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OKtóbER 6.
Az ARAdi VéRtAnúK
kivégzésének emléknapja

Nemzeti gyásznap

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világo-
si fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítéle-
te alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 
12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi let-
tek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisz-
tid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár 
Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor Jó-
zsef, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és 
Vécsey Károly. 

Október 6-án nemcsak Aradon voltak kivégzések. 
Ezen a napon végezték ki Pesten gróf Batthyány La-
jos első magyar miniszterelnököt. Emléküket a magyar 
nemzet örökké őrizni fogja.

MeghíVó 
 

A Szentkirályi Általános iskola 
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója  tiszteletére rendezett
megemlékezését  2016. október 21-én,

pénteken 11:30 órakor tartja
a művelődési házban. 

 
NOTESzLAPOK, 1956.  

Ünnepi műsor a 7. osztály előadásában  
Felkészítő tanár: Bimbóné Ádám Mónika,

Katzné Almási Zsuzsanna 

Az ünnepi műsor előtt 11:15 órakor
koszorúzást tartunk a Hősök emlékművénél. 

Szeretettel várunk mindenkit
rendezvényünkre, ünnepeljünk együtt!

Szent Mihály napi
vigasságok

Negyedik alkalommal gyújtottunk örömtüzet a neve-
zetes napon, emlékezve a népi hagyományra, hiszen ekkor 
hajtották be a jószágot a legelőről, ekkor számoltak el az 
állatokkal a tulajdonosnak. Ehhez a naphoz kötődött az új 
gazdához elszegődés, vagy annak lejárta. Ennek emlékére 
lobbant fel a láng Művelődési házunk udvarán. A tűz el-
hamvadását nótaszóval kísértük.



2. oldal                                  SzEntKiRÁLYi HÍRMOndó                               2016. október

A képviselő-testület 2016. szeptem-
ber 8-án tartotta ülését, ezen minden 
képviselő jelen volt.

• Az első napirendi pontban Szabó 
Gellért polgármester ismertette előter-
jesztését az idei szociális tüzelőanyag 
pályázatról. A belügyminiszter pá-
lyázatot hirdetett a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tá-
mogatására. Önkormányzatunk 210 m3 
keménylombos fát igényelhet, melyhez 
266.700.- Ft önerő biztosítása szüksé-
ges. Hozzáteszi, idén is arra számítha-
tunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 
a ténylegesen megítélt mennyiség jóval 
kevesebb lesz.

• Ezután dr. Lajos Krisztina ismertet-
te előterjesztését a szavazatszámláló bi-
zottságok megalakításáról. Az országos 
népszavazáshoz a választási eljárásról 
szóló törvény alapján a szavazatszámlá-
ló bizottság három tagját és szükséges 
számban póttagokat a települési önkor-
mányzat képviselő-testülete választja 
meg. A 2014-ben megválasztott tagok 
közül néhányan lemondtak, így néhány 
póttag rendes tag lesz, de szükséges új 
tagokat, póttagokat is megválasztani.

• A harmadik napirendi pontban 
Szabó Gellért ismertette, hogy a magyar 
nemzeti érték és hungarikumok gondo-
zásáról szóló Korm. rendelet alapján a 
helyi értéktár bizottság működési sza-
bályzatát a képviselő-testület határozza 
meg. A Bizottság az SzMSz elfogadása 
után tud dolgozni, ami napirenden is 
van, hiszen a helyi értékekre vonatko-
zóan már érkeznek javaslatok. Elmond-
ta, hogy a Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
szeretné a Szentkirályi Ásványvizet is 
bevetetni a Hungarikumok közé.

• A negyedik napirendi pontban Sza-
bó Gellért elmondta, hogy a közigazgatás 
korszerűsítési programjának részeként 
a Kormány folytatja a hivatali teendők 
elektronikus intézésének fejlesztését. 
Cél az e-ügyintézés általánossá tétele az 
ügyfél-hivatal, és a hivatal-hivatal (ál-
lami és önkormányzati) viszonylatban 
is. (Törvényi rendelkezés létezik arról, 
hogy az e-ügyintézés lehetőségét 2018. 
január 1-től az önkormányzatoknak is 
biztosítaniuk kell.) 

A jövő évtől törvény kötelezi az 
önkormányzatokat az állami adatszol-
gáltatási rendszerhez és önkormányzati 
adattárhoz történő csatlakozásra. 

Hivatalunkban az adóügyi adatokat 

az Államkincstártól kapott ún. onkado 
program kezeli, ami nagyon elavult 
(DOS alapú). Gazdálkodási eseménye-
inket 2013 óta egy korszerű, interneten 
futó könyvelőprogramban rögzítjük 
(EPER, a korábbi kincstáras DOKK he-
lyett). Az EPER esetében az adatfelvitel 
a hivatali gépen, a rögzítés (adattárolás) 
és a feldolgozás azonban egy távoli nagy 
teljesítményű ún. szerver gépen történik. 
Az adatfelvitelhez, illetve a lekérde-
zéshez folyamatos internetkapcsolatra 
(online) van szükség. 

Hivatalunkban egyebek között 
elektronikusan zajlik még az iktatás és 
az ingatlanvagyon-kataszter vezetése is, 
valamint a teljes bérügyintézés.

Az ASP (Application Service 
Provider, magyarul alkalmazásszolgál-
tató), az EPER-hez hasonló rendszer-
nek tekinthető. A Kincstár ingyenesen 
biztosít programokat a használóknak 
(szakrendszerek), a szerver a Kincstár-
ban van. 

A következő szakrendszerek létez-
nek: iratkezelő, önkormányzati telepü-
lési honlap, elektronikus ügyintézési 
portál, gazdálkodási, ingatlanvagyon-
kataszter, önkormányzati adó, ipar- és 
kereskedelmi, hagyatéki leltár rendszer.  

Többszörös egyeztetés zajlott ebben 
a témában a Kormány és az önkormány-
zati érdekszövetségek között. 

A csatlakozásnak két lehetősége lé-
tezik. A rendszercsatlakozás a Kincstár 
által kínált ingyenes programok átvétel-
ét és alkalmazását jelenti. Adó esetében 
az onkado programot is a Kincstár fej-
lesztette ki, helyette az adó szakrend-
szert fogja majd adni, nem választha-
tunk mást. 

A gazdálkodási feladatok esetében 
azonban felmerül annak lehetősége, 
hogy az EPER programot megtartva 
ún. interfészes csatlakozásra nyújtsunk 
be kérelmet a belügyminiszternek. Ez 
azt jelentené, hogy a pénzügyeseknek 
nem kellene új program használatát 
megtanulniuk, hanem az EPER és a 
Kincstár közé beépülne egy fordító-
program, ami a Kincstár számára to-
vábbítaná az EPER-ből rendszerezett 
adatokat. 

A miniszter a kérelemről 15 napon 
belül dönt, döntését indokolni nem kö-
teles.

Az új rendszertől azért félünk, mivel 
a már ezzel dolgozó 99 településen egy-
behangzóan mondják a kollégák, hogy 

30-40 %-os többletmunkát igényel a 
bonyolultabb program, az ügyintézők 
képzése pedig igen rövid időn belül tör-
ténik meg. 

Legkényesebb pontja a változás 
gördülékeny vitelének a hivatalunkban 
lévő internet sebessége. A Telekomtól 
egy ADSL típusú szolgáltatást vásáro-
lunk. Optikai kábel nálunk nincs. Az 
ADSL képessége a letöltés/feltöltés 
tekintetében 10/2 Mbps. Ám mindez 
csak névleges kapacitás: mértünk már 
8,21/0,27 Mbps sebességet is. Adatszol-
gáltatási határidőhöz közeli napokon 
több alkalommal előfordult már, hogy 
a kincstári adatszolgáltatás érdekében 7 
gépet ideiglenesen ki kellett léptetni az 
internetről, hogy a 3 ebben érintett gép 
online – úgy, ahogy – működni tudjon.

Az ASP országos kiterjesztése kap-
csán a legfontosabb aggodalom az ön-
kormányzatok részéről éppen ennek a 
technikai problémának a megoldatlan-
sága miatt van. zajlik az ún. Szuper-
gyors Internet Program (SzIP), ami a 
tervek szerint 2018 végéig az egész or-
szág területére biztosítja a 30/30 Mbps 
szimmetrikus, vagyis azonos letöltési/
feltöltési kapacitást, továbbá az önálló 
hivatalokba és a közös hivatalok szék-
helytelepüléseihez eljuttatják a Nem-
zeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
végpontjait, amivel hasonló feltételeket 
kapnánk. (A tagtelepülésekig nem érne 
el az NTG, ők saját költségen kell, hogy 
gondoskodjanak a megfelelő internetről 
a SzIP megvalósulásáig.) A testület 
egyetértett a miniszterhez kérelem be-
nyújtásával.

• Kutasi Ferenc tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy kérésünkre a 
Bácsvíz zrt. elkészítette településünk 
Gördülő Fejlesztési Tervét, úgy az ivó-
vízellátás, mint a szennyvízkezelés te-
kintetében. 

• dr. Lajos Krisztina ismertette, hogy 
kiírásra került a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2017. Benyújtási határidő: 2016. 
november 8.

• Szabó Gellért felvetette, hogy a 
Szent Király Szövetség életre hívásának 
25 éves jubileumára 2021-re elvállalhat-
nánk a találkozó szervezését.

• Kutasi Ferenc elmondta, hogy a 
Kossuth utca burkolásához 15 millió fo-
rintot nyertünk. A közbeszerzési eljárást 
hamarosan indítjuk, még az idén szeret-
nénk a kivitelezést befejezni.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén történt
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A forradalom előzményei
A magyar história fényes lapjain 

van helye az 1956-os népfelkelésnek, 
amely rövidesen forradalom, illetve 
szabadságharc néven vált ismertté. 
A második világháborút követően 
sajnos szovjet érdekszférába került 
országunk. Így hamarosan a proletár-
diktatúra lett a hatalom kizárólagos 
birtokosa. A magyar kommunisták 
a szovjetek segítségével bitorolták a 
hatalmat Magyarországon, szinte azt 
csináltak, amit akartak. Rövid időn 
belül átalakították az ország állam-
formáját, gazdasági-ipari szerkeze-
tét. Ideológiai alapon is jelentős, sőt 
brutális változtatást hajtottak végre, 
a régi rend vezető rétegét, egyházi 
személyeket üldözték, kitelepítették, 
megfélemlítették. Sokan voltak kö-
zülük, akiket bebörtönöztek, vagy 
koholt vádak alapján kivégeztek. 
Erőltetett kolhozosítást hajtottak 
végre a parasztság körében, bevezet-
ték a beszolgáltatási rendszert. Meg-
honosították az ún. „kulák” fogalmat. 
Attól kezdve üldözték őket is.

Mindezek a magyar társadalom 
egésze számára idegen volt. Az or-
szág lakosságának hangulata, elége-
detlensége 1956 őszére tetőfokára 
hágott. Az egyetemisták, értelmisé-
giek változtatni, jobbítani akartak a 
sorsukon, az ország helyzetén, s em-
berarcú szocializmust, igazi demok-
ráciát akartak, idegen elnyomástól, 
diktatúrától menteset. Az általános 
és országos elégedetlenség már 1956 
nyarán, kora őszén érezhetővé vált. 
Százezer fő vett részt 1956. október 
6-án Rajk Lászlóék újratemetésén. 
Ez is egyfajta tiltakozás volt a fennál-
ló diktatórikus rendszerrel szemben.

Kitört a forradalom
A magyar nép 60 évvel ezelőtt 

már nem tudta tovább tűrni a zsar-
nokságot és a népnyúzó, diktatóri-
kus, szovjet elvárásokat kiszolgáló 
politikai önkényt. Alapos előkészítő 
és kiváló szervezőmunkát követően 
1956. október 23-án, már a délelőtti 
órákban óriási méretű tömegtüntetés 
kezdődött Budapesten. Százezernél 
is több személy vonult fel a főváros 

utcáin és terein. A tüntetés a fennálló 
rendszer ellen kezdődött, de hamaro-
san követelték a szovjet csapatok ki-
vonulását hazánk területéről, az Or-
szág kilépését a Varsói Szerződésből. 
A tüntetők szabadságot, demokráciát, 
a magyar nemzet függetlenségét is 
követelték minden helyszínen. Több 
helyen elszavalták Petőfi Nemzeti 
dalát. A tüntetők közt diákok, értel-
miségiek, tiszti iskolások, katonák, s 
főleg a sorsukkal elégedetlen munká-
sok voltak jelen. A tömeg egyre radi-
kalizálódott. Követelték az önkény-
uralmi jelképek: vörös csillagok és a 
Sztálin szobor eltávolítását.

A következő napokban is foly-
tatódtak a fővárosban és vidéken a 
megmozdulások. Budapesten több 
megerősített helyszínen különbö-
ző fegyveres csoportok alakultak. 
Ezek a radikalizálódott erők hama-
rosan fegyvereket, lőszert szereztek. 
Szembefordultak a szovjet erőkkel s 
a magyar rendfenntartókkal is. Folyt 
a vér az utcákon és tereken. Véres és 
elkeseredett küzdelem kezdődött a 
szabadságunkért. A forradalmárok és 
a pesti srácok ún. Molotov-koktélnak 
nevezett benzines palackot használ-
tak igen eredményesen a szovjet pán-
célozott gép-és harcjárművek ellen. 
Hihetetlen leleményesség és akarat-
erő jellemezte a forradalmárok hősi-
ességét és önfeláldozó harcát.

Október 28-a után világossá vált 
a forradalom iránya és egyértelmű 
célja. Nagy Imre miniszterelnök dek-
larálta a forradalom győzelmét. A 
következő napokban pedig elkezdték 
szervezni a forradalom saját szerveit: 
nemzetőrség, új védelmi erő. Meg-
kezdték a fegyveres erőknél az ún. 
katonatanácsok, az üzemekben, gyá-
rakban pedig a munkástanácsok szer-
vezését. Ezek lettek volna a kialakuló 
hatalom igazi letéteményesei. Hiszen 
saját soraikból a katonák, dolgozók 
választottak a legjobbak közül. A for-
radalom mellé csatlakoztak a magyar 
hadsereg jelentős csapatai is. Vissza-
állították a többpártrendszert. Felosz-
latták a Magyar Dolgozók Pártját, a 
mindenki által gyűlölt Államvédelmi 

Hatóságot. Nagy Imre megkezdte a 
koalíciós tárgyalásokat egy széles 
nemzeti egységkormány megalakí-
tására. Egyébként a forradalom azért 
tudott rövid idő alatt győzedelmes-
kedni, mert a nemzet egésze akarta, 
mindenki reménykedett a változá-
sokban.

A forradalom és szabadságharc 
leverése

A proletárdiktatúra igazi haszon-
élvezői és a kommunisták nem tudtak 
belenyugodni a hatalom elvesztésébe. 
Segítségül hívták a Szovjetuniót. A vi-
lág egyik legerősebb hadserege mint-
egy 60-70 ezer fővel, páncélozott- és 
gépesített erőkkel kegyetlenül véget 
vetett a magyar forradalomnak. A meg-
torlás véres és kíméletlen volt. Sebesül-
tek, hősi halottak, kivégzések és bebör-
tönzések sokasága bizonyítja a bosszú 
hevességét és kegyetlenségét.

56-os harcunk dicső emléke
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc hősies küzdelme azonban 
mindezek ellenére sem volt hiábava-
ló szembenállás. A résztvevők nemes 
küzdelme bebizonyította a világ sza-
badságszerető népének, hogy a kom-
munizmus, mint ideológia nem áll 
szilárd alapokon. A szocializmus bás-
tyáján a magyarok harca révén jelen-
tős rés keletkezett. A világ politikusai 
és vezető értelmisége is felfigyeltek a 
magyar nemzet egyedülálló és hősies 
küzdelmére. Albert Camus, francia 
Nobel-díjas így írta le gondolatait: 
„...a legázolt, bilincsbevert Magyar-
ország többet tett szabadságáért és 
igazságáért, mint bármelyik nép a vi-
lágon...” Bill Lomax angol történész 
pedig a következőket vetette papír-
ra azokban a hónapokban: „...olyan 
forradalom volt ez, amelynek hatása 
messze túlmutatott Magyarország ha-
tárain, csodálatot keltett az egész vi-
lágon, döntő lépés volt az emberiség 
szabaddá válásának történetében.” 
Tehát ’56 hősei igenis sokat tettek a 
magyar nemzet és a világ közvéle-
ményének tudatában. Magyarország, 
ha rövid időre is, de magára vonta a 
világ figyelmét!

Kenyeres Dénes

 Hat évtizede történt Magyarországon
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Az elmúlt hónap cikkében fel-
nőttek játékairól írtam. Most is ez a 
téma, de nőknek: nagy lányoknak, 
anyukáknak, nagymamáknak. 

Egy francia tanárnő kétéves 
kislánya mellett talált rá újra a szí-
nezésre, pedig előtte 20 évig csak 
elvétve vett színes ceruzát a ke-
zébe. Amikor a kislánya egy filc 
készletet kapott, vele együtt kezdett 
színezgetni, s mivel a rokonok lát-
ták, hogy a mese-színezők nem a 
kétéves keze alól kerültek ki, egy-
szer csak valaki beállított egy fel-
nőtt-színező könyvvel. Azóta maga 
színezte naptárai vannak, a lakásuk 
falát is saját művei díszítik.

Színezés közben minden elcsen-
desedik, békében lehet dolgozni. 
Nagyon élvezi, hogy kreatív dol-
got lehet létrehozni, eközben soha 
nem azt érzi, hogy feladatot teljesít, 
bármikor abbahagyható, majd újra 
kezdhető.
A fehér papír életre kel!

Amikor a John Hopkins Egye-
tem kutatói a színezés szorongás-
oldó hatását vizsgálták, arra jöttek 
rá, hogy már napi 20 perc is 2 – 3 
napig tartó nyugalommal tölti fel 
az embert. Megállapításuk szerink 
a színezés kiváltotta agyi tevé-
kenység egyfajta alternatíva a me-
ditációra. Ahogy régen a kötés, a 
horgolás, úgy ma akár a színezés 
is lehet az a kikapcsolódási forma, 
amely könnyen hordozható, bárhol 
és bármikor elővehető, és nem igé-
nyel nagy anyagi befektetést. Va-
lóban meditatív élmény, melynek 
végeredménye büszkeséget, sikert, 
élményt ad. Megtapasztalhatjuk ál-
tala, hogy képesek vagyunk valamit 
létrehozni, ami szép.

Miért szeretik a gyerekek a szí-
nezést? Ugyanezért: monoton, is-
métlődő tevékenység, ami bizton-
ságérzetet ad. A fehér papír közben 
átváltozik, tehát láthatják, hogy 
képesek voltak változást elérni a 
környezetükben, ez elégedettséggel 
tölti el őket. Sokan vallják: amíg 
nem próbálták, fogalmuk se lehe-
tett róla, mennyire képes magával 
ragadni az embert a színezés. Ele-
inte butaságnak, gyerekes dolognak 
tűnt.

Az egyik relaxációs módszer, 
az autogén tréning gyakorlati ideje 
is kb. 15 perc – támasztja alá egy 
pszichológus – ezalatt beindulnak 
a szervezet öngyógyító folyama-
tai. A színezés monotonitása ki-
mondottan segíti az elmélyülést, 
közben csökken a vérnyomás, ki-
tágulnak az erek, a légzés mély-
lyé és nyugodttá válik. Az izmok, 
idegpályák megpihennek, az agy 
addig nem használt területei vi-
szont megélénkülnek. A szem és 
kéz koordinációját is fejleszti, de 
a fókuszáltságot is. Ha képesek 
vagyunk kizárni a külvilágot és 
összpontosítani, azt az élet minden 
területén hasznosíthatjuk. 

A felnőttek sokszor mondják 
magukról, hogy ügyetlenek, nem 
tudnak rajzolni. Érdekes, mert úsz-
ni sem akarnak úgy, mint egy világ-
bajnok, azt sem várja el tőlük sen-
ki, hogy úgy rajzoljanak, mint egy 
művész. Viszont ahogy a sport, úgy 
a művészi tevékenység is jót tesz, 
mert segít kifejezni az érzéseinket, 
transz-szerű állapotba kerülünk, a 
hétköznapitól eltérő foglalatossá-
got végzünk. A színezés sem ke-
vésbé kreatív tevékenység, mint az 

önálló rajzok 
létrehozása, hi-
szen egy feke-
te-fehér mintát 
számtalan kü-
lönböző mó-
don lehet élet-
tel, színekkel 
feltölteni. Az 
alkotó pillanat-
nyi lelkiállapo-
tától függően más lehet az évszak, 
a napszak, készülhet melegebb, hi-
degebb, valósághű, vagy álomszerű 
változat is ugyanarra az alapra. Az 
pedig, hogy van egy minta, egy ke-
ret, biztonságot ad a kezdéshez.

Pszichológus szakértők gyak-
ran használják a rajzolást trauma-
feldolgozás során is. Csoportos 
gyászfeldolgozó terápia alkalmá-
val szokták kérni a jelenlévőket, 
hogy rajzolják le, mit jelent nekik 
a bánat. Gyönyörű képek szület-
nek. Az érzelmeink sokszor ki-
mondhatatlanok, nem tudjuk sza-
vakba önteni őket, viszont képek 
kapcsolódnak hozzájuk, minden-
kinek más. Ha „kicsatornázzuk” 
egy papírra, amit érzünk, az már 
egyrészt megfogható, ezáltal el-
kezdődik a feldolgozás, másrészt 
„kikerül” belőlünk, elkezdünk tá-
volodni tőle. A színezés, a színek 
ugyanúgy kelthetnek érzelmi és 
gondolati asszociációt, főleg, hogy 
a képi memóriánk sokkal jobb, 
mint a verbális, nem ugyanazt a je-
lentést hordozza számomra a kék 
szín, mint a szomszédom számára. 
A színezés, ahogy a rajzolás is, az 
érzelmeink kifejezésének és meg-
értésének segítője lehet.

Margó néni

SzÍnEzzünK SzAbAdOn

KöSzönEt
Ezúton szeretném megköszönni a felajánlásokat, a szüreti felvonuláson résztvevők megvendégelésében nyúj-

tott segítséget az Ifjúsági lakótelepen.  Köszönjük a lehetőséget, hogy a falu kemencéjében elkészíthettük a ven-
dégváró falatokat, és köszönöm a sok segítő kezet, akik közreműködtek a pizza elkészítésében.

Köszönettel: Lángos Imréné
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SZÜrETI FELvoNuLáS 2016

Kegyes volt az idő hagyományos szüreti felvonulásunk-
hoz szeptember 17-én. Szép volt, jól szórakoztunk.

KöSzönEt
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani falunk 

utcáinak lakóinak, akik időt, pénzt nem sajnálva fá-
radoztak a felvonulók fogadásán. Az Ifjúság utcában 
külön köszönet Lángosné Erzsikének  aki a lakótelep 
lakóit fogta össze, de köszönet azon külterületi la-
kóknak is akik az Ifjúsági lakótelep vendéglátásához 
járultak hozzá, valamint Kissné Varga Mártikának 
aki szintén nagyban segítette a lakótelepi fogadást. 
Kossuth utca és Arany János utca kereszteződés la-
kóit Darányiné Mártika, a Petőfi Sándor és Alkot-
mány utca kereszteződés lakóit Pápainé Terike és 
Kutasiné Icu koordinálta. Köszönet minden foga-
tosnak és lóhátasnak, aki a felvonuláson részt vett. 
László Benjamin a fogatok irányítását vállalta magá-
ra, valamint az ebédet főzte, köszönet érte. Fogatosok 
kínálásáéért Bimbó Ferencnek jár köszönet. Ádámné 
Juliska néninek,  Madiné Klárinak, Csordásné Julis-
kának, Hunyadiné Marikának, K Szabóné Erzsiké-
nek, László Icának  az ebédhez való előkészülete-
kért és a vacsora készítéséért  jár köszönet. Kovács 
Istvánné /Babuska/  és Rohácsné Kiss Teréziának 
akik az ebédet osztották és segítettek a bálterem be-
rendezésében is. A kemencéket fűtőnek is köszönet 
jár aki nem más mint  Ifjabb Kutasi István  és Kele-
men János ugyanis a vacsora kemencében készült. 
Faragó Józsefnek és feleségének Klárikának a főbíró 
szerep betöltéséért. Kisbíró szerepét Kerekes István 
és Oláh Dávid töltötte be. A tombola tárgyak felaján-
lóinak, és Rewruczky Bélának köszönet a szőlőért 
ami a termet díszítette. Természetesen köszönet a 
tánccsoportnak és vezetőjének Takácsné Kiss Mártá-
nak a színvonalas szórakoztató táncokért. Köszönet 
mindenkinek aki valami kicsivel is hozzájárult, hogy 
a felvonulás napja minél szebb legyen. Az útvonalat 
a Tiszakécskei rendőrőrs gépkocsija, és a Polgárőr 
egyesület tagjai biztosították.



Sokak tapasztalata, hogy aki 
gyakorló vallásos és mélyebb a jó 
Istennel való kapcsolata az átla-
gosnál, az az ember az élet nehéz 
helyzeteit könnyebben fel tudja 
dolgozni. Sokkal toleránsabbak 
az ilyen emberek, nagyobb a tűrő-
képességük és jobban teremtenek 
kapcsolatokat. Isten a Szeretet és 
ez összefügg a mindennapokkal. 
Mi mindannyian ennek az Isten-
nek vagyunk a gyermekei, tőle 
kaptuk élethivatásunkat is és hi-
szünk abban, hogy az Ő saját éle-
tébe kíván bekapcsolni minket. 
Maximus hitvalló szerint: "Isten-
hez hasonló lesz az, aki Istennek 
az emberek iránti szeretetét utá-
nozva gyógyítja a szerencsétlene-
ket és magatartásával Isten üdvö-
zítő jóságának jelévé válik".

Így megpróbáljuk elkerülni a 
lanyhaságot, melynek megvan-
nak a kezdő jelei, tünetei. Onnan 
tudjuk, hogy megkörnyékezett 
bennünket a lanyhaság szele, 
hogy kissé, vagy nagyon megfo-
gyatkozunk a szeretetben, nem 
érdekel már az imádság és annak 
semmilyen formája, nem hagyok 
időt az elmélkedésre akkor sem, 
ha megtehetném és az érzéki vá-
gyak is markánsabban jelentkez-
nek. Egyébként ez egy tisztessé-
ges agglegény szintje, aki kerüli 
a nagy bűnöket, tisztelettudó és 
illedelmes, de nincsenek eszmé-
nyei sem. Úgymond elvégzi a 
funkciókat, de nincs lendülete, 
mert belehelyezkedik egy langyos 
állapotba. A megoldás annyi ilyen-

kor, hogy fel kell fűteni a kazánt! 
Vagyis próbáljuk tartani a színvo-
nalat. Odafutunk az Úrhoz, nem 
spekulálunk túl sokat, elvégezzük 
a lelki dolgokat is, a mindennapi 
teendőket is és úgy általában ész-
nél tartjuk magunkat. Az autót is 
üzemanyaggal kell tölteni, nem 
kávéval. És mi mindig elérhet-
jük a benzinkutat - Istent mindig 
megszólíthatjuk. Amikor pedig 
beszélgetni kezdünk Vele, az ele-
jén nyugodtan megfogalmazhat-
juk azokat a dolgokat, amelyeket 
kérni szeretnénk Tőle. Le is ír-
hatjuk, hogy milyen kegyelmeket 
várunk. Így megnyílik a lelki fü-
lünk is és hamarabb észreveszünk 
minden olyan lehetőséget, amely 
kívánságunk elérését segíti.

Természetesen itt a földön so-
sem lesz tökéletes a kommuniká-
ció Isten és ember között, csak a 
mennyországban.

Isten egyébként sokat harcol 
az elesett emberért. Minden nyo-
morúságunkban ott van mellet-
tünk és mindent megtesz, hogy 
valahogyan talpra álljunk. Mi 
szerencsére már sokkal nagyobb 
összefüggésben látunk dolgo-
kat, mint pl. Mózes, vagy akár az 
apostolok. Lehetséges meghallani 
az Isten szavát, és szükséges is, 
hogy halljuk az Ő hangját, mert 
csak így fogunk tudni talpra áll-
ni és leszünk képesek a gonosz-
szal szembeszállni. Lisieuxi Szt. 
Teréz mondta: "labda vagyok az 
Isten kezében ... ha akar játszik 
velem, ha akar a sarokba tesz". És 

ha ráérzünk erre, akkor már nem 
leszünk rabjai a dolgoknak. Hasz-
náljuk a világ dolgait, fejlődünk, 
építjük Isten Országát, közben fel-
fedezzük, hogy konkrétan nekünk 
mit kell tennünk itt, hogy az Isten 
hová szeretne állítani bennünket 
és nem leszünk a dolgok rabjai.

A legalapvetőbb érzéseink az 
öröm, a félelem, a szomorúság 
és a harag. A többi érzés mind 
ezek kombinációiból születik. És 
bárhogyan is érzünk adott pil-
lanatban, ezek az érzések arra is 
nagyon jók, hogy megmutassák 
mennyire vannak betöltve éle-
tünkben az emberi szükséglete-
ink. Nehéz őszintének lenni sok-
szor magunkhoz, hisz ezerféle 
érzés kavaroghat éppen bennünk, 
melyeket talán szavakba is nehéz 
volna kifejezni. De jó jelzőkészü-
lékek és meg lehet tanulni jobban 
ismerni önmagunk és azt is, hogy 
valójában mit szeretnénk.

Szintén Szt. Teréz mondta: "...
a hitetlenekért ajánlottam az éle-
tem, voltam hidegben, ködben, de 
sose bántam meg, hogy kiszolgál-
tattam magam a Szeretetnek". 

És hogy hol húzódik a szeretet 
határa? Elsőre talán azt monda-
nánk, hogy a szeretet végtelen. De 
nem. Ott van a vége, ahol már nincs 
a másik ember javára. Meg kell 
győződni arról, hogy a szeretetem 
valóban a testvérem javát szolgálja-
e, vagy csak magamnak bizonyítok 
valamit, vagy csak másnak mutatok 
fel látszatból valamit.

Molnár Zsolt plébános
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KAtOLiKUS éLEt

Kedves testvérek!



Talán első olvasatra furcsán han-
gozhat a cím, de ha belegondolunk 
abba, hogy a keresztyénségnek a zsi-
dó vallásban vannak a gyökerei illetve 
szimbólumai, akkor világossá válhat-
nak ezek a párhuzamok. 

Nézzük, meg hogyan zajlik egy 
izraeli menyegző? (Lásd, zola Levitt: 
„Izraeli szerelmi történet” című köny-
vét.) Amikor egy zsidó vőlegény el 
szeretné jegyezni menyasszonyát, ak-
kor elmegy a lányos házhoz és a lány 
apjával egy szerződést köt. Köt egy 
szövetséget. A szövetségkötés végén - 
miután megegyeztek - megisszák egy-
mással az engesztelés poharát. 

Jézus ezt kérdezte tanítványaitól: 
„Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, 
amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e 
keresztelkedni azzal a keresztséggel, 
amellyel én megkeresztelkedem?” 
Mire ők így feleltek neki: „Meg tudjuk 
tenni.”. Jézus ekkor ezt mondta nekik: 
„Azt a poharat, amelyből én iszom, 
kiisszátok, és azzal a keresztséggel, 
amellyel én megkeresztelkedem, meg-
keresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb 
vagy bal kezem felől, azt nem az én 
dolgom megadni…” (Márk ev. 10,38-
40). Itt elsősorban nem a Jézusra váró 
szenvedésről van szó, hanem arról, 
hogy amely poharat Jézus kiivott az 
volt a szerződéskötés az Atyával a mi 
életünkre nézve: Ő helyettünk meghal 
és cserébe mi az Övéi leszünk. Fő-
papi imában mondja Jézus: „Atyám, 
azt akarom, hogy akiket nekem adtál, 
azok is ott legyenek velem, ahol én va-
gyok…” (János ev. 17,24).

A zsidó esküvőben, amikor meg-
egyezik a lány apja a vőlegénnyel, be-
hívják a menyasszonyt és megkínálják 
az asztalon levő kenyérből és borból, 
azaz az engesztelés poharából és a ke-
nyérből. Ha a menyasszony elfogadja, 
akkor egyetért a házassági ajánlattal. 

Amikor mi (mint menyasszony) el-
vesszük az Úr Jézus kezéből (mint 
Vőlegénytől) a kenyeret és a bort (az 
úrvacsorai jegyeket), akkor elfogadjuk 
az Úr Jézus házassági ajánlatát. Tehát 
az Úrvacsorában igent mondunk arra, 
hogy a Bárány „felesége” legyünk. 

A zsidó szertartásban a házassági 
ajánlattétel után a vőlegény hazamegy 
és elkészít két helységet: a nászéjszaka 
helységét és a lakást, ahol lakni fog-
nak. Amikor a vőlegény apja úgy látja, 
hogy az elkészített helységek megfelel-
nek, akkor engedélyt ad a fiának, hogy 
elmenjen és elhozza az ő menyasszo-
nyát. Ez a párhuzam figyelhető meg 
Jézus szavaiban: „ És ha majd elmen-
tem, és helyet készítettem nektek, is-
mét eljövök…”(János ev. 14,2).  Jézus 
azt mondta: „Azt a napot viszont, vagy 
azt az órát senki nem tudja… csak az 
Atya egyedül.” (Máté ev. 24,36). 

Amikor a fiú az atyától megkap-
ja az engedélyt, szól a barátainak és 
elindul a lányos házhoz. A barátok 
nagy örömmel előreszaladnak jelente-
ni, hogy itt jön a vőlegény! Máté ev. 
25,6-ban ezt olvassuk: „Éjfélkor aztán 
kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény!”. 
A menyasszonyt nem éri meglepetés-
ként az esemény, mivel eddigi életé-
ben minden nap a vőlegényt várta. A 
keresztyén egyháznak is így kell vár-
nia Urát, hiszen a második visszajöve-
tel után együtt marad Krisztus és az Ő 
egyháza.

Amikor végigviszik az utcán a zsi-
dó menyasszonyt, senki nem tudja, 
hogy ki ő, csak a beavatottak, mivel 
fátyol takarja el. A házban levő férfiak 
szemet hunynak a lányrablás előtt, és a 
vőlegény barátai a menyasszonyt elvi-
szik az atyai házba. A vőlegény beviszi 
a menyasszonyt a nászszobába, és egy 
hétig nem jönnek ki, leszámítva azt a 
pillanatot, amikor a vőlegény kiszól a 

legjobb barátjának - aki az ajtó előtt 
strázsál -, hogy a házasság beteljese-
dett. Ez alatt a hét nap alatt a násznép 
vigadozik - így érthetőbb a kánai me-
nyegzőnek az eseménye, amikor elfo-
gyott a bor, még mielőtt a fő ünnepély 
megkezdődött volna. Tehát a hét napos 
menyegzőnek az a fázisa volt még ez, 
amikor a pár még nem jelent meg. Egy 
hét után jönnek ki a nászszobából, és 
már a násznép is láthatja őket. Ezután 
mint férj és feleség ünnepelnek együtt. 
Jézus visszajövetele után (a hívők elra-
gadtatása után) lesz egy hét év, amikor 
minket sem fognak látni (Dániel 11). 
Ez a hét év a hét napnak felel meg, ami 
a mi nászéjszakánk, ahol mi leplezetle-
nül fogunk megállni az Úr előtt – és ez 
a mi megítéltetésünk.

Tehát azt láthatjuk, hogy egy tra-
dicionális zsidó esküvő mozzanatai 
köszönnek vissza az Igéből. Más kér-
dés, hogy mi nem vagyunk zsidók és 
nem abból a kultúrkörből származunk, 
nálunk egy menyegző másképp zajlik, 
és másképp gondolkodunk e felől. Ne-
künk nincs más perspektívánk, mint-
hogy égő vággyal várjuk vissza Krisz-
tusunkat, a mi Vőlegényünket!

Trencsényi Sándor
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REFORMÁtUS éLEt

Alkalmaink október
• Istentisztelet – minden vasárnap 10 
órakor, gyermekfelügyelettel
• Bibliaóra – október 4., kedd 18 óra
• Presbiteri gyűlés – október 11., 
kedd 18 óra
• Filmklub – október 21., péntek 
18.30
• Bibliaiskola – Újszövetség, októ-
ber 25. kedd, 18 óra
• Reformációi dicsőítő est a Káté 
zenekarral – október 28. péntek, 18 
óra
• Újbori hálaadó Istentisztelet – ok-
tóber 30. vasárnap 10 óra, úrvacso-
rával

Egy zsidó menyegző és a keresztyénség párhuzamai
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Vidám délelőtt az iskolában

Atlétikai házi bajnokság 2016.

A Szentkirályi Általános Iskola és a 
szülői munkaközösség családi sportna-
pot szervezett az iskola udvarán szep-
tember 24-én, szombaton. A meghívás 
szülőknek és testvéreknek is szólt, és 
sokan el is fogadták az invitálást. 300 

főre 3 bográcsban készült a marha-
pörkölt, de annak elkészültéig is iz-
galmasan telt az idő. Futóverseny, kő-
papír-olló bajnokság, aszfaltrajzolás 
és sorversenyek zajlottak – mindez a 
szülők és pedagógusok aktív részvéte-

lével. Köszönjük a szülők és a segítők 
munkáját, mellyel egy szép délutánt 
szereztünk gyerekeinknek. Rendez-
vényünkkel szeretnénk hagyományt 
teremteni!

KAZS

Ebben az évben is sokféle 
versenyszámban mérhették 
össze tudásukat és erejüket a 
gyerekek a szentkirályi isko-
la atlétikai bajnokságán.

Fotók a sporteseményről:
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PAPÍRgYűjtéS

Az idén is sok papírt – közel ti-
zennégy tonnát – gyűjtöttek össze a 
szentkirályi gyerekek, természete-
sen szülők segítségével. A papírért 

kapott pénz felét az osztályok kap-
ták meg, a másik felét tanulmányi 
versenyek és iskolai rendezvények 
támogatására használja fel az intéz-

mény, de idén is maradt pénz a kö-
zös sütizésre is!

Köszönjük Szentkirály lakóinak a 
papírgyűjtésben nyújtott segítséget!

Kirándulás a Magyarság Házába

A Határtalanul 16-01-0019. sz. pályázat keretében szeptember 27-én a 
7. osztályos tanulók a budapesti Magyarság Házába tettek látogatást.

V ICCEK
Matekórán a tanárnő kérdez:
- Dávidka! Mondd csak, mit csinál 
anyukád, ha 5 krumplit kell 6 felé 
osztani?
- Krumplipürét!

* * *
- Mondd csak kisfiam, ebben a mon-
datban: "A pásztor a mezőn legelteti 
a nyájat" melyik a helyhatározó?
- A pásztor.
- Elmagyaráznád nekem, hogy miért 
gondolod így?
- Azért, mert a pásztor határozza meg 
a helyet, hogy hol legeljen a nyáj.

* * *
- Az én kisfiam egy rendkívüli gye-
rek, tele van eredeti ötletekkel. Ugye, 
tanárnő?
- Ó igen, különösen ami a helyesírást 
illeti!
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A szeptemberi óvodakezdés egy kis őszi mun-
kával kezdődött. Gyönyörű őszi napsütésben, 
lovaskocsikkal indultunk el Takács Pityu bácsi sző-
lőjébe. Érkezésünk után rögtön neki is álltunk a 
munkálatoknak a gyerekek nagy örömére. Minden-
ki iparkodott megtölteni a vödröcskéjét és büszkén 
mutatták, ki mennyit gyűjtött össze, van már benne.

Munkánk végeztével – igaz, kicsit fáradtabban - 
de újra kocsikra ültünk. Óvodába menet dalra fakad-
tunk, majd megérkezésünk után megkóstolhattuk a 
munkánk gyümölcsét!

„ELMúLt A nYÁR, itt Az őSz, …”

Szent Mihály napján Vecsei Feri bácsi vendégül látta a 
Katica csoportos gyerekeket és a felnőtteket. Megcsodálhat-
tuk Feri bácsi kertjében az őszi virágokat, fákat, veteményes 
kertet. A zöldségek, gyümölcsök közül előkerültek külön-
legességek is. Batáta és füge, de volt, aki még szamócát is 
tudott enni a szőlő mellé. A verőfényes napsütésben horgász-
tunk, bújócskáztunk, nyuszit simogattunk. zárásként vendég-
látónk tüzet gyújtott nekünk, ami körül állva énekeltünk. A 
vidám délelőttöt palacsintaevéssel zártuk a gyerekek legna-
gyobb örömére! A szeptemberi hónapunkat színes progra-
mokkal tudtuk megtölteni, köszönet érte Takács Istvánnak, 
Nyúl Lászlónak, László Benjaminnak, Kovács Lászlónak és 
Vecsei Ferencnek.

Szent Mihály napján Vecsei Feri bácsinál

indulás! itt még üresek a vödrök!

dolgoznak a szorgos kis kezek

tele a kis vödör!
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őszi csorba leves
HOZZÁVALÓK: A gombóchoz: 

250 g sertés darált hús, 30 g rizs, 
1 db tojás, 1 evőkanál zellerzöld, 1 
mokkáskanál só, 2 csipet őrölt fehér-
bors, 1 csapott mokkáskanál őrölt 
köménymag.

A leveshez: 3 evőkanál olívaolaj, 
2 közepes fej vöröshagyma, 100 g 
sárgarépa, 100 g zellergumó, 100 g 
zöldborsó, 100 g csiperkegomba, fél 
db TV paprika, 3 db koktélparadi-
csom, 1 csapot teáskanál lestyán, 1 
csapot teáskanál petrezselyemzöld, 1 
csapott teáskanál zellerzöld, 3 evő-
kanál citromlé, 1,5 l víz.

1. A vöröshagymát apró kocká-
ra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, meg-
szórjuk őrölt köménnyel. Kevés ola-
jon megdinszteljük. A répát és a 
zellert falatnyi kockára vágjuk, majd 
a borsóval és a gombával együtt a 

hagymához adjuk. 
Magas hőfokon 
kissé átpirítjuk.

2. Felengedjük 
1,5 liter vízzel. 
Amíg felforr, elké-
szítjük a gombóco-
kat. A darált húst 
sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt 
köménnyel. Hozzáadjuk a tojást, a 
rizst és az apróra vágott zeller leve-
let. Vizes kézzel kb. 2 cm átmérőjű 
gombócokat formázunk, és a levesbe 
tesszük.

3. A paradicsomot és a paprikát 
kis kockára vágjuk, és az apróra 
vágott zeller levéllel, a lestyánnal és 
a petrezselyemmel együtt a leveshez 
adjuk. Beletesszük a citromlevet, és 
közepes lángon készre főzzük.
Elkészítési idő: 1 óra, 4 főre.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK AnYAKönYVi 
HÍREK

Született: Bimbó Péter 
2016. 09. 14. anyja neve: 
Fakan Éva.

Házasságot kötött: Bő-
szén Imre és Kovács Lilla 
2016. szeptember 03.

Elhalálozott: Kovács Sándor 
élt 65 évet.

Köszönetnyilvánítás

Kedves Szeretteim!
Köszönöm nektek, hogy eljöt-
tetek búcsúzásomra, köszönöm 
nektek a sok szeretetet, aggódást, 
megbecsülést, amit tőletek kap-
tam. Ezeket a búcsúszavakat fe-
leségem Icu, gyermekeim Sanyi 
és Norbi mondja el helyettem. 
Isten veletek!

Kovács Sándor

Családi nap az óvodában

2016. szeptember 24-én, szomba-
ton délelőtt vidám gyermekzsivaj töl-
tötte be az óvoda udvarát. A tavaszi 
aszfaltpálya átadás után ismét újabb 
udvari játékok avatására kerülhetett 
sor az őszi családi nap alkalmával. 
A gyerekek nagy örömmel vették 
birtokukba a Szülői Munkaközösség 
támogatásával megvásárolt kosárpa-
lánkokat és a Rotikom nevezetű mű-
anyag játékot. A gyermekek további 

meglepetéseknek is örülhettek a szü-
lői támogatásoknak köszönhetően. 
A mobil játszóház a legapróbbaktól 
az iskolásokig nagy sikert aratott. 
A gyermekek a vattacukor készítő 
bácsit is kitörő örömmel fogadták. 
Köszönjük szépen az ingyen felaján-
lott édességet, valamennyi gyermek 
nevében!

Az óvónénik változatos ügyességi 
feladatokkal várták az érdeklődőket. 

Mindhárom akadály legyőzése után 
ajándék várta a gyerekeket.

Közben mindhárom csoport kon-
dérjában már javában rotyogott a fi-
nom ebédnekvaló, melyet délben jó 
étvággyal el is fogyasztott mindenki.

Nagyon szépen köszönjük minden 
szülő támogatását, hiszen nélkülük 
ez a meglepetésekkel teli, tartalmas, 
vidám nap nem jöhetett volna létre!

Hádingerné Harnos Ildikó



HIrdETÉSEK

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.

Folytatódik a masszíro-
zás szolgáltatás.
Kovácsné Kanizsai Tünde a 
régi helyszínen (ÖNO) fo-
gadja az ügyfeleket frissítő 
svédmasszázs kezelésekre. 
Időpontegyeztetéshez hív-
ja a 30/592-8882 telefon-
számot!

Szentkirályon, és a vele szomszé-
dos településeken szántót, legelőt, 
kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. 
Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-
219.

Vastag száraz akác 3.100 Ft/q
Vékony akác 2.700 Ft/q
Vegyes akác 2.900. Ft/q
nyár tűzifa 1.700 Ft/q

vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)

t: 0620/520-0081, 0620/415-0842

Szeptember időjárása
Régi megfigyelés, hogy az év má-

sodik legszebb hónapja szeptember. 
Ez igaz volt a mögöttünk hagyott hó-
napra is. A sok napsütéses száraz idő 
megérlelte a napraforgót, a kukoricát, 
jótékonyan hatott a szőlő érésére, cu-
korfokának megfelelő alakulására. 
Gyakorlatilag 18-ig minden nap 20 
C fok fölé emelkedett a hőmérséklet. 
Ezt követően néhány napig maradt 
csak el ettől az értéktől, majd a hó-
nap végéig ismét 20 C fok fölé emel-
kedett.

Nagyrészt anticiklon uralta idő-

járásunkat, és ez erős éjszakai kisu-
gárzással jár, azaz hűvösek a hajna-
lok. Ez igaz is volt, hiszen 22-én, és 
23-án kint a határban, a mélyebben 
fekvő részeken dér alakult ki. A szá-
raz idő kedvezett az őszi vetések 
talajelőkészítésének. A vándormada-
rak elég korán itt hagytak bennünket. 
Gyurgyalagot szinte nem is lehetett 
látni, már augusztusban elvonultak. 
A fecskék is gyakorlatilag Kisasz-
szony napjára odébb álltak.

Érdekes, hogy a vizes élőhelye-
ken szinte nem lehet látni vadkacsá-

kat sem. Remélhetőleg ez nem vala-
mi korai hideg télnek az előjele. Az 
örvös galambok viszont kitartottak a 
hónap végéig, hiszen bőven találtak 
élelmet a napraforgó táblákon, illet-
ve tarlókon. Egyébként a megfigye-
lések szerint az utóbbi 50 évben a va-
don élő madarak 65%-a mind fajban, 
mind létszámban eltűnt. Csapadék 
viszonyok: 5-én 16,6 mm, 17-én 3,6 
mm, 19-én 5,5 mm. Összesen: 27,7 
mm. A sokévi átlag szeptemberben: 
34 mm.

V. F.


