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Az édesanyákat
köszöntjük május
első vasárnapján
Addig menj haza!
Addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg örülni tudsz a megkopott vázában lévő virágnak.
Addig menj haza, míg könnyes szemmel várnak.
Míg minden szerető kezet előtted kitárnak.
Addig menj haza, amíg haza mehetsz.
Míg, neked suttognak az otthoni szelek.
Hajad felborzolják, karod alá kapnak.
Gyenge szorításukkal, még ők is visszatartanak.
Addig menj haza, míg testvéreid, szüleid várnak,
Míg megszokott illatát érzed a családi háznak.
Siess ház haza és mondj el mindent, a rosszat és a jót,
Mindent, mindent, ami a szívedből szól.
Tudod? - ez a ház egyszer, majd nem vár haza Téged,
Üresek lesznek a szobák és megfakulnak a képek.
Akkor már a szellők sem suttogják, hogy várnak,
Ekkor fognak igazán rád törni a gyermeki vágyak.
Míg szeretteid az ajtót sarkig tárják érted,
Míg nem halkulnak el végleg az öreg, csoszogó léptek,
Addig menj haza, amíg haza várnak,
Míg vállára borulhatsz az Édesapádnak, Édesanyádnak.
A TARTALOMBÓL:
• A képviselő-testület április 17-ei ülésén történt
• Majálisoztunk • Beszéljünk a szépségről •
Garabonciás diák • Egyházi oldalak • Rendőrségi
nyílt napon jártunk • A költészet ünnepén • A
biztonságos közlekedésért • Körzeti Úszóverseny a
Népfőiskolán • Óriás tőrösdarázs • Az év hüllője • Ki
a legelébb való? • Egy kis csillagászat • Új, veszélyes
szúnyogfaj bukkant fel Magyarországon

HÍRMONDÓ

UDO MODERNTÁNC
KUPASOROZAT
„ARANYCSAPATOK”
3 TÁNC = 3 ARANY

2018. április 22-én a Moderntánc.hu és a Dalma Dance
Club szervezésében megrendezett táncversenyen vettünk részt Kunszentmártonban a Szentkirályi Tánccsoport 3 csapatával:
Felső tagozatosok: Katonás tánc
Mazsorettek: Latin formáció
Ifjúsági csoport: Repülő Show
Fantasztikus eredmények születtek: minden csoportunk
megnyerte kategóriájának 1. helyezését!
Gratulálunk a táncosoknak és felkészítőiknek: Sárai Kittinek, Berec Nórinak, Huszár Ildikónak és Takácsné Kis
Mártának!
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A képviselő-testület április 17-ei ülésén történt
A képviselő-testület 2018. április
17-én tartotta ülését, ezen 6 képviselő
volt jelen.
Az első napirendi pontban Szabó
Gellért elmondta, hogy az IZSÁKKOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft. többszemélyes korlátolt
felelősségű társaságból adásvétel útján
egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakul át. A gazdasági társaság
üzletrészeinek értékesítésével kapcsolatos 5 millió forintos vételárat az üzletrészek arányában felosztják. Javasolja,
hogy az Önkormányzat az elővásárlási
jogával ne éljen. A testület az előterjesztést elfogadta.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért elmondta, hogy a Kecskeméti
Tankerületi Központ megküldte véleményezésre a Szentkirályi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői állására beérkezett
egyetlen pályázatot, melyet Katzné Almási Zsuzsanna adott be.
Hozzáteszi, hogy az igényesen kidolgozott pályázatból az is kiderült,
hogy nagyon szép kompetencia felmérési eredmények születtek, az iskola
kiemelkedik sporteredményekben is. A
testület egyhangúan támogatta a pályázatot.
A harmadik napirendi pontban az
előző üléseken a rendezési tervvel kapcsolatos lakossági kifogás tárgyalását
folytatva eredmény született a szentkirályi 414 hrsz-ú területtel kapcsolatban.
A következő napirendi pontban Szabó Gellért elmondta, hogy a Bácsvíz
Zrt.-ben eddig tag Akasztó községben
más szolgáltató végzi a további szolgáltatást, így eladásra kerül a település
100 ezer forint névértékű részvénye.
Azt javasolják, hogy álljunk el az elővásárlási jogunktól, hogy a Bácsvíz Zrt.

maga vásárolhassa vissza a részvényt,
amit új település belépése esetén annak
értékesíthetünk. A javaslatot a testület
elfogadta.
A következő napirendi pontban
Hárdingerné Harnos Ildikó óvodavezető tájékoztatásul ismertette, hogyan
fog alakulni az elkövetkezendő 3 év
során az óvodások létszáma. Eszerint
bizakodva tekinthetünk a jövőbe a kisgyermeklétszámot illetően, hiszen idén
szeptemberben a kötelező óvodáztatás
59, jövőre 60, utána évben pedig 71 kisgyermeket érint. Ha viszont a helyben
szokásos felvételt követjük, vagyis az
adott év szeptember-október hónapjában születetteket is el akarjuk helyezni,
úgy a számok: 67-63-79. Különösen a
2020/21-es nevelési év izgalmas, hiszen
az óvodai férőhelyek száma 63. Az előttünk álló két esztendőt kell kihasználnunk megoldás találására a férőhelyek
lehetséges bővítéséhez. Ezzel együtt
nem zárható ki, hogy esetenként nem
tudunk minden kisgyermeket felvenni.
A képviselő-testület 2018. április
26-án is tartott ülést, ezen is 6 képviselő
volt jelen.
Az első napirendi pontban Kutasi
Ferenc tájékoztatta a jelenlevőket, hogy
egy uniós pályázatot nyertünk a Megyei
Önkormányzattal közösen a települési
klímastratégia kidolgozására, melynek
kiegészítésére kellene 175.000,- Ft önerő. A testület jóváhagyta a javaslatot.
A második napirendi pontban Szabó
Gellért ismertette Hádingerné Harnos
Ildikó kérelmét, amelyben a folyamatosan fennálló óvónőhiány és a megnövekedett gyermeklétszám miatt kérte a 4.
dajkastátusz betöltését. A testület jóváhagyta a kérést.
A harmadik napirendi pontban Kutasi Ferenc elmondta, hogy a „Humán

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei járásban” című
EFOP-1.5.3-16-2017-00071 azonosító
számú támogatási szerződés módosításának és a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Tiszakécskei
járásban” című, EFOP-3.9.2-16-201700009 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosításának jóváhagyását kérték, mivel a konzorciumokban
egy-egy tag cseréje történt meg. A testület jóváhagyta a módosítást.
A negyedik napirendi pontban Szabó Gellért elmondta, hogy az előző
ülésen elhatározott, Kutasi Ferenc alpolgármesterrel közösen megtartott
tanyaszemle alapján mindketten Kósa
Károlyék, Hori dűlői tanyáját látják leginkább alkalmasnak a megvételre. Azt
javasolta a képviselő-testületnek, hogy
területfejlesztési céllal az önkormányzat
vásárolja meg az ingatlant, amit bérbeadással hasznosítson. A testület döntött
az ingatlan megvételéről.
A következő napirendi pontban
Kutasi Ferenc elmondta, hogy pályázati kiírás jelent meg önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására. Ennek keretén belül a
legrosszabb állapotban lévő aszfaltos
belterületi utcánk, az Ifjúság utca felújítását szeretnénk megvalósítani. A 270 m
hosszú útszakasz (1.350 m2) takarítás,
kátyúzás után új aszfaltréteget kapna,
padkarendezés és szakaszos szikkasztóárok létesítés is történne. A testölet
egyetértett a pályázat benyújtásával.
Szabó Gellért ismertette, hogy megjelent egy uniós pályázat, amelyben az
elnyert összegből biztosíthatná az önkormányzat a közösségi terek wifi ellátottságát. Egy 15.000 eurós keretet lehet
erre a célra elkölteni, a testület egyetértett a benyújtással.

Pályázat fecskeházi lakás bérleti jogára
Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szentkirály, Sallai u. 10. szám
alatti fecskeház 1. számú (földszinti) garzonlakás bérlésére.
A pályázatokat erre rendszeresített Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával
a Polgármesteri Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni.
Részletes kiírás és Adatlap a Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok elbírálását a testület végzi, a beadást követő ülésén.
A pályázatokat 2018. május 28-án délig fogadjuk.
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Majálisoztunk
Ragyogó napsütés, szélcsend,
kellemes hőmérséklet, ennél több
nem is kell egy majálishoz. Motorkerékpárok dübörgésétől volt hangos a reggel, hogy aztán fél tízkor
felvonulásukkal vonják magukra
a figyelmet. Ezután a csinos mazsorett táncos lányok kifinomult
mozdulataiban gyönyörködhettünk.
Az aszfaltrajzolók is megmutathat-

ták kreativitásukat. Íjásztudásukat
is kipróbálhatták az arra vállalkozók. Délben a jövő nagy motorosai
ügyeskedtek az aszfalton. A nagy
motorosok is ügyeskedhettek a pályán. Igazi motoros akrobatika látványában ámuldozhattunk, gumifüstöléssel. Mind e közben az árnyas
fák alatt rotyogtak a bográcsokban
finom ételek, hogy a zsűri asztalára

kerüljenek értékelésre, a többi meg
családi, baráti vendégelésre. Volt
még palacsintaevő verseny, kézügyességi verseny. A szép napot a
versenyek eredményhirdetése, és a
Szentkirályi Tánccsoport produkciói
zárták. Köszönet minden résztvevőnek a szép napért. További képek a
8 oldalon.
–vecsei-
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Beszéljünk a szépségről
Egyetemi
vizsgára készülő fiatalok
az egész napos tanulástól elcsigázva kissé fásultan állnak a
tételek fölött, amikor
a munkamorált megsemmisítve az egyik
megkérdezte, hogyha
kezükben lenne a döntés, mit választanának: nagyon-nagyon szépek lennének, vagy nagyon okosak. Fiatalok
voltak, ami innen visszatekintve egyenlő a
szépséggel, a jövőjüket az eszükre, a megszerzett tudásra alapozták, mégis mindannyian a szépséget választották. Önmaguk
számára is csalódás volt, nevettek is saját
gyarlóságukon, mert a legújabb kutatások
eredményeit tekintve, lényegre tapintottak.
Nem újdonság, hogy a férfiak párválasztáskor a szépséget előrébb sorolják az észnél,
de azt is tudjuk, hogy a nagyon okos nők
kifejezetten rémísztik őket.
Szép, vagy annak érzi magát?
A szépség erejét nem szabad lebecsülni,
de érdemes végiggondolnunk, kit is találunk
szépnek. Valóban kiemelkedően szabályosak, gyönyörűek ők, vagy egyszerűen csak
rendben vannak magukkal, a magabiztosságuk teszik őket sugárzóvá? Meskó Róbert a
Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének kutatója szerint a szépség kapcsán
alapvetően három dolog mosódik össze a
hétköznapokban.
Először is vannak velünk született jegyek, amelyek kultúráktól függetlenül von-

zóak. Ilyen például a sima, hibátlan bőr, az
egészséges fogazat, a plasztikus mozgás, a
dús hajzat, szabályos arc, alacsony derékcsípő arány.
Másodszor vannak a kulturálisan meghatározott szépséggel összefüggő vonások.
Erről árulkodik a koronként változó szépségideál, amely megmondja, miként kell
kinéznie annak, aki szép akar lenni. Napjainkban például sminkelnie kell az arcát,
szőrteleníteni a lábát, bizonyos körökben
mellnagyobbító műtétnek kell alávetni magát egy nyugati nőnek.
A harmadik megközelítésben arról a
szépségről van szó, amely a belső harmóniával függ össze. Ehhez önismeret és önelfogadás vezet, segít magunkat reálisan látni.
Az ilyen nők jóban vannak önmagukkal, ismerik az előnyös és hátrányos fizikai tulajdonságaikat, és a megjelenésük alakításakor
ezeket figyelembe veszik. Van olyan eset is,
mikor nem a tükör a mérce, hanem mások
elismerése, nekik szeretne tetszeni, és csak
akkor éli meg a saját szépségét, ha elegendő
pozitív visszajelzést kap. Ők a legkiszolgáltatottabbak.
Tudatosan.
Ha jól érzem magam a bőrömben, akkor
vonzó vagyok, ha szépnek látom magam,
boldogabb vagyok. Ez egy könnyen átlátható folyamat, éppen ezért érdemes a saját
jókedvünk érdekében törődnünk a külsőnkkel. Aki tudja, hogy típusának és alkatának
mi áll jól, az jobban tudja saját adottságait
a divatirányzatokkal párosítani, és ez a magabiztosság rengeteget segít a magánéletben

és a munkában is. Az oktatásban is helyet
kellene szorítani ennek. A tinédzserek életét
megkönnyítené, ha sikeres szakértők segítenének eligazodni akkor, amikor állandó
feszültséget jelent a változó külsejük.
A kor csak egy szám?
Saját külsőnkhöz fűződő viszonyunk
nem állandó, mást gondolunk kamaszként,
mást anyaként, dolgozó nőként és mást
idősebb korban. A fiatalok szeretnek egyformák és minden nap ugyanolyanok lenni.
A harmincasoknál tapasztalható egyfajta
űzöttség: az élet minden területén szeretnének teljesíteni, mindenkinek megfelelni
és ez iszonyú terheket ró rájuk. Az idősebb
korosztálynál azt látjuk, hogy nem akarnak
megöregedni.
Az apai vélemény: Széles körben elterjedt elfogadott nézet, hogy a nők saját külsejükhöz fűződő viszonyát, bizalmát alapvetően meghatározza, hogy mennyi dicséretet
kaptak gyermekkorukban az apjuktól. Saját
magunk értékességének átélése nagyon korai életkorban elkezdődik, és a szülőktől,
nevelőktől, környezettől való visszajelzéseken alapul. De vajon mit tehetnek az
anyák, hogy lányaikat jó irányba tereljék a
szépséggel kapcsolatos útvesztőben. A szülői hitelesség lehet a kulcs az őszinte, bizalmas szülő-gyerek kapcsolatra. Ha egy szülő
képes elfogadni a gyerekét amilyen, akkor
a gyerek könnyebben el tudja fogadni saját
magát. A támogató, védő szülői magatartáshoz fontos, hogy az anyai is képes legyen
elfogadni saját magát olyannak, amilyen.
Margó néni

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja tehetségkutató pályázatot indított általános és középiskolás diákok számára.
A tehetségkutató pályázat célja, hogy
a gyerekek pozitív élményeket előhívó, inspiráló, motiváló produkciókat mutassanak be, ismertessenek
meg a közönséggel. Rengetegen jelentkeztek a pályázatra, köztük Általános Iskolánk 4. osztályos tanulói is a Mary Poppins: Mosolyogni
kell című produkcióval. A regionális
döntőket 9 városban rendezték meg:
Magyarország: Budapest, Eger, Miskolc, Debrecen, Kiskunfélegyháza,
Oroszlány, Pápa, Dél-nyugati régió,
Románia: Arad. Mi, negyedikesek
Kiskunfélegyházán mutattuk be tudásunkat, nagy sikert aratva.
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garabonciás diák

A felsőszentkirályi kun sírlelet 2.
Bizony, a februári lapszámban már elkezdettük az ún. felsőszentkirályi kun sírlelet históriáját. Jó Pálóczi-Horváth András
régész írta ezt meg teljességgel, aki 19691970-ben hitelesítő ásatást is végzett rá,
s feltárta a lelet történeti hátterét. Tudományos alaposságú tanulmánya „A felsőszentkirályi kun sírlelet” (megjelent: CUMANIA - Bács-Kiskun Megyei Múzeumi
Szervezet Évkönyve – 1972.), mely kis
ismertetésünk alapja, az idézetek forrása.
Pálóczi-Horváth András a magyarországi kunok régészeti emlékei között
egyedülálló jelentőségűnek nevezi az egymással rokon kígyóspusztai (Kiskunmajsa külterülete), csólyosi (Csólyospálos
község) és a felsőszentkirályi sírleletet.
Mindhárom temetkezést a kunok vezetőrétegének hagyatékához sorolja, s azokat a
tatárjárást követő első évszázadra keltezi,
amikor a kunok még szívósan őrizték régi
szokásaikat.
A sírlelet – tehát egy vezető állású kun
férfiú magányos sírja – szőlőtelepítés révén
került napvilágra mintegy kilencven éve.
A szőlőtelepítés és Szabó Kálmán régész
harmincas évekbeli ásatása eredményeként
előkerült a csat és a szíjvég, a szablya, az
öv, a baloldalán hordott vaskéssel és fenőkővel együtt, baloldalt apró vastöredékek
voltak még, amelyek kés vagy nyílhegyek
darabjai.
Mára csak az övfelszerelés maradt meg
a leletegyüttesből, a többi tárgy a feljegyzésekkel együtt elpusztult a második világháborúban. De hogy miért értékeli kimagasló értékűnek az övfelszerelést a „kunok
régésze”, most már járjunk utána.
A jelentőségét az egyedül eltemetett
vitéz öve adja. Az övnek három lényegi
része készült fémből, ezüstből: az övcsat,
a szíjvég és az övveretek.
Az övcsat közel 14 cm hosszú, a tényleges csatot és egy 11,8 cm hosszú és 4,2
cm széles szíjszorító ezüstlemezt magába
foglaló mű. „A szíjlemez felső lapján vésett díszítés van: téglalap alakú keretezésben hullámvonalas inda, visszahajló mellékágakkal, melyekből kétoldalt karéjos,
középen hegyesedő levelek nőnek ki.” E
felső lap eredetileg aranyozva is volt. Hasonló díszítésű a szíjvég, amely tokszerűen
foglalta magába a hosszú övszár végét. Ennek 10,6 cm hosszú felső lapja tartalmazza
a vésett díszítést, s mindkét oldala aranyozott.
A szíjszorító lemez alá dugták be a
tényleges belső kapcsoló szíjat, míg a jóval hosszabb, a címeres övvereteket tartalmazó övszárat alulról áthúzták a derékhoz
illeszkedő övön, s felülről lógott le a viselője bal combja előtt.

Az övveretek 15 darab,
kettős liliomra hasonlító – öntéssel készített – veretből és
14 darab, lovagi címerpajzsot
formázó veretből állnak. A
címeralakokat az ezüstlemezeken véséssel alakították ki. Tizenegy
címerpajzs figyelhető meg, ugyanis három
pajzskép kétszer ismétlődik.

Pálóczi-Horváth András szerint köztudomásúlag a nomád népekre jellemző az
előkelők magányos temetkezése: a kígyósihoz és a csólyosihoz hasonlóan a felsőszentkirályi sír is magányosan került elő. A
„nomád” életmód, természetesen nem valami céltalan kóborlást jelent, hanem meghatározott területen történő legelőváltó,
állattartó gazdálkodást, általában téli-nyári
szállással, ütemezett legelőhasználattal.
А sír kelet-nyugati tájolása (az eltemetett feje kelet felé) a mai dél-oroszországi sztyeppén élő kunoknál általános volt.
„Szablyát és két nyilat kapott a másvilági
útra a harci viseletben eltemetett szentkirályi kun. A nomád könnyűlovasság közismert fegyvere a szablya, de az írott források és a régészeti adatok egybehangzóan
tanúsítják, hogy drágasága miatt csak az
előkelők, a katonai parancsnokok használták.”
„Keleti és nyugati vonások összefonódása jellemzi a lelet legjelentősebb, egyben legproblematikusabb darabját, az övfelszerelést. Viselettörténeti szempontból a
népvándorlás-kori nomád előkelők díszes
fegyveröveivel mutat rokonságot, amint azt
a korábbi kutatás már több ízben megállapította. Az 1200-as, 1300-as évszázadban
a bizánci és a bolgár udvarban használtak
olyan díszöveket, amelyek a Kelet-Európában korábban szélesen elterjedt 7-10. s
századi ún. „bolgár” öv származékának te-

kinthetők.” – írja Pálóczi-Horváth András.
„A kettős liliom alakú veretek nem
lehetnek liliom-ábrázolások. Kizárólagos
kelet-európai és kisázsiai kísérő leleteik és
délkelet-európai elterjedésük bizonyítja,
hogy a liliomhoz való hasonlóságuk véletlennek tekinthető.” Valójában ez a fonódó
növénymintázat (akantusz) bizánci, s keleti eredetű.
„Ez az övfajta a Bizánc hatáskörébe
eső területen lelhető fel, a balkáni ábrázolások szerint bizáncias viselet tartozékaként. Magyarországon, eddigi ismereteink
szerint, kun etnikumhoz kapcsolható. …
Az a legvalószínűbb, hogy a kun előkelők
hozták divatba Magyarországon az 1200as évszázad második felében ezt a viseletet,
miután élénk bizánci és bolgár kapcsolataik révén maguk már korábban átvették. Az
övdíszek hamarosan magyar műhelyekben
készülhettek…”
A címeres veretek díszítő motívumok,
amelyekkel egyénileg szereltette fel övét
a tulajdonosa, hiszen ennyi nemesi címert
nem kaphatott az adományhoz, s a 11 minta közül csak három azonosítható ténylegesen létezett főúri címerpajzzsal. A mintázatok azonban az 1200-as évek korai magyar
címerpajzs-mintázataira hasonlítanak.
„Az öv kun tulajdonosa ilyen díszítéssel kívánt lovagi környezetéhez hasonulni
- egyúttal megtartván hagyományos viseletét.” – állapítja meg Pálóczi-Horváth
András.
Ismeretes, hogy Szentkirály a késő
középkorban kun település volt. 1354.
március 30-án keltezett adománylevelével adományozta Lajos király a szomszédos Mindszent pusztával együtt Bőcsör
fia Péternek, Péter fiainak, Miklósnak és
Jánosnak és unokatestvéreinek, Kabak fia
Baramuknak és Veszteg fia Gálnak. Az
adományozás feltétele az volt, hogy az üresen álló királyi pusztán megszállnak – azaz
települést hoznak létre, s keresztyén módon élnek. Pálóczi-Horváth András szerint
ezért nem képzelhető el, hogy a magányos
sírba temetett harcos a megadományozottak valamelyike lehetne. S mivel az öv az
1200-as években készülhetett, szerinte a
temetkezés a Lajos király féle birtokadományozás előtt egy-két nemzedékkel korábban történhetett. Ennek alapját képezi,
hogy a kunoknak már az 1200-as évszázad
második felében királyi engedélyük volt a
tatárjárás (1241-42) során elnéptelenedett
területekre költözésre. A kunok nemzetségi
megtelepedési rendszeréből következően a
Felsőszentkirályon eltemetett kun rokona
lehetett a mai Kocsér és Törtel község területén megtelepedett kunoknak.
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel ajánlom figyelmük- talán még lelkesebbek voltunk
be az előttünk álló időszak egyhá- mindenben, nem féltünk annyi
zi programjait!
mindentől. Egy csomó mindent
kimondtunk és még a bűnnel is
Május 20-a, Pünkösvasárnap, bátrabban szembeszálltunk. Majd
hétköznapi szóhasználattal ez a ezen az úton jöttek sötét pillananap az Egyház születésnapja. A tok, amelyek elég sokáig is eltarthúsvéti időszak ezzel befejező- hattak. Veszítünk ilyenkor a leldik, eloltjuk a húsvéti gyertyát és kesedésből, elbizonytalanodunk
kérjük a Szentlelket, hogy újra és kissé és olyan érzésünk van, hogy
újra töltsön el bennünket jó ötle- lépten - nyomon győz felettünk
tekkel, indításokkal és vezérelje a bűn. Mintha mi is elveszítettük
életünk perceit.
volna Jézust.
Mária azt szeretné megtaníMájus 21-én Pünkösdhétfőn
ettől az évtől új ünnepet kaptunk a tani, hogy a próbatételek olyan
kalendáriumba. Ferenc pápa ren- élethelyzetek, hogy utána teljedelete szerint „Mária, az Egyház sen megváltozhat az Istennel való
anyja” ünnepe elnevezést kapta kapcsolatunk. Úgy értem ezt,
ez a nap, azzal a céllal, hogy ez a hogy minőségileg is változhat.
tisztelet járuljon hozzá az Egyház Majd lehet, hogy holnap, vagy
anyai érzékének növekedéséhez. utána fogjuk azt érezni, hogy
tényleg elvesztettük azt a Jézust,
Május 27-én lesz Szenthárom- aki valamikor a szemünkbe néság vasárnapja.
zett és vele elveszett a lelkesedés
Június 03-án ünnepeljük Krisz- is. De ez nem baj. A lelkesedés
tus Szent Testét és Vérét, más ne- csak egy mankó csupán, amit Isvén ez Úrnapja, amikor szentmi- ten azért ad, hogy elinduljunk az
úton. Azután elveszi, hogy egy
sénk végén körmenetet tartunk.
mélyebb kapcsolat jöjjön létre
Június 08-án Jézus Szent Szíve köztünk és közte. Azért működik
ez így, mert a lelkesedés elvihet
ünnepe lesz.
egy vakvágányra is bennünket és
Május hónapban, mi katoliku- akkor tényleg nem ismerjük meg
sok különösen is Máriára figye- Isten lényegét.
lünk, litániát végzünk esténként
Nemde akkor ér bennünket a
és mint égi édesanyánkat megkér- legtöbb kísértés, amikor már minleljük Őt, ki-ki a maga szüksége, den simán megy, vagy mehetne?
tervei, vagy állapota kapcsán. Lát- Mindig akkor esünk a legnagyobjuk benne a Fájdalmas Anyát is, bat. A próbatétel új kapcsolatot
aki elvesztette a fiát. Nos ezen a eredményezhet Istennel és persze
ponton mindannyian átmegyünk. mindenkivel. Rájövünk, hogy ez
Hosszú évekkel korábban, amikor az Isten úgy szeret, hogy meg tu-

dott halni értünk és mindig irgalmasan szeret. A megtérő bűnösnek
szívesen megbocsát, csak le kell
borulni és kérni Őt. Bízzunk Benne! Legyünk irgalmas szívűek és
bízzunk az Úr megbocsátó szeretetében. Ezért nem szakítjuk meg
vele a kapcsolatot egyetlen napra
sem. Nem tudunk lelki életet sem
élni és a világi dolgainkban sem
igazán jelen lenni nélküle. Ő belülről tisztít meg minket és kell is
akarni ezt, hogy tisztítson meg és
lássuk minél jobban, hogy mi is
vesz körül bennünket a világban,
vagy otthon, vagy a fejünkben.
Volt egyszer egy ember, egy
ragyogó fejű diák, aki jó iskolákban tanulhatott, majd teológiára jelentkezett, azonnal Rómába
küldték, pap lett és papi életét
rögtön egyetemi tanárként kezdte.
Aztán eltelt pár év és kilépett az
Egyház kötelékéből. Mondhatni
több kiló ostyát megevett míg kilépett. A miértre pedig senki sem
tudott választ adni.
Az isteni irgalom mindenki
számára fel van kínálva. Minden
nap megkapjuk azt, amire ahhoz a
naphoz szükségünk van. De tudni kell, hogy rászorulunk a jó Istenre, mert ha ezt elfelejtjük, már
nem lesz semmilyen szikla amibe
kapaszkodnánk, amikor jön a vihar ... márpedig az jönni fog ... és
egyszerűen azért, mert része a teremtésnek.
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Pünkösdi kérdések
„Amikor pedig eljött a pünkösd
napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte
az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg
előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy,
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy
szóljanak” (Az Apostolok cselekedetei 2. 1-5)
Az első kérdés, ami felmerült
bennem, mit is jelent a Pünkösd,
mint szó?
A görög név (πεντηκοστή, pentékoszté) jelentése ötvenedik nap
(húsvét utáni 50. nap), a magyar pünkösd szó ebből származik.
Mit is ünneplünk Pünkösdkor?
Ezt a kérdést fel sem kellett volna
tennem, mert hittan órákon, és a konfirmációs felkészítés során megtanítják velünk. A helyes válasz pedig az,
hogy a Szentlélek kiáradását, Jézus
Krisztus ígéretének beteljesedését, a

tanítványok képessé tételét a szolgálatra, az egyház alapítását.
A Pünkösd valóban fontos ünnepe a keresztény világnak. Beteljesítése és megerősítése a feltámadásnak,
az Atyához való felemelkedésnek, és
főleg Jézus maradandó jelenlétének.
A Szentlélek vezetése nélkül nincs
keresztyén élet.
Mit jelenthet számunkra a Pünkösd?
Eléggé elgondolkodtató egy kérdés, és sokat kellett rajta agyalni. Az
első dolog, ami beugrott róla, hogy
egy piros betűs ünnep és hosszú hétvégével jár. Elég gyatra válasz és
nem elégítette ki a kíváncsiságomat.
Majd tovább gondolkodva az összetartozás szó jelent meg előttem.
Az egyház meglapításával szerette
volna elérni Isten, hogy megértsük,
hozzátartozunk és figyel ránk.
Mi az, amit az emberek nagy
része nem lát meg benne?
Napjaink világa és az előző korok
világa semmiben sem különbözik,
bár a technika és a módszerek sokat

fejlődtek, az ember ugyanaz maradt.
Nem kívánt mást a korábbi korok
embere, mint a mai. Mindig önmaga
boldogságát kereste és keresi az ember! Sokszor úgy véli a korszellemből kiindulva, hogy ennek érdekében
nem lehet mást tenni csak azon az
úton járni, amelyen a nagy többség.
De van más választás, hiszen nem
azért gyújtanak lámpást, hogy véka
alá tegyék, hanem, hogy a gyertyatartóba. Aki Krisztus mellett dönt,
az nem rejtőzhet el a társadalomban,
hanem világítania kell. E világításhoz szükséges forrás pedig az első
pünkösd tüzéből táplálkozik. A tűz
az, amelytől az emberek leginkább
félnek. Igen, a Lélek tűzének ereje
ugyanabban van, mint minden más
tábortűzben. Meleget ad a körülötte lévőknek, lehetőséget arra, hogy
közösség alakuljon ki, akik beszélgetnek, egymás dolgai iránt nyitottá
válnak. És akik megtapasztalják e
közösséget, azok ragaszkodnak egymáshoz és Istenhez. A Lélek tüzét
pedig csak az imádság táplálhatja,
amelyet mindenki egyen egyenként
tehet oda.
Darányi Márta

Alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet, gyermek-istentisztelettel
Áldozócsütörtök - istentisztelet május 10. 18 óra
Presbiteri gyűlés - május 15. kedd, 18 óra
Bűnbánati alkalom - május 18. péntek, 18 óra
Pünkösd - konfirmáció - május 20. 10 óra, úrvacsoraosztásos istentisztelet
Pünkösdhétfő – istentisztelet - május 21. 10 óra, úrvacsoraosztásos istentisztelet
Bibliaóra - május 22. kedd, 18 óra
Bibliaóra - május 29. kedd, 18 óra
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Rendőrségi nyílt napon
jártunk

A Tiszakécskei Rendőrőrs nyílt napot szervezett
2018. április 20-án Tiszakécske és a környék iskolásai számára. Szentkirályt az
5. osztályosok képviselték.
Közel 400 gyereknek volt
lehetősége, hogy közelebbről megismerje a rendőrség munkáját. Megnézhették, sőt fel is próbálhatták
a kommandósok ruháit,
felszereléseit, beülhettek
rendőrautókba, buszokba
és kutyás bemutatóra is sor
került. A program fontos
része volt a gyerekeket fenyegető veszélyekre való

figyelmeztetés, megelőzés.
Szimulátoros szemüveget
próbálhattak fel, amelyekkel azt a hatást érzékelhették, hogy milyen az, ha
alkohol – vagy drog hatása
alatt próbál valaki tájékozódni, közlekedni. Ezt
követően egy interaktív,
érdekes balesetmegelőzési
előadáson vehettünk részt.
A gyerekek nagyon élvezték a programokat, amelyek nemcsak érdekesek
és szórakoztatóak, hanem
hasznosak is voltak.
Köszönet a szervezőknek! Ádámné Péli Andrea
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A költészet ünnepén

113 évvel ezelőtt, 1905.
április 11-én született
egyik legnagyobb lírikus
költőnk, József Attila. Születésnapja 1964 óta a költészet napja hazánkban. Erre
az évfordulóra emlékeztek
iskolánk tanulói is azon a
napon. A déli harangszóra osztályonként sorban
hangzottak fel a magyar
költészet szebbnél szebb
alkotásai a Művelődési Ház
előtti téren. Amíg a kisebbek Nagy Bandó András,
Varró Dániel, Weöres Sán-

dor és Nemes Nagy Ágnes
egy-egy versét szavalták,
addig a nagyobbak Petőfi
Sándor és Radnóti Miklós
alakját idézték fel költeményeikkel. Megemlékezésünk végén hangzott el
a 8. osztályosoktól József
Attila
Születésnapomra
című versének jóslata: „Én
egész népemet fogom/nem
középiskolás fokon/taní/tani!” Ezért is gondolunk
rá ilyenkor minden évben.
Bimbóné Ádám Mónika

Körzeti Úszóverseny
a Népfőiskolán

A biztonságos közlekedésért

Itt a jó idő, az utcákon
Szentkirályon is megjelennek a gyerekek kerékpárral,
rollerrel, gördeszkával. A
biztonságos közlekedésről,
a lehetséges veszélyekről

és betartandó szabályokról
tartott előadást a szentkirályi iskolában Farkas Attila
a Kecskeméti Rendőr-kapitányság baleset-megelőzési előadója. KAZS

Április 23-án hétfőn
délelőtt rendezték meg a
Lakiteleki
Népfőiskola
Gyarmati Dezső Tanuszodájában a már hagyományosnak mondható Körzeti Úszóversenyt Lakitelek,
Nyárlőrinc és Szentkirály
általános iskolás tanulói
körében. A szentkirályi
gyerekek idén is nagyon

ügyesen szerepeltek. Legeredményesebb úszóink:
Trencsényi Noémi, Kovács Janka, Pusztai Márton, Lángos Gréta és Ádám
Dominik. Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és
köszönjük a felkészítő testnevelő tanárok munkáját!
Bimbóné
Ádám Mónika
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Óriás tőrösdarázs
Bizonyára sokaknak feltűnt, elsősorban
a Polgármesteri Hivatalnál buszra váróknak, hogy valami nagyobb darázsformájú
rovarok röpködnek a járdaszigeten levő
korhadt facsonk körül. Ezek a tőrösdarazsak. Elég ijesztőek már a nagyságuknál
fogva is. Hasonlítanak a lódarazsakra, de
szelídek, nem támadnak, csak akkor szúrnak, ha megfogjuk. Hasznos és védett rovarok, egyre terjednek. Előfordulnak egyre
gyakrabban a városokban is. Európa legnagyobb darázsfaja. Májusban, júniusban
rajzik. Ilyenkor látjuk kisebb csoportjaikat
korhadt fák körül, vagy a földben lévő korhadó gyökerek fölött talajszinten röpködni. Kifinomult szaglásukkal megkeresik a
korhadékon élő bogarak lárváit, és leásnak hozzá, majd szúrásukkal elkábítják,
és petét rakna rá. Itt számba jöhet az orrszarvú bogár, szarvas bogár, egyes cserebogár fajták lárvája. A petéből kikelő kis

lárva aztán befúrja magát a gazda lárvába,
és abból táplálkozik, ügyelve arra, hogy
létfontosságú szerveket ne fogyassza el,
csak az utolsó órákban. Így a gazda lárva
az utolsó pillanatig él, csak kábult. Ezután
a darázslárva bebábozódik, és a következő tavaszon előbújik a kifejlett darázs. A
tőrösdarázs terjedését elősegíti a földben
hagyott fatuskók sokasága. Ezen darázs
szúrása veszélytelen, nem vált ki allergiát,
és kevésbé fájdalmas. Védett rovar, eszmei
értéke 50.000 Ft. Ne tévesszük össze a veszélyes lódarázzsal. –vecsei-

Az év hüllője
Az elevenszülő gyíkot választotta
a 2018-as év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya. A Kárpát-medence jégkorból
megmaradt, ritka maradványfaja úgy
alkalmazkodott hűvös, nedves élőhelyének hüllők számára kevésbé kedvező viszonyaihoz, hogy tojások helyett eleven
utódokat hoz világra. Az elevenszülő
gyík Magyarországon kimondottan ritka
és fokozottan védett, természetvédelmi
értéke 100 ezer forint. A hűvös és nedves élőhelyeket kedvelő elevenszülő gyík
Észak- és Északnyugat-Európa nagy részén a leggyakoribb gyíkfajnak számít.
Skandináviában messze átlépi az északi
sarkkört, ezzel a Föld legészakabbra hatoló hüllője. Magyarországon elsősorban
jégkori maradványlápokban fordul elő.
Összefüggő elterjedése van a Beregben,
a Nyírségben, a Hanságban. Foltszerű-

en fordul elő a Duna-Tisza-közén Az
elevenszülő gyík a Kárpát-medencében
a legutolsó jégkorszak vége óta visszahúzódóban van. Megmaradó élőhelyeit
a vizek lecsapolása tizedelte meg, ma a
nem megfelelő vízgazdálkodás zsugorítja
ezeket. Az ipari forradalomhoz köthető
fokozódó klímaváltozás azonban végső
csapást jelent a hazai populációkra.
Az elevenszülő gyík egyike azon fajoknak, amelyek - legalábbis Közép- és
Dél-Európában - a globális felmelegedés
áldozatai lehetnek. –forrás: internet-

Ki a legelébb való?
Volt a világon egy öregember, kinn
járt a mezőn. Hazafelé fogott egy egeret.
Mikor hazaért látja, hogy kislány lett az
egérből. Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta:
Én csak akkor megyek férjhez, ha
olyan férjet találok, aki a legelébb való.
Az öregember elment keresni ilyen
férjet. Elment a Naphoz. Az mondja neki
az öregember, hogy vegye el az ő lányát,
mert ő a legelőrébb való. Azt mondja a
Nap:

Én nem vagyok a legelőrébb való, nálam erősebb a felhő, mert engem eltakar.
Ment az öreg a felhőhöz, kérte, hogy
vegye el a lányát, mert ő a legelébb való.
Azt mondta a felhő:
Én nem vagyok a legelébb való, nálam
előbbre való a szél, mert az engem ide s
tova hajkurászik.
Elmegy az öreg szélhez. Azt mondta a
szél:
Én nem vagyok a legelébb való, nálam
elébb való a vén Mátra hegye, mert az én

2018. május

Sajnos ideért!
Évek óta állategészségügyi gondot
okoz az afrikai sertéspestis egyes Európai országokban. Románia, Ukrajna,
Szlovákia Magyarországgal határos részein már korábban feltűnt. Alig néhány
hete kaptuk a hírt, hogy hazánkban is
diagnosztizálták, mégpedig Heves megyében vaddisznó tetemben. Az eset
után rendkívüli intézkedéseket tettek a
hatóságok. A betegség a házisertésekre is
veszélyt jelent. Emberre veszélytelen. Ez
a betegség a fertőzött állatok elhullásával
jár, nem gyógyítható, és vakcinás oltással
sem előzhető meg. A tünet heveny lázas,
általános tüneteket, és vérzéseket okoz. A
vírus igen ellenálló, akár több hónapig is
fertőző maradhat. A tűző napon is több
órán át fertőző maradhat. Hőhatásra 60
C fok felett 30 perc alatt elpusztul. Az
afrikai sertések legtöbbje ellenálló a betegséggel szemben, azonban vírushordozók lehetnek. Rendkívül fogékonyak az
Európai vadsertések és házisertések. A
betegség megelőzésében nagyon fontos a
korai felismerés, a betegséggel fertőzött
állomány kiirtása. Szigorú állatforgalmi
intézkedéseket hoznak. A forgalmazás
kiterjed a magánszférára is. Az ételmaradékok szigorú megsemmisítése szintén
nagyon fontos. Ügyelni kell, hogy a házisertések ne érintkezzenek azzal a területtel, melyeken vaddisznók járhatnak, mert
a beteg állatok váladéka is sokáig fertőzőképes maradhat, sőt egyes kullancs
fajok is terjeszthetik a kórt. A betegség
gyanúját is azonnal jelenteni kell a hatóságoknak. A megelőzésben fontos szerep
jut a vadászoknak, hiszen ők találkozhatnak legelőször beteg vaddisznóval. Ezek
a beteg állatok ösztönösen elbújnak, és ott
múlnak ki, a ragadozók által széthurcolt
csontjaikkal találkozhatunk. A betegségnek jelentős gazdasági következményei
vannak, melyekről bizonyára rendszeresen értesül a kedves olvasó. –szerknem tudom megmozdítani.
Ment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte
vegye el a lányát, mert ő a legelébb való.
Azt mondta a Mátra hegy:
Én nem vagyok a legelébb való, nálam
erősebbek azok az kisegerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni.
Az öreg elment az egerek királyához,
hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő
a legelébb való. Az egerek királya befogott
sok egeret egy hintóba, elment a lányért, a
lány visszaváltozott egérré, összeházasodtak, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Krumplis-tejfölös pite
HOZZÁVALÓK
A tésztához: 3 dl tej, 3 csapott evőkanál
kristálycukor, 1,5 dkg élesztő, 40 dkg finomliszt, csipet só, 10 dkg zsír vagy 12 dkg vaj
(Rama sütőmargarin is lehet)
A töltelékhez: 40 dkg burgonya (csak a régi
krumpli jó hozzá, az újburgonya nem), só,
10 dkg vaj vagy Rama sütőmargarin, 3 dl tejföl, 2 tojás, 1
evőkanál finomliszt
A tepsi kikenéséhez: 2 dkg zsír vagy vaj (Rama sütőmargarin)
1 A tejet meglangyosítjuk, a cukrot kevergetve föloldjuk
benne. Az élesztőt belemorzsoljuk, meleg helyen, letakarva
kb. 20 perc alatt felfuttatjuk. Ezután a liszttel, csipetnyi sóval
és az apránként hozzáadott zsírral kelt tésztát dagasztunk
belőle. Ez 8-10 perc, amelynek végére a tészta elválik az
edény falától. Letakarva, meleg helyen kb. 50 perc alatt a
duplájára kelesztjük.
2 Ezalatt elkészítjük a töltelékét. A krumplit alapos mosás
után héjában, enyhén sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, még
melegen áttörjük, majd ha kihűlt, a puha vajjal, a tejföllel, a
tojásokkal és a liszttel, csipetnyit sózva simára keverjük.
3 Ha a tészta megkelt, kissé kinyújtjuk, majd egy kikent, kb.
25-40 centis tepsibe simítjuk-nyomkodjuk. A krumplis tejfölös masszát egyenletesen rásimítjuk, végül közepesen forró
sütőben (180 C, légkeveréses sütőben 165 C) kb. 35 perc alatt
megsütjük. Kockákra vágva, langyosan tálaljuk.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

Egy kis csillagászat
Szabad szemmel az esti égbolton Naplemente után
a nyugati égbolton ragyog a Vénusz. Ahhoz, hogy sarló alakját megláthassuk, legalább 70-szeres nagyítású,
jó minőségű távcső szükséges. Ugyanezzel a nagyítású
távcsővel láthatjuk meg a Saturnus gyűrűjét. A Vénusz
este 10 óra után nyugszik. Ez időtájban kel a Saturnus
a Délkeleti égbolton. Legnagyobb bolygótestvérünk a
Jupiter, már estétől látható szintén a Délkeleti égbolton.
Már egy 30-40 szeres távcsővel a négy legnagyobb holdját is megláthatjuk. A nappali megvilágítás hossza még
mindig rohamosan nő. A hónap közepén ez már 15 óra,
az-az ennyi ideig van fent a Nap. A bőrünkön érezzük,
hogy egyre többet süt a Nap, kevesebb a borult égbolt.
A kutatók szerint 1981, és 2010 között az átlagos éves
napsütéses órák száma 2002 órahossz volt, míg 2017ben ez 2468 óra.
Újra belendült a Mars kutatás. A NASA útjára indította az InSight űrszondát, amely hathónapos út után
éri el a vörös bolygót. Legfontosabb küldetése lefúrni a
Mars talajába 5 méter mélyen, és elemzéseket végezni,
mind fizikai, mind kémiai szempontból. Várjuk az eredményeket. –v.f.-

11. oldal

Április időjárása
A márciusi télből egyből ugrottunk az áprilisi nyárba,
azaz kimaradt a tavasz. Szinte, az egész hónapban az átlagos
felett alakult a hőmérséklet. Bolondos április, szokták mondani, persze azért, mert szélsőséges hőmérsékletek szoktak
előfordulni. Volt rá példa, hogy a hónap elején elfagytak a
gyümölcskezdemények, vagy a hónap vége felé is előfordult
erősebb lehűlés. Ilyen volt 1969. április 21-én, ekkor –5,2 C
fokot mértünk. Ez egy eset a sok közül. Rekord hőmérsékletek is gyakran előfordulnak. 1986. április 8-án 30 C fokot
mértek az ország több pontján.
Gyakorlatilag a hónap első hetét kivéve 20 C fok fölött
volt a hőmérséklet. Ez a hónap meghatározó a mezőgazdaság
szempontjából, akár a hőmérséklet, vagy csapadék szempontjából. A kalászos gabonáknak fokozatosan növekszik a víz
igénye, melynek elégtelen volta meghatározó a termésmennyiségre. Sajnos az elmúlt hónap nem bővelkedett csapadékban. Szerencse, hogy az év eleji hónapok többletéből maradt
tartalék. Ez a többlet biztosította, hogy a réteken maradtak tocsogók. Rég nem látott vízimadarak telepedtek le, nem vonultak tovább. Vadkacsák, bíbicek, cankók, nagygodák, sárga barázdabillegetők hívták fel magukra a figyelmet. Persze, ezek
a tocsogók melegágyai lettek a szúnyogoknak is. Érdekesen
alakult a növények virágzása. Gyakorlatilag egyszerre virágzott minden, megkésve, nyilván a márciusi hűvösebb időnek
köszönhetően. A hónap vége felé nyílók pedig előrébb jöttek.
Csapadék viszonyok áprilisban: 3-án 1,7 mm, 7-én 5,5 mm,
13-án 0,3 mm, 23-án 3,2 mm, 26-án 1,5 mm, 30-án 0,8 mm.
Összesen 13 mm. A sok évi átlag: 44 mm. V. F.

Új, veszélyes szúnyogfaj
bukkant fel Magyarországon

Koreai szúnyognak hívják, agyvelőgyulladást is terjeszthet, és sajnos úgy tűnik, jól érzi magát a magyar
klímán. Megjelenésével új vírusok okozta járványok jöhetnek, de már önmagában az is nagyon borús jövőt vetít
elénk, ha ez a rovar képes lesz itt áttelelni. Már pedig
bizonyítottan áttelelt.

Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:
Tóth Józsefné (Kókai Mária) élt 90 évet
Bokodi János élt 62 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.
Kerékpárra szerelhető gyermek
ülést keresek megvételre. Ajánlatokat a 06 70 333-5322 telefonszámra kérem.

TÁJHÁZUNK

SZOMBATONKÉNT
15.00 ÉS 18.00 ÓRA
KÖZÖTT TART NYITVA.
EGYÉB IDŐPONTBAN,
VAGY CSOPORTOS
LÁTOGATÁSHOZ
ELŐZETESEN
BEJELENTKEZNI A
70/977-8287
TELEFONSZÁMON
LEHET.

Eboltás
Szentkirály területén az alábbi időpontokban lesz az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése:
Ifjúsági lakótelep 2018. május 19. (szombat) 8 – 10 óráig
Belterület – Tornacsarnok melletti területen 2018. május 19.
(szombat) 10 – 12 óráig
Kossuth major 2018. május 19. (szombat) 12 – 13 óráig
Az oltást végzi dr. Tóth Dezső (telefon: 06 20 321 1959)
Minden 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése
kötelező.
Oltást csak egészséges és mikrochippel jelölt állat kaphat.
Amennyiben az eb rendelkezik oltási könyvvel, azt az eb tulajdonosa hozza magával. Az oltási könyv pótlása 300 Ft.
Oltás és féregtelenítés díja: 3000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
Dr. Tóth Dezső

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.

