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Szüreti Mulatság
A hagyományos szüreti felvonulás és bál
Szentkirályon

2017. szeptember 16-án lesz.
A felvonulás 13:30-kor a piactérről indul.
Úticél az Ifjúság Lakótelep,
megálló a Petőfi és Alkotmány utca
kereszteződésében, valamint a Rákóczi és a
Kossuth utca kereszteződésében.
Ezek után jut vissza a menet a
Művelődési Házhoz.
A megállóhelyeken a Szentkirályi Tánccsoport
tánccal köszönti az ott lakókat, érdeklődőket.
Este 20 órától
asztalfoglalásos szüreti bál, tombolával.
Jelentkezés a 70/452-3850-es telefonszámon,
2017.09.13-ig.
Zenét a MIXER együttes szolgáltatja,
nyitótánc 21 órakor.
Harmincadik születésnapját ünnepelte községünk
apraja-nagyja augusztus 20-án, településünk szimbólumánál, Szent István szobrunknál. A Himnusz eléneklése után polgármesterünk köszöntötte az ünneplőket, az
elmúlt év újszülöttjeit, méltatta ünnepünk jelentőségét.
Tánccsoportunk erre az alkalomra koreografált táncot
mutatott be. Falunk gitárosai hangszer nélkül énekeltek.
Szabó Jutka elszavalta a harminc évvel ezelőtti alkalomra írt versét a „Szülőfalumhoz” az ez napra írt kiegészítéssel. Az ünnepi műsor közben polgármesterünk
köszöntötte a 90 éves Varga Józsi bácsit. Az ünnepi műsor a Szózat eléneklésével ért véget. Ezután került sor
Tájházunk megnyitására a látogatók előtt. A szép ünnepet a művelődési házban kellemes hangulatú beszélgetés
követte, fénypontjával az óriás tortával Szentkirály 30.
felirattal, melyből mindenkinek jutott.
-szerkTovábbi képek a 2. oldalon.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a rendezők!
A TARTALOMBÓL:
• A képviselő-testület augusztus 30-i ülésén történt
• Hírös Hét Fesztivál Kecskemét • Húzd ki magad!
Egyenes tartás – egyenes gerinc • Hírös Hét
Fesztivál Kecskemét • Garabonciás diák • Egyházi
oldalak • A Szentkirályi búcsú • Köszöntjük az
iskola legkisebb diákjait! • Táborozás a Balatonnál
• Nemzeti vágta • Szavazz az év fája jelöltre •
Gyermekrovatot indítunk! • Anyakönyvi hírek
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A képviselő-testület augusztus 30-i ülésén történt
A képviselő-testület 2017. augusztus
30-án tartotta ülését, ezen 6 képviselő volt
jelen.
Az első napirendi pontban zárt ülés keretei között 2 ápolási díj megállapításáról
döntött a képviselő-testület.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért elmondta, hogy folyó év június 29én tartott testületi ülésünkön tárgyaltuk a
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló előterjesztést, és döntést hoztunk Önkormányzatunk Társulásban
történő részvételéről. A társulási megállapodást alá is írtam. Kecskemét MJV képviselőjétől most tájékoztatást kaptunk, miszerint
új megállapodás készült. Néhány település
ugyanis mégsem csatlakozott, de olyan is
akad, aki utólag kérte felvételét. A társulási
megállapodás egyéb pontokon is változott –
előnyére – így a testület elfogadta a módosított szövegtartalmat.
A harmadik napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette a Bácsvíz Zrt. által megküldött 2018-2032 évekre szóló gördülő
fejlesztési terveket, amit a testület szintén
elfogadott.
A negyedik napirendi pontban Szabó

Gellért ismertette, hogy az egykori focipályából átminősített iparterület közművesítésére a pályázat benyújtása megtörtént. Reményeink szerint bruttó 168 millió forintból
tudjuk a beruházást megvalósítani.
Kiderült azonban a pályázati anyag ös�szeállításakor, hogy a terület nem iparterületi (Gip), hanem kereskedelmi-gazdasági
övezeti besorolásban van (KG). Külön nyilatkozatban vállaltam kötelezettséget, hogy
a támogatási szerződés aláírásáig az átminősítésről gondoskodom. Ez viszont csak
a területfelhasználási lap módosításával lehetséges, a jogszabályi eljárásrend szerint.
Magyarán módosítanunk kell a Rendezési
Tervet, ami a képviselő-testület ezt eldöntő
határozatával kezdődik. Ennek része az is,
hogy a község fejlődése szempontjából kiemelt térségnek nyilvánítjuk a területet, így
lényegesen egyszerűbb és gyorsabb eljárásban juthatunk az eljárás végére. A módosítás
lakossági fórummal folytatódik.
Az ötödik napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette, hogy a Templom utcai
telkek közművesítése hamarosan elindul, az
ivóvíz és a szennyvízhálózattal kezdünk. A
kivitelezési munkákba önkormányzatunk is
bekapcsolódik.

SZÜLETÉS NAP
Fojtatás az 1 oldalról

A hatodik napirendi pontban Szabó Gellért ismertette, hogy a Kecskeméti Gondviselés Egyesületnek értékesített 358/3 és
358/4 hrsz-ú telkek esetében az egyesület
elnöke arról tájékoztatott, hogy terveiket
nem tudják valóra váltani, így javasolta,
hogy éljünk a visszavásárlás lehetőségével.
A testület egyetértett a javaslattal.
A következő napirendi pontban Szabó Gellért ismertette, hogy térségünkben
Szentkirályról (1), Tiszakécskéről (3), Lakitelekről (3) és Nyárlőrincről (1) is szükség volna autista kisgyermekek óvodába és
iskolába szállítására Kecskemétre. Az eddig
ezt Támogató Szolgálattal ellátó Kecskeméti Tankerületi Központ ez év júniusától
szociális tevékenységet nem végezhet. A
hasonló tevékenységet végző kecskeméti
Pro Homine Alapítvány kérelemmel fordult
az EMMI-be kapacitásának növelése végett,
amiről döntés szeptember végén várható.
Addig, illetve elutasítás esetén azt követően
is egyelőre megoldatlan a speciális fejlesztést igénylő gyermekek képzése, fejlesztése.
Nemcsak gépkocsi, hanem kísérő személyzet is kell a szállításhoz. Az érintett településekkel egyeztetést kezdeményeztem, de
egyelőre távolinak látszik a megoldás.
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Hírös Hét Fesztivál Kecskemét
Az idén ünnepelte XX. születésnapját a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten.
Településünk eddig valamennyi alkalommal részt vett a rangos eseményen
termény, termék, kézműves, és kulturális
bemutatkozással. Szépre sikeredett berendezni pavilonunkat. Nem szerénység,
sokan dicsérték, hogy a legszebb kiállítás a Szentkirályi. Változatos, sokoldalú

Polgármester Úr bemutatja a
településünket

Dinnyekóstolás

Sorban álltak a palacsintáért

látnivaló volt. Lehetett dinnye, és tök
súlyát „saccolni”. Települési bemutatkozó napunknak is nagy volt a sikere. Táncosaink, mint mindig, fergeteges sikert
arattak. Először szerepelt énekkórusunk
a Hírös eseményen. Sajnos a technika
nem állt mellénk, nem működött a hangosító berendezés. Tolongtak a nézők a
kóstolón azért, nyár vége volt, fogyott a

dinnye. Közel 400 db palacsinta fogyott
el. Nem volt válogatós a közönség, palacsinta mellé szívesen kóstolták Revuczky Béla borát. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult bemutatkozásunk
sikeréhez, hiszen két rangos elismerés is
került Szentkirályra, melyek a 4. oldalon
láthatók.
-szerk-

Díjnyertes Termékbemutató pavilon és „gazdája”: Vecsei Ferenc.

Fergeteges sikert arató tánccsoportunk

Énekkarunk
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Húzd ki magad! Egyenes tartás – egyenes gerinc
Az iskolai táskát, (leginkább hátizsák) évekig cipelik a gyerekeink,
gyakran telepakolva, súlyos teherként. Fontos szempont, hogy hordása
kíméletes legyen a
gerinchez.
A gerincoszlop stabil, egyben mozgékony szerkezet. Csigolyákból épül
fel, ezeket szalagok és izmok tartják
a helyükön. A csigolyák közötti porckorongok és a gerinc jellegzetes „S”
alakú görbületei tompítják a külső
hatásokat, a járás, ugrás, mozgás során keletkező megrázkódtatásokat.
Ugyanakkor a mozgás segít megőrizni
a gerinc egészségét, az izmok-csontok
dinamikus egyensúlyát.
A „kütyü korszak” leszoktat a mozgásról, a szülők a kicsi gyereknek azt
a mozgásformát sem engedik, amelyre
a gyermek életkorának megfelelően
szükség lenne, mert a figyelmét lekötik a tévé, a tablet, a telefon képernyőjével. Pedig a biztonságára ügyelve a
fejlődéséhez nélkülözhetetlen szabad
mozgást engedni, támogatni kellene. A
„video pásztor” erre a célra nem hasz-

nálható.
Az óvodában van lehetőség a mozgásra, rendszeresen kivihetik a gyerekeket a szabadba, a játékos torna a
napirend része. Fontos helyszín a játszótér is, mert sokféle mozgást lehet
kipróbálni, biztonságos körülmények
között.
Az iskolában a mindennapos testnevelés bevezetése igen jelentős teszt
volt, szinte az összes népbetegség,
köztük a gerincbetegségek megelőzésére. Más tanórákon is meghatározó a
pedagógus szerepe: nem jó végig ülni
a tanulóknak a napot. Ha álmos, fáradt
az osztály, semmi akadálya annak,
hogy óraközben 5 perc közös tornával
felfrissüljenek.
A gyerekek 60-90 %-ánál felfedezhető tartási rendellenesség, 30 %-nál
ez a gerinc aszimmetriájával is együtt
jár. A tartási rendellenesség nem betegség, csupán az izmok helytelen működésének következménye, ami speciális
tornagyakorlatokkal korrigálható az
iskolai testnevelés részeként. Alapvető minél több mozgás. Akkor is lehet
jó gyakorlatokat és játékokat kitalálni,
ha nincs tornaterem, súlyzó hiányában
tele ásványvizes palack is megfelel.
Sok szülő zúgolódott már, hogy túl

nehéz táskát kell cipelni a gyermekeknek. Egy nagymama sikert ért el, azzal
a kéréssel fordult az akkori oktatási
miniszterhez, miért nem szabályozzák, hogy mekkora táskával járhatnak
iskolába a gyerekek! A 2004-ben megszületett jogszabály szerint a táskába
kerülő könyvek súlya maximum 3 kg
lehet, de tanszerekkel együtt, egészségügyi ajánlások szerint a tanuló
testtömegének 10, maximum 12 %-a
lehet az iskolatáska súlya. Ha jobban
odafigyelünk, hogy mit, és hogyan pakolunk bele, könnyebb lehet az iskolatáska.
Mit tehet a szülő?
1. Korlátozhatja a számítógép
előtt töltött időt, biztosíthatja a napi
mozgást szabad levegőn, amit lehet:
közös kirándulás, játszótéri mászókázás, hintázás, csúszdázás, labdajátékok, egyensúlygyakorlatok, ugróiskola, ugrókötelezés, lovaglás, kerékpár,
roller, görkorcsolya, futás, úszás.
2. Lehet élvezetes közös program a sportolás.
3. Ne kérje a gyermek felmentését testnevelési órán tartáshiba esetén
sem, hiszen a mozgás, a célzott gyógytorna és az úszás a legjobb gyógymód!
Margó néni

Hírös Hét Fesztivál Kecskemét
Folytatás a 3 oldalról

Településünk 2 rangos elismerést kapott a Hírös Hét Kiállításon.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal különdíját
Kiállításunk kapta.

A III. Aranyhomok Térségi Lekvárverseny 2017. évi versenyében
Forgács Barbara „Hagyományos ízű
lekvárok” kategóriában sárgabarack
lekvárral I. helyezést ért el, elnyerve
a Térség Lekvárja címet.

2017. szeptember

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

5. oldal

GARABONCIÁS DIÁK
Kilencven éve Felsőszentkirályon
Bizony, kevés adat maradt fenn az
1912-ben alapított Felsőszentkirályi Gazdasági és Olvasókörről, s annak legendás
elnökéről, Vágó Jánosról. Ezért olvastuk,
s közöljük örömmel a következő cikket,
amely éppen 90 esztendeje, 1927. augusztus 31. napján jelent meg a KIS ÚJSÁG
című napilapban „Élet a felsőszentkirályi
pusztán” címmel, H.I. névjegyű újságíró
tollából. Az 1887-ben alapított Kis Újság
független, képes politikai napilap volt.
Címlapján általában valami nagyméretű képpel illusztrált, tömegeket érdeklő,
bombasztikus témával indított a szenzációkra éhes közönségnek. 1929-ben így
hirdette magát: „A magyar nép szolgálatában.” A cikket teljes egészében, betűhíven
közöljük. Régebb óta fiatal olvasóink még
ismerik a cikk kifejezéseit, a mai fiatalok
(akik állítólag mindent jobban tudnak)
pedig járjanak utána, mit jelent a kenderáztató, a majorság, a vadvíz, a törökbúza,
a cserény, a levente, a fertályóra kifejezések. [A régi magyar mérföld 8353,6 méter,
a négyzetmérföld 6.978 hektár eszerint.]
„Láncravert komondorok őrzik a tanyasi gazda házatáját. Minden szegleten
egy, akire nyugodtan bízza ákácfás udvarát. A hatalmas pulykacsapatra fekete
puli vigyáz, nem engedi, hogy az állatok a
paradicsomos kert felé menjenek, a pulykakakas hiába mérgelődik, hiába forgatja
pompás tollazatát, hiába lesz kékpiros, a
puli nem enged, vissza kell térnie a pulyka-csordának az elhagyott tarlóra. A libák
sehova se mennek, a kenderáztató mellett
tollászkodnak, a többi majorság az ákác�cserjében piheg. Jó meleg idő járja, – azt
mondják errefelé.
Olyan csend van a pusztán, hogy átkiálthatna az ember egyik tanyáról a másikra, ha győzné hanggal. A gazdák még nem
jöttek haza Kecskemétről, Nagykőrösről.
Ott értékesítik az almát, dinnyét, paradicsomot, paprikát, szőlőt. Ahol a tavaly víz
állott, ott most nagyszerű paprika terem.
Olyan mélyedésben, ahol legtöbbször
vadvíz áll nyári időben is, most kotlós kapar a csirkéinek.
Mennyi mindent kell tudnia a gazdának, milyen alaposan kell ismernie a
talajt, mekkora biztossággal kell következtetnie az időjárásra, hogy ne olyan
területet fogjon be művelésre, ahol majd
csak víz lesz, és a libái, rucái tölthetik az
időt. Tavaly milyen sok gólya keringett
ezen a tájon, az idén mindenki nézi, ha
csak egyetlenegy is felbukkan a puszta
felett. Végigmehet az ember tíz hold törökbúzát is, amíg egy árva fogolycsapatot

felriaszthat. Megváltozott sok minden.
Egy helyen földbe ásott vályogkunyhó
éktelenkedik cserény helyett. Talán csak a
Dózsa úr juhásza olyan, mint száz esztendők előtt élt elődei.
Egyik nádfedeles épület mellett a szőlőben dolgos férfiút látunk. Napbarnította, szélszikkasztotta arc, amilyent csak
pusztán talál az ember. De ez a nádfedeles
hajlék nem tanyaház, hanem iskola és ez
az izmos karú férfiú nem tanyásgazda, hanem tanító. Kecskemét városának határa
tizennégy négyzetmérföldet meghalad,
ez a felsőszentkirályi puszta iskolája, a
város legkülsőbb iskolája. Húsz kilométernél tovább tart az út, ha bemegy valaki
innen a városba. A tanító, Koch Ferenc,
ritkábban jár Kecskemétre, csak akkor,
ha hivatalos dolga akad, mert bizony még
lova nincsen. Koch temesi ember, nemrég
került ide a pusztára, de a tanyaiak úgy
szeretik, mintha itt született volna. Kitűnő
gazdász, szőlőművelésben, méhészetben
kiváló szakember, de nemcsak elméletben, hiszen mindent ő maga dolgozik.
Ez az iskola Kecskemét legrégibb
pusztai iskolája. Az épület egyik fele
tanterem, a másik két szobára osztva
a tanító lakása. Hatalmas gerendázata
van s jó vastag nádfedele, amelyet a tavaly kijavítottak, mert a vadgalambok
kitépték és fészket raktak a nádfedélbe.
Érdekes kortörténeti adatokat tartalmaz
a napló. A tanító úr megmutatta: A felsőszentkirályi községi tanya-iskola látogatási jegyzőkönyve. Az első bejegyzés
Hegedűs József tanítóé 1873-ban. Ebben
az esztendőben, ötvennégy év előtt, két
vizsgálat volt, egyik április 17-én, tartotta
Nagy Lajos, Gömöry Frigyes, Tóth István
iskolaszéki tag; július 5-én pedig »volt a
nyári nyilvános vizsgálat«. A legutóbbi
tanév záróvizsgája ez év június 3-án volt,
tartotta: Nyul-Tóth Pál dr. iskolaszéki elnök, Kecskemét városi tanácsos és Koch
Ferenc tanító, aki hat elemi osztályt tanított 64 gyerekkel és négy ismétlő osztályt
54 legénykével. Ezenkívül volt még százhat leventéje. Biztosan nem unja magát a
puszta közepén a tanító úr.
Az iskolától a második tanya Vágó
Jánosé. Éppen paprikát szedtek a másnapi
kőrösi piacra. Dinnyét is halmoztak fel,
legyen egy szekérderékkal. Mint mesebeli ágyúgolyóbisok várták sorsukat ezek a
hatalmas gyümölcsök. A paprikát – amit
a pusztán csak az Isten öntöz, nem úgy,
mint a bolgárkertészeknél, hogy a víz
növeli meg – házi szőttes zsákokba rakják, egy zsákban van vagy harminc kiló.
Olyan kereskedők vásárolják, akik kül-

földre szállítják a magyar zöld paprikát.
(Piros csöves paprikát kivinni nem szabad, csak őrlés után.) Vágó János gabonát nem ad el, amióta nyolc-tíz év óta a
konyhakerti terményeknek megadják az
árát. Így került a konyhakertészet az ős
állattenyésztés mellé.
Vágó a felsőszentkirályi gazdakör elnöke. Szőlőt is termel pár holdon. Elnök
is, szőlősgazda is, s mégse borivó ember.
Csak annyi bort hagy meg, amennyi elég
a felesége, Ilona nevenapjára. Inkább olvasgat borozás helyett. Talán sokan el se
hiszik, hogy lehet valaki a pusztán gazdavezér, akinek a házánál megfordultak
a kecskeméti polgármesterek (már pedig
itt a kecskeméti polgármesternél nagyobb
úr nincsen!) – és bornemissza. Ilyenkor
ugyan még esti olvasgatásra sincs ideje,
mert kora hajnalban indul Kőrösre Marcsa
lányával, aki édesapjának ősmagyar eszét
szépségben és kedvességben örökölte.
Hanem azért nem mindenütt hajtják
fejüket álomra ilyen korán, kivált, ha
Fehér Pista, a kocséri prímás valahol itt
munkálkodott a környéken valamelyik
szőlőben. A kutyaugatásba muzsikaszó is
vegyül, a pusztai szél viszi egyik tanyáról
a másikra.
– Vajjon hol szól a hegedű? – találgatják.
– Hát hol muzsikálhatnának máshol,
mint Puhai Seress Laci bátyánknál, biztosan ott »dolgozik« a szőlőben Pista cigány.
– Nem lehet, hiszen már rég eljöttek a
legények, akik nála voltak.
– Az igaz. A fiatalságot hazaküldték,
hogy legalább egy órát aludjanak. Ők, az
»öregek« még beszélgetnek, nekik elég
régi jó szokás szerint, ha fertályórát alusznak is.
Pedig már hajnalodik. Elhallgatnak
és elbújnak a rozsasztag lábába a kutyák,
hajnalban nekik is szabad kicsit aludni,
miután a tele holdat egész éjjel ugatták.
Lassankint a zene is elhallgat és átveszi
aranyfényes birodalmát a kolomp, minden tanyáról kihajtják a jószágot tarlóra,
legelőre. Pistát is elaltatja valamelyik
szénapadláson a kolomp szava, az ébredő
puszta hajnali zenéje
Csak egyvalaki nem törődik a holnapi
piaccal, nótával, cigánnyal, időjárással,
egy tudós ember, aki itt lakik ezen a pusztán. Dömötör úr, a csillagász, akit nem
érdekelnek ilyen földi dolgok, különösen
az augusztusi csodálatos csillaghullásos
éjszakákon.”
Békesség veletek! A kő marad. És
Vágó Jánosék emlékezete is.
-bor-
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KATOLIKUS ÉLET
Puskás Mihály,
néhai plébánosunk írásaiban olvashatjuk
1986. június 1-én elbontatjuk a
régi szűk sekrestyét. Augusztus 20ra elkészül az új sekrestye Bahner
József kecskeméti építészmérnök
tervei alapján. Az építést társadalmi
munkában végezték főként a képviselő-testület tagjai és más buzgó, vallásos férfiak. A szakmunkák irányítását Hencz István kőműves vállalta,
a szervezésben még Nagy Pál templomgondnok nyújtott kiemelkedő segítséget. Az asztalosmunkákat Farkas
József, az ácsmunkákat Farkas Gyula, Farkas István és Pekár András, a
villanyszerelést ifj. K. Szabó Ferenc
helybeli, a palázást Czető István
nagykátai mester végezte. Az új sekrestyét a búcsúi szentmise keretében
Marosi Izidor segédpüspök szenteli
fel az itteni hívek és a zarándokok
nagy tömegének jelenlétében.
Ez év templombúcsújára helyezi
el dr. Pálóczi Horváth András régész
úr munkatársaival templomunk szentélyében azt az eddig egyedülálló
szakrális emléket, amely a középkori
szentkirályi temetőből került elő, nevezetesen egy fakeresztet, amit egy
koporsón találtak. A keresztet a Kecskeméti Múzeumban restaurálták, és
üvegbura alá helyezve templomunk
szentélyében helyezték el, településünk és népünk keresztény múltjának
drága ereklyéjeként. A lelet a régészek szerint 500 esztendős.
Az 1987-es esztendő kiemelkedően nagy fontosságú községünk történelme szempontjából. Dr. Pálóczi
Horváth András régész úr mondta
egy beszélgetésünk alkalmával, hogy
csodálatos és páratlan az a ragaszkodás, ahogy ez a nép, Szentkirály népe,

tiszteli és ápolja az országalapító és
egyházszervező Szent István király
emlékét, akiben egyúttal névadóját
tiszteli.
A februári falugyűlés egyhangúan a község ősi nevének visszakérése
mellett döntött. Ezután mindenki szívét remény töltötte el egy közeli szép
ünnep iránt. Az akkori tanácselnök,
Szecsődi György úr és Pásztor Gézáné HNF elnök, pedagógus, valamint
mások lankadatlanul harcoltak ezért
az ügyért Miskó István országgyűlési képviselővel, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy ez a
küzdelem eredményesnek bizonyult.
Július utolsó napjaiban szereztünk
arról tudomást, hogy kérésünk meghallgatásra talált: 1987. augusztus 20tól községünket ismét Szentkirálynak
nevezik.
Ez az esemény egybeesett a templombúcsú ünnepével. (Szerk. megj:
Ez akkor csütörtökre esett.) Mintegy előkészítette ezt az ünnepséget a
Nagyböjti Lelkinapok rendezvénye, a
Nagyböjti Népmisszió, amit Pászthory Valter bencés atya, a győri bencés
kollégium gondnoka vezetett egy héten át. Ez segített az előkészületben,
hogy átelmélkedve Szent István intelmeit, az általa megrajzolt eszmény
szerint éljük kereszténységünket és
hazafiságunkat. Utolsó este, már hagyományosan, 220 idős és beteg hívünknek szolgáltattuk ki a betegek
szentségét. Jelen volt újonnan kinevezett megyésfőpásztorunk Marosi
Izidor püspök atya is. A szentmise
végén Püspök Atya örömteli meglepetést szerzett a községnek. Szent
István királyunk ereklyéjét adomá-

nyozta templomunknak abból az alkalomból, hogy népünk visszakérte
településünk ősi szép nevét.
A község név-visszaadása előtti
este 8 óra után Asztalos Sándor tárogatóművész adott toronyzenét. Mintegy kétszáz ember hallgatta.
Másnap, az ünnepi szentmise előtti harangszókat követően ismét toronyzene szólt. Az ünnepi szentmisét
és szentbeszédet Püspök Atya mondja. A plébános köszönti a Főpásztort,
majd Miskó István országgyűlési
képviselőt, a Kormány képviseletében megjelent S. Hegedűs Lászlót,
továbbá Szecsődi György tanácselnököt. Templomunk Énekkara Ottó Ferenc „Áldott Szent István” című vegyeskarra és orgonára írt kórusművét
énekli. Szentmise után Szent István
király ereklyéjével tartottunk körmenetet. Több mint 3000 ember vett
részt ezen. A délutáni állami ünnepségen adták át ünnepélyesen a Községi
Tanács elnöke részére a névváltozásról szóló okmányt. Felejthetetlen nap
volt ez Szentkirály történetében.
A templombúcsú után megkezdődött a templom külső felújítása, a
torony átépítése, amely pontosan tíz
hónapig tartott. A toronysisak faszerkezetének mintegy 60 %-át ki kellett
cserélni. A rézfedés 1989. januárjában készült el. Az ereszcsatorna hálózatot kicseréltük rézlemezből készült
elemekre. A tornyot a Községi Tanács
által felajánlott toronyóra beépítése
miatt 1,78 méterrel meg kellett emelni.
Egybeszerkesztette:

Szabó Gellért
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REFORMÁTUS ÉLET
Túrmezei Erzsébet: Nem látta senki
Aranyos őszi napsugarak ragyogják be
a vidéket. A madarak vidám dala köszönti a reggelt. Szebb időt kívánni se kellene
a kirándulásra. Peti és Pista tele tüdővel
szívják a friss, ózondús levegőt. Örülnek,
hogy mögöttük marad a város. Ütemes,
gyors léptekkel haladnak előre, nagyokat
kacagnak, versenyt fütyörésznek a madarakkal. Arcuk kipirul a menetelésben. Jó
így lépegetni tehermentesen. Hisz az a kis
hátizsák nem nagy teher. Még könnyebb
lesz majd tízórai után, ebéd után. Máris
éhesek. A szabad levegő, a friss gyaloglás
nagyon élesztgeti az étvágyukat. De sietni
kell: a hegytető, kirándulásuk célja, még
ködös messzeségben integet.
Kertek között visz az út. Veteményesek, gyümölcsösök. Peti egyszerre csak
megáll:
- Te! – és jelentőségteljesen bök ujjával a kert felé
- Mesés! – lelkesül Pista is.
A lelkesedés tárgya egy gyümölcsöktől roskadó, gyönyörű almafa. A fiúk városi szeme mohón tapad a pirosan mosolygó,
csábítóan szép almákra. S Peti óvatosan
körültekint. Sehol senki.
- Őrködj, fiam, majd elintézem! – int
Pistának.
De Pista belekapaszkodik a kabátjába:
- Nem a mienk!
- Eressz, ne avatkozz az ügyeimbe! Te
csak leselkedj! Ilyen jó fiútól nem kívánok
többet.
És már kúszik a fűben, a fa törzsén,
szedi az almát. Pista dobogó szívvel figyel
egy bokor tövében. Sehol senki.
A két kiránduló tovább menetel. A hátizsák nehezebb lett, megtömték piros almával. Pedig a fán meg se látszott, hogy
szedtek róla.
- Hidd el, észre se veszi a gazdája!
Nem lesz semmi bajunk belőle. Nem látta senki. Mesésen sikerült! – magyarázta
Peti.
Aztán elhallgat, mert Pista nem szól
semmit. Némán igyekeznek előre. Olyan
nehéz lett a hátizsákjuk. De talán nem csak
az... más is. Pista most nem tud a madarak
csicsergésének, a napfénynek, a szép tájnak örülni. Pedig igazán nem látta senki.

Ház sem volt a közelben, járókelőt se vettek észre. Nem látta senki, de azért olyan
más most minden, mint reggel volt.
A dél már fenn a hegyen találja őket.
Milyen szép a magasból körültekinteni a
vidéken. Ott a város, idelátszanak a tornyai. A síkon kis falvak fehérlenek. Meg
is éheztek, mire felkapaszkodtak; jó lesz
nekilátni a falatozásnak. Közben észre
sem veszik, hogy közeledik feléjük valaki.
Akkor rezzennek össze, amikor már mellettük áll, és rájuk köszönt:
- Adjon Isten, fiúk!
Komoly szemüveges úr. Nem tudják,
honnét kerülhetett elő. Zavartan fogadják
a köszönést. Letelepszik közéjük a fűbe, a
halomba kiöntött piros alma mellé.
- Melyiktek kertjében termett ez a gyönyörű gyümölcs?
- A... nagybácsiméban – vágja ki magát Peti a kínos kérdésből.
- Érdekes, akkor miért siettél úgy a
szedéssel, miért a fűben másztál a fáig, s
miért leskelődött a barátod a bokor mellől?
A két fiú elsápad.
- Milyen nyugodtak voltatok, hogy
nem látott senki – folytatta komoly hangon az ismeretlen – hisz nem járt arra élő
lélek. Én sem jártam arra. Itt voltam a hegyen. Mégis láttalak benneteket. Ugye,
nem értitek? Gyertek csak velem!
A két fiú sápadtan, remegve lépeget
az ismeretlen után. Magas, toronyszerű
épülethez érnek. Ó, szívesebben kint maradnának. Mi történik ott velük? De nem
mernek ellenkezni. S a torony tele van
titokzatos gépezetekkel. Minden eszükbe
jut, amit valaha kínzókamrákról olvastak,
hallottak, és a homlokukon hideg verejték
gyöngyözik. Az idegen csak vezeti őket
komoly, szigorú arccal a rejtélyes szerszámok között. Peti már nem bírja. Felsikolt:
- Soha többet, csak eresszen innét.
Soha nem veszem el a másét! Csak most
nem kelljen meghalnom, csak most ne!
Pista nem tud szólni, csak kitör belőle a sírás. Az idegen egy hatalmas csövet
igazgat.
- Elmehettek, csak ebbe a csőbe nézzetek bele!

A fiúk remegve engedelmeskednek,
s maguk előtt látják a mérföldekre levő
gyümölcsöst, a gyönyörű almafát egészen
közelről.
- Fiúk, ti most a csillagvizsgálóban
vagytok. Ezekkel az óriás távcsövekkel tanulmányozzuk mi emberek az ég csodáit.
S amikor ma reggel igazítottam a csövet,
egyszerre titeket pillantottalak meg benne,
amint gyanútlanul loptok, s azt gondoljátok, hogy senki se lát. Távoli, láthatatlan
nézőtök voltam. Isten is ilyen láthatatlan
nézője a mi cselekedeteinknek. Jegyezzétek meg ezt a leckét!
Pista csodálkozva pillant a tudósra.
Milyen jóságos az arca! S nem is akarja
őket bántani. Nemsokára együtt ülnek a
Biblia körül. Istenről olvasnak, aki titkon
néz. Aztán megcsodálják a csudalátó csöveket, búcsút vesznek, és hazafelé indulnak.
A szomorú emlékű almafáról éppen
szüretelik a gyümölcsöt. Ott áll a gazda.
Csodálkozva nézi, miért közeledik hozzá
lehajtott fejjel két hátizsákos kisfiú. Az
almát akarják visszaadni, és bocsánatot
kérnek.
Valaki, aki titkon néz, letekint rájuk a
mennyből, és örül, hogy visszatértek a bűn
útjáról.
Milyen melegen ragyog az őszi nap,
milyen vígan csicseregnek a madarak! Milyen szép a világ, ha az embernek könnyű
a szíve!
Vajon nem vágyik-e ilyen könnyű
szívre, aki elemeli a sírról a virágokat,
vagy aki nem „AKARJA” megjegyezni a
hulladékok helyét – többletköltséget okozva ezzel mindannyiónknak.
Szabó Mária
Szeptemberi alkalmaink:
Istentisztelet – minden vasárnap 10
óra. Szeptember 17-től gyermekistentisztelettel
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET –
szeptember 10. vasárnap 10 óra
Presbiteri gyűlés – szeptember 12.
kedd 18 óra
Énekkar – hétfőnként 17 óra
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A Szentkirályi búcsú
Régi hagyomány, hogy községünk Szent István napi búcsúját
augusztus 20-át követő vasárnap
tartjuk. Falunk történelmi nevének
visszaszerzése (1987) óta ez egyben falunapunk is. Mint mindenkor,
az idén is nagy készülődéssel vártuk a szép napot. A templomi ünnepi szentmisét Böjte Csaba ferences

szerzetes celebrálta. A búcsúi körmenetünk része a Hősi emlékművünk
koszorúzása, és az új kenyér szentelése, megszegése. A kenyérszegést a
rangidős legtöbb családjának kenyeret adó Bimbó Józsi bácsi végezte.
Az ünnepi ebéd után következhetett
a nézelődés a vásári forgatagban, a
művelődési házban, ahol termény-,

és termékkiállításban lehetett gyönyörködni csodálkozni. A kulturális
műsorban felléptek táncos lábú ifjaink, a Dévai gyermekek táncosai,
énekesei. A műsorban került sor a
pályázati díjak átadására. A búcsú, a
falunap Vikidál Gyula énekes műsorával, és tűzzsonglőreink káprázatos
bemutatójával ért véget.
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Köszöntjük az iskola legkisebb diákjait!

Az idén 16 tanuló kezdte meg tanulmányait a szentkirályi iskolában. Osztályfőnök: Némethné Muzslai Ágnes, segítője Rohács Fanni
pedagógiai asszisztens. Névsor: Barna Hunor, Darányi Botond, Dobi Leila, Fábián Johanna, Gál Nikolasz, Gyurika Lili, Kóté László, Kovács
Kornél, Kovács Maja, Kozma Lili, Kozma Melinda, Paradicza Attila, Sáránszki Anikó, Szakáll Szabolcs, Trencsényi Anna, Vecsei Máté

Táborozás a Balatonnál

Az idei nyár sem múlt el a szentkirályi iskolások számára táborozás nélkül.
Ha pedig nyár, akkor irány a Balaton!
Sajnos ebben az évben az iskola nem
nyert az Erzsébet-program pályázatán,
de a gyerekek szerencséjére a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. segítségével
így is megvalósult a tábor, amit ezúton
is köszönünk Balogh Levente Úrnak!
Így diákjaink hat felejthetetlen napot
tölthettek a „magyar tengernél”. Bár
érkezésünkkor az időjárás nem éppen
volt hozzánk kegyes, de a hűvös és szeles idő sem vette el a gyerekek kedvét a
strandolástól. Igaz, hogy a vízparté volt
a főszerep, de emellett számos programban is részt vettek a táborozó diákok.

Volt kendőbatikolás, tábori posta, szoba
szépségverseny, kisvasutazás, valamint
sétahajókázás a balatoni naplementében.
A bátrabbak még a hajóskapitány szerepét is betölthették pár perc erejéig. Az
esték pedig társasjátékkal, kártya partival, beszélgetéssel és rengeteg nevetéssel
teltek. Az utolsó napokra az idő is egyre melegebb lett, így már bátran lehetett
reggeltől estig a strandon élvezni a napsütést.
Mikor megérkeztünk a táborba, még
nagyon hosszúnak tűntek az előttünk álló
napok, de az utolsó estén, a tábortűz mellett ülve mégis úgy tűnt, hogy gyorsan
elrepült ez az idő. Ezt teszi a jó kedv és a
jó társaság. Reméljük, hogy a jövő évi tá-

borozóknak is hasonlóan sok kalandban,
emlékben és nevetésben lesz részük! Mi
a Balaton partjáról üzenjük: Köszönjük!
Ez egy felejthetetlen élmény volt!
A kísérő pedagógusok nevében:
Jónis György
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Nemzeti vágta

Átadták az idén tízéves Nemzeti Vágta
kecskeméti előfutamának, a Hírös Vágtának etikus versenyzést elismerő díját,
a Szentkirályi Fair Play Díjat. A vágtát
Szentkirály település nyerte, a fair play díjat pedig Lakitelek település lovasa kapta.

Lakitelek település lovasa a legsportszerűbb versenyző, ő nyerte a Szentkirályi
Fair Play Díjat
A hagyományteremtő szándékkal alapított Szentkirályi Fair Play Díjat elsőként
2015-ben, a Nemzeti Vágtán ítélték oda,
2016-ban pedig a kecskeméti Hírös Vágtára
is kiterjesztették a díjazást. A Díj célja, hogy
elismerje a rangos hazai lovasversenyek szel-

lemiségét és szabályait leginkább tiszteletben
tartó, az etikus versenyzéssel a résztvevők
és a nagyközönség számára egyaránt példát
mutató versenyzőket. A díjat a Nemzeti Vágta döntőjében is kiosztják majd. A Hírös Hét
Fesztivál keretében megrendezett kecskeméti
forduló fair play díját idén Drahos József érdemelte ki sportszerű lovaglásával.
Az idén tizedik évfordulóját ünneplő
Nemzeti Vágta kecskeméti regionális előfutamának nyertese Szentkirály képviseletében
Csiki Árpád. Ezzel a település bejutott a szeptember 15-17. között megrendezésre kerülő
budapesti versenyre, ahol 72 magyarországi
és határon túli település lovasa mérkőzik meg
a döntőbe jutásért.
A Hírös Vágtát idén egy kifejezetten a
lovak és lovasok részére épített környezetben tartották; 1887-ben, Lechner Ödön tervei alapján épült a Rudolf Huszárlaktanya.
A Hírös Vágta szervezőinek hosszútávú célja, hogy az egykori laktanyában a lovasport
megtalálja méltó helyét.
„Évekkel ezelőtt, még élsportoló cselgáncsozóként is mindig a fair play jegyében versenyeztem. Ma már Magyarország egyik piacvezető ásványvíz-vállalatának vezetőjeként
az üzleti életben épp úgy az etikus viselkedést
tartom mérvadónak, mint a sport területén. A
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hazai lovassport egyik
legnépszerűbb
versenyének támogatásával,
valamint a fair play
szellemében versenyző sportolóknak nyújtott
díjjal is ezt a hozzáállást kívánjuk erősíteni”
- mondta el Balogh Levente, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. Tulajdonosa.

Szentkirály település nyerte meg a Hírös Vágtát

Szavazz az év fája jelöltre
Beneveztük az év fája versenyre a
Jász úti nagy nyárfánkat. Kérünk olvasd el, és szavazz. A facebook-on nem
elég megosztani, tetszést nyilvánítani,
hanem kattints a fa ismertetése alatti
email címre, és a megfelelő ablakokat töltsd ki. A másik lehetőség beírni
keresőbe az év fája címet, majd a lap
alján, baloldalon az „év fája” képes
szimbólumra kattintani, és azt követni.
A szentkirályi hazaváró nyár
Várhat még a Szentkirályi Hazaváró Nyár
A megsemmisítés árnyéka vetődött a szentkirályi puszta legnagyobb fájára, a Jász úti iskola melletti nagy nyárfára. A Kecskemét melletti Szentkirály Önkormányzatát az elmúlt év
őszén értesítette az Állami Közútkezelő Kht.,
hogy a nyárfa jelenlegi állapotában veszélyes
a lombkoronája alatt közlekedőkre. Pusztánk,
községünk, büszkesége a nem mindennapi famatuzsálem. Az igaz, hogy a fa Szentkirály közigazgatási területén áll, de a műút a hozzátartozó útpadkával, árokkal együtt a Közútkezelő
tulajdona, akinek kötelessége, hogy a közlekedőkre veszélyes akadályt elhárítsa, megszüntesse. Mi szentkirályiak csak szép szóval, kéréssel
tudunk fordulni a tulajdonoshoz a fa megmaradása érdekében.
Fehér nyárfánk (populus alba) életkora 100
év körüli. Ennek a fajnak életkorára nincsenek
irodalmi adatok, magassága azonban elérheti
a 36 métert is. Községünk legidősebb lakói is

csak „nagy nyárfának” ismerték. A Szentkirály
Évszázadai kiadványban 1914. szerepel ültetési időpontnak. Az akkori Kuti kocsma melletti
frissen készült Kecskemét-Tiszaugi révet összekötő köves út néhány száz méteres szakasza lett
ezzel a fafajjal beültetve. Egy 1934-es jeges vihart azonban csak ez a faegyed élte túl. Az úton
közlekedők közül bizonyára sokan rácsodálkoznak a természet ezen ritka csodájára. Mi naponta köszönünk el Tőle munkába menvén, és derül
fel az arcunk hazafelé jövet: itthon vagyunk!
Nem nagy képzelőerő kell, hogy a fa alatt már
legalább tízmillióan elhaladtak. Országunkban
talán nem büszkélkedhet egyetlen fa sem ezzel
a számadattal. Évtizedekig szerepelt hivatalosan, de sokszor ma is ezt tekintik tájékozódási
alappontként. A fa bekerült községünk értéktárába is.
Mindezek mellett tudomásul kell vennünk,
hogy nyárfánk élete véges. Hasonló kort ez a
faj nagyon ritkán ér meg. Önkormányzatunk
rendelte meg a fa műszeres állapotfelmérését.
Ennek eredményeként nézzük az ún. Radó szerinti felmérési adatokat és annak EU-s szabvány
szerinti kiértékelését, 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 osztályzata
a Radó-féle módszerrel egyaránt 3-ast kapott. A
mérési eredmények alapján indokolt a kétévenkénti rendszeres vizsgálat, a korona gallyazása,
a vázágsérülések kezelése. A fa biztonsági fak-

tor száma 197 % (150 % alatt a fákat kivágásra
javasolják). A fa jelen állapotában, a javasolt
kezelések elvégzése nélkül veszélyes.
A teljes szakvéleményt eljuttattuk a fának is
helyet adó terület gazdájának, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei igazgatójának azzal a testületi kéréssel, hogy a fa kivágására lehetőség szerint egyelőre ne kerüljön sor.
Dr. Sztana Zoltán igazgató úr minap érkezett levelében arról tájékoztat, hogy a szakvéleményt
figyelembe véve a szükséges ápolási, állagmegóvó munkálatokat szerződtetett szakvállalkozóval elvégeztetik.
Sokunk reménye vált ezzel valóra, hogy
a szakszerű kezelések eredményeként a Nagy
Nyárfa még sokáig várhatja falunk lakóit Haza.
Igazgató Úr! Köszönjük.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Párolt oldalas fűszeresen
Hozzávalók: 80 dkg sertésoldalas, 1-1 kiskanál só és őrölt fekete bors, 2 gerezd fokhagyma
A sütéshez: 6-7 evőkanál olaj, 2 evőkanál
méz, 2 kiskanál ketchup
1 A nem túl sovány oldalast kellő nagyságúra vágom – a
felhasználandó sütőalkalmatosságtól függően -, fűszerekkel
megfelelően beízesítem: sózom, borsozom és a fokhagymával
is alaposan bedörzsölöm.
2 Egy ideig, kb. fél órán át hagyom, hadd járják át a különféle ízek, majd az olajon, tepsiben vagy tűzálló edényben,
közepesen forró sütőben, fólia alatt párolni kezdem.
3 Amikor éppen a felénél jár a megpuhulás felé vezető
útnak, a méz és a ketchup keverékével megkenem, majd
immár fólia nélkül visszatolom a sütőbe. Ettől a kencétől az
oldalas különösen szép ropogós pirosasra sül.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

11. oldal

Augusztus időjárása
Tulajdonképpen már mérleget lehet készíteni az év eddig
eltelt idejéről a mezőgazdaság szempontjából. Elöljárójában
annyit, hogy olyan év nincsen, amikor minden növénynek
kedvező az időjárás. Egyes növényeknek nem kedvezett a
tavaszi rossz időjárás, a kellemetlenül hideg téli időszak, a
tavaszi csapadékhiány. Természetesen a gazdák szaktudása,
anyagi tehetősége is komoly befolyásoló tényező lehetett. A
nyári már-már elviselhetetlen forróság sem hatott kedvezően.
Érdekes, hogy a sok rossz tényező ellenére, a lucernát mégis
négyszer meg lehetett kaszálni, a napraforgóaratás sem kezdődött augusztusban. Persze a fenti megállapítások térségünkre
vonatkoznak. Csak soha rosszabb ne legyen. És most nézzük
a mögöttünk hagyott hónapot, amely az első harmadban igen
forró volt, 34-36 C fokokkal, természetesen az esős napon,
6-án, ez alacsonyabb értéket mutatott. Forróság következett
néhány napig 16-tól. Községünk nagy ünnepére, 20-ára ijesztgetett az eső némi lehűléssel. Ünneplésünk ennek ellenére zavartalanul, sikeresen lezajlott. A hónap utolsó napjai kora őszi,
vagy inkább késő nyári napokkal teltek. A jellegzetes vándormadarak, a gólyák, gyurgyalagok, a hónap végére eltűntek. Érdekes, mintha nem lett volna olyan sok darázs az előző évekhez viszonyítva. Csapadék viszonyok: 6-án 22,2 mm, 12-én
3,8 mm, 13-án 1,6 mm, 20-án 8,2 mm. Összesen: 35,8 mm. A
sokévi átlag: 47 mm. Vecsei.

Gyermekrovatot indítunk!
egy-egy magyar népmesével
Kecskebékák királya

Ez már az ősz kezdete 2017 szeptember 3. v.f.

EMLÉKEZÉS

Rohács Mihály

halálának 20. évfordulóján.
Csillag lett Ő, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint lenyugvó Nap,
De a szívünkben él, s örökre ott marad.
Nagy szeretettel emlékezik:
szerető felesége, családja

Elmondom nektek egy-két szóval, miért van a kecskebékák
királyának púp az oldalán. Réges-régen még az ántivilágban
lehetett, a kecskebékáknak is volt királya. Ezt csak úgy hallották az emberek, hírből, de nem tudták, hogy melyik a király
közöttük, mert mind egyformák voltak. Egyszer aztán egy király (egy igazi király) kihirdette, hogy száz pengő forintot ad
annak, aki megmutatja neki a kecskebéka királyt. Az egész
országban csak egy táltos fiú akadt, aki miről, miről nem, elég
az, hogy megismerte a kecskebékák királyát, odavezette a királyt ahhoz a tóhoz, s megmutatta:
- Ihol, felséges királyom, ez a kecskebékák királya.
Erre megszólalt a kecskebékák királya:
- Brekeke, igaza van ennek a fiúnak, én vagyok a kecskebékák királya.
Na, a király egyszeriben ki is fizette a fiúnak a száz pengő
forintot, de a fiún egy szál ing volt, semmi egyéb ruházat, nem
tudta, hová tegye a száz forintot.
Látta a kecskebékák királya, hogy a fiú nem tudja, mitévő legyen a pénzével, mondta neki:
- Add ide, én majd jól elrejtem, ha szükséged lesz, rá vis�szaadom.
A fiú oda is adta a pénzt, a béka lenyelte, de úgy megakadt
a gyomrában, hogy sem vissza nem tudta adni, sem el nem
tudta emészteni, s jó nagy púp kerekedett az oldalán a száz
pengőtől.
Azóta könnyű megismerni a kecskebékák királyát, mert púp
van az oldalán.
Margó néni

* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Kovács Anna 2017. augusztus 11-én
anyja neve: Zámbori Ildikó
Elhalálozott: Pekár Andrásné élt 89 évet,
Sándor László élt 88 évet

Mindegy, hogy mit vet, vagy arat.
A földnek a trágya egy arany!
Trágyaszállítást vállalunk!

Fizetett hirdetés

HIRDETÉSEK

Trágyaszállításra nem lesz gondja,
ha a 06/30-38-38-697-es számot hívja!
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.

