
A Trianoni „békeszerződés” alá-
írásának 76. évfordulóján a Föld-
kerekség magyarjai gyásznapként 
emlékeznek 1920. június 4-ére, 
amely 2010 óta a Nemzeti Összetar-
tozás napja. Ezen a napon fél ötkor 
megpecsételődött a történelmi Ma-
gyarország sorsa, a Párizs melletti 
Trianon kastélyban aláírták az első 
világháborút lezáró békeszerződést. 
A magyar delegációt a tárgyalásokon 
gróf Apponyi Albert vezette, azonban a 
diktátumot Drasche-Lázár Alfréd kül-
ügyminiszteri főtitkár, és Benát Ágos-
ton Munkaügyi, és népjóléti miniszter, 
a nagyhatalmak részéről Georges Cle-
menceau francia miniszterelnök írták 
alá. A trianoni békeszerződés aláírása 
a magyar nemzet gyásznapja, melyről 
így írt a korabeli tudósító:

„A budapesti templomokban ma 
délelőtt megkondultak a harangok, a 
gyártelepek megszólaltatták szirénái-
kat és a borongós őszies levegőben to-
vahömpölygő szomorú hanghullámok a 

nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát 
jelentették... Ma tehát elszakították tő-
lünk a ragyogó magyar városokat: a 
kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a 
Rákócziak Kassáját, a koronázó Po-
zsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vér-
tanúk városát Aradot és a többit mind, 
felnevelt kedves gyermekeinket, a drá-
ga, szép magyar centrumokat. Ma ha-
zátlanná tettek véreink közül sok millió 
hű és becsületes embert... A város és 
az ország némán, méltóságteljesen, de 
komor daccal tüntetett az erőszakos 
béke ellen. Egész Budapest a gyászün-
nep hatása alatt állott."

Így osztották fel Nagy Magyaror-
szágot: Csehszlovákia kapta Észak-
Magyarország (Felvidék-North-Hun-
gary-Highlands) és Kárpátalja 63 

000 km2 területét 1 072 000 magyar 
lakossal. Romániának adták Erdélyt 
(Transylvania), valamint a Tiszántúl és 
a Bánság (Banate) keleti felét, azaz 102 
000 km2-t, 1 664 000 magyar lakossal. 
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
(Yugoslavia) a Bánság (Banate) nyu-
gati felét, Bácskát, Dél-Baranyát és a 
Muraközt kapta 21 000 km2 területben 
465 000 magyar lakossal. Ausztriához 
csatolták az Őrvidék (Burgenland) 
4000 km2-nyi területét 26 000 magyar 
lakossal.

Községünk általános iskolásai júni-
us 2-án emlékeztek meg a gyásznapról 
Trianoni emlékhelyünknél, a Székely 
Himnusz éneklésével, és Szabó Gel-
lért polgármester történelmi perceivel, 
majd a művelődési házban műsorral.
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A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola ballagási ünnepségét 

2016. június 18-án, szombaton 17 órától
tartja az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület májusi ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület 2016. május 26-án tartotta 

ülését. Az ülésen 6 képviselő jelen volt.
Az első napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.
Ennek eredményeként született öntés az óvónői létszám 1 

fővel történő megemeléséről legalább 2017. augusztus 31-ig 
terjedően.

A második napirendi pontban dr. Lajos Krisztina jegyző 
elmondta tájékoztatóját az Önkormányzati Hivatal tevékeny-
ségéről. 

A polgármesteri hivatal munkája fő funkciója szerint ön-
kormányzati és államigazgatási feladatokra tagolható. Az ön-
kormányzati ügyekben a képviselő-testület jogosult dönteni.  

Az államigazgatási hatósági ügyekben fő szabályként első 
fokon a jegyző jár el. Az első fokú döntés ellen általában a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel 
élni. 

A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámá-
ban, személyi állományában Szentkirályon 2015. évben nem 
történt változás, jegyzőként 2015. január 1. napjától végzi 
szolgálatát. Ismertette a hivatal működésében zajlott változá-
sokat, ellenőrzéseket.

2014. évben összesen 5.110 db irat került iktatásra, 2015-
ben összesen 6.042 db.

2015. évben 60 db kifüggesztés volt külterületi ingatlanok 
vételével és 31 db földek bérletével kapcsolatosan. Ezek az 
ügyek lassabbak és bonyolultabbak, több adminisztrációt igé-
nyelnek a földforgalmi törvény módosítása miatt. Az összes 
kifüggesztés száma 2015-ben 291 db.

 A harmadik napirendi pontban került sor Kovácsné Láz-
ár Ilona, Benkovics Tibor tanyagondnokok beszámolójának, 
illetve Gömöri Balázsné tanyagondnok helyettesi tevékenysé-
gének beszámolójának megvitatására. 

A negyedik napirendi pontban Szabó Gellért ismertette 
előterjesztését a Duna-Tisza-közi Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Rendszer önkormányzati társulássá alakulásáról.

A 2001-ben 49 település részvételével hulladékgazdálko-
dási létesítmények beruházására létrejött konzorcium, a Duna-
Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) betöltötte 
hivatását. A művek elkészültek, és üzemelnek is.

A művek tulajdonjogának rendezése, a felépítmények és a 
földingatlan használati joga fontos, hogy a 49 település közös 
ingatlanvagyonaként az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre 
kerüljön. 

Az ötödik napirendi pontban Szabó Gellért ismertette elő-
terjesztését az M44 gyorsút építésével összefüggő ÁRT és 
HÉSZ módosításáról. Tájékoztatott, hogy mivel jogszabály 
írja elő a módosítást, így ebbe az eljárásba lakossági kérelmek 
nem vonhatók be.

A hatodik napirendi pontban dr. Lajos Krisztina ismertet-
te előterjesztését a házi segítségnyújtás és étkeztetés szakmai 
programjának módosításáról, amit az indokol, hogy ezen alap-
szolgáltatások elérésére az Alkotmány u. 6. (hrsz: 175.) szám 
alatti ingatlan ügyfelek számára nyitva álló egyéb helyiségként 
bejegyzésre kerüljön. A bejegyzés a TOP pályázati kiírás miatt 
aktuális, így ezen épület felújítására is tudunk forrás igényt 
benyújtani. 

A következő napirendi pontban Kutasi Ferenc ismertette, 
hogy pályázati kiírás jelent meg Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. Ennek keretén belül a Kos-

suth Lajos utca felújítása látszik kivitelezhetőnek. A 7.100 m2-
es útfelületre új aszfaltburkolat létesítése elérhetőnek tűnik.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program me-
gyei keret lehetőséget biztosít számunkra négy közintézmé-
nyünk energetikai korszerűsítésére (Általános iskola, Szociális 
Szolgáltató Ház, Óvoda, Polgármesteri Hivatal).

A pályázatot külsős energetikai tanácsadó céggel, illetve 
a Bács-Kiskun megyei önkormányzat nonprofit kft.-jével ké-
szíttetjük el. A támogatás mértéke 100 %, a benyújtási határidő 
2016. június 7. A fejlesztés költségei még nem ismertek, így a 
későbbiekben dönt majd róla a képviselő-testültet. 

Szabó Gellért ismertette a Kecskeméti Tűzoltóság tájé-
koztatóját, ezen kívül egy fecskeházi lakásbérleti szerződést 
hosszabbított a képviselő-testület, majd módosította szociális 
rendeletét.

Végül dr. Lajos Krisztina ismertette Vörösné Vári Ilona és 
Pekár Renáta gyermekvédelmi, illetve a gyermekjóléti szol-
gált beszámolóját.

Pályázati felhívás
Szentkirály Község Önkormányzata nyílt egyfordu-

lós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 
Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti Fecskeház tetőtéri 5. 
számú bérlakásának lakás céljára történő bérbeadására leg-
feljebb 5 év időtartamra. 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 2016. június 21-
én, kedden 16 óráig lehet benyújtani, ahol részletes pályá-
zati felhívás és további tájékoztatás kapható.
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Puskás Mihály atyára
emlékezünk

Tavaly május 30-án 71 éves korá-
ban elhunyt Puskás Mihály kanonok, 
plébánosunk. Végső búcsút éppen egy 
éve, június 5-én 14 órakor vettünk 
tőle. Ezt követően Mogyoródon, szü-
lőfalujában helyeztük örök nyugalom-
ba. Emlékét szívünkben őrizzük.

A tiszteletére hálából emelt emlék-
jelet múlt vasárnap, 5-én avattuk fel bensőséges ünnep ke-
retében. Szabó Gellért köszöntőjében méltatta Szabó Nóra 
III. éves helybeli egyetemistát, a falu legújabb köztéri alko-
tásának tervezőjét, és Kovács Menyhértet, aki vasba foglal-
ta a tervezői álmot, valamint megköszönte a mű felállítását 
irányító Kerekes István kőműves munkáját. Lelkipásztora-
ink áldása után verssel folytatódott az ünnepi alkalom, vé-
gül az erre az eseményre Pusztainé Emese által szentkirályi 
hangszeresekből verbuvált 18 tagú zenekar adta elő a Jöjj 
Szentlélek Úristen 
című népéneket, a 
jelenlévők lelkes 
énekétől kísérve. 

Lélekemelő volt 
érezni, hogy ezzel a 
művészi alkotással 
egykori plébáno-
sunknak méltó em-
léket állítva a tér so-
kunk számára válik 
egyre inkább a lelki 
feltöltődés és a hatá-
ron-időn át összetar-
tozás megtapasztalá-
sának helyévé.

Már második alkalommal tartottunk nyílt napot abból a 
célból, hogy a leendő óvodások és szüleik megismerked-
hessenek az intézménnyel még a beiratkozás előtt. 

A program idén is a Faluházban kezdődött. Amíg a gye-
rekek a játékokkal és egymással ismerkedtek, addig a szülők 

betekintést kaphattak az óvoda mindennapjaiba, rendezvé-
nyeibe, ünnepeibe. Néhány fontos információ is elhangzott 
a beiratkozással kapcsolatban. 

Kis séta után az ismerkedés már az óvoda udvarán és 
épületében folytatódott tovább. A kicsik hamar birtokukba 
vették az udvari játékokat. Itt kötetlen beszélgetés során le-
hetőség volt a szülői kérdések megválaszolására is.

Végül a gyerekek a legkisebbek csoportszobáját és a 
mosdót is megtekinthették. Jó érzés volt látni a csillogó sze-
mecskéket, ahogy kipróbálták a kis mosdókat és örömmel 
másztak fel a galériára játszani. Akadt, aki szinte alig akart 
hazamenni és kijelentette, hogy „holnap jövök”.

Úgy vélem a hagyományteremtő szándék kellő fogadta-
tásra talált. Jövőre ismét várjuk majd az oviba készülő cse-
metéket és szüleiket.

Hádingerné Harnos Ildikó

A Szentkirályi Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely olvasó versenyt hírdet

„Szeretek olvasni!” 
címmel 4 korosztály számára.

Az olvasásnépszerűsítő játékban
korosztályonként

10-12 könyv vesz részt, melyekhez
rövid feladatsor is tartozik.
Ezek beadásával lehet igazolni

a könyv elolvasását.

A verseny kategóriái
korcsoportok szerint:

1. osztályosok
2-3. osztályosok
4-5. osztályosok

6-7-8. osztályosok
A verseny ideje

2016. június 1-től
szeptember 30-ig tart.

Versenyre jelentkezni az adott
időszakban folyamatosan lehet.

Nem kell minden könyvet elolvasni,
akár 2-3 könyvvel is lehet indulni.  
A feladatot a könyv kölcsönzésekor a

könyvtárban lehet átvenni, mely
megoldására 2-3 hét áll rendelkezésre.

Díjazás:
A verseny valamennyi résztvevője

oklevélben részesül.
Korcsoportonként a 6 legtöbb könyvet

olvasó gyerek tárgyjutalmat kap, míg az
első három helyezett részt vehet egy
közös kiránduláson Ópusztaszerre.

Jó olvasást kívánok!

Ha tavasz, akkor óvodai beiratkozás,
ha óvodai beiratkozás, akkor nyílt nap!
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Vekerdy Tamás nyomán!

Az óvodában már négy évesen is 
találkoznak az ovistársak a telefonon, 
interneten ismert videó játékokkal. 
Sok család nem játszik ilyeneken, de 
munkája nagy részét interneten, lap-
top előtt végzi. A szülő gyakran szem-
besül gyermeke megszállott, már-már 
függőségnek tűnő mániájával, hogy 
semmi más nem érdekli, csak a telefo-
non, a laptopon terjedő játék. 

Hogy ne érezze tilosnak, a szülők 
megengedik ezt – próbálva mértéket 
tartani. Lehet találni korának megfele-
lő, agressziótól mentes játékokat, eset-
leg hetente egyszer, (pl.: hét végén) 
akár egy-két órán át, vagy minden nap 
fél órát a játékra. De ezt a legtöbb csa-
lád képtelen következetesen betartani. 
Persze a gyerek tovább akar játszani, 
eljuthatunk oda, hogy dühroham a vá-
lasz, ha abba kell hagyni a játékot. So-
kak szerint nem kellene kivonni ebből 
a világból, hiszen „le fog maradni”, 
„minden gyerek ezt csinálja”. Mások 
szerint nem való ez még kis gyerekek-
nek, játsszon egyedül hagyományos 
játékokkal, töltse idejét szabadban, 
pajtásokkal. Szervezzünk programo-
kat együtt, amelyeket élvez. Van szü-
lő, aki úgy gondolja, ő engedi játszani 
az interneten, majd megunja. Hát nem 
unja meg! Étlen-szomjan több órán át 
nyomkodja a telefont. Mi lenne a jó 
megoldás?

Senki nem tudja a megoldást erre 
a mindannyiunkat annyira érintő kér-
désre. Mit rontottunk el? Mit kellene 
most másképp csinálni? Mi a megfe-
lelő mérték? Tiltsunk helyesen, talán 
később érettebben felfogja, hogy mér-
téktelenül semmi nem jó?

Ezek kérdések!
Sokszor beszéltünk már arról, 

hogy a „kütyük” nagy, leküzdhetetlen 
erejű csábítást, kísértést jelentenek és 
nemcsak a gyerekekre, valljuk be ránk 
nézve is. A kütyük közé számíthatjuk 

akár az autót is, amibe bedobjuk ma-
gunkat akkor is, ha csak a közeli bolt-
ba ugrunk el valamiért. És a sokféle 
képernyőről, amelynek csábító ereje 
sokszorosa a kocsiénak, televíziótól 
és számítógéptől kezdve laptopon, 
tableten át az okos telefonig – hogy 
csak néhányat említsünk..

Vekerdy írja: Meggondolandónak 
tartja, hogy a Szilícium-völgy nagyjai 
– Steve Jobstol Bill Gates-ig – több-
ször is nyilatkoztak abban az ügyben, 
hogy gyerekeiket (van, aki azt mondja 
10 éves korig) nem engedik képernyő 
elé. Vajon miért?

Ugyan mit tudnak ők, akik a virtu-
ális világ zseniális, invenciózus meg-
alkotói.

Igen, az biztos, hogyha valaki ott-
hon számítógépen dolgozik és 2 – 3 
éves gyermeke is ott csúszik-mászik, 
előbb-utóbb ölbe kéredzkedik, ő is 
billentyűt akar nyomni. Utánoz. Így 
tanulja a világot! Így tanulja meg a 
beszédet is. Engedjük? Igen. Hadd 
nyomkodja, hadd lássa a betűket. 
Meg lehet tanítani idővel rajzolni is. 
De hiába mutatunk a gyereknek ko-
rának megfelelő, agressziótól mentes 
játékot, az éppen úgy megragadja, oda 
tapasztja a képernyők elé, mintha bár-
mi mást játszana. 

A kisgyereknek óriási a kép éh-
sége. Az életkorának megfelelő két 
nagyon fontos tevékenység a szabad 
játék és a mesehallgatás közben bel-
ső képeket készít. Fantáziaképeket. A 
belső képkészítés, feldolgozás isme-
retek, indulatok, dühök, szorongások 
feldolgozása. A kisgyereknek nagyon 
sok feldolgozni valója van, de nem 
tud különbséget tenni külső és belső 
képek között. Mikor a külső kép meg-
jelenik, blokkolja a belső képkészítést. 
Nincs feldolgozás! Tulajdonképpen az 
elemi vágy kielégítetlen marad azzal 
a csábítással, hogy „majd most, mind-
járt…”.

Aki hét végén, vagy naponta egy-

egy órát játszik, 
soha nem érzi, 
hogy elég volt.

Valószínű-
leg a Szilícium-
völgy guruinak 
van igazuk: el 
se kezdje! Ami 
nem azt jelenti, 
hogy ne pötyög-
hetne betűket, 
vagy ne rajzol-
hatna, de azt is feltétlenül limitálni 
kellene, tudnunk kellene, hogy hová 
jut el a képernyő használata során, 
különösen, ha nem szerelünk be olyan 
szűrőket, amelyek bizonyos tartalma-
kat letiltanak.

Rettenetes tapasztalat, hogyha ma-
napság arról kérdezzük, milyen mesét 
ismernek, olyan filmcímeket monda-
nak, amiket képernyőn láttak. A látott 
mese nem mese! Csak a hallott mese 
tölti be a mese funkcióját, hogy bel-
ső képek felidézésével vigasztaljon, 
megnyugtasson, gyógyítson, nyelvi 
varázst árasszon. (Aki minden nap 
hall mesét, az iskolába lépés idejére 
másfél évvel előzheti meg anyanyelvi 
fejlettségben azt, aki csak rendszerte-
lenül hall mesét! Márpedig az anya-
nyelv fejlettsége az erőteljes gondol-
kodás alapja!)

Az óvodák arról panaszkodnak, 
hogy a gyerekek jelentős része úgy jön 
óvodába, hogy nem tud játszani, nem 
tud mesét hallgatni. Ezek a gyerekek 
a fejlesztő tevékenységektől vannak 
megfosztva.

Igen, mindez a mi felelősségünk: 
játékot ne, mesét ne a képernyőn! És 
ha már elrontottuk lehet még segíteni? 
Igen, lehet. Megbeszélve a gyerekkel 
– esetleg tiltakozása ellenére – új ren-
det vezetünk be. Létezik ilyen sikeres 
próbálkozás. Nagy nyugalmat hozhat 
a családba a kezdeti viharos ellenke-
zés után.

Margó néni

Kísértések…

A Pedagógusnap alkalmából tisztelettel 
köszöntjük

pedagógusainkat, tanáraikat!
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1.) Számviteli beszámoló
Nyitó pénzkészlet 60.002 e Ft 
Bevételek 
Alaptevékenység     8.256 e Ft
Támogatás         496 e Ft
adomány     7.923 e Ft
kamat/hozam        579 e Ft
Emberi Erőforrás Min.       800 e Ft
Egyéb bevétel     1.552 e Ft
Gazdakörtől kölcsön    8.365 e Ft
  Összesen: 27.971 e Ft

Kiadások
Egyéb anyag költségek    2.548 e Ft
Szolgáltatások költségei   13.651 e Ft 
Személyi jellegű ráfordítások   2.499 e Ft 
Fizetendő ÁFA        500 e Ft
Banki költség       173 e Ft
Egyéb ráfordítások    1.854 e Ft
Gazdakörnek kölcsön    2.000 e Ft
  Összesen: 23.225 e Ft

Záró pénzkészlet 2015. december 31-én 64.748 e Ft 
pénzeszköz.

A Közalapítvány ingatlan és ingó vagyonát a tárgyi eszköz 
nyilvántartás tartalmazza, melynek értéke: 29.408 ezer Ft.

2.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő tevékenységére 
(Szentkirály községi önkormányzat közútjainak fen-
ntartására) fordított kiadása 11.716 ezer Ft.
A Közalapítvány a Szentkirály községi önkormányzat 
közfeladataihoz az alábbi támogatásokkal járult hozzá:
 szociális tevékenységre    857 e Ft
 nevelés-oktatás céljára    959 e Ft
  Összesen:  1.816 e Ft

3.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege 
496 e Ft (szja 1 %-ból).  
800 e Ft Emberi Erőforrás Minisztérium támogatása. 
Kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól 
vagy azok társulásától, az egészségbiztosítási alaptól és 
ezek szerveitől támogatást a közalapítvány nem kapott.

4.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb jut-
tatásban (munkabér, tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási 
díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem rész-
esültek.

5.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámoló. 

A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
1990. október 18-án kelt végzésével jegyezte be, amely 
1994. október 4-től közalapítványi minősítést kapott. Az 
új Ptk. és a civil szervezetekről szóló törvények szerinti 
nyilvántartásba vételt a Kecskeméti Törvényszék 2015-
ben hozott Pk.61.065/1990/69. számú Végzésével emelte 
jogerőre.
Az Alapítvány fő tevékenységként a községi önkormányzat 
közútjainak fenntartását végzi, továbbra is megtartva az 
önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hoz-
zájárulást.
Az adományok gyűjtése tekintetében az összes befizető 
száma 514 volt a tárgyévben. Kamatbevételünk az átmeneti-
leg szabad pénzeszközeink befektetési jegyekben teljesített 
hozamának köszönhetően 579 ezer forint volt. 
Kiadási tételeink között az alapítványi fő tevékenység, 
vagyis az önkormányzati közutak fenntartásának költsége 
11.716 ezer forint. 
Ezen felül az önkormányzati intézmények működését, 
településfejlesztési kiadások teljesítését is segítettük. Az 
Alapítvány és a Szentkirályi Vágó János Gazdakör közöt-
ti együttműködési megállapodás keretében a Gazdakör 
által közösségi célú fejlesztésekre nyert pályázatok meg-
valósításának elősegítéséhez nyújtott összesen 8.365 ezer 
forint kamatmentes kölcsön visszafizetése Alapítványunk 
számlájára megtörtént. 
Alapítványunk az Emberi Erőforrás Minisztériumtól iskolai 
tehetséggondozó program lebonyolítására 800 ezer forintot 
nyert. 
Az év folyamán 37 óvodás (bábszíni előadás céljára), vala-
mint 109 iskolás tanuló (osztálykirándulás, nyári táboro-
ztatás, nyári napközi, tankönyvvásárlás céljára) részesült 
szociális támogatásban. 
Pályáztatás útján az elmúlt évben is 15 kiváló képességű 
középiskolás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató kapott 
ösztöndíjat összesen 540 ezer Ft összegben. 

A kuratórium az év folyamán 4 alkalommal, a Felügyelő 
Bizottság 1 alkalommal tartott ülést. 
A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, az 
átlagos részvételi arány 82 %. 

Jóváhagyva a 2/2016. (V.31.) Közal. határozattal.

A Kuratórium még elfogadta a 2016. évi költségtervét, 
döntött általános iskolások táborozási költségeinek szo-
ciális célú támogatásáról 300.000.- forint erejéig, továb-
bá jóváhagyta a tavalyi ösztöndíjpályázatok 2. ütemének 
bírálatát.

Elfogadta az idei pályázati felhívás szövegét is, ami a 
Hírmondó következő számában jelenik meg.

A „Szentkirályért” Közalapítvány 
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03) 

2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete
(Szentkirályi Hírmondóba készített kivonatos változat!)

A rendszeresített nyomtatványon készült teljes tartalom megismerhető a www.obh.hu honlapon.



Elérkezett a nyár és bár sok 
munka várhat ránk, a pihenésnek 
is helye lesz ebben az évszakban. 
Akár nyaralásnak nevezzük majd 
ezt a pihenőt, akár kínszenvedés-
nek, olyan kihívásokra is számít-
hatunk, melyekre joggal mond-
juk, ez már idegen teher, ezt én 
már nem bírom...ezt én nem is 
akarom.

Folytatjuk az életet, munkával 
vagy pihenéssel, de mindig tudjá-
tok, hogy az Úr csak azt várja el 
tőlünk, amit Ő maga is megadott 
nekünk. Hogy amit Ő adott, azt 
adjam én is, te is tovább mások-
nak, bár tapasztalni fogom és fo-
god, hogy a legyőzött Sátán csak 
nem fér a bőrébe. 

Hogy mennyit érsz és mit ve-
szíthetsz, azt mindig egy adott 
helyzethez méred majd. A saját 
értékességünk tudatát őrizni kell 
és ez nem függhet külső körül-
ményektől. Igenis értékes ember 
vagy, akár dolgozol, akár bete-
gen fekszel. A körülmények csak 
befolyással bírnak ránk, de nem 
határoznak meg minket. Ugyan-
így állunk a mindenkori hangu-
latunkkal. Akárhogyan is érezzük 
magunkat, az nem fogja meghatá-
rozni, hogy végül is hogyan dön-
tünk egy kérdésben. Akármilyen 
körülmények is vegyenek tehát 
körül bennünket, akármit is érez-
zünk az adott pillanatban, ezek 
végül is nem számítanak...csakis 
én döntöm el, és csakis te, hogyan 
vélekedjünk önmagunkról. Így tö-
rik meg a "külvilág" egy kicsit és 

így látunk bele a mennyországba, 
ami vár ránk. 

Az igazság megköveteli, hogy 
hűen önmagunkhoz és érzése-
inkhez, ne tegyünk az igazság-
gal ellenkező dolgokat pusztán 
azért, mert időnként kis embe-
rek ülnek a nyakunkban. Tehát 
nem mondom fehérnek azt, ami 
fekete csak azért mert éppen fé-
lek, vagy éppen gyáva vagyok, 
vagy félek a megtorlástól, sőt 
még "szent érdekből" sem. És 
nem színlelek értetlenséget ott, 
ahol érthető minden. Hideg fejet 
kíván a dolgokkal való nyugodt 
szembenézés. De így hatolunk át 
a dolgokon, így tudunk mögéjük 
nézni. Mert az életünket magunk 
alakítjuk és csak egy van belőle. 
Egy életed van...vigyázz! 

Mi vagyunk a felelősek, ha ön-
magunkban gerjesztett sötét gon-
dolatok miatt rossz lesz a közér-
zetünk. Ha tehát például valaki 
megsértett minket, nem kell túl 
nagy jelentőséget tulajdonítani 
annak...önrombolás volna. Meg 
kell próbálni elfogadni a má-
sik embert. Tudni, hogy ő ilyen 
és kész. Nem az a probléma, ha 
esetenként úgy beszélnek velünk, 
mint a kutyával és úgy is bánnak 
velünk, hanem az a baj, ha hagy-
juk, hogy ez túlságosan hasson 
ránk. 

Ráadásul a szabadsághoz az is 
hozzátartozik, ha szabadon elfo-
gadom azt is, amikor nem tudok 
szabad lenni. Akkor leszünk lám-
pás ebben a világban, ha az, amit 

mondunk, saját meggyőződésből 
fakad. De ami ennél is fontosabb: 
csak így maradunk meg önma-
gunk. 

A megpróbáltatások fogják 
majd képezni azt a közeget, ami 
kiégeti belőlünk a félelmet. Aki 
tehát fél, lehet, hogy érdemes 
megmérettetést keresni, kihíváso-
kat, próbákat - ha nem volna még 
elég az, amit az élet egyébként is 
ad - hátha kevesebb félelemmel 
történnének meg a percek. A prob-
lémák azért jönnek, hogy egy na-
gyobb jót hozzanak ki belőlünk. A 
harc lételemünk és ha nincs harc, 
nem lesz fejlődés sem. Azért van-
nak az életünk útján vargabetűk 
és a kitérők, hogy megismerjük 
önmagunk. És bár a vergődés fáj-
dalmas és önvádakkal teli, mégis 
jobb a pokol tehetetlenségéhez 
képest. Azt mondják, hogy ez a 
földi lét a várakozás és a készület 
ideje. A bennünk ébredő vágyak, 
melyek életre is kelnek, vajon 
nem az életre szólnak? Dehogy-
nem. Ott nyerik el az értelmüket, 
ahol az élet minden percét aján-
déknak tekintik. Ahol nem pihe-
nés és megpihenés létezik, csak a 
fegyverszünet csöndje. 
Uram, Te vagy az Élet. És emi-
att és ez által Teveled mi magunk 
is. Én magam vagyok az Élet. Te 
magad vagy az Élet. Van-e hitem? 
Van-e hited? Vagy csak álmokat 
szőttem, melyekért nem vagyok 
elég? De hát én magam vagyok az 
Élet! Te magad vagy az Élet!!!

Molnár Zsolt plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!



„Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet talál 
parancsolataiban.” (Zsoltárok 112:1)

A tartós boldogságot nem a pénz vagy a pályánkon el-
ért siker hozza meg. Azt jelenti ez, hogy ezek a dolgok 
rosszak? Nem! Ha Isten van az első helyen az életedben, Ő 
megadja neked ezeket. De azt soha ne engedd, hogy bármi, 
amit Isten ad, elvegye tőle az első helyet. A zsoltáros azt 
mondta: „Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet 
talál parancsolataiban.” A mai világ forgatagába el is fe-
lejtjük azt, akinek számunkra a legfontosabbnak kellene 
lenni. A pénz sokasága az arany csillogása és a dicsőítő 
oklevelek temérdek mennyisége sokkal fontosabbá vált a 
mai embernek. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy Isten nél-
kül semmire sem mennénk. A belé vetett bizalmunk hozza 
meg azt a gyümölcsöt, ami után learathatjuk a babérokat. 
Isten jóban és rosszban is fenntartó Isten. Isten minden kö-
rülmény között gondviselő, mert viseli és hordozza terhe-
inket. A magyar szó szépen fejezi ki, hogy a gondviselés 
az, amikor valaki mellénk áll és a nehézségekben levesz 
a terheinkből, átvesz a gondjainkból. A felolvasott ige-
szakasz azt mutatja meg, hogy a gondviselés csak ott tud 
igazán működni, ahol hittel elfogadják azt.  Ha hiszünk és 
bízunk Isten biztosan gondoskodni fog rólunk és boldoggá 
tesz minket. Valaki azt mondta, hogy az életben a legjobb 
dolgok nem dolgok. A boldogságot nem az adja, hogy mit 
birtoklunk; a boldogság a kapcsolatainkban rejlik, és az 
első és legfontosabb kapcsolatunk az Istennel való kap-
csolat, mert minden áldás tőle árad ránk. A mai rohanó és 
zűrzavaros világban Isten ad olyan értékrendet, amely sze-
rint élhetsz. Hiába vagy gazdag és sikeres, ha lélekben és 
Istenben szegény vagy. Ezért öröm számunkra, hogy újabb 
gyermekeket hoztak Isten színe elé, hogy e két gyermeket 
szívébe fogadja. Ez a két gyermek: Horváth Anna Hajnal-
ka (Agárdi Mónika és Horváth Gábor elsőszülött gyerme-
ke) és Balázs Olivér (Dr. Baki Gabriella és Balázs Gábor 
elsőszülött gyermeke). Isten Áldása legyen a családokon! 

Örömhír számunkra, ha keresztelő után a fiatalok a 
konfirmációban válnak teljes jogú tagjává az egyházunk-
nak Pünkösdvasárnap.  Ez által: Pataki Tímea, Pusztai 
Réka, Szűcs Csenge, Szűcs Kincső is élhet az Isten által 
nekünk adott úrvacsorai jegyekkel. Isten áldása legyen a 
konfirmált testvéreinken! Teljesedjen ki szívetek és lelke-
tek a Jó Istenben!

Darányi Krisztina
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REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink

Istentisztelet – vasárnaponként 10 órakor

Évzáró Istentisztelet és Családi nap – azaz gyüleke-
zeti juniális
2016. június 19. vasárnap, közös ebéd, játékok gyere-
keknek, ismerkedés a gyülekezettel, szabadtéri dicsőítés 
a Káté zenekarral -10 órától, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk!

Napközis Tábor – 2016. augusztus 8-12.

napközis jellegű hittantábor a templomkertben, 6-
16 éves korig, naponta 9-16 óráig. Maximális létszám 
35fő, jelentkezési sorrendben. Jelentkezési határidő: 
június 19.

A tartós boldogság titka!



A május is tartogatott izgalmas programokat a gyermekek 
számára, hiszen az anyák napi ünnepségeken kívül, még szá-
mos élményben volt részük. A középső csoportosok, a bizton-
ságos közlekedés és a járművek témahetét feldolgozva elmen-
tek kirándulni. Lakitelek vasútállomás volt az indulópont. Ott 
betekintést nyerhettünk a vasúti dolgozók munkájába, a vona-
tok irányításának rejtélyeibe. Majd nagy izgalommal felszáll-
tunk a vonatunkra, amivel Kecskemétre utaztunk. A vasútparki 
játszótéren birtokba vehették a játékokat a gyerekek, meg-
csodáltuk a szökőkutat és a szép parkot. Miután kijátszották 
magukat ovisaink, jól elfáradva, de jókedvűen, busszal tértünk 
haza Szentkirályra.

A nagycsoportosok Ópusztaszerre kirándultak, ahol a labi-
rintusból kikerülve, csapatjátékot játszottak közösen, gyerekek 
és szülők együtt. 

Május 19-én volt a kiscsoportosok anyák napi ünnepsége és 

évzárója, ahol a picik, nagyon bátran és ügyesen szerepeltek. A 
május végi gyereknapról ajándékot vihettek haza a gyermekek, 
ami egy labda és egy buborékfújó volt. 

Családi napot is tartottunk, ami az új aszfaltpályánk felava-
tásával kezdődött. A gyerekek három állomáson is kipróbálhat-
ták ügyességüket. Az egyik helyszínen szlalompályán kellett 
járművekkel végigmenni szabályosan, a második helyszínen, 
„oroszlánt” etetni, a harmadikon pedig horgászni lehetett. Aki 
mindhárom pályát teljesítette, ajándékban részesült. A nap 
legnépszerűbb játéka a mobil játszóház volt, ahol ugrálhattak, 
mászhattak, csúszdázhattak az ovisok és testvéreik. A délelőtt 
folyamán, megérkezett a „fagyis bácsi” is, akinek a pultja előtt 
hosszú-hosszú sor kígyózott. Miután jól kijátszották magukat 
a gyerekek, elkészült a finom ebéd is, amit jóízűen elfogyasz-
tottunk. 

A dolgozók és a gyermekek nevében köszönjük az SZMK 
és egyben a szülők hozzájárulását a gyereknapunk sikeréhez!

Durgóné Benkő Babett
óvónéni
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Májusi programok az oviban

Ismét elrepült egy év, elérkezett az évzárók és a ballagás 
időpontja is óvodánkba. Június 3-án a Művelődési Házban, a 
középsősök és a nagycsoportosok adták elő műsoraikat. A cica 
csoportosok a „Brémai muzsikusok” c. mesét, a katica csopor-
tosok az egész évben tanult mondókákból, versekből, énekekből 
összeállított „csokrot” mutattak be, amit egy könnyed tánccal 
zártak le. Ezt követte a ballagási műsor, ahol a nagycsopor-
tos óvodásaink elköszöntek az óvodától, ovis társaktól, óvodai 
dolgozóktól. Az ünnepség a középsősök tarisznya átadásával 
végződött, majd azt követően közösen elfogyasztották a gyere-
kek a nagyon finom és gusztusosan elkészített uzsonnát.   

Durgóné Benkő Babett

„…Év múlik, évet ér…”



Meghívó
 

II. Országos Tojás
Sokadalom - Tojásfesztivál  

  
3 napon keresztül, reggeltől 

estig ingyenes szórakozási és 
kikapcsolódási lehetőséget 

kínálunk a család
apraja-nagyjának.

Időpont: 2016. június 17-19. 
Helyszín: Kecskemét főtere

További információk:
www.tojasfeszt.hu

www.facebook.com/tojasfeszt
Sok szeretettel várjuk Önt és 

kedves családját!
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„Kedvenc doktor bácsim”
A Szentkirályi Általános Iskola 1. osztályos tanulója, 

Vörös Zsolt még csak most tanult meg írni és olvasni, 
de rajztudásával máris szép sikert ért el! 

Az Astellas Pharma, a Móra Könyvkiadó, valamint 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség által közösen 
meghirdetett Gyermekrajz Pályázaton a 7-9 éves kor-
osztályban a közönség szavazáson alkotásával II. helye-
zést ért el, és jutalmul mesekönyveket kapott.

A díjátadáson részt vett a rajzon szereplő „kedvenc 
doktor bácsi” is, dr. Sajósi Iván.

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk még ezen terü-
leten is Zsoltinak!

Évzáró koncert 
Május 24-én tartotta évzáró koncertjét a szentkirályi iskola fúvós tansza-

ka. A képeken:  Varga József, Bimbó Eszter és Szabó Luca.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola
tanévzáró ünnepségét 2016. június 21-én,

kedden 17 órától tartja az iskolában.

Szeretettel várjuk tanulóinkat
és a kedves szülőket!

ANYAKÖNYvI HÍREK
Elhalálozott: Zana Antalné élt 70 évet
Bocskár Ferenc élt 74 évet

Házasságot kötött: Varga Nikolett Etelka és Pintér Zoltán 
Richárd
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Érdekes látványban volt részük azoknak, akik május 
23-án reggel a piactér környékén jártak. A zúzott kővel 
borított terülten tipikus, megmagyarázhatatlanul keletke-
zett köröket lehetett látni, a közút pedig terítve volt kő-
zúzalékkal. Hatalmas energia lehetett felhalmozódva, mert 
egyik pillanatról a másikra keletkezett. Az energia bizto-
san kisugárzott, mert ugyanekkor a Községháza előtti park 
pihenőpadja is súlyos sérülést szenvedett. A „látogatás” 
bizonyára már máskor is megtörtént, mert a gyermekját-
szótér frissen ültetett fái is derékba törtek. Az utcabeliek 
úgy emlékeznek, hogy  alkonyatkor erős, súrolós, Simson 
motor „bőgetéséhez” hasonló hangokat lehetett hallani, és 
artikulátlan „emberi” üvöltést, hogy „még egyszer”. Más-
nap a közmunkások is elcsodálkoztak a jelenségen, hiszen 
nekik kellett a helyreállítást végezni. Lehet, hogy nem is 
UFO-k voltak a tettesek, hanem magukkal nem bíró ban-
dázó motoros fiatalok?! 

Ha ők voltak, akkor kedves fiatalok, az 

energialevezetésnek számos fajtája létezik, ami nem jár a 
másik ember által készített javak rombolásával. Lehet pél-
dául sportolni, kirándulni, ne adj Isten otthon a szülőknek 
segíteni dolgozni. 

Van másik jelenség is, amit aligha tizenévesek követ-
nek el. A megunt mosdókagylótól néhányan úgy szabadul-
nak meg, hogy a temetőben elhelyezett konténerbe teszik. 
Micsoda lelki sivárságra, és közönyre utal, amikor az el-
hullott állatot is a temetői szeméttárolóba teszik, hogy ott 
bűzölögjön. Miért? Miért? A temetőben nem dísznek van-
nak kihelyezve a fából készült komposztálók, azok a fém 
konténereket „tehermentesítik”. A konténerek ürítése akár 
40.000 Ft-ba is kerül. Kedves Mindenki! Ne tegyünk má-
sok megrökönyödésére olyat, amit magunknak sem szeret-
nénk. Adjuk meg a tiszteletet az egyénnek, a közösségnek, 
a természetnek, mert előbb-utóbb biztosan a segítségükre 
szorulunk.

V.F.

UFÓ-körök Szentkirályon?

Tanácsok nyárra
Június az év legcsapadékosabb hónapja, ebből kö-

vetkezik, hogy gyakran fordul elő zivatar, ami sok ve-
szélyt rejt. Gyakori villámlások, jégeső, szélvihar, és az 
időjárásváltozás következményeként özönvíz szerű eső, 
ami sokszor csak lokális területen fordul elő. Felénk jön-e 
a viharzóna, azt egyszerűen megállapíthatjuk. A zóna alsó 
vonalának legmagasabb pontja, ha felén jön, akkor átmegy 
felettünk. A menydörgés is fontos információval szolgál, a 
fény és a hang terjedési sebességével összefüggésben. Ha 
égzengést hallunk, az biztos 27 km-nél közelebb van. Ha 
a villámlástól másodpercekkel számolva a dörgés hallásá-
ig eltelt időt megszorozzuk a hang terjedési sebességével 
330 m/sec, szinte pontosan megkapjuk a villámlás távolsá-
gát. Ezek a zivatarok általában 40-50 km/órával haladnak. 
Könnyen ki tudjuk következtetni, hogy bizony alig van egy 
negyed óránk, hogy sürgősen menedéket találjunk. Legbiz-

tonságosabbak az épületek. A gépkocsi is jó menedéknek, 
ha a vihar után igénybe tudjuk venni az utat. A kis tetős 
beállók is védelmet nyújtanak az eső elől, azonban a vihar 
és a villámlás ellen nem biztonságosak. Kimondottan ve-
szélynek tesszük ki magunkat, ha épület eresze alá állunk. 
Ott is a legveszélyesebbek a sarkok. Életveszélyes fa alá 
állni, nemcsak a letörő ágak miatt, hanem a villám miatt 
is. Ha a fába csap a villám, rend szerint nem fut végig a 
fán, hanem egy-két méteres magasságban apró villámok-
kal szórja meg a fa környékét jó pár méteres körzetben, és 
„keresi” a magasabb pontokat, óriási erőteret hozva létre, 
ami akár végzetes is lehet. Kedves Olvasó! Ne kockáztas-
sunk! Nem éri meg. Várjuk meg a vihar elvonultát, mert 
több példa is van, hogy több kilométerről „visszanyúlt” a 
villám.

 -szerk-
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Koranyári spagetti
Elkészítési idő: 50 perc, 4 főre

Hozzávalók: 40 dkg spagetti, 2 evőkanál olaj, 10 
dkg húsos füstölt szalonna, 10 dkg gomba, 10 dkg zöldborsó, 
1 dl száraz fehérbor, 5 dkg vaj, őrölt szerecsendió, só, bors, 8 
dkg parmezán- vagy juhsajt

1. Az olajon zsírjára pirítjuk az apró kockára vágott szalonnát, 
rádobjuk a megmosott, vékonyra szeletelt gombát, ízlés sze-
rint sózzuk, borsozzuk, 1 csipet szerecsendióval fűszerezzük, 
és 5 percig pirítjuk.
2. Egy másik lábasban a vajjal és a fehérborral puhára párol-
juk a zöldborsót, majd a gombához adjuk és összeforrósítjuk. 
Kifőzzük a tésztát, leszűrjük, majd előmelegített tálba tesz-
szük. Két villa segítségével lazán összekeverjük a reszelt sajt 
és a gombás-zöldborsós ragu felével, a maradékot a tetejére 
halmozzuk és azonnal tálaljuk.
Külön tálkában tálaljuk hozzá a maradék reszelt sajtot.

Jó étvágyat kíván 
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Május időjárása

Júniusi égbolt

Emlékezünk

Kókai-Szabó István
halálának 15. évfordulóján.

Emléke szívünkben él.

Szerető Családja

Gratulálunk!
Házasságkötésük

40. (Június 19.) évfordulóján
gratulálunk

KISS LÁSZLÓ GÁBORNAK,
és SZABADOS MAGDOLNÁNAK. 

„Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én, és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.” 

Sasvári Sándor

Érdekes meteorológiai adatok láttak napvilágot a közel-
múltban, ami tényleg bizonyíték a globális felmelege-
désre, és a bőrünkön is érezzük. A földkerekség egészére 
vetítve az elmúlt április volt a legmelegebb 1882 óta. Ez 
a tavasz hazánkban is rekordot döntött hőmérsékletileg, 
hiszen az 1980 és 2010 közötti időszakhoz képest 0,7 
C fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet. A mögöt-
tünk hagyott május viszont elmaradt kissé a sok cseper-
gős napnak, és hűvös hajnaloknak köszönhetően. Igazán 
viszonylag magas hőmérsékletek csak a hónap végén 
alakultak ki, ekkor, 25-től 26-28 C fokokat mérhettünk. 
A fagyosszentek május 11-14. között néhány napot kés-
tek, bizonyára másutt akadt dolguk. Országunk jelentős 
részén erős hajnali fagyok alakultak ki, még kétméteres 
magasságban is károsodtak a gyümölcsfák. Térségünkben 
is alakult ki dér a hajnali órákban, érzékeny károk nem 
keletkeztek. Az érzékeny kultúrákkal foglalkozó gazdák, 
füstöléssel igyekeztek elhárítani a gyenge fagyot. Óriá-
si mennyiségű eső esett 12-én. Az időjárásváltozásnak 
egyik kísérő jelensége a szélsőségek kialakulása, legyen 
az hőmérséklet, vagy csapadék. Most éppen a csapa-
déknak voltunk elszenvedői. Szinte hihetetlen, hogy a 
nagymennyiségű víz napok alatt beivódott a kiszáradt 
talajba. Csak az egyébként is vízállásos helyeken maradt 
meg hetekig. A határ májusban a legszebb – tartja a népi 
mondás, és ez igaz a mostanira is. Ígéretes a nyár. Csa-
padék viszonyok: 1-én 0,6 mm, 2-án 0,3 mm, 10-én 0,6 
mm, 12-én 92 mm, 14-én 3,6 mm, 15-én 3,2 mm, 20-án 
0,6 mm, 23-án 2,3 mm, 24-én 0,5 mm, 29-én 0,7 mm, 
30-án 0,9 mm. Összesen májusban: 105,3 mm. A sokévi 
átlag: 54 mm. V.F.

Bár a meteorológiai nyár kezdetét június 1-től számol-
ják, azonban a csillagászit 21-től. Ekkor van a nyári nap-
forduló, az év legrövidebb éjszakája, és természetesen a 
leghosszabb nappala. Ekkor van tetőpontján a Nap, azaz 
legtávolabb az Egyenlítőhöz. A Nap ekkor 4 óra 45 perc-
kor kel, és 20 óra 46-kor nyugszik. Ha nem volna nyári 
időszámítás, akkor ez egy órával hamarabb következne 
be.  Érdekes, hogy a napfordulót mégis 23-24-e éjszaká-
ján „ünneplik”. 
Az esti égbolton van bőven látnivaló, mindjárt a nyugati 
égbolton ragyog Naprendszerünk óriása a Jupiter. Jobb 
minőségű kézi távcsővel is érdemes megnézni, meglát-
hatjuk négy legnagyobb holdját. A déli égbolton feltűnő 
a vörös színű Mars. Többször felkeresték már ember al-
kotta eszközök. Többet tudunk a Mars felszínéről, mint 
földünkön a tengerek mélyéről. A keleti égbolton a Sza-
turnusz kissé sárgásan kifénylik a csillagok közül. Gyű-
rűjét csak komolyabb távcsővel láthatjuk meg. Mindhá-
rom bolygó az égbolt déli felén látható. V.F.



HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szom-

szédos településeken szántót, legelőt, 
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-
219

* Vasmázsa eladó! 2 mázsáig 
mérő, (tolómérős vasmázsa). Érdek-
lődni a 70/6124642-es telefonszá-
mon

* Háromszobás családi ház eladó, 
nagy melléképülettel Szentkirályon 
a Petőfi Sándor utca 29. szám alatt. 
Érdeklődni a 06 20 250 9432 mobil 
számon, vagy a 06 76 445 031 veze-
tékes telefonszámon lehet.

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, 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.

LAJSZIGET KFT.
AKCIÓ!

Mogul HM 46, illetve
Mogul HM 68

(HLP) minősítésű hidraulika kenőanyagokra

60 L-es nettó: 26 770.- +Áfa
208 L-es nettó: 85 040.- + Áfa

Személy- és tehergépjárművekhez olaj, szűrő,
akkumulátor, alkatrész és ápolási termékek

kedvező áron rendelhetőek!
Darányi Endre 70/338-40-76

Kmét, Kőrösi hegy 31. olajszigetkft@gmail.com
Ingyenes kiszállítás Szentkirályra!

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelein-

ket, hogy a Tiszakécskei Járási Hiva-
tal telefonszámai megváltoztak.

A hivatal munkatársait a 76/795-
574-es központi telefonszámon 
érhetik el, vagy a http://bkmkh.hu/
tiszakecskei_jarasi_hivatal honla-
pon megtalálhatják az ügyintézők 
közvetlen telefonszámait.

A hivatal fax száma (76/998-
352) és központi e-mail címe 
(tiszakecske@bacs.gov.hu) továbbra 
is változatlanok maradtak.
Megértésüket köszönöm! 

Szeidl József járási
hivatalvezető

ÁLLÁSHIRDETÉS
Fodrász vagy és imádod a szakmád? Szeretnél az ország egyik vezető szépségápolá-

si hálózatának tagjaként dolgozni? Mindig is egy modern, belvárosi szalonban szerettél 
volna alkotni? Akkor TÉGED keresünk!

A BioHair Franchise hálózat a 2., országosan a 48. szalonját nyitja meg hamarosan 
Kecskeméten. Új kecskeméti szalonunkba keresünk fodrász végzettségű szakembere-
ket.

Amit kínálunk:
– teljes munkaidő
– ingyenes továbbképzési lehetőségek
– tervezhető, versenyképes jövedelem
– kedvezményes szépségápolási szolgáltatások
– vidám légkör
– gyönyörű, belvárosi szalon

Ha szeretnél Te is egy lendületes, fiatalos csapat tagjaként az ország egyik vezető 
szépségápolási hálózatának szalonjában dolgozni, akkor várjuk jelentkezésedet!

Önéletrajzodat a karrier@biohajvagoszalon.hu és az info@redsandmanagement.
com e-mail címekre várjuk.


