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A TARTALOMBÓL:
• Kormányablak nyílt Tiszakécskén • 
Pályázat élelmezésvezető munkakör betöl-
tésére • Állatok világnapja • Paprika hét 
ovinkban • Az 59 évvel ezelőtti forrada-
lomra emlékeztünk • Böjte Csaba gondo-
latai a migránsokról • Garabonciás diák • 
Egyházi oldalak • Hírek iskolánk tájékáról 
• Hírek a szentkirályitól • Minden készen 
áll az állami földek gazdáknak történő 
árverezéséhez • Iskola- és osztálytalálko-
zó Felső-Szentkirályon • A forradalomra 
emlékezünk • Étkek, tippek, fortélyok • 
Október időjárása • Egy kis ornitológia • 
Anyakönyvi hírek • Hirdetések

Meghívó


A Szentkirályi Óvoda
nevelőtestülete  és szülői közössége

sok szeretettel vár minden érdeklődőt a 
2015. december 5-én szombaton

19 órakor kezdődő
 Mikulás bálra. 

Az est hangulatáról zenés műsor, tombolasorsolás és a
Basa duó gondoskodik.

A báli bevételt udvari játékok beszerzésére és az
aszfaltpálya felújítására fordítjuk. 

Vacsora menü:
 Pacalpörkölt vagy
 Barackos csirkemell vagy
 Sült kacsa párolt káposztával

Jegyárak:
 Belépő vacsorával: 3000.-Ft
 Belépő vacsora nélkül: 2000.- Ft

Asztalfoglalás és belépők vásárlása a Szentkirályi
Óvodában, valamint a 76/445-029 és a 70/337-1339

telefonszámokon lehetséges.

 Sok szeretettel várunk Mindenkit!

A Szentkirályi Általános Iskola

szervezésében idén is megrendezésre kerül a 

Jótékonysági
gálaműsor 

2015. november 27-én,
pénteken 17 órától

a Szentkirályi Művelődési Házban.
 

Fellépnek: 
- a Szentkirályi Általános Iskola

diákjai és tanárai
 

A rendezvényen a Szentkirályért Közalapítvány
számlájára pénzt gyűjtünk.

Az összegyűjtött összegből az iskola digitális 
eszközeinek

fejlesztését tervezzük.
 

Szeretettel várjuk Önt is rendezvényünkre!

A Szentkirályi Általános Iskola 
Mesemondó versenyt 

rendez
2015. november 13-án

10:00 órakor 
a Művelődési házban,

melyre mindenkit 
sok szeretettel várunk!

Meghívó
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Ünnepélyes keretek között nyílt meg 
Tiszakécskén október 27-én a Kormányab-
lak. Az Okmányirodát kiváltó Járási szék-
helyű intézményt dr. Zombor Gábor, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, Kovács 
Ernő Bács-Kiskun Megyei kormánymegbí-
zott, Tóth János Tiszakécske polgármestere, 
és Szeidl József, a Tiszakécskei Járási Hi-
vatal vezetője szalag átvágásával avatta fel, 
illetve adta át.  Akadálymentesített, modern 

környezetben várják 
ügyfeleiket az ügy-
intézők. A kormány-
ablakban elintézhető 
ügyek száma az ezret 
is meghaladja, több 
mint 400 típusú ügy-
ben. Az intézhető 
ügyek mellett

útbaigazítást is 
kaphatnak az ügyfe-
lek. A Kormányablak 
Tiszakécskén teljesen 
új épület földszintjé-
re költözött, mely a 
város beruházásaként 
épült. Kovács Ernő 
kormánymegbízott 
köszönetét fejezte ki 

Tiszakécskének, hogy a beruházás létre-
jöhetett. Dr. Zombor Gábor országgyűlési 
képviselő beszédében óriási eredménynek 
nevezte a kormányablak megnyitását, mert 
ennek köszönhetően lényegesen gyorsabbá 
válik az ügyintézés, ami értelemszerűen 
pozitívan hat majd a gazdaságra, így a kör-
nyező településeken élő ügyfelek életére és 
a vállalkozások működésére is.

Tóth János az ünnepélyes szalagátvá-
gás előtt köszönetet mondott mindazoknak, 
akik lehetővé tették, hogy Tiszakécskén is 
kormányablak nyílhasson, ezzel könnyebbé 
téve az ügyek intézését.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Tiszakécskei Járási Hivatala Kor-
mányablak Osztály

Cím: 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1. 
(bejárat a Kossuth utca felől)
Fax: 06 76/998-352
E-mail:
kormanyablak.tiszakecske@bacsjaras.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő:  8:00-18:00
Kedd:  8:00-12:00
Szerda:  8:00-12:00
Csütörtök: 7:00-17:00
Péntek:  8:00-12:00

Községünk Polgármesteri Hivatalában 
minden hétfőn délelőtt a Kormányablak 
kihelyezett fogadóórát tart. Igénybevétele 
esetén, sok esetben nem kell Tiszakécskére 
utazni.
Osztályvezető: Kovács Anikó

KORMÁNYABLAK NYÍLT TISZAKÉCSKÉN

Szalagvágással adták át a Kormányablak irodaházát. A képen: 
Tóth János Tiszakécske polgármestere, dr. Zombor Gábor a tér-
ség országgyűlési képviselője, és Kovács Ernő kormánymegbízott. 
fotó: Vecsei

Szentkirály Község Önkormányzata a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Szentkirály Község Önkormányza-
ta ÉLELMEZÉSvEZETő munkakör betöl-
tésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, 
Sallai utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

A konyhai dolgozók irányítása. A főző-
konyha gazdasági ügyvitelének ellátása, az 
előírt nyilvántartások vezetése. Árurendelés.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

                       
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• a) élelmezésvezető szakképesítés, b) ven-

déglátó-ipari vagy élelmiszeripari felsőfokú 
végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás 
nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, 
étrend- és étlaptervezést – való dokumentált 
jártasság, c) dietetikus szakképesítés, vagy 

d) vendéglátó-ipari szakközépiskolai érett-
ségi, vagy érettségi és szakács szakképesí-
tés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás 
nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, 
étrend- és étlaptervezést – való dokumentált 
jártasság.

•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,

Elvárt kompetenciák:
• Önálló, precíz munkavégzés, irányítóképes-

ség, munkateherbírás,
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Jó szintű kommunikáció, problémamegoldó 

kreativitás, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• pályázó részletes szakmai önéletrajza, moti-

vációs levél, szakirányú végzettséget, egyéb 
képesítéseket és szakmai gyakorlatot iga-
zoló oklevelek (másolata), nyilatkozatok. 
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírá-

lását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Lajos Krisztina nyújt, a 
76/597013-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály 

Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth 
L. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1610/2015 , valamint a munkakör 
megnevezését: élelmezésvezető.

• Elektronikus úton dr. Lajos Krisztina részé-
re a jegyzo@szentkiraly.hu e-mail címen 
keresztül

• Személyesen: dr. Lajos Krisztina, Bács-Kis-
kun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth L. 
utca 13. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Munkáltató fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határide-

je: 2015. november 20.
A pályázati kiírás további közzététel-

ének helye, ideje:
• www.szentkiraly.hu - 2015. október 31.
• Szentkirály Község hirdetőtáblái - 2015. 

október 28.
• Szentkirályi Hírmondó - 2015. november 

10.
A munkáltatóval kapcsolatban további 

információt a www.szentkiraly.hu honla-
pon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2015. november 1.

Pályázat élelmezésvezető munkakör betöltésére



Óvodánkban nagy hagyománya van a 
különböző „világnapokról” való megem-
lékezéseknek. Úgymint „Víz világnapja”, 
„Zene világnapja”, amely napokat játékos 
vetélkedőkkel, programokkal szoktunk 
megismertetni a gyermekekkel. 

Természetesen, ezen jeles napok megis-
mertetése és megértetése az ovisokkal nem 
egy nap alatt történik. Minden eseményt 
megelőz egy kéthetes átfogó projekt. Eb-
ben a két hétben élményt, tapasztalatot 
szereznek pl.: kirándulnak, könyvtárba 
látogatnak, témához kapcsolódó tárgyakat 
gyűjtenek. Komplex foglalkozásokat tar-
tunk a gyermekeknek, ami alatt szélesedik 
látókörük. Mesét dolgozunk fel bábozás-
sal, dramatizálással, szerepjátékokkal egy-
bekötve. Dalokat, mondókákat, verseket, 
tánckoreográfiát, különböző mozgáseleme-
ket viszünk bele a foglalkozásokba. Igyek-
szünk külső előadókat, szakembereket hív-
ni, hogy ezzel is színesítsük a programok 
palettáját. Például a „Népmese napján” 
bemutatót tartott a „Lábita Színház” Sepsi-
szentgyörgyről származó előadóművésze. 

    Ezen hagyományoknak megfelelő-
en építette bele a nevelőtestület az idei év 
nevelési programjába az „Állatok Világ-
napjával” kapcsolatos eseményláncot is. 
Az óvodába járó kis-, középső- és nagy-

csoportos óvodások életkoruknak megfe-
lelő programokon vettek részt. Ezek között 
szerepeltek tanyalátogatások, ahol a házi- 
és haszonállatokkal teremthettek közvet-
len kapcsolatot simogatással, etetéssel. Az 
„Állatok Világnapja” alkalmából szerve-
zett események megkoronázását október 
05-én az óvodába látogató kecskeméti 
„Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány” szí-
nes, terápiás bemutatója jelentette. Négy 
kutyával (Guzmó, Kis Füge, Nagy Füge 
és Bobi) és 3 kutyafelvezetővel töltötték el 

a vidám délelőttöt gyermekeink. A bemu-
tatkozás után élő akadálypályát képeztek a 
gyermekek, ahol a kutyusok boldogan haj-
tották végre a feladatokat a mosolygós, fel-
szabadult óvodások között. Volt faroklopó 
játék, pacsizás, karikán átugrás, eldugott 
tárgy keresése. Mind a három csoportban 
az óvodások és a felnőttek is nagyon jól 
érezték magukat. Még azok a gyermekek is 
vidáman vettek részt a foglalkozáson, akik 
eleinte tartózkodtak a kutyusoktól. A nagy 
sikerre való tekintettel biztos, hogy jövőre 
is vendégül látjuk az „Állatok Világnapja” 
alkalmából az Alapítványt az ügyes kutyu-
sok kíséretében.
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Állatok világnapja az oviban

Paprika hét ovinkban

Paprikaszüret Hunyadi Miki bácsiéknál Paprika-feldolgozás megtekintése Tiszaalpáron

Tök feldolgozása Bodor Boldizsár bácsival Töklámpás készítése
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Az 59 évvel ezelőtti forradalomra emlékeztünk
A forradalom kitörésének napját ünnepeltük.  Október 

22-én negyedtizenkettőkor 56-os emlékművünknél az em-
lékezés és a hősöknek kijáró tiszteletadáson vettünk részt 
felnőttek, és az általános iskolások részvételével. A koszorút 
Szabó Gellért polgármesterünk helyezte el iskolások segéd-
letével. Ezt követően folytatódott az ünneplés a Művelődési 
házban. Iskolánk 7. osztályos tanulói Ádámné Péli Andrea 
tanárnő rendezésében a „Fegyverek és Virágok” címmel 
adtak elő műsort. Külön érdekessége volt az előadásnak, 
hogy korhű ruhákban és korhű felszereléssel játszották a 
darabot. Érdekes volt az akkor még ritkaságnak számító 
„Világvevős” rádió. A kistelepülések és a tanyasi lakosok 
ezen hallgatták a Szabad Európa, Itt London, vagy a Wa-
shington hangja rádiót, amikből friss híreket lehetett halla-
ni, és erkölcsi támogatást tudtak adni. Sajnos csak ezekre 
futotta „erejükből”, a Forradalom elbukott. November 4-én 
néhány óra alatt a szovjet csapatok megszállták hazánkat, 

a honvédséget leszerelték, szétzavarták. Pusztánkban is le-
hetett látni sok kiskatonát gyalog menekülni, éhen szomjan 
kóborolni. Kevés szolidaritást kaptak a vidéki lakosságtól, 
mindenki félt a megtorlástól.  Kormányunk Nemzeti Gyász-
nappá nyilvánította november 4-ét. V.F.

„Én nem a bevándorlóktól 
féltem Európát, hanem a lagymatag 
keresztényektől. Az a természet rendje, 
hogy az a népcsoport, amely vegetál, 
amely nem alkalmas rá, hogy az életet 
továbbvigye, elsorvad, kihal, lehúz-
zák a lefolyón, és a helyüket elfogla-
lják azok a népek, amelyekben van 
életerő, lendület, bátorság. Teherbe 
ejtik feleségüket, csobogó élet veszi 
őket körül. A mai Európa langyos 

állóvíz, ahol sok ember egyik legfőbb 
gondja a fogyókúra, az alakformálás és 
értéktelen, csillogó kacatok gyűjtése, 
a testet, lelket megrontó élvezetek 
utáni hajsza. A Jóisten, úgy látom, 
a migrációs kérdéssel egy jó nagy 
fakanalat ragadott, és elkezdte kavarni 
ezt a hatalmas fazekat. Isten azt szeret-
né, hogy térjünk észhez, térjünk meg, 
különben elveszünk. Ne magunkra 
aggatott címkékkel jelezzük, miben 
hiszünk, hanem legyen gerincünk, jól 
definiált értékeink, amelyekhez tartjuk 
magunkat. Ne nyafogjunk, hogy de 
nehéz a feladat, hanem küzdjünk. A 
focicsapat sem siránkozhat, ha erős 
az ellenfél, hogy jaj, összeesküdtek 
ellenünk, tervet eszeltek ki, hogyan 
győzzenek le bennünket! Küzdeniük 
kell, megfogalmazni saját elméletüket, 
hogyan nyerhetik meg a meccset! Az 

most a kérdés, káoszba süllyedt har-
madik világ lesz-e Európából, vagy 
a tolerancia, a becsületes munka, a 
párbeszéd útján mi leszünk képesek 
segítő kezet nyújtani, hogy mindenütt 
megteremtődjön egy rendezett, békés 
világ. Nem lehet folyamatosan félre-
vert harangok zajában élni, ezért nyug-
tassuk meg magunkat, s arra összpon-
tosítsuk erőinket, ami a feladatunk. 
Jókedvvel, örömmel, gyermekekkel 
töltsük meg a Kárpát-medencét, mert 
az ország mindig azé lesz, aki élettel, 
gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz 
gyermek, a légüres teret a máshonnan 
jövő emberek töltik be. A demográ-
fiai kérdés az egyik legfontosabb a 
Kárpát-medencében. Ha ezt nem tudja 
népünk megoldani, legördül számunk-
ra a függöny.”

Böjte Csaba OFM

Böjte Csaba gondolatai a migránsokról
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Bizony, a régebbi időken, amikor 
még hűtőszekrény sem volt, általában 
november végén, András napkor 
kezdődtek a vidéki disznóvágások. 
Többek szerint ma is az egyik legszebb 
téli sport a disznóvágás. Amíg a meleg 
augusztusban a középkori Szentkirály 
falu kútjainak régészeti feltárásairól 
írtunk, most vegyük szemügyre a közép-
kori, virágzó Szentkirály község húsfog-
yasztási szokásait, lehetőségeit. 

Ha régészeti feltárások következteté-
seit, s a kapcsolódó török adóösszeírá-
sok adatait elővesszük, már láthatjuk is, 
nincs új a Nap alatt e téren sem. Ami 
lényeges különbség, hogy  a középkor-
ban – tehát a tárgyalt 1400-as, 1500-as 
években – azért alapvető volt a növényi 
eredetű élelmiszerek (pl köleskása) fog-
yasztása, a böjtös napok miatt pedig 
szinte népélelmezési cikk volt az aszalt 
gyümölcs és a szárított, sózott hal. 

A Szentkirályon 1969-1990 között 
Pálóczi Horváth András vezetésével 
folyt régészeti ásatások öt nagyobb 
munkaterületen zajlottak, s törekedtek 
teljes telkek feltárására, beleértve az 
állattartó épületeket – és még a szem-
etesgödröket - is. 

Az  előkerült leletanyag így lehetősége 
nyújtott nemcsak az építészeti emlékek, 
a használati tárgyak megismerésére, 
hanem az állati és növényi maradványok 
elemzésére, azokból életmódbeli, gaz-
dasági következtetések levonására is. 

Mint ismeretes, a tatárjárás alatt 
elnéptelenedett Zenthkiral királyi bir-
tokon 1354-ben Nagy Lajos király egy 
kun famíliát telepített le, amelyet Ulászló 
király 1493-ban nemesi sorba emelt, 
megerősítve a birtokadományozást 
is, valamint pallosjogot is adva nekik 
(erről már korábban írtunk). A török 
hódoltség idején, 1541-től a községet 
Kecskeméten lakó magyar családok 
birtokolták, de mivel török birtokosai 
voltak, feltehetően kettős adóztatástól 
is szenvedtek a lakói. Mégis az 1500-as 
évek második felében nőtt a lélekszám, 
1590-ben a török adóösszeírásokból 66 
családfő ismert, amely kb 400 lelkes 
falut tételez fel, amely a környék egyik 
jelentős helye lehetett. 

A régészeti adatok szerint a közép-
kori falu belterülete 50-60 portát 
(lakótelket) jelenthetett, mintegy 900 

méter hosszúságban, kb 20 hektárnyi 
szárazulaton (akkoriban nagy területek 
voltak vízjárta helyek). 

A  feltárás állati maradványai a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
találhatók, egy teljesen feltárt beltele-
kben talált 1356 darabról beszélhetünk, 
amelyek 90 %-a azonosítható volt. 

A szarvasmarhacsontok a vizsgált 
anyag felét teszik ki, szinte minden 
testtájékról. A 248 csonton vágás-
nyomok voltak megfigyelhetők, ami 
a kutatók szerint azt jelenti, hogy a 
korabeli mészárosok már kialakították 
az állatok testfelépítésének megfelelő 
darabolási eljárásokat, amelyek nyilván 
nem sokban különböznek a mai gya-
korlattól. A csontok egy részén „szaka-
vatott mesterre utaló, jó szerszámok-
tól származó vágásnyomok” láthatók. 
Két kifejlett egyed koponyatöredékén 
taglózás nyoma figyelhető meg. A cson-
tok egy nagyobb és egy kisabb marha-
fajta tartására utalnak. A kutatók meg-
állapítása szerint a nagyobb típus a 
mai szürkemarhához alkatilag hasonló 
lehetett, de nem tekinthető a mai fajta 
közvetlen elődjének. Annyi bizonyos, 
hogy a középkori Szentkirály fontos 
kereskedelmi utak közelében feküdt, a 
váci réven át a nyugatra hajtott marhák 
fontos felvevőhelyén.  A forgalom 
hatására növekvő mértékű marhatartás 
serkenthette a fogyasztást is, és a jobb 
minőségű, nagyobb húshozamú fajta 
kitenyésztését – vagy éppen az ezt 
eredményező fajtaváltást. 

A leletanyagban a juh- és kec-
ske csontok együttes száma 252; s a 
bizonyossággal meghatározható fajta 
szerinti arány 46:10 a juhok javára. Ezt 
az adatot alátámasztják egyébként a 
török adóösszeírások is, valamint az a 
szinte közhelyszerű elv, hogy a Kárpát-
medence hagyományosan juhtartó volt, 
a kecsketartás elterjedése újabb jelen-
ség. A csontok alapján egy kisebb és 
egy nagyobb testű juh jelenléte tapasz-
talható. 

A sertéscsontok száma 110 darab, 
közepes testű, hosszú és egyenes orrú 
típusból származnak, az irodalmi adatokat 
a csontokból levonható következtetések 
alátámasztják. A sertéscsontokon is 
megfigyelhetők szakszerű vágásnyomok; 
valamint olyan égéstől feketedett fogak, 

amelyek akár a leölés utáni perzseléskor 
is keletkezhettek. A nem kis számban 
talált kicsire vágott és erősen kifőzött 
csontdarabok enyv- és szappanfőzésre is 
utalhatnak. Jóllehet a hódoltság során a 
török az iszlám előírásira hivatkozással 
tiltotta a sertéstartást, de azért ebben az 
időben is általános volt ez a Kárpát-
medencében. Hagyományosan az egy 
évnél fiatalabb  állatokat vágták házi 
fogyasztásra; s a sertéseket a török(ös) 
fosztogatók nem vitték el.

A Kárpát-medencébe az 1200-as 
évek második felében be- és letelepülő 
kunok állattartásában a szarvasmarha és 
a juh, s természetesen a ló játszotta a fő 
szerepet. A vándorló, legeltető állattartás-
ba kevéssé illeszkedett a sertéskondák 
tartása, viszont a letelepedés után a 
viszonylag szapora sertés beépült az 
állattartásba és húsfogyasztásba. 

A vizsgált csontok közül a lúd 
hat csont- és tojástöredéke, valamint 
a házityúk 63 maradványa található. 
Nagyrészt kifejlett állatokról van szó, 
amely folyamatos tartást feltételez. A 
beltelek konyhai hulladékában a 2,9 % 
a halmaradványok aránya, a csuka és 
a ponty egyértelműen azonosítható. 21 
vadmadárcsont töredéke is szerepel az 
anyagban, ugyanakkor az étkezési célú 
vadászat aránya nem lehetett jelentős, 
7 darab vademlős csontmaradvány 
észlelhető. 

Azt leszögezik a kutatók, hogy az 
1400-as, 1500-as évek Szentkirályán – 
annak nagy kiterjedése, laza szerkezete, 
a belső telkek mérete miatt, a lakóházak 
mögötti gazdasági udvarok léte miatt – az 
állattartásnak kifejezetten nagy szerepe 
volt, a lakóházak mögötti udvarok azt 
a sajátos gazdasági állapotot tükrözik, 
amelyben a „hagyományos kun” nagyál-
lattartásra alapozott pásztorkodás a falu 
belsejébe is átteveődik; s amely végül 
is, ha változott és lecsökkent módon, de 
a 20. század nyolcvanas évtizedéig fen-
nmaradt és ismert volt. 

Felhasználtuk Bartosiewicz László 
és Nyerges Éva Ágnes tanulmányát: 
Szentkirály állattartása a középkori 
régészeti állattani adatok tükrében (meg-
jelent: Testis temporum, vita memoriae 
Budapest, 2006.)  A témát folytatjuk.

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor--

GArAboNcIás dIáK
Állattartás és húsfogyasztás a középkori Szentkirályon



November eleje mindnyájunk szá-
mára a hit, az ima, az élet „végső dol-
gairól” való elmélkedés időszaka. Min-
denszentek ünnepén az összes szentet 
ünnepelve és megemlékezve minden 
elhunyt hívőről, megéljük azt a lelki 
kapcsolatot, amely a mennyei egyház-
zal egyesít minket. 

Ma dicsőítjük Istent minden idők 
megszámlálhatatlan szentjeiért: átlag-
emberek voltak, egyszerű férfiak és 
nők, a világ szemében olykor „utol-
sók”, Isten számára azonban az „elsők” 
között vannak.

A szentek nem szuperhősök, nem 
születtek tökéletes embernek... Olya-
nok, mint mi. Olyan személyek, akik, 
mielőtt eljutottak volna a mennyek 
dicsőségére, normális életet éltek, teli 
örömmel és fájdalommal, fáradozással 
és reménnyel. 

De mi változtatta meg az életüket? 
Amikor megismerték Isten szeretetét, 
követték őt teljes szívükkel, feltételek 
és képmutatás nélkül; életüket mások 
szolgálatának szentelték, eltűrték a 
szenvedést és az ellenségeskedést gyű-
lölet nélkül. A rosszra jóval válaszoltak, 
örömöt és békességet terjesztettek ma-
guk körül. 

A szentek olyan férfiak és nők, akik-
nek öröm van szívében és azt tovább-
adják másoknak. A szentek soha nem 
gyűlöltek, mert a szeretet Istentől van. 
Soha nem gyűlölni, másokat szolgálni, 
a leginkább rászorulókat, imádkozni 
és örömet árasztani: ez az életszentség 
útja. 

Mit mondanak ma számunkra a 
szentek? Azt mondják: bízzatok az Úr-
ban, mert Ő nem okoz csalódást! Az Úr 
soha nem okoz csalódást! Egy jó barát, 
aki mindig mellettünk áll. Soha nem 
ábrándít ki! A szentek tanúságtételük-
kel arra buzdítanak, hogy ne féljünk az 
árral szemben haladni, ne féljünk attól, 
hogy mások nem értenek meg bennün-
ket és kinevetnek, amikor Istenről és az 
evangéliumról beszélünk; életükkel azt 
mutatják meg, hogy aki hűséges marad 
Istenhez és Szavához, már ezen a föl-
dön megtapasztalja szeretetét és „száz-

szorosát” kapja az örökkévalóságban. 
Ez az, amit remélünk, és ezt kérjük az 
Úrtól elhunyt testvéreink számára.

Az első keresztények az égbolt part-
jaira kivetett horgonyként ábrázolták a 
reménységet. Mi magunk is a horgony 
kötelébe kapaszkodunk. Milyen szép ez 
kép a reménységről. Szívünk horgonya 
ott van, ahol őseink, a szentek, Jézus és 
Isten van. Ez az igazi remény, amely 
nem csal meg bennünket, ez a két egy-
mást követő nap a reménység napja. 

A reménység olyan, mint a kovász, 
növeli a lelket. Életünk során számos 
nehéz pillanatot élünk át, de a remény-
ség előre lendíti a lelket, amely így afelé 
tekint, ami majd mindenkire vár. Test-
véreink és nővéreink már Isten színe 
előtt vannak, és ha mi Jézus nyomában 
járunk Isten puszta kegyelméből egy-
kor mi is ott leszünk. „Mindazt, akit ez 
a reménység tölt el, megszenteli magát” 
– olvassuk Szent János első levelében. 
A reménység megtisztít és megkönnyít 
bennünket.

Ferenc pápa gondolatai végül éle-
tünk alkonya felé szálltak. Milyen 
lesz az én személyes naplementém? 
Reménységgel tekintek-e rá, tudom-
e, hogy majd az Úr Jézus vár engem? 
Ez a keresztény gondolat békességgel 
tölt el bennünket. Ezen a napon, amely 
az öröm, a nyugalom és a béke napja, 
gondoljunk az előttünk járókra és gon-
doljunk arra, ami vár ránk, arra, hogy 
milyen lesz saját életem alkonya. A 
szívünk miben horgonyozik? Ha még 
nem jó helyen lenne ez a horgony, vál-
toztassunk és arra a partra vessünk ki 
szívünk horgonyát, ahol a reménység 
van, amely nem csal meg, mert az Úr 
Jézusban soha nem fogunk csalódni.

A holtak emléke, a sírhelyek ápolá-
sa, az imádság halottainkért a bizakodó 
remény tanúságtétele, amely abban a 
bizonyosságban gyökerezik, hogy nem 
a halálé az utolsó szó az emberi sorsot 
illetően, mert az ember korlátlan életre 
lett elrendelve: ennek gyökere és betel-
jesedése Istenben van.

 (Ferenc pápa gondolataiból)

S z e r e t e t t e l 
és nagy öröm-
mel köszöntjük 
egyházközségünkben Molnár Zsolt 
atyát, aki tanuló évei után most újra 
visszatért hozzánk, de most már plé-
bánosunkként.

A kedves hívek bizonyára emlékez-
nek még rá: 2004 őszén került Szent-
királyra - Mihály atya pártfogásába. 
2005. december 26-án az a megtisztel-
tetés ért minket, hogy nálunk szentel-
te őt diakónussá az Érsek atya, majd 
2006. augusztus 20-án szintén templo-
munkban szentelték pappá.

Zsolt atya korábban itt töltött évei 
is kitüntetésnek számítottak egyház-
községünknek, ide helyezésével pedig 
még nagyobb kegyelemben részesül-
tünk. Hála és köszönet ezért a Jóisten-
nek.
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KATOLIKUS ÉLET

Kalendárium: 
2015. november 15. – december 15.

• November 19.: Árpádházi Szent Er-
zsébet

• November 22.: Krisztus Király, a 
Jubiláló Házaspárok Ünnepe

• November 29.: Ádvent első vasár-
napja, ádventi koszorúszentelés

• December 3. Xavéri Szent Ferenc
• December 8.: Szűz Mária Szeplőtelen 

Fogantatása

Mindenszentek ünnepe



2005. augusztus elseje óta a Szentkirályi Református 
Egyházközségben Balázs Hajnalka lelkipásztor végzi a 
szolgálatokat. A gyülekezet 10 éve hallgatja lelkipász-
torát az Istentiszteleteken, Bibliaórákon, keresztelőkön, 
esküvőkön és temetéseken is. 

2015. október 25-én hálaadó Istentiszteleten ün-
nepeltük és emlékeztünk meg a 10 év szolgálatért. 
Hálaadó Istentiszteletünkön Nt. Hegedűs Béla esperes 
(Tiszakécske) szolgált igehirdetéssel. Az ünnepet a gyüle-
kezet újonnan alakult énekkara tette szívet melengetővé, 
melyet Pusztai Tamásné, Emese vezetett. Az összegyűlt 
gyülekezet szép számmal volt jelen, és a lelkipásztorukat 
főleg Presbiterek jóvoltából egy új palásttal is megaján-
dékozták. A palást a szolgálati öltözék, melyet debrece-
ni népi iparművész készített saját kézzel. A gyülekezet a 
lelkésznő családját is megajándékozta és köszöntötte. A 
tiszteletes asszony férjét: Balázs Róbertet, és a gyereke-
ket, Hunort és Magort, akik már Szentkirályon születtek. 

Az Istentisztelet valóban hálaadás volt, mert minden 
a mi Urunk kegyelméből érkezik. Az ünnepséget újbori 
úrvacsorával, majd szeretetvendégséggel zártuk. Egyedül 
Istené a dicsőség!
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REFORMÁTUS ÉLET

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem
minden napján.” Zsolt.23,6

Alkalmaink
November 8. vasárnap Istentisztelet keresztelővel, 10 óra
November 10. kedd Presbiteri gyűlés, 18 óra
November 15. vasárnap Istentisztelet, 10 óra
November 17. kedd Bibliaiskola, 18 óra
November 20. péntek Filmklub, 18 óra
November 22. vasárnap, Interaktív Istentisztelet, 10 óra
November 29. vasárnap, Advent első vasárnapja, úrvacsora, 10 óra
November 30-December 4. hétfő-péntek, Házi Istentiszteletek, 18 órakor
December 6. vasárnap Istentisztelet, Advent 2. vas., 10 óra

Október 30-án péntek este ünnepeltük 
a Reformációt és emlékeztünk elhunyt 
szeretteinkre. Zenés, interaktív Istentisz-
teletünkre a Kerekegyházi, Ágasegyházi, 
Helvéciai gyülekezetekből is érkeztek. 
Így összesen kb.100-an vettünk részt az 
ünnepi, felemelő, szívet betöltő Istentisz-
teleten. Nagy öröm volt így együtt len-
ni, melyen meghallgathattuk Balláné T. 
Nagy Ilona, katonatelepi testvérünk bi-
zonyságtételét, melyben beszélt életének 
nehézségeiről és Isten kegyelméről!
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Felsős kirándulás
Szeptember 30-án a felsős tanulók Budapesten kirán-

dultak. 
Immár hagyományosan, vonattal közelítettük meg a 

fővárost, majd gyalog mentünk a Nyugati pályaudvarról 
a Margit-szigetre. A hűvös, de napsütéses idő, kedvező 
volt a sziget körbejárására és felfedezésére. Az ősz színei 
a Japánkertben, az állatok a vadaskertben, a történelem a 
Szent Margit kolostor romjainál, a különleges látvány a 
szökőkútnál volt kísérőnk.  

Ezután a Parlament előtt nézhettük végig az őrségvál-
tást, majd a koronázási ékszerek, és az Országház megte-
kintése következett, idegenvezető útmutatásaival. 

Hazafelé még egy focimeccs is belefért az időnkbe 
a helyi fiatalok ellen. A vonaton a szokásos jó hangulat 
uralkodott a számunkra fenntartott kocsiban.

Nagyon jó kirándulás volt ez is, köszönjük, hogy ré-
szesei lehettünk! Lórné Molnár Tünde

HÍREK ISKOLÁNK TÁJÉKÁRÓL

őszi kirándulás

Ez a bika nem szalad el!

Gyalogolni jó!
Ezt még Móricz Zsigmond írta le, és igaza volt. 

Pedig az ő korában szó sem volt zsírégetésről, alkal-
mas sportfelszerelésről. Csak kellemes időtöltésről, 
szemlélődésről és tapasztalatszerzésről.  

Mert világjárás ez is – csak kicsiben. Október 
21-én gyalogoltunk mi is egyet Szentkirályon, csat-
lakozva a Walking Day-hez, a Világ Gyaloglónap-
hoz. 

Örülünk, hogy sok felnőtt is csatlakozott az isko-
lásokhoz ezen a szép, napsütéses délutánon.

Úton a 3. osztályosok

Már hagyomány, hogy egy szép őszi napon az alsó-
sok felkerekednek, és együtt kirándulni indulnak. A Ke-
rekegyháza melletti Kunpusztán található Kunsági Ma-
jorban töltöttük ezt a napot.

Megérkezésünk után azonnal birtokba vettük a Kerek 
Esztendő Mesepark játszóterét. A szabad játék után csa-
patokba rendeződve indultunk a Pusztaolimpiára. A gye-
rekek különböző játékos feladatokban mérhették össze 
ügyességüket. Állomások: zsákban futás, puszta sí, pat-
kó dobása bográcsba, köcsögverés karikással, lovaskocsi 
hajtás, puszta totó. Étvágyunkat nagyon finom kenyér-
lángossal csillapítottuk, majd ismét jöhetett az önfeledt 
játék a Meseparkban. Ezután következett a legnehezebb 
feladat a pedagógusok számára: elcsalogatni a gyereke-
ket a játszótérről. 

Hazafele úton már azt terveztük, hogy mikor jövünk 
még ide vissza. 

Viszontlátásra Kunsági major!
Takácsné Kis Márta
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Az idősebbeket köszöntöttünk – és köszöntjük

A gyerekek közös énekléssel köszöntötték az idősöket

Perec-készítés
Az 1. és 2. osztályosok technika órán a képlékeny anya-

gokkal foglalkoztak, melynek zárásaként perecet sütöttek 
a Művelődési házban. Köszönjük a lehetőséget Gergelyné 
Marikának és Gulyásné Editnek!

Készül a perec

Határtalanul
Ebben a tanévben is meghirdette az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma a Határtalanul programot, amelynek segítsé-
gével hetedik osztályosok pályázhatnak tanulmányi kirán-
dulásra Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia 
vagy Horvátország magyarlakta területeire. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy iskolánk 7. osztályosai is nyertek a pályá-
zaton. 2016. március 14-17. között Erdélybe utazhatunk, 
a só „útját” követhetjük végéig (Kolozsvár, Torda, Parajd, 
Szováta, Békás-szoros). 

A pályázat elnyeréséhez több előzetes programot is meg 
kell valósítanunk. Az őszi felsős kirándulás keretein belül a 
7. osztályosokkal látogatást tettünk a Magyarság Házában. A 
Magyarság Házában nemzetünk sajátosságait, értékeit, ha-
gyományait, találmányait, tudósait, íróit, költőit, sportolóit 
láthatjuk. A kiállítás interaktív, modern eszközök felhaszná-

lásával mutatja be büszkeségeinket, így nagyon élveztük a 
kiállítást. Mindenkinek ajánljuk, akár családi programként 
is a Magyarság Házának megtekintését.

Izgatottan várjuk a márciusi erdélyi kirándulásunkat!
Ádámné Péli Andrea

Kicsik és nagyok számára is 
kedves hagyományt elevenítettek 
fel – illetve tanítóiknak köszönhe-
tően fogalmaztak újra – és hoztak 
létre a szentkirályi gyerekek. 

Ez a Szentkirályi Idősek Nap-
ja, melynek megrendezésére ok-
tóber 1-jén került sor a Művelő-
dési házban. Kedves műsorral 
léptek fel az osztályok, a gyere-
keket látva és hallgatva lehetett 
szórakozni, jót nevetni, és bizony 
elérzékenyülni is.

KAZS

HIREK A SZENTKIRÁLYI-tól
 

A CEMW tavaszi megalakulásával Közép-Európa 
egyik meghatározó ásványvíz-palackozó vállalata jött lét-
re, amelynek tulajdonosa a cseh Karlovarské Minerální 
Vody (KMV), és a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t tulajdonló 
Balogh Levente. A Holding tulajdonába került a Kékkúti 
Ásványvíz Zrt. is, amelyben így 15 év után ismét magyar 
tulajdonos jelent meg. 2015-ben a vállalat két ásványvíz-
márkája, a Szentkirályi és a Theodora is kiérdemelte a 
MagyarBrands elismerést. 

A MagyarBrands a legkiválóbb hazai márkák minősíté-
sét és bemutatását tűzte ki célul – azokét, amelyek a magyar 
vállalkozások méltó képviselői lehetnek hazánkban és ha-
tárainkon kívül is. A Magyarország piacvezető ásványvíz-
márkájának számító Szentkirályi eddig összesen több mint 
50 hazai és nemzetközi díjat nyert el. A MagyarBrands díjat 
immár ötödik alkalommal kapta meg. A Theodora az egyik 
legrégebbi hazai márka, amelyet negyedszer ismert el a 
MagyarBrands Szakértői Bizottsága.
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Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez
A Bács-Kiskun Megyei Kormány-

hivatal felkészült a „Földet a gazdák-
nak!” című projekt keretében megva-
lósuló állami tulajdonú termőföldek 
magántulajdonba adásának Bács-Kis-
kun megyei levezénylésére- mondta 
Kovács Ernő kormánymegbízott saj-
tótájékoztatóján. 

A kormány döntése alapján várha-
tóan 2015. november végétől a helyben 
lakó földművesek számára lehetővé vá-
lik a 300 hektár mértékű földszerzési 
maximum alkalmazásával az állami tu-
lajdonú földterületek egy részének meg-
vásárlása.

A földterületek értékesítése az állami 
földbirtok-politika irányelveivel össz-
hangban, a kellő eljárási garanciák meg-
teremtése mellett, átlátható eljárások ke-
retében zajlik majd. A három hektárnál 
nagyobb földrészletek a 23 megyei jogú 
városban a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok által lebonyolított árverésen, 
míg a három hektárnál kisebb földrész-
letek egyszerűsített ajánlattételi felhí-

vással kerülnek értékesítésre. Az erdők 
és természetvédelmi területek kivételt 
képeznek minden esetben, azok tulaj-
donjoga nem szerezhető meg a Magyar 
Államtól.

Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen 
esetben nem beszélhetünk alkalmi vétel-
ről. A földek kikiáltási ára a jelenlegi pi-
aci ár felett kerül meghatározásra, amely 
alá nem lehet menni. Felhívta arra is a 
figyelmet, hogy az elárverezett földekre 
a Magyar Állam javára 20 éves időtar-
tamra elidegenítési és terhelési tilalom, 
valamint visszavásárlási jog kerül be-
jegyzésre, amely bejegyzések alapjában 
zárják ki a lehetőségét a földspekuláci-
ónak.

Az árverési eljárások a lehető legna-
gyobb nyilvánosság mellett kerülnek le-
bonyolításra. Természetesen nyilvános, 
bárki által hozzáférhető lesz az értékesí-
tésre kerülő földek listája, és nyilvános 
lesz maga az árverés is, melynek meg-
tartására közjegyző jelenlétében kerül 
majd sor.

Az árverési hirdetményt a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelően a 
kormányhivatalnak az árverezés helye 
szerinti megyei jogú városban található 
hivatali helyiségben, az árveréssel érintett 
földrészlet fekvése szerinti településen a 
helyben szokásos módon, valamint az ár-
verés helyszínén is ki kell függesztenie, 
továbbá megyei, illetve helyi sajtótermé-
kekben is közzé kell tennie.

Az árverési hirdetmény közzététel-
ének időpontja legalább harminc nappal 
meg kell, hogy előzze a hirdetményben 
megjelölt árverési időpontot. Az árveré-
sen történő részvétel részletes szabályai 
a hirdetményben szintén minden érdek-
lődő számára megismerhető lesz. 

A kormánymegbízott elmondta, hogy 
az árverési eljárásokat a kormányhivatal 
tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező 
munkatársai fogják levezényelni, ezért 
biztos abban, hogy minden különösebb 
probléma nélkül év végéig be is fejeződ-
nek az eljárások.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Iskola- és osztálytalálkozó
Felső-Szentkirályon

25 éve történt

Kiss Sándor és felesége kezde-
ményezésére, több iskolatárs aktív 
közreműködésével, 1990. november 
10-én rendeztek iskola- és osztály-
találkozót a felső-szentkirályi Szol-
noki úti II. számú Általános Iskola 
volt diákjai, egykori iskolájukban. A 
találkozón megjelent a tanintézetben 
hosszú ideig tanító Lövétei József és 
felesége Finta Rózsa is. Mintegy 40 

öregdiák ment el, hogy felelevenítse 
gyermekkori- és iskolai élményeit. A 
találkozó fotózással és közös ebéd-
del ért véget. Néhányan azonban 
még elmentek beszélgetni a Szolnoki 
út melletti Utassy kúriába is. Így ők 
csak késő éjjel értek haza.

Beküldte a találkozó egyik résztvevő-
je: Kenyeres Dénes

A  forradalomra emlékezünk
Tóth Bálint: Vigyázzatok az éjszakára 
 
Vigyázzatok az éjszakára! 
öldöklő karddal jár az angyal, 
s jaj a háznak, mit megjelöltek 
véres sávval, véres csillaggal! 
 
Jaj, akinek ma szíve néma, 
s nem koldul fájón fel a vészre, 
kiben a perc lármája él csak, 
nem századok harangverése. 
 
Jaj, ki kaján örömben gázol,  
fegyvert fogva önvére ellen, 
s hahotás szájjal lakomázik 
az országot rejtő tetemben. 
 
S ezerszer jaj vezéreinknek, 
villám ver rájuk bosszuló fényt, 
viharban zajduló falkájuk 
tépi szét őket farkasokként. 
 
S elmúlnak, mint tábortűz füstje, 
mint őszi lombok vörössége, 
elszélednek, ponyváról pelyva, 
a szétmarkoló nyári szélben. 
Vigyázzatok! Nagy öldöklés lesz! 
Nem én teszem és nem a másik. 
A bosszúálló angyal kardja 
Űzi őket a pusztulásig.
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Mézes-gyömbéres sütőtök pite
Hozzávalók: 
A tésztához: 20 dkg liszt, 

10 dkg vaj, 1 tojás, 5 dkg 
cukor

A töltelékhez: 1,1 kg 
hámozott sütőtök (nyersen 
mérve), 8-10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás 
cukor, 2+2 evőkanál méz, 2 dl tejszín, 3 
tojás, 10 dkg dió, 1 kávéskanál őrölt fahéj, 
1 hüvelyknyi reszelt gyömbér

A vajat apró kockákra vágjuk, tenye-
rünk között morzsalékosra dolgozzuk a 
liszttel. Hozzáadunk egy csipetnyi sót, a 
cukrot, 1 egész tojást, és gyors mozdula-
tokkal képlékeny tésztát gyúrunk belőle, 
Hideg helyen35-40 percig pihentetjük.

A sütőtököt meghámozzuk, magjait 
eltávolítjuk és közepesen forró sütőben 
(légkeveréses 165 C) puhára sütjük. Nem 
célunk a rozsdás felszín, inkább csak a 
narancsos színét megőrizve puhítsuk meg 
35-40 perc alatt!

A tésztát gyors mozdulatokkal átgyúr-
juk, kinyújtjuk, kivajazott, kilisztezett 28 
cm-es piteformába helyezzük úgy, hogy 
pereme is legyen. Villával alaposan meg-
szurkáljuk. A diót durvára aprítjuk, össze-
keverjük 2 evőkanál mézzel, majd elsi-
mítjuk a tésztán. Előmelegített sütőben 
(légkeveréses 165 C) 10 percig elősütjük.

A töltelékhez a megsült tököt villával 
összetörjük. 3 tojást habosra keverünk a 
cukorral, a vaníliás cukorral és a maradék 
2 evőkanál mézzel. Reszelt gyömbérrel 
és fahéjjal fűszerezzük. Hozzákeverjük 
a tökpürét, alaposan eldolgozzuk, majd 
hozzáadjuk a kemény habbá vert tejszínt. 
Óvatos mozdulatokkal elkeverjük, majd a 
diós-mézes tésztára kanalazzuk. A sütőbe 
visszatolva, azonos hőfokon 35-40 perc 
alatt készre sütjük. Egyszerű és tápláló 
sütemény, 3-4 napig gond nélkül fogyaszt-
ható.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

ANYAKÖNYvI 
HÍREK

Született: Barna Zoé, anyja 
neve: Sáránszki Tímea 
2015.10.05., Lakatos Zétény, 

anyja neve: Prikkel Krisztina 
2015.10.06., Darányi Zétény anyja 
neve: Bencsik Mária 2015.10.12., 
László Noémi, anyja neve: Kiss 
Viktória 2015.10.15., Halász József 
Zalán, anyja neve: Sándor Éva 
2015.10.25., Sebők Viktor, anyja neve: 
Nagy Franciska 2015.10.28.

Házasságot kötöttek: 2015.08.15-én 
Lakatos Ervin Imre és Prikkel Krisz-
tina, 2015.08.29-én Rátfai Kornél és 
Takács Renáta Márta, 2015.09.05-én 
Bencsik István és Zoboki Cintia

Darányi Zétény, anyja neve: Bencsik 
Mária 2015.10.12.

Október időjárása
Egy átlagos hőmérsékletű hónapot hagy-

tunk magunk mögött. Kissé fázósak voltak a 
nappalok 10-14-e között, és 20-a körül. Talaj 
menti fagyok csak az alacsonyabb területeken 
alakultak ki. Kiugróan magas hőmérséklet 
csak 3-án és 4-én volt, ekkor 20-24 C fokokat 
mérhettünk. Esős napokból volt bőven, akadá-
lyozva az őszi betakarítási és vetési munkákat. 
Falunk felett a varjak 10-e után tűntek fel. 
Érdekes, hogy 16-án még láttam fecskéket, 
igaz, csak kettőt. A darvak kihasználták az 
északi áramlatokat, és két nap alatt átvonultak 
óriási csapatokban. Nagyon ellentmondásos 
hírek terjengnek az előttünk álló télről. Míg 
az októberi számunkban írtuk, a NASA szerint 

kemény tél várható, most ugyanabból a for-
rásból származó hírek szerint, enyhe lesz a 
tél. A népi jóslások úgy alakultak ki, hogy az 
emberek megfigyeltek, majd következtettek az 
időjárásra. A tudósok, meg a kutatók mérnek, 
és számolnak sokszor nagy hibalehetőséggel. 
Ne feledjük, hogy az embernél finomabb, és 
érzékenyebb műszert még nem készítettek, 
még csak meg sem közelítettek. 

Csapadék viszonyok: 4-én 7,1 mm, 5-én 
0,3 mm, 8-án 2,3 mm, 10-én 1,6 mm, 11-én 
22,3 mm, 13-án 0,2 mm, 14-én 10,5 mm, 15-
én 5,6 mm, 16-án 24,2 mm, 17-én 3,9 mm, 
19-én 12,6 mm, 20-án 1,8 mm. Összesen: 92,4 
mm. A sokévi átlag: 34 mm.

Takács Renáta és Rátfai Kornél
esküvője 2015. aug. 29-én

A fotót Tóth László készítette.

A nyitott szemmel és füllel természetet 
járó ember mindig talál újdonságot. Persze 
falunk is hasonlít a sok parkjával, kertek öreg 
fáival egy ligethez. Ezt a laza természetes 
élőhelyet kihasználja nagyon sok madár, akár 
fészkelő helynek, akár vonulási időszakban 
pihenő helynek. A megjelenő madarakról 
tájékoztatást láthatnak olvasóink a Szent 
István parkunkban. Évek óta próbálkozik 
fiókaneveléssel egy-egy örvös galamb pár. 
Hazánk legnagyobb testű vadgalambjai ebben 
az évben sikeresen felnevelték fiókáikat. E 
sorok írója végig kísérte a fészekrakás nem 
is egyszerű műveletét. A galambpár legalább 
három hétig csak a fészek helyének kiválasz-
tásával volt elfoglalva. Kertem nagy fűzfája is 
számba jöhetett, ezért sikerült megfigyelni a 
fészeképítéssel járó gondokat. A fészek helyét 
a hím galamb választja ki, még pedig úgy, 
hogy néhány szál gallyat helyez el a kiszemelt 
helyen, majd bemutatja a párjának, legalább 
is a megfigyelt pár esetében így történt. A 

galambpár két napig szorosan egymás mellett 
ült a fészekkezdeményen, és halk mély búgó 
hangon beszélgettek. Végül is két nap utáni 
„győzködésre” a tojónak nem tetszett a hely, és 
odább álltak. Valószínű, hogy a fészek helyét 
a tojó hagyja jóvá, és ezt párzási hajlandóság-
gal fejezi ki, melyet gyors fészeképítés követ, 
majd tojásrakás. Végül is az igazi helyet 
vadőrünk kertjének szilfáján találták meg, 
és sikeresen felnevelték fiókáikat. Az 1960-
as években állománya annyira megritkult, 
hogy védetté nyilvánították. Mára már ismét 
vadászható madár lett. Az örvös galambhús 
finom vadpecsenye. Vadászata az őszi vonulá-
sakor engedélyezett. Ekkor óriási csapatokba 
verődve érzékeny károkat okoz a napraforgó 
táblákban. A délebbi országokban vonulásakor 
hálókkal fogják. Térségünkben vadászatára 
ritkán kerül sor, augusztus 15. és október 31. 
között lőhető. A szabad természetben örüljünk 
ennek a csinos vadmadárnak.

EGY KIS ORNITOLÓGIA



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén 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 Polgármeste-
ri 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 könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Puskás Mihály plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

FIGYELEM!
Megkezdtem biztosító/pénzügyi tanácsadói munkámat.
Teljes körű biztosítási és hitelügyintézési tanácsadás.

GFB/Élet/Utas-biztosítás akár fél óra alatt. 
Minden kedves leendő és már meglévő ügyfelemet várom:

6000 Kecskemét, Batthyány utca 21. 
6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 48. alatt. 

 
Darányi Márta Gabriella 

 
Telefon: 06-70/334-8246

Email cím: gabriella.daranyi.marta@tanacsado.allianz.hu

Édes fűszerpaprika-őrlemény
eladó! 

Darányi Józsefné
6031 Szentkirály, Petőfi Sándor u. 21.

Tel: 70/334-05-79

Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető.
É: 0630/9532-982

Közlemény:
Kovács István induló mezőgazdasági vállalkozó a 24/2015. (IV. 28.) MvM ren-
delet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igé-
nyelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2015. 05. 23. napján pá-
lyázatot nyújtott be, és ennek keretében 2015. 09. 28.-án indított mezőgazdasági 
vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 forint összegű támoga-
tást nyert. A vállalkozás székhelye 
Szentkirály, főtevékenysége zöld-
ségtermesztés. A vállalkozó célja 
a támogatás felhasználásával egy 
hosszú távon versenyképes mező-
gazdasági vállalkozás megalapo-
zása, mely a következő öt évben 
két munkahelyet hoz létre, és hoz-
zájárul a térség fejlődéséhez, a né-
pesség megtartásához.

Tisztelt Gazdálkodók!
Elérkeztünk az év utolsó negyedévé-
be, ezért fel szeretném hívni figyelmü-
ket teendő dolgokra:
- Aki főállású őstermelő, tehát ez 
alapján fizeti járulékait és az őster-
melői igazolványát már nem lehet 
újítani (három évi pecsét található az 
őstermelői igazolványa elején) az ké-
rem mihamarabb keressen meg ez 
évben az őstermelői igazolványa meg-
újításával kapcsolatban.
- Aki nitrát-érzékeny területen gazdál-
kodik és még nem jelentette le a nitrát-
felhasználását, azt is kérem, hogy ke-
ressen fel még akkor is, ha nem szórt 
semmi trágyát, vagy műtrágyát sem (a 
nullás jelentést is le kell adni annak, 
aki nitrátos területen gazdálkodik).
Tisztelettel:

Deák István
falugazdász


