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Ünnepeltünk

Az 1848/49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékeztünk március
14-én délelőtt, 11.30 órakor hősi emlékművünknél. Településünk óvodásai,
iskolásai társaságában a Himnuszunk
közös éneklése után verseket mondtak
diákjaink. Óvodásaink csoportonként,

iskolás diákjaink osztályonként Kossuth nótákat énekeltek. Szabó Gellért
polgármesterünk kisdiákok társaságában az emlékezés, a tiszteletadás
koszorúját helyezték el a Szent István
parki Hősi emlékművünknél. Kisdiákok és óvodások a maguk készítette

kis zászlócskákkal, díszekkel ékesítették fel az emlékmű környékét. Mint
az ünnepség résztvevője, szomorúan
tapasztalom, hogy falunk lakossága
kevésbé vesz részt a hasonló rendezvényeken.
Kép és szöveg: Vecsei.

Kitüntető elismerés
A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda – az óvodáskorú
gyermekek körében megvalósított
kiemelkedő színvonalú kultúraközvetítő szakmai tevékenysége
elismeréséül – elnyerte az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága és
Oktatásért Felelős Államtitkársága
által meghirdetett „Kincses Kultúróvoda” 2018 díjat.

Költészet Napja 2018.
Április 11-én, szerdán József Attila születésnapján
az idén is közös versmondással ünnepeltek
a szentkirályi iskolások a művelődési házzal
szemközti téren 12 órakor, déli harangszóra.
Az eseményről a májusi számban közlünk cikket.

A díj átadására 2018. március 19-én került sor a – szintén
idei díjazott – terézvárosi Játékvár Óvodában. A 26 óvoda képviselőinek Hoppál Péter kulturális államtitkár és Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át az elismeréseket.
A három évig birtokolt cím mellé
intézményenként 1,3 millió forintot kaptak a nyertesek.

A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület március
13-ai ülésén történt • Megérkeztek • A fejlődés útján,
vagy útjában? • Jó korban, jó karban • Avar és növényi
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól •
Óvodai hírek • Egyházi oldalak • "Emeld föl fejedet
büszke nép" • Dühös lehetsz, agresszív nem! •
Ünnepelt a Vágó János Gazdakör • Anyakönyvi hírek
• Március időjárása • Hirdetések • Az év emlőse •
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A képviselő-testület március 13-ai ülésén történt
A képviselő-testület ülése 2018. március 13-án volt. Az ülésen 6 képviselő
volt jelen.
Az első napirendi pontban dr. Lajos
Krisztina jegyző ismertette előterjesztését a szavazatszámláló bizottságok
megalakításáról. Elmondta, hogy a bizottságok korábbi összetétele két fő lemondása miatt változik, helyettük kell új
tagokat választani. A testület egyetértett
a javaslattal.
A következőkben a Napközi Otthonos Óvoda folyó évi beiratkozási időpontjairól döntött a testület, május 2-3.
napjaiban meghatározva azokat. Ezeken
a napokon kereshetik fel az óvodaköteles
korú gyermekek szülei az óvodavezetőt
8-17 óráig a szükséges dokumentumokkal, hogy a gyermek felvételét kérjék.
A harmadik napirendi pontban a testület egyetértett a Kecskeméti Tankerületi Központnak azzal a szándékával,
hogy a Szentkirályi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti iskola besorolása
„összetett iskola” megjelölésre változzon.
A következő napirendi pontban a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) idén januári módosítása kapcsán benyújtott lakossági kifogást tárgyalta a testület. (Erről
az ülésről tudósítás a Hírmondó februári
számában.)
Kovács Ferenc és felesége az egykori sportpálya és a lakóterület közötti
földterületük építési övezetének válto-

Megérkeztek

Időben megérkeztek falunk gólyái,
hozták az igazi tavaszt. Egyelőre a
fészek csinosításával, tatarozásával
vannak elfoglalva, és természetesen
az út fáradalmainak kipihenésével.

zása miatt bekövetkezett problémájuk
orvoslását kérte. Több lehetőséget is
megjelöltek, összegszerű kártérítéstől
kezdve a terület önkormányzat általi
megvásárlásáig. Számukra a gond azzal
keletkezett, hogy a leendő önkormányzati iparterület és a földjük lakóövezeti
része közötti 16 x 60 méteres VZ* sáv
a HÉSZ módosítása miatt csak erdősítéssel hasznosítható, így pedig lehetetlenné válik a belső szántó rész megközelítése. Sérelmezték továbbá a velük
történő előzetes egyeztetés hiányát,
hogy a testület a megkérdezésük nélkül
rendelkezett a földjükről.
A polgármester előterjesztéséből kiderült, hogy nevezettek a jelzett ingatlant 1997-ben szerezték meg. Az akkor
hatályos rendelet a sportpálya és a lakóterület között nevesített területet pedig
már védőzöld sávként jelöli, így a terület
hasznosítási lehetőségében azóta változás nem történt. Kijelentette azt is, hogy
az önkormányzatnak nincs szándékában
megvásárolni az ingatlant. Kétségtelen
ugyanakkor, hogy a közel 2 hektáros
szántó elérhetőségét biztosítani kell a
Kossuth Lajos utcáról.
A képviselő-testületnek valóban van
jogköre abban, hogy egyfajta sorvezetőt
jelöljön ki a faluközösség tagjai számára az építkezés szabályaira, vagy éppen annak tilalmára, amit a mindenkor
érvényes jogszabályi előírások között
juttathat érvényre. Ezzel azonban nem a

magánszemélyek tulajdona fölött rendelkezik, hanem hozzáigazítja az egyéni érdekeket a közösségi érdekekhez, annak
biztosítására, hogy közösségi érdeksérelem lehetőleg ne keletkezzen. Elmondta
azt is, hogy a módosításról a testület még
múlt év szeptemberében döntött, ekkor
bízta meg a településtervezőt a tervezet
elkészítésével. A tervezet partnerségi
egyeztetése is megtörtént a jogszabályi
előírások szerint a véleményező hatóságok bevonását és a lakossági fórumot is
beleértve, névre szóló meghívást azonban valóban nem küldtek.
A polgármester végül azt vállalta,
hogy nevezettek ingatlana Lakitelek felé
eső részének, továbbá egy másik ingatlanuknak ipari (beépítést lehetővé tevő)
övezetbe sorolását a várhatóan még idén
elindítható HÉSZ módosítás programjába beveszik, az ingatlan szántóként művelt részének megközelítését pedig lehetőleg a VZ* sávjában kialakítható útra
vonatkozó engedéllyel biztosítja. Mivel
lakossági kérelem más is van a sorban,
ám ezek csak a HÉSZ ún. teljes eljárás szerinti módosításával kezelhetők,
egyelőre azt vállalta, hogy a fentiekről a
képviselő-testület következő ülésére egy
határozati javaslatot készít.
Az Egyebek napirend keretében a
testület döntött 100.000.- Ft adományról
Szombathely egykor önálló Szentkirály
nevű településrészén Szent István szobor
felállításához.

A 2018. április 8-i országgyűlési
képviselőválasztás Szentkirályon
Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1492 fő.
A szavazáson megjelentek száma:
1069 fő.
A részvételi arány: 71,6 % (2014-ben
67,4 %)
Egyéni választókerületi eredmény, szavazatok száma: 1055, ebből
Dr. Zombor Gábor (FIDESZ-KDNP):
767
Radics Tivadar (JOBBIK): 156
Király József (MSZP): 68
Dr. Tóth Szilárd (LMP): 40
Bodrozsán Alexandra (MOMENTUM): 12
Csernus Viktorné (MUNKÁSPÁRT): 9
Vidám Mária (SEM): 3
Országos listás eredmény, szavazatok

száma: 1051, ebből
FIDESZ-KDNP: 757
JOBBIK: 143
LMP: 49
MSZP: 43
DK: 22
MOMENTUM: 16
MUNKÁSPÁRT: 7
Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 6
EGYÜTT: 2
Közös Nevező 2018: 2
MIÉP: 2
Összefogás Párt: 1
Szegény Emberek Magyarországért
Párt: 1
(A 2014-es adatok a Hírmondó 2014
májusi számában a honlapon megtalálhatók.)

2018. április

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

3. oldal

A fejlődés útján, vagy útjában?
Szentkirályiként ilyen sorskérdések merülnek fel az emberben az
M44 gyorsút épülésének Szentkirályt
érintő története kapcsán. A településünket átszelő többféle nyomvonalváltozat először 2002 decemberében
került a testület elé. Már akkor a
„legkisebb rossz” elve mentén foglaltunk állást az akkori tervek szerint
a falunkat Katonatelep és Nagykőrös
közötti kiindulópontról megközelítő,
a Kecskemét - Szentkirályi utat valahol Laczkó Antalék tanyája tájékán
keresztező, a belterületet délről elkerülő és 15 éven belül megvalósuló
beruházásról. Következett néhány
év nyugalom, majd Nagykőrösön
és Kecskeméten is megtartott lakossági fórumok, egyeztetések után
2009 novemberében új nyomvonalváltozatokról kellett döntenünk.
Ekkor már részletesebben kidolgozott rajzokat láthattunk, és feltétel
nélküli elvi hozzájárulásunkat adtuk
a Nyárlőrinc-Lakitelek felől tervezett nyomvonalhoz. Második helyre
került a nyomvonal északi közigazgatási határhoz helyezésének elképzelése, Nagykőröst délről elkerülő
M8 autópálya kiindulóponttal. Rendezési tervünkön 2013-ban kellett
pontosan feltüntetni ez utóbbi, időközben véglegessé vált nyomvonalat. Az építkezés Békéscsaba felől
időközben elkezdődött, és ütemesen
haladt.
Tavaly januárban jelezték egy
esetleges félbeszakítását az építkezésnek a szentkirályi komplex csomópontnál, ahonnan ideiglenesen
Kecskemét felé és felől településünkön haladna keresztül a forgalom addig, míg az M44 Nagykőrösig tartó,
illetve az M8 autópálya Nagykőröstől az M5-ig futó szakasza megépül.
A szentkirályi komplex pihenőtől az
M5-ig kb. 34 km 2x2 sávos gyorsút/
autópálya épülne, melynek tervei tudomásom szerint elkészültek, és engedélyezési eljárásuk megindult, ám
a kivitelezés a legutóbbi ütemezés
szerint csak 2022 után történne.
Ideiglenes megoldást kellett te-

hát találni arra, hogy a Békéscsaba
felől/felé tartó forgalom biztosítható legyen. Erről született döntés
tavaly december 19-én, amikor az
1371/2016-os
Kormányhatározat
egyik melléklete 21. pontjának „Békéscsaba megközelítése M44 Lakitelek-Tiszakürt” szövegét a következő
szövegre módosították: „Békéscsaba megközelítése M44 SzentkirályTiszakürt szakasz visszakötéssel
Kecskemét irányába”. A megváltozott koncepció dokumentációját
múlt hónap 9-én kaptuk meg. Eszerint mintegy 18,5 km-en épülne út a
komplex pihenőtől a repülős körforgalmi csomópontig Kecskemétre. A
belterülettől északra a Kordik telepi
bejárótól a vadkörtefáig (lakiteleki
elágazás) elkerülő út épülne, mentesítve a faluban élőket a legalább háromszorosára növekvő forgalom hatásaitól. A mostani 6 méteres utat 7,5
méterre szélesítenék, az út mindkét
oldalán szervizutak épülnének, mivel a lassú járművek csak ezeken haladhatnának. A 11 km-es szentkirályi
szakaszon a Kossuth majori bejárónál, a Kordik telepnél, a lakiteleki
elágazásnál, az Ifjúsági lakótelepnél
és a kocséri útnál kialakított csomópontokon volna lehetőség átkelni az
út egyik oldaláról a másikra. Ezeket
a csomópontokat a szervizutakon
lehetne megközelíteni lassú járművel, kerékpárral, vagy gépkocsival.
Mivel az új út a szervizutakkal 3036 méteres teljes szélességet venne
igénybe, ezért jelentős szakaszon
volna szükség a meglévő ingatlanok
1-3 méteres sávjának kisajátítására
is kerítések és közműcsatlakozások
áthelyezésével. A jelentősen megnövekedett zajtól az út mentén lakókat
a repülős körforgalomig tartó teljes
szakaszon több mint 7 km-nyi zajárnyékoló fal védené 1,0-3,5 méteres
magassággal, de egy, esetleg két lakóingatlan bontásra is kerülhet.
A műszaki leírás szerint „a projekt megvalósulása a térségben fontos társadalmi problémákat vetne fel,
mivel a helyi gazdaságok mezőgaz-

dasági területei csökkennének, meglévő földúthálózatainak csatlakozása
a főútra megváltozna, a beruházás a
sokszínű gazdálkodási területet felszabdalná. Mindezek alapján a helyi
gazdák, lakók helyzete jelentősen
megnehezedne.”
A tervben foglaltakat egy 30 fős
helyi érintettekből álló társasággal
ismertettem – mondhatom soká nem
feledhető felháborodást kiváltva. Itt
született az elhatározás petíció megfogalmazására és lakossági körözésére dr. Seszták Miklós miniszter úr
felé. A petíció szövegét eljuttattam
dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak is, aki
dr. Zombor Gábor képviselő úr közbenjárására állította le az előkészületeket, hogy Szentkirály lakosainak
álláspontját megismerjék.
A mostanáig beérkezett észrevételek megerősítik azt az igényt, hogy
az útfejlesztés ne gátolja a helyieket
abban, hogy távlatos és emberhez
méltó életfeltételeket hagyhassanak
az utódaiknak. Kérjük, hogy a mostanihoz képest jelentősen ne nehezedjenek meg élet-, és közlekedési
feltételeink, abból az alapvetésből
kiindulva, hogy mi voltunk/vagyunk
előbb ezen a helyen, és nem az út.
Ne kelljen sem zajvédő falakat, sem
szervizutakat építeni, sem kiváltani
közműveket, sem kisajátítani a tanyaterületekből. Meg kell osztani a
bekövetkező forgalomnövekedést a
szentkirályi út és a 44-es út között.
A békéscsabai forgalom ne Szentkirályon haladjon keresztül, hanem a
mostani 44-es úton, amit ehhez alkalmassá kell tenni. Kérjük a 44-es
úttól Szentkirályon át Tiszakécskéig
egy kerékpárút építését legfeljebb 2
méter szélességben, valamint az útról ne tiltsák le a lassú járműveket.
Nem a fejlődés elé akarunk gátat
vetni, de a faluközösségünk boldogulását sem alárendelni mások érdekeinek.
A fejleményekről továbbra is tájékoztatást adok.
Szabó Gellért
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Jó

korban
karban

Minden kornak
megvan a maga
szépsége – szoktuk mondogatni, de
azért gyakran kétségbe esünk a sokasodó születésnapi
gyertyák láttán, és
a tükör is egyre kegyetlenebb hozzánk.
Vajon min múlik, hogy jól érezzük-e magunkat a bőrünkben? Tényleg az életkorunkon?
Megkönnyebbülésként éljük meg
40-en felül, hogy gyermekeink már nem
ébrednek fel éjszaka, esténként újra
színházba járhatunk. De van valami, ami
ennél is fontosabb számunkra, az hogy
lényegesen magabiztosabbak lettünk.
Már nem követjük el azokat a hibákat,
melyeket fiatalon, már nem futunk bele
olyan gyermeknevelési csapdákba, amelyekbe korábban gyakran. Megtapasztaljuk, mi az eredménye ezeknek, ma már
arra is képesek vagyunk, hogy ne az első
ösztönünk szerint cselekedjünk, hanem
tudatosan.
Fiatalság, szépség, nehézség
Kevés olyan fiatal van, aki már huszonévesen az élet császára, a fiatalság
egyáltalán nem jelent egyet a boldogsággal, ezt csak utólag visszatekintve gondoljuk így. Valójában komoly alkalmazkodási folyamaton kell átesni ilyenkor.
A fiatalok először szembesülnek azzal,
milyen a felelősséggel vezetett élet, hogyan kell pénzt kezelni, hogyan lehet beilleszkedni egy munkahelyi közösségbe,
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hogyan lehet sikeresen működtetni egy
párkapcsolatot. A fiatalok legnagyobb
kihívása, hogy felfedezzék, megismerjék, kiismerjék önmagukat. Ez egy nagyon komoly tanulási folyamat, amelybe
beleférnek a tévutak is, biztos, hogy nem
fog menni elsőre. Sokat segítenek ebben
a munkában a barátok, akik megtartanak
a nehézségek közepette, tanáccsal és a
miénktől eltérő megoldással szolgálnak.
A másik nagy feladata ennek a korszaknak, a szülőkkel való kapcsolat rendezése, hogy elfogadjanak minket felnőtt
emberként, aki felelősen képes iránytani
a saját sorsát. Ehhez viszont le kell mondanunk arról, hogy a szülők gondoskodjanak rólunk.
Sodródás, vagy tanulás
Ahogy múlnak az évek, úgy gyűlnek
majd a tapasztalatok, olyanok, amelyek
építenek bennünket, de közben a test
szépsége, ruganyossága egyre csak fogyatkozik, megjelennek az első ráncok,
plusz kilók rakódnak le, és azt élhetjük
meg, hogy egyre több ajtó csukódik be
előttünk. Különösen, ha elfogadjuk,
hogy a mai kor a nőt szépségével és fiatalságával méri.
Egy középkorú nőnek már van tudása arról, milyen a világ, és hol van az
Ő helye benne. Ennek a korszaknak a
legfontosabb kérdése az, hogy képesek
vagyunk-e irányítani a sorsunkat, vagy
tehetetlenségünket éljük meg, hogy
a sorsunk ledarál bennünket. Mindenáron meg akarunk-e felelni mások
elvárásainak, vagy képesek vagyunk
arra, hogy önmagunk legyünk. Mert
eljött az idő a fordulatra! Fiatalon jó
esetben sok mindent kipróbáltunk, ám
most döntenünk kell, mire fordítjuk
az időnket, nem forgácsolhatjuk szét.
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Mindennek az eredménye egy igazi jó
változás lehet, végre megérezhetjük,
hogy alakítjuk, formáljuk a sorsunkat,
annak a sok tapasztalatnak, tanulásnak
a birtokában, amit eddig szereztünk.
Könnyebb a korunkat elfogadni, ha
jóban vagyunk a külsőnkkel, ehhez viszont megint csak önismeret kell, hogy
tudjuk, mi áll jó nekünk, milyen stílus
illik hozzánk. A jól léthez pedig az
egészséges étkezés, a mozgás legalább
annyira hozzátartozik, mint a saját stílusunk megtalálása.
A betakarítás
Közhely, de a fiatalság kultuszában
élünk egy olyan világban, ahol az idősek
szinte láthatatlanná válnak, az élettapasztalataikkal, a megszerzett bölcsességeikkel együtt. Büszkének lenni korunkra,
egyáltalán nem egyszerű. Tudatosuljon,
ez vagyok, ezt tettem, és mára már vállalni is képes vagyok! Az út, amit megteszünk, a folyamatos fejlődés, a tanulás
útja, nem igaz, hogy csak lefelé visz az út.
Ami ilyenkor fiatalon tart bennünket az a
tanulás és a kapcsolatok ápolása barátokkal, családunkkal, unokákkal. Ne várjunk
arra, hogy majd ők keressenek minket,
inkább tegyünk lépéseket feléjük, és gondolkodjunk azon, mi mit tudunk adni nekik! Az életkorunk elfogadása nem azt jelenti, hogy megálltunk, vége, hanem azt,
hogy jelenleg itt tartunk az úton. Örüljünk
annak, amit elértük, mert ez a betakarítás
ideje. Ilyenkor összegezhetjük az életünket. Ha nem a kétségbeesés szemüvegén
keresztül lájuk magunkat, hanem reálisan, akkor megérthetjük, hogyan hagyhatunk olyan nyomot magunk után a világban, amely segít másoknak is megtalálni
a boldogságot.
Margó néni

Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól
Kivonat
Képviselő
testületünk
7/2014. (VIII.28) önkormányzati rendeletéből.
1.§ A rendelet célja az avar, növényi és kerti hulladék nyílttéri égetésére
vonatkozó helyi szabály megállapítása,
amely a levegő tisztaságának védelmét
biztosítja.
2.§ A rendelet területi hatálya – erdőterületek kivételével – Szentkirály község közigazgatási területére terjed ki.
Égetéssel a helyben (telken belül,
illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar, növényi és kerti hulladék
semmisíthető meg. A fent meghatározott

hulladékkal kommunális és veszélyes
hulladék, illetve annak maradékai nem
égethetőek el (gumi, műanyag, vegyszer, festék). Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Hulladék nem égethető
tűzgyújtási tilalom ideje alatt. Szentkirály község közigazgatási belterületén
az avar, növényi, és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével
– hétfőtől péntekig naponta 7.00-18.00
óra, és szombat 8.00-12.00 óra között
engedélyezett. Tűzrakó helyet épülettől, és egyéb éghető anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a sugárzó
hő veszélyt ne jelentsen. A tűz őrzéséről,

és annak eloltásáról a tűzgyújtó köteles
gondoskodni. Olyan eszközöket és felszerelést kell a helyszínen tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható,
illetve eloltható. Gondoskodni kell a
hamu, illetve a parázs ellocsolásáról. A
füstképződés csökkentése érdekében az
eltüzelendő anyagot szárítani kell. Fontos! Elektromos vezeték alatt tilos égetni. Közterületi égetéshez a jegyző engedélye szükséges. Égést serkentő anyag
használata (benzin, gázolaj, műanyag)
tilos. Még több részletet olvashatnak
honlapunkon a rendeletre kattintva.
-szerk-
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Óvodai hírek

Január elején lelkesen készültünk egy
új programmal felnőtteknek és gyerekeknek: nagyszülőket – nagymamákat
és nagypapákat – hívtunk és vártunk
szeretettel a csoportokba közös játékra,
mesélésre, barkácsolásra. Mi például
a kicsikkel óriás szívet készítettünk a
nagymama és unokája tenyérnyomatával, melyet száradás után a nagyik boldogan vittek haza a nagyszerű nap emlékeként.

A szokásos módon szerettük volna
megtartani farsangi mulatságunkat,
táncházzal, jelmezzel, de egy betegséghullám miatt – mely az egész óvodán
végigsöpört – el kellett halasztanunk,
és az utolsó pillanatban tudtuk egy
napba sűrítve lebonyolítani. Sajnos ekkor sem voltunk teljes létszámban, de
sok színes jelmezzel vidám hangulatban
töltöttük a napot.

A magyar kultúra napjára ügyes középsős és nagycsoportos gyerekek egy-egy
mesét tanulhattak, melyet aztán egy
közös ünnepségen adhattak elő mindannyiunk örömére és szórakoztatására. A kis előadó művészek jutalmul
emléklapot és mesekönyvet kaptak!
A Tiszakécskén megrendezésre kerülő
mesemondó délutánon Bimbó Andris,
Nyárlőrincen pedig Orosz Máté képviselte óvodánkat!

Azonban a telet nem sikerült elűznünk,
havazással köszöntöttek ránk a következő napok. Ezen mi nem keseregtünk,
sőt! Boldogan pattantunk lovas szánra
Nyúl Laci bácsi és Krisztián jóvoltából.
Ezúton is nagyon köszönjük!

Március 15. alkalmából közösen sétáltunk ki az Emlékműhöz és helyeztük el
saját készítésű zászlóinkat, madarainkat,
virágainkat versek és dalok kíséretében
az alsó tagozatos iskolásokkal.

Az idén a víz világnapjával kapcsoltuk
össze környezettudatos hetünket. A téma
feldolgozásába bevontuk a szülőket is
oly módon, hogy otthon gyermekeikkel
közös barkácsolásra buzdítottuk őket.
Mindegyik alkotásnak kapcsolatban
kellett lennie a vízzel. Rendkívül változatos, sokszínű kiállítást tudtunk rendezni a készült alkotásokból, melyekért
emléklapot kaptak a gyerekek, amit egy
közös alkalmon vehettek át Ildikó nénitől.

Márciusban aztán program programot
ért! A fiúk lelkesen köszöntötték a lányokat a Nemzetközi Nőnapon egy-egy
szál virággal, csokoládéval.

Húsvét alkalmából csoportos tojáskeresés, a fiúk hagyományos locsolkodása,
a lányok tojással való köszönetnyilvánítása, közös sütizés tette vidámmá az
óvodai ünneplésünket.
Ádámné Maróti Erika
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe az előttünk álló időszak egyházi
programjait!
Április 29-én, vasárnap, könyörgünk a jó termésért és ún. Búzaszentelő liturgiát végzünk.
Május a Szűzanyának szentelt hónap, mely napok során minden nap
imádkozzuk a Lorettói litániát. Ennek rendjét a templom előtti hirdetőtáblán lehet majd olvasni.
A gyermekek elsőáldozása május
13-án lesz, ezáltal ők még teljesebben kapcsolódnak majd be egyházközségünk életébe.
Örömmel számolunk be minden
kedves felebarátunknak, hogy március 24-én délután rendezték meg
a Szent Imre Általános Iskolában a
kecskeméti espereskerület szellemi
hittanversenyét. A versenyzők 3 korcsoportban indulhattak: 5-6. osztályosok, 7-8. osztályosok és középiskolások. Idén a hittanosoknak Márk
evangéliumából, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusából kellett
készülniük. Szentkirályról mindhárom korosztály képviselte magát
ezen a megmérettetésen. Nagyon
szép eredményt sikerült elérnünk. A
6. osztályos tanulókból álló Szent
István csapat tagjai: Bimbó Ferenc,
Hunyadi Miklós és Kókai Szabó
Gréta III. helyezést értek el. A 8. osztályosok Szinoptikusok elnevezésű
csapata: Bimbó István, Molnár Gábor és Polyák Nóra I. helyen végeztek, valamint a középiskolások, azaz
a Jeremiás siralmai csapat Bimbó
Tamással, Kókai Szabó Istvánnal és
Nagy Dáviddal szintén az előkelő I.
helyezést hozták el. Így a két utóbbi csapat jogosult az egyházmegyei
döntőn való részvételre, amelyre április 14-én kerül sor. Köszönjük a ki-

tartó munkát, és sok sikert kívánunk
a további fordulóhoz!
A lelki élet egy kert. Vannak virágai és vannak sövényei. Tudjuk,
hogy a virág a legértékesebb és azt
a sövény védi. Egy ilyen virág az
alázat is, mely egy félreértett erény,
és amelyre most az ünnepek elmúltával szükségünk lesz. Az alázat nélkül nincs üdvössége az embernek és
Jézus nagyon világosan beszélt róla:
„Ha meg nem változtok, és olyanok
nem lesztek, mint a gyermekek NEM MENTEK BE...”
Milyen a gyermekek alázatossága? Természetesnek veszi, hogy
ő kifejletlen, gyenge és kicsi. Nem
akad fönn azon, ha gyereknek tekintik, nem hőbörög, egyszerűen tekint
az életre és nem kényeskedik, nem
panaszkodik fölöslegesen. Ezért úgy
tekintsünk magunkra is, amilyenek
vagyunk. Erényeket és bűnöket is
hordozunk, amit muszáj tudomásul
venni. Így nem kívánunk különleges
bánásmódot magunkkal szemben,

nem okoskodunk, csak gyermeki bizalommal élünk...egyébként pont ez,
hogy a gyermek mindenkiben megbízik, ezzel lehet őt a rosszba is vinni.
Szóval nem gyanakszunk, nem
akarunk mindig okosabbak lenni,
elfogadjuk a figyelmeztető szót és
általában természetesnek vesszük,
amikor nevelnek bennünket, mert
és amennyiben ez arra irányul, hogy
jobb emberekké legyünk. Ami a
gyermeknél pedig természetes, az a
felnőtteknél inkább tudatos erény,
hisz már kinőtték ezt a természetességet. Ezért állunk rá erre az alázatra
tudatosan, mint erényre és meglátjátok, hogy helyes lesz az irány. Nem
lesz ez sem tökéletes, nem is az a lényeg, hanem a törekvés rá és a jó Isten majd szép lassan kinyilatkoztatja
titkait és itt-ott minden nap megmutatja magát. Így kívánok könnyű és
jól élhető hétköznapokat minden
kedves testvéremnek!
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Légy Egyesítő, Ne Megosztó!
„Ó mily szép és mily
gyönyörűséges, ha a testvérek
egyetértésben
élnek!”(Zsoltárok 133,1.)
A mindennapok „malmában” az emberek elfoglaltak
és fáradtak, nincs kedvük,
erejük közösségi életet élni.
Azonban a közösségi együttlétek nagyon fontosak, ha
egyetértésben tudjuk megélni. Az összhangban erő és
áldás van.
Az egyetértést a „régiségben” is tudták az emberek,
hiszen a tanyák, házak, templomok kalákában épültek.
A mezőgazdasági munkát is
közösen végezték, így mindig időben elkészült mindenki. Ha idősebbekkel beszélgetek mindenki „mosolygó”
szemmel emlékszik vissza
arra, hogy régen hogyan is
volt…

A mai rohanó világban
mindenki kapkod, siet, mert
késésben van. Amikor ráérnek, az alábbi kérdésekre keresik a válaszokat:
• Van-e értelme az életemnek?
• Van-e értelme annak,
amit csinálok, a munkámnak,
a családban végzett szolgálatomnak?
• Van-e értelme templomba, gyülekezetbe járni? Mi
annak az értelme?
• S a hittanórára beírassam-e gyermekemet, van-e
értelme?
A válasz Istennél van! Istent közösségben tudjuk leginkább megtapasztalni!
Elfelejtettük, hogy az egységben erő van! Az Áldás Istentől jön!
A legtöbb ember nem
jár egyházi közösségbe,

alkalmakra, rendezvényekre. A fiatalok és felnőttek
egyaránt tartanak attól,
hogy megszólják őket a
baráti körben, az osztályban, a munkatársak vagy a
szomszédok. Azok az emberek lesznek megosztók
(megszólók), akik mások
elvárásainak, előírásainak
szeretnének megfelelni. Befolyásolni szeretnék embertársaikat mindenben. Az Úr
a viszályt szító embert nem
szereti.
Merjünk újra egységben
és közösségben lenni, összefogni, hogy mi magyarok is
meg tudjunk maradni, mint
a székely emberek Erdélyben!!!
Csak oda küld az Úr Áldást
és Életet mindenkor (Zsoltárok 133, 1,3), ha egyetértésben vagyunk!

Alkalmaink
Istentisztelet – minden vasárnap 10 óra, gyermek-istentisztelettel
Bibliaóra április 10. kedd, 18 óra
		
április 17. kedd, 18 óra
Presbiteri gyűlés április 24. kedd, 18 óra
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„EMELD FÖL FEJEDET BÜSZKE NÉP”
A fenti címmel láthattunk emlékműsort március 14-én 11 órától a

Művelődési házunkban. Ünnepi
köszöntőt Katzné Almási Zsuzsanna, iskolánk igazgatója mondott. Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére 6. osztá-

lyos diákjaink elevenítették fel az
1848. március 15-i eseményeket.
A műsort Bajákiné Maróti Petra,
és dr. Steklács Jánosné rendezte.
			
-szerk-

Dühös lehetsz, agresszív nem!

Ez is elhangzott március 22-én azon az előadáson és játékos foglalkozáson, melyet a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályán dolgozó két szakember, Tóth Szilvia c. rendőrőrnagy és Dr. Tóth Imre alezredes tartott a szentkirályi gyerekek részére.
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Ünnepelt a Vágó János Gazdakör

Sokéves hagyomány községünkben, hogy nemzeti ünnepünkön a
Vágó János Gazdakör ünnepséggel,
bankettal emlékezik meg az 1848-as
forradalom kitörésének évfordulóján.
A vendégeket Vörös Dezső a gazdakör
elnöke köszöntötte, majd Szabó Gellért polgármester mondott történelmi
emlékeztetőt. Az ünnepi műsorban
általános iskolánk 6. osztályos diákjai bemutatták az „Emeld föl fejedet
büszke nép” című emlékműsort. Petőfi
Sándor költeményeit szavalta el Kenyeres Ambrus és Szabó Gellért. Az

erre az alkalomra szervezett énekkar
Petőfi Sándor megzenésített verseiből
és Kossuth nótákból szőt csokrot adott
elő, mégpedig nem is Szentkirályon
ismert dallamokkal, Pusztai Tamásné
Emese vezetésével. A műsor után közösségi vacsorát fogyasztottak az ünneplők, természetesen jó kis házi bor
kíséretében. Ezt éjszakába nyúló baráti
beszélgetés követte. A képek a rendezvényen készültek. A fotó polgármesterünkről kivételesen a verselés közben
készült.
-V.F-

További képek a bankettról
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Elérhető közelségbe került országos szinten a jégkárelhárítás.
községünkben is telepítve van az elhárító rendszer.

SIPOS ZOLTÁN 2017.04.28. 13:34
Ez a cikk 344 napja frissült utoljára. A
benne szereplő információk a megjelenés
idején pontosak voltak, de mára elavultak
lehetnek.
Mintegy ezer, talajon elhelyezett generátorból áll majd az a rendszer, amely
az egész ország területét képes lesz megvédeni a nagy jégesőktől. Főleg a nehezen
megközelíthető területeken lesz 200 automata gép, amely központi indításra kezdi
el párologtatni az ezüst-jodidot a levegőbe
a jégeső közeledtekor, a többi generátort
viszont önkénteseknek kell be-, illetve
kikapcsolniuk a megfelelő időben. Öt-hat
hónapon át kell készenlétben állni, de havonta akár a minimálbér felét is kaphatja
érte egy-egy önkéntes.
Jövő májusra már működhet az az országos „láthatatlan esernyő”, amely elsősorban a mezőgazdaságot, de a házakat,
autókat is képes lesz megvédeni a nagyobb
jégverésektől. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara nemrég nyújtotta be pályázatát a
jégeső-elhárító országos rendszer kiépítésére a vidékfejlesztési programban.
Évente átlagosan 50 ezer hektár termőföldről jelentenek be jégkárt Magyarországon, ennek összege több 10 milliárd
forintot tesz ki.
Az országos hálózat 984 olyan, talajon
elhelyezett generátorból állna, amelyek
a megfelelő időben (az érkező front előtt
legalább két órával) ezüst-jodidot párologtatnak a levegőbe. Ez a reagens anyag
a felső légtérbe jutva megakadályozza,
hogy nagyméretű jégkristályok alakuljanak ki, a több, de kisebb jégszemcse pedig
vagy nem okoz már jelentős kárt földközelben, vagy oda érve el is olvad, esővé
alakul.
A talajgenerátoros rendszer azt használja ki az ezüst-jodid felső légkörbe
juttatásához, hogy vihar előtt jelentős a
meleg levegő felfelé áramlása, ezért pontosan kell bekapcsolni a generátorokat.
Legalább ilyen fontos azonban a gép pontos kikapcsolása is, ugyanis az ezüst-jodid
elég drága anyag, literje körülbelül 1500
forint. Egy óra alatt elhasználhat egy generátor 1,2 litert is, vagyis akár 10 perc
fölösleges működés is jelentős pluszköltséget okoz az egész rendszer esetében.
10 kilométerenként egy generátor
Hogy mikor kell be-, illetve kikapcsolni a generátorokat, azt az Országos
Meteorológiai Szolgálat jelzi majd előre.
Kétszáz generátor automatikusan kapcsol majd ki és be a megfelelő időben, a
többit kell önkénteseknek működtetniük.

Egy automata generátor ugyanis akár
tízszer többe kerül,
mint egy manuális:
előbbi 4-4,5 millió,
utóbbi 400 ezer forint. Az automatákra
elsősorban azért van
szükség, mert vannak olyan területek
– hegytetők, lakatlan
vidékek – ahol nincs
senki, aki működtesse ezeket.
A
rendszert
ugyanis úgy kell elképzelni, hogy ha
10-szer 10 km-es négyzethálót vetítünk az
ország területére, akkor minden metszéspontba el kell helyezni egy generátort a
teljes „védernyő” kialakulásához – mondta az Origo megkeresésére Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) elnöke. Magának a generátornak
mindössze két négyzetméter helyre van
szüksége.
Kővágótöttösön egy kertbe telepített
talajgenerátor, amely a Nefela Egyesülés
által működtetett dél-dunántúli jégkármérséklő rendszer része.
Bárki vállalkozhat arra, hogy működtet a földjén generátort, de a „jégesőszezon” májustól öt hónapig tart, és ebben az
időszakban folyamatosan készen kell állni
a be-, illetve a kikapcsolásra, ha jelez a
meteorológiai szolgálat. Ezért elsősorban
arra számítanak, hogy nyugdíjas gazdálkodók jelentkeznek majd.
A jégkármérséklő rendszer 1,8 milliárd
forintos kiépítését a Vidékfejlesztési Programból finanszírozzák, a működtetését
pedig a kárenyhítési alapból. Az Európai
Unió ugyanis elfogadta, hogy ezt nemcsak
a már meglévő károkra lehet fordítani,
hanem megelőzésre is. A gazdáknak így
semmilyen pluszköltséget, befizetést nem
jelent majd a rendszer működtetése. A
NAK úgy számol, hogy évente átlagosan
50 milliárd forintos jégkárt lehet megelőzni a rendszerrel csak a mezőgazdaságban.
– mondta Győrffy Balázs, utalva arra,
hogy tavaly a bejelentett jégkár 50 ezer
hektár termőföldet érintett.
Évente 40-50-szer kell beavatkozni
Már vannak konkrét hazai tapasztalatok is a rendszer hatékonyságáról, ugyanis három dunántúli megyében (Somogy,
Baranya és Tolna) már működik egy 141
generátorból álló hálózat, amely egyébként része lesz az országos hálózatnak,

és továbbra is az évtizedes tapasztalattal
rendelkező Nefela Egyesülés működteti
majd. Adataik szerint évente – május 1. és
szeptember 30. között – általában 40-50
alkalommal kell működtetni a rendszert,
és alkalmanként 2–10 órán át mennek a
generátorok. A hálózatot a Mecsekben, a
Hármas-hegyen lévő radarállomásról irányítják meteorológusok, ez a radarállomás
is megmarad. Az érintett három megye
gazdái jelenleg fizetnek hozzájárulást a
védelemért, az országos hálózatba integrálás után azonban erre nem lesz szükség.
A talajgenerátoros jégelhárító rendszer
nemcsak a mezőgazdasági értékeket védi,
hanem a családi házak tetőzetét, az autókat és egyéb tulajdontárgyakat is.
Az elhárító rendszer hatékonyságát
a kárarány-statisztikák mutatják, vagyis
hogy a biztosított vagyon összértékének
hány százalékát kell kifizetni kártérítésként évente. Azokban a megyékben, ahol
van elhárító rendszer – az említett három
megyén kívül vannak kisebb hálózatok,
például 2014 óta az egri borvidéket is védi
20 generátor – a kárarány az 1 százalékot
sem éri el, míg az elhárító rendszer előtti időszakban ezeken a területeken 4-4,5
százalékos volt az átlagos évi kár aránya.
Nagyjából ez a négyszeres különbség volt
meg 2008-ban az elhárító rendszerrel védett és nem védett megyék között is, azóta
pedig csak fokozódott az éghajlatváltozás
miatti szélsőséges időjárás gyakorisága.
Tavaly nyáron előfordult, hogy egy
településen a lakóházak 85 százalékában, több száz épületben tett kárt egyetlen
jégeső, Békés megye termőföldjein 100
milliós kárt okozott. A gyümölcsösökben
a legnagyobb kár a tavaszi fagyok, a viharos időjárás, a jégeső és a sok csapadék
miatt keletkezett, átlagosan mintegy 30
százalékos volt a terméskiesés.
Forrás: internet
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Likócsi sertésgulyás
Hozzávalók: 50 dkg sertéscsont, 2 közepes
sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 nagy
vöröshagyma, 5-6 evőkanál olaj (vagy 10
dkg zsír), 60 dkg sertéscomb vagy lapocka, 1 kiskanál jóféle pirospaprika, só, 1-2
gerezd fokhagyma, 1 mokkáskanál őrölt
fekete bors, 60 dkg burgonya, 2 kis pohár
(2x150 gramm) tejföl, 1 citrom, 10 dkg vékony metélt.
1. A csontból a megtisztított sárgarépával és petrezselyemgyökérrel kb. 1,5 óra alatt jó 1,5 liternyi tartalmas csontlevest
főzünk.
2. A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, és egy fazékban,
a megforrósított olajon kevergetve megfonnyasztjuk. A húst
2 centis kockákra vágjuk, a hagymára dobjuk, fehéredésig
pirítjuk. A pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, megsózzuk (kezdjünk 1 kiskanálnyival), a zúzott fokhagymával és
a borssal fűszerezzük. Egy kevés vizet öntünk alá, kis rést
hagyva lefödjük, teljesen puhára pároljuk. Közben többször
megkeverjük, elfövő levét pótoljuk.
3. A burgonyát megtisztítjuk, 2,5 centis kockákra vágjuk, a
húshoz adjuk. A csontlevest rászűrjük, nagy lángon fölforraljuk. Kis rést hagyva lefödjük, kis lángra állítjuk, kb. 20 percig
főzzük. Amikor a krumpli már majdnem puha, a tejfölt egy
kevés forró levessel simára keverjük, a többi levest ezzel gazdagítjuk. Citromlével kellemesen pikánsra ízesítjük, ha kell,
utána fűszerezzük. Tálaláskor külön kifőzött vékony metéltet
rakunk bele.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

Kullancsveszély!
A környezetünkben élő kullancsoknak meg se kottyant
az idei tél. Erdőn, mezőn, árokpartokon, utak szélén, kertjeinkben igen nagy számban fordulnak elő. 7 C fok fölött már támadnak embert, állatot egyaránt. Súlyos, nem
egyszer halálos betegség hordozói ezek az apró vérszívók.
Természetes ellenségeiket már kipusztítottuk. Nincs már
fű között bogarászó pacsirta, fürj, fogoly, egyéb apró énekesmadár. Hiányzik a szalamandra, a gyík. A füvet legelésző állatok is sokat bekebeleznének a legelőkön. Legnagyobb ellenségüket, az avarégetést betiltották, pedig ez
totális pusztítási lehetőség. Hétvégi kertekben, házi kertekben, játszótereken, marad a vegyszeres védekezés, ami
viszont korlátozással jár.
A gondozatlan, műveletlen kertek, porták a belterületen
tenyészhelyei ennek a kellemetlen nyolclábú szörnynek.
Házi kedvenceink, kutyák, macskák sokat szenvednek e
rovartól, nem a vérszívástól, hanem az átadott betegségektől, hiszen támadása nem vehető észre. A rendszeres
kertápolással korlátozni tudjuk egyedszámukat. Szabadtéri munkák után nem árt kullancsellenőrzést végezni
magunkon. Használjunk riasztó szereket, magunkon, házi
kedvenceinken. Ne feledjük: a kullancsot nem lehet kiéheztetni, mivel akár egy évig is elvan élelem nélkül.

11. oldal

Március időjárása
Igazi tavaszváró napokkal telt el a hónap. Szinte szélsőségesen alakultak a napok hőmérsékletei. Egyik ciklont követte
a másik, előoldalukon enyhe, míg a hátoldalukon hideg levegőt hozva. Közben két alkalommal is anticiklon érkezett, több
napra vendégként letelepedve, didergőssé téve éjjelt, nappalt.
A hónap első napjai pótolták a téli fagyokat, hiszen nappal
is csak 0 C fok körül, éjjel pedig -10 C fok alá is csökkent a
hőmérséklet. Szerencsére fagykárt nem szenvedtek növényeink, esetleg a „bevándorolt” és megtelepedett nem őshonos
rovarok egyedszáma ritkulhatott meg. Lasú enyhülés vette
kezdetét 6-ától 15-ig, a ciklus végén 17-19 C fokokkal. Innentől ismét fokozatos lehűlés következett, nappal 0 C, míg éjjel
-1 -3 C fokokkal. Inkább olyan kellemetlen téli, nem tavaszi
napok voltak többségben. Havas napok is voltak, elő lehetett
venni a még fellelhető lovasszánokat, ízelítőt adva óvodásoknak, iskolásoknak a szánkózás örömeiből. A vándormadarak
vonulása, érkezése is vontatottabb lett. Vetési varjút alig lehet
látni, seregélyek is kevesen vannak. Az első örvös galamb is
a csillagászati tavasz kezdetéhez igazította érkezését. Sajnos
búbosbanka tudtommal még véletlen sem tévedt falunkba,
pedig az egyik legnagyobb lótetű pusztító. Megmérgeztük,
fészkelési lehetőségét elvettük. A fecskék is csak április első
napjaiban érkeztek. Érdekes, hogy a molnárfecskék korábban
érkeztek. Itt kell megjegyezni, hogy bármely helyen rakják is,
TILOS a fecskefészket leverni. Eddigi években lehetett indokolni, ettől az évtől viszont semmilyen indok nem fogadható
el, leverése büntethető. Csapadékviszonyok: 1-én 2,7 mm, 2án 5,2 mm, 6-án 12,6 mm, 7-én 0,3 mm, 15-én 0,5 mm, 16-án
9,2 mm, 17-én 25,2 mm, 18-án 1,5 mm, 19-én 0,7 mm, 22-én
11,2 mm, 30-án 1,6 mm, 31-én 15,6 mm. Összesen márciusban: 86,3 mm. A sokévi átlag: 29 mm. A talajvízszint is elég
magas, 1,6 m a talajszinttől. A korábbi években megszokott
vízállásos helyeken belvizes területek alakultak ki.
V.F.

Anyakönyvi hírek
Született: Daniel Rossetto 2018. 03. 30. anyja
neve: Cretu Daniela Paraschiva.
Elhalálozott: Szilvási József élt 46 évet, László
Vintila élt 66 évet, Kovács Jánosné született Kása
Mária élt 88 évet, Bene Mihály élt 80 évet.

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik
Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a
70/442-7008-as telefonszámon.
* Eladó szántó! 0226/17 hrsz. 5,800 ha
45,49 AK, 0193/29 hrsz. 14,3851 ha
69,98 AK, 0127/17 hrsz. 16,4638 ha
57,62 AK, 087/30 hrsz. 6,5474 ha 40,21
AK. Érdeklődni: 06-30/9256-794

Az év emlőse
2018-ban a kihalás szélére került földikutyát választották az év emlősének.
A földikutya a Kárpát-medencében őshonos, mi több, itt alakult ki a kutatások
szerint körülbelül 2 millió évvel ezelőtt.
Tehát már jóval az ember megjelenése előtt itt túrta alagútrendszereit, most
pedig az a veszély fenyegeti, hogy az
emberi tevékenység fogja kipusztítani.
A Kárpát-medencében korábban egy
fajnak hitt nyugati földikutya tulajdonképpen egy fajcsoport. Hazánkban ma
három fajtát különböztetünk meg, a magyar földikutyát, az erdélyi földikutyát,
és a Délvidéki földikutyát. Előfordulási
helyük Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye.
A becslések szerint földikutyából
mindössze alig ezer példány él az országban, ezen belül is a legritkább a 2008ban felfedezett délvidéki földikutya po-

A róka és a kácsák
Egyszer a róka séta közben a tópartra ért. A tóban kácsák úszkáltak.
Amint meglátta a róka őket, mindjárt kacsa pecsenyére fájt a foga.
Gondolkodott, hogyan foghatna
meg egyet is.
Tudta, hogy a kácsák nagyon kíváncsiak, bekiáltott nekik:
- Gyertek csak közelebb, majd
szép mesét mondok!
- Halljuk mi innen is – felelték
– csak mondjad!

- De messze vagytok ám, nem
tudok akkorát kiáltani. Jöjjön ki
közületek egy, annak majd fülébe
súgom, az azután elmondja a többinek. De okos jöjjön ám ki, mert a
szamár elfelejti!
A kácsák mind kijöttek a partra,
mert mind okosnak tartotta magát,
a róka azután, amelyik legközelebb
volt hozzá, megfogta, a többi pedig
szétrebbent.

pulációja: világállománya 400 egyedre
tehető, mely – néhány szerbiai példányt
leszámítva – csak Magyarországon található, így a faj fennmaradása kizárólag
Magyarországon biztosítható.

él, és onnan nem szívesen jön elő. Apró
szemeivel csak a fényt érzékeli. Leginkább a nyomaiból lehet következtetni
jelenlétére, vagyis a vakondtúráshoz hasonló földhalmokból, melyek egymástól
1,5-2 méter távolságra helyezkednek el.
Ezek a túrások nagyobbak a vakondtúrásnál. Nem valószínű, hogy térségünkben találkozunk vele.
Mivel az állatka növények gyökereivel és hagymáival táplálkozik, egy ideig
kártevőként tekintettek rá. A földikutyát
1974-ben védetté nyilvánították, 1976ban pedig létrehozták a 265 hektáros
Hajdúbagosi földikutya-rezervátumot.
A földikutya 1979-től fokozottan védett
állat, ami azt jelenti, hogy „védelmében
– megfelelő kompenzáció mellett – még
az okszerű gazdálkodás is korlátozható”,
„egyedeinek elpusztítása automatikusan
büntetőjogi tényállásnak minősül”. Eszmei értéke 1.000.000 Ft. Az internetről
ollózva.
vecsei

Az állat a száraz, homokos síkságokat, mezőket és mezőgazdasági
területeket kedveli, azonban élőhelye előbb a járatait felbolygató, egyedeit elpusztító mélyszántásnak, később az építkezéseknek köszönhetően
egyre inkább visszaszorulóban van.
Az életkorától és a talaj színétől függően
feketés-barnás bundájú, körülbelül 15–
24 cm hosszú és 25-35 dkg súlyú földikutya, ahogyan neve is mutatja, a föld alatt

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség
címére: sztkhirmondo@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.
Hirdetési tarifák
1/1 oldal		
230x180 mm
10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő)
180x125 mm
6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő)
125x90 mm
5000. Ft
1/8 oldal		
90x60 mm
3000. Ft.
1/16 oldal		
60x45 mm
1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez:
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály
Község Önkormányzata. Felelős kiadó:
Szabó Gellért polgármester, telefon:
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325.
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka,
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó
Gellért polgármester. Szerkesztőség
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály,
telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda:
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

