez a szerencsénk
is, mert Megváltót érdemeltünk. A
bűn elleni küzdelmünk az életszentség jele. A szentek sem voltak bűntelen emberek és sokat aggódtak,
mert tudták mi a jó és mi a rossz, és
mégis a rosszat tették. Amíg élünk,
nem adjuk fel ezt a harcot, sőt bizonyos szempontból még örülünk is
neki, hogy tart!
Az istenszeretet azt jelenti, hogy
Ő a nagy és én vagyok a kicsi. Az
emberszeretet azt jelenti, hogy nem
vagyok különb senkinél. A testünknek vannak kívánságai. Enni és inni
például muszáj. Vállalni kell a másik emberrel való egységet. Ennek
igénye kiirthatatlan az emberből.
Csak a sorrendet kell látni. Vagyis
nem azért élek, hogy egyek, hanem
fordítva: azért eszem, hogy éljek.
De bármennyire is rúgjuk fel a rendet, tudnunk kell, hogy mindent
helyre lehet hozni. Én vannak erre
jó technikák, mint például a mértékletesség, vagyis mindig annyit

és ott, ahol kell. A mértékletességet
egyébként mindig adottságok és körülmények határozzák meg.
Nagy veszélyt hordoz magában
az anyagias világ. Az emberi élet
fenntartásához számos eszközre
van szükség. Ezt emberhez méltó
szinten egyszerűen muszáj megtartani. Addig jók az anyagi dolgok,
amíg tudjuk, hogy mire kellenek
nekünk. Addig nem tudnak uralkodni rajtunk. Csak ha már önmagukért gyűjtjük őket, akkor válhatunk
a rabjaivá. Erénye a lelki szegénység, amit sokan félreértenek. A lelki
szegénység egészen pontosan azt
jelenti, hogy nem az anyagiak határoznak meg engem, hanem én határozom meg az anyagiakat. És ennek
két véglete, ha zsugori leszek, ill. a
mikor pazarlásba kezdek.
A legnehezebb az énünk feletti
uralom, az emberi autonómia rendben tartása. Amikor elkezd érvényesülni ez a bennünk lévő erő, úgy
mutatkozik meg, hogy elkezdem
magamat többre tartani másoknál
és azt mondom, hogy "nekem senki
sem parancsolhat". Isten képére vagyunk teremtve és természetes dolog, hogy különbözünk mástól. De
akkor is én függök a világtól és nem
a világ tőlem. Erőim végesek és emberségem is korlátozott. Kell tehát
az alázat és az engedelmesség, de itt
is vigyázunk magunkra. Az alázatnak nagy kilengése például a púpos
alázatosság, amikor azt mondom,
hogy "bocsánat, hogy élek"; vagy
azt mondom, hogy "velem nagyon
elbánt az Isten, mert én többre való
lettem volna, ha ez és ez nem történt
volna", ez pedig a nagyravágyást
hordozza magában.

Az ember az engedelmesség ellen felveszi a harcot, mert érzi, hogy
az életszentség mértéke nem egyenlő a szolgalelkűséggel. Megpróbáljuk tehát elfoglalni helyünket a világban...elfoglalni a magunk helyét.
Mert ha ott vagyunk engedelmesek,
ahol kell, akkor szentekké lehetünk.
Szem előtt tartjuk közben, hogy aki
első akar lenni, az legyen a másik
szolgája.
Jó szabály lehet: Kicsivel
többet, mint ami kell! Kicsivel kevesebbet, mint ami tilos!
Így hagyunk egy árteret az életünknek, hogy ha jönne az árvíz, ne
legyen nagy baj. Sok minden lehetséges, de nem kell mindent megvennem. Emberhez méltóan élni
csak úgy lehetséges, ha nem mondok le az életszentségről. És bele
ne fáradjunk ebbe...a szeretet majd
megtalálja mindig a helyes utat, a jó
szavakat. És majd megtanulják ezt
tőlünk mindazok, akik ránk vannak
bízva.
Molnár Zsolt atya

Hitéleti statisztikai
jelentés
Keresztelés		
30 fő
			
fiú
13
			
leány 17
Házasságkötés
vegyes házasság

6 pár
0

Halálozás		
			
férfi
			
nő

11 fő
6
6
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REFORMÁTUS ÉLET
Újévi Könyörgés népünkért - a világért!
Uram, áldd meg népünket,
adj még egyszer ébredést a Te
Igéd erővel teli hirdetésén keresztül, hogy az emberek megtérjenek és Feléd forduljanak.
Kérünk Téged mindazokért,
akik felelősséget hordoznak
népünk vezetésében, segíts,
hogy istenfélelemmel keressék az egész nép javát. Akadályozd meg azokat az áramlatokat, amelyek törvényeidben
már nem látják a fundamentumot életünk legfőbb javára és
rendjéhez. Őrizz meg minket
a háborgásoktól és a káosztól,
akadályozd meg az egyre terjedő bűnözést. Vigasztald meg
azokat, akik már érintettek
ezekben. Vedd pártfogásodba
a számtalan - igen nagy nehézségben lévő - családot, ahol a
szülők és a gyermekek már nem
találnak egymásra. Segíts, hogy
áthidalhassák ezt a szakadékot
a Te Igédben való világos tájékozódással, bölcsességgel és
alázatos szeretettel.
Ébressz fel magadnak olyan
embereket, akik a Tőled való
elszakadásnak és népünk erkölcsi romlásának problémáját
papi módon szívükön viselik.
Tégy minket is olyanokká, akik
Előtted kiállunk népünkért azzal, hogy könyörgünk és imában
harcolunk, ugyanakkor

személyes életünkben kötelezően elfogadjuk parancsaidat, különösen a hegyi beszéd útját.
Fiad kiontott véréért kegyelmezz az egész világ ezernyi
nyomorúságán. Különösen irgalmazz azoknak az országoknak, amelyeket már régóta sújtanak a békétlenség és a háború
szörnyűségei. Hozzád kiáltunk
az emberiség bűnei miatt, a
szenvedélyek és minden vétek
miatt, amelyek Feléd az égbe
kiáltanak.
Légy kegyelmes hozzánk,
és tartsd még vissza fenyegető
ítéletedet, azokért a gyermekekért, akik bűnbánatot tartanak.
Vess véget az eltompultságnak,
amely nem akarja észrevenni az
idők jeleit, és mint Noé idejé-

ben, ma az atomkorszakban a
közelgő veszedelem láttán úgy
él tovább, hogy nem figyel a Te
komoly intésedre. Adj kegyelmi időt még egy nagy ébredésre
- nemcsak a mi népünkben, hanem az egész világon - bűnbánatot és Hozzád való igaz megtérést.
Add, hogy még sokan odataláljanak Hozzád és megmeneküljenek, mielőtt bekövetkezik
a végső ítélet. Add, hogy a tieid
még felkészüljenek eljöveteledre. Segíts, hogy mindannyiunk
azt az egy célt tartsuk szem
előtt, hogy nemsokára eljöhessen országod, mint a szeretet
királysága, és helyreállíthasd
uralmadat. Ámen. M. Basilea
Schlink.

Alkalmaink október
Istentiszteletek – minden vasárnap 10 óra, gyermek-istentisztelettel
Bibliaóra – január 10. kedd, 18 óra
Presbiteri gyűlés – január 17. kedd, 18 óra
Bibliaiskola – január 24. kedd, 18 óra
Bibliaóra – február 7. kedd, 18 óra
Gyülekezeti hétvége Mátraházán – február 10-12. Jelentkezni január 15-ig!
Házaspárok vasárnapja – fogadalmak megújítása – február
19. vasárnap 10 óra
Evangélizációs hét – február 27-március 5.
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Karácsonyra készültünk
Nem is olyan rég, a karácsony előtti időszakban a hajnalok
disznósivítástól voltak hangosak. Szinte minden háznál elmaradhatatlan volt a nagy esemény, hiszen megvolt az akár több
hónapi élelem, amit különféle módszerrel tartósítottak. Gyakorlatilag mára ez a szokás elveszett, helyét átvették a hentesüzletek, ahol frissen lehet megvásárolni a húsféleségeket.
Sokan – elsősorban az ifjúság – már csak elbeszélésből ismeri
az eseményt. Néhány éve a Kovácsné Lázár Ilona - Kovács
Menyhért házaspár elhatározta, hogy feleleveníti ezt községi
szinten, összekötve szabadtéri betlehem-, és karácsonyfa állítással, valamint iskolánk által szervezett adventi vásárral. Az
elmúlt hónapban 10-én került sor a látványos eseményre. A
230 kg-os hízót a Szentkirályon letelepedett Martír Irving és
felesége ajánlották fel. A fő bölléreknek László Benjaminnak
és Deák Bélának segítség bőven akadt a munkálatokhoz. A sült
vérből készült reggeli után megtelt Művelődési házunk a portékájukat, karácsonyi díszeket kínáló gyerekekkel, szülőkkel,
tanárokkal. Mindeközben sertésfeldolgozás, disznótoros ebédfőzés, köztéri karácsonyfaállítás folyt. Az ebédre megtelt a
művelődési házunk vendégekkel. Csodálatos nap volt. Vecsei.

A kép jobb szélén az adományozó
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Évbúcsúztató

Szilveszter délutánján lelkes kis csapat gyülekezett a főtéri karácsonyfánknál egy kis
sétára, hogy nótázással, trombitaszóval búcsúzzunk az évtől, és köszöntsük az újévet. Az
indulás előtt természetesen a szervezők, Kutasiné Icu, és Gergelyné Marika forralt borral
és sós süteménnyel várták a sétálni vágyókat. Külön érdekesség, hogy a karácsonyfánkon
pihenő fülesbaglyok tudomást sem vettek az alattuk vigadó gyerekekről, felnőttekről. A
vidám csapatot már várták a Rákóczi utca lakói László Icu szervezésében. A séta pezsgőbontással ért véget. Köszönet az időt és fáradtságot nem sajnálóknak a sétáért. Köszönjük
a szervezőknek is a vendéglátást. V.F.

Vízkereszt

Ha Vízkereszt, akkor karácsonyfa „rázás”. Hagyomány már
művelődési házunkban, hogy ezt
a munkát óvodánk nagycsoportosai végzik. Hát bizony, még az eldöntött karácsonyfa is aprólékosan át lett vizsgálva, nehogy egy
szem szaloncukor is veszendőbe
menjen. Ezután a csoport meglátogatta a Polgármesteri Hivatal
karácsonyfáját is. Nem kerülte
el sorsát a főtéri karácsonyfánk
sem, ékeitől megfosztva lett eldöntve. V.F.

9. oldal

10. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

Karácsony ünnepén

2017. január

Hírek iskolánkból

Csapatunk, a „Hírös sütőtök” a Kecskeméti Kocsis Pál
középiskolában december 6-án megrendezett VARÁZSLATOS TERMÉSZET vetélkedőn I. helyezést ért el.
Csapattagok: Oláh Enikő, Farkas Győző, Vörös Attila.
Felkészítő tanár: Katzné Almási Zsuzsanna

Álláshirdetés költségvetési előadó
munkakör betöltésére
a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalba
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.).
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője iránt támasztott követelmények:
I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági
agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú szakképesítés,
továbbá mérlegképes könyvelő szakképesítés.
II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés és mérlegképes könyvelő
képesítés.

A szentkirályi iskola december 21-én tartotta karácsonyi ünnepségét a művelődési házban. Az idén is a 3. és
4. osztályosok voltak a főszereplők, továbbá a táncosok,
és fellépett az iskolai énekkar is. A karácsonyi színdarab – Panov apó Jézus-várásáról – igazán szívmelengető
és tanulságos történet volt gyereknek és felnőttnek egyaránt. Felkészítő tanárok: Takácsné Kis Márta, Némethné
Muzslai Ágnes, Papp Ágnes, Tóth Csilla.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. A
Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé
bevallások benyújtása. Jogszabály szerint kötelező egyéb
analitikus nyilvántartások vezetése. Szállítói és vevői számlák kontírozása és könyvelése.
Illetmény a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint.
Jelentkezési határidő: 2017. január 27.
Az állás betölthető 2017. február 1-től.
További részletek: www.kozigallas.hu, www.szentkiraly.
hu, illetve dr. Lajos Krisztina jegyzőtől a 70/3820-599 telefonszámon.

2017. január

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Túrós-sajtos pogácsa
Elkészítési idő: 40 perc + hajtogatás
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin
(olvasztott, de nem forró), 25 dkg túró, 2 dl tejföl, 10 dkg sajt (a megszóráshoz) 4 dkg élesztő
felfuttatva (1 dl langyos tejben 1 csipet cukorral), 2 teáskanál
só, 1 tojássárgája
1. A hozzávalókat jól összegyúrjuk. Lágy, képlékeny
tésztát kapunk. Jól lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. 1 cm vastagra, megszórjuk reszelt sajttal, hajtogatjuk, majd 20 percig
pihentetjük hűtőben.
2. Ezt még háromszor megismételjük, mindig sajttal is
megszórjuk. 2-2,5 cm vastagra nyújtjuk. Kiszaggatjuk, megkenjük tojásfehérjével, megszórjuk reszelt sajttal. 160 fokos
légkeveréses sütőben megsütjük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Egy kis csillagászat
Nem mindennapi látványban volt része annak, aki 2-án
este a holdat fürkészte, hiszen közelében ragyogott feltűnően a Vénusz, Földünk testvére, mely hasonló nagyságú,
mint a mi „sárgolyónk”. Másnap este 3-án a Mars közelében volt látható a Hold.
Túl vagyunk az év leghosszabb éjszakáján, ami akkor
következik be, mikor a Nap eléri látszólagos legdélebbi pályáját. Ez legtöbb esetben december 21-én következik be.
Ekkor a Napot 8,5 órán keresztül láthattuk. Ettől kezdve a
nappalok hossza növekszik, igaz, hogy csak egy „tyúklépéssel”. Ez a hosszabbodás vízkeresztkor (jan. 6) a későbbi
sötétedésben érzékelhető. A Nap akkor nyugszik le, mikor
az utolsó csücske is a látóhatár alá bukik. Rosszul járnánk
a pontos idővel, ha a naptárban megadott Budapesti Naplemente időpontjához állítanánk be. Az adatok tengerszintre
vannak megadva, mégpedig vízszintes terepre. Ebből következik, hogy pusztánk keleti felében több perccel hamarabb megy le a nap, mint a nyugati részén. A két pusztai
rész között közel 10 méter a szintkülönbség. Az interneten
kikereshetjük településünkre vonatkozó Naplementi adatokat. A fenti okok miatt azok az adatok is csalókák, hozzátéve a légkör fénytörését, ami azt eredményezi, hogy
a Nap valójában már a látóhatár alatt van, de a légkörön
visszatükröződik, akár egy látszólagos Nap átmérővel is.
Persze ez reggel is igaz, az előbukkanó Nap pár percig csak
tükröződés. Mindezek mellett azért bármilyen kellemetlen
is az idő, a hosszabbodó nappalok már a tavasz reményét
sejtetik. V.F.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: 2016. december 17-én
Gyurján Rajmund és Szabó Andrea
Elhalálozott: Homoki-Szabó Balázsné élt 81 évet,
Szántó Lajosné élt 94 évet

11. oldal

December időjárása
Nem kényeztetett el bennünket a mögöttünk hagyott
hónap. Annak ellenére, hogy csapadék szinte nem volt,
téli időjárásban volt részünk hőmérsékleti szempontból.
A hónap első 10 napjában még elfogadható 4-8 C fokokat
mérhettünk. Majd 13-ától Karácsonyig gyakorlatilag 0 fok
körül mozgott a hőmérők skálája. Ezt követte év végéig
néhány fokos emelkedés. Ezek az értékek nappali hőmérsékletre értendők. Éjszakánként szinte minden nap fagyott,
akár -7 C is volt. Ilyen hőmérsékleteknél csapadékos idő
esetén már komoly télelőt érhettünk volna meg. A „nagy
tél” esetleges előjeleiről már szeptembertől olvashattak
újságunk hasábjain. A vándormadarak korai vonulása, a
macskák étkessége, no meg a NASA előrejelzése, amit a
Napfolt tevékenység minimumáról következtettek. Lehet,
hogy ennek volt következménye, hogy az év második felét
nagyrészt anticiklonok uralták. Márpedig ebben a légköri
rendszerben gyakran érkeznek a sarkkör vidékéről hideg
légtömegek. Még több tényező volt a figyelmeztető, a vadludak ingajárata is elmaradt. Karácsony után, 27-én egy
nagy csapat vadlúd tartott délnyugatra. Hol lehettek eddig?
Gyakorlatilag a vándormadarak nem tévednek el. Többször
hallottunk a természet élővilágának csökkenéséről, ami
kritikusan alacsony. Itt csak most a vándormadarak egyedeinek fogyását említem. Azt eddig is tudtuk, hogy a déli
országokban lőfegyverrel lövik halomra a vándorokat fajtól és nagyságtól függetlenül étkezési célra. A kémiai ipar
fejlődése lehetővé tette olyan mikro szálas hálók készítését,
melyeket Afrika tengerpartján szinte végig kifeszítenek,
hogy a kifáradt, partot ért leszállni készülő madarakat elfogják, hogy aztán piacokon árulják. Számunkra elképzelhetetlen, hogy a búbos bankát is elfogják, és csemegeként
fogyasztják. A többit nem is említve. Csapadékviszonyok:
13-án 0,2 mm, 18-án 0,1 mm, 23-án 0,2 mm, 24-én 0,3 mm,
25-én 0,4 mm. Összesen:1,2 mm. A sokévi átlag decemberre: 46 mm. Nézzük az elmúlt 10 év decemberi csapadékait.
2007-ben 73,7 mm, 2008-ban 72,3 mm, 2009-ben 58 mm,
2010-ben 101,6 mm, 2011-ben 55,8 mm, 2012-ben 50,9
mm, 2013-ban 0,6 mm, 2014-ben 53,6 mm, 2015-ben 3,6
mm, 2016-ban 1,2 mm. Összesen: 471,3 mm. Minő csoda,
vagy csak a számok törvénye, hogy az átlag 47,01 mm, ami
ezen időszak átlaga. Ehhez viszonyítunk. Vecsei F.

EMLÉKEZÉS
GÖMÖRI BALÁZSNÉ
SZÜLETETT: VÁRI ETELKA

HALÁLÁNAK 6. ÉVFORDULÓJÁRA
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.

SZERETŐ CSALÁDOD

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon:
06-20/9424-219
* Eladó a tiszakécskei út mellett, Szentkirály határában 9,37 hektár – 107,8 AK
gyep-rét. Telefon: 20/-511-3611
* FIGYELEM! Akciós farsangi jelmez
és kellékvásár Szolnokon, a Széchenyi lakótelepi piac mögötti Dávid Jelmez Szaküzletben. (Tetőn fagyitölcsér látható!) Óriási
a választékunk bölcsis, ovis, iskolás méertű
jelmezekből. Nyitva minden nap 9-18 óráig.
Térjen be, és vásároljon olcsón! (Zöldház
melletti sétáló utcán.)

Tuti-Tuni Üzlet - Karácsonyi
Cipős doboz akció!

Vastag száraz akác 3.300 Ft/q
Vékony akác 2.900 Ft/q
Vegyes akác 3.100. Ft/q
Száraz tölgy 3.200 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)
T: 0620/520-0081, 0620/415-0842
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hálás szívvel megköszönöm mindazoknak a segítőkész vásárlóimnak,
hogy felajánlották a rászoruló gyermekek részére a dobozokba csomagolt ajándékot. Összesen 34 csomag érkezett. December 15-én a Kecskeméti Juhar utcai
autista gyerekek boldogsággal fogadták
az ajándékokat. Még egyszer köszönöm
az együttérzést. Vecseiné Tünde

Már lehet jelentkezni az ingyenes vízvizsgálatokra
Tavaly 60 tanyai kút vizének vizsgálatára nyert támogatást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium Tanyafejlesztési Programjának keretében. Mivel az igények az adott lehetőségeken jóval túlmutattak, önkormányzatunk ismét pályázatot nyújtott be, mely elfogadásra került.
Ennek köszönhetően ezúttal is lehetőség nyílik az ásott és fúrt kutak vízminőségének ingyenes elemzésére. A pályázat előírásai alapján a vizsgálatban megyénkből összesen 30 tanya vehet részt. A tanyák kiválasztása önkéntes jelentkezést
követően, azok beérkezésének sorrendjében történik. Az elbírálás során előnyben
részesülnek azok, akik jelentkeztek, de az előző pályázat során kimaradtak.
Jelentkezési határidő: 2017. január 20.
További információ és jelentkezési lap kapható: a települési önkormányzatok
hivatalaiban vagy Mayer Andreánál az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefon: 30/953-6208
E-mail: mandrea@bacskiskun.hu
Kecskemét, 2017. január 4.

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

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.

