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Ciklus-záró képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület 2019. októ-

ber 1-én tartotta soron következő, 
egyben a VII. önkormányzati cik-
lust lezáró ülését. Az ülésen vala-
mennyi képviselő megjelent.

Első napirendi pontban zárt ülé-
sen a testület egy ápolási díj tovább 
folyósításáról döntött.

A következő napirend előadója-
ként dr. Lajos Krisztina jegyző tá-
jékoztatta a testületet, hogy a Bursa 
Hungarica ösztöndíj benyújtása is-
mét lehetővé válik. A Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében 
a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőfokú ta-
nulmányainak támogatása.

A program keretében olyan fel-
sőoktatásban résztvevő, szociálisan 
hátrányos helyzetű hallgatóknak 
folyósítható az ösztöndíj, akik a te-
lepülési önkormányzat illetékessé-
gi területén lakóhellyel rendelkez-
nek, felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappa-
li tagozatos) képzésben vesznek 
részt. 

A többszintű támogatási rend-
szer pénzügyi fedezetéül három 
forrás szolgál: a települési önkor-
mányzati, a megyei önkormányzati, 
valamint – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma finanszírozásával – 
a felsőoktatási intézményi költség-
vetésében megjelenő elkülönített 
forrás. Az önkormányzatok támo-
gatóként csatlakozhatnak a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
A pályázatot az érintettek legké-
sőbb 2019. október 15-től találják 
meg a szentkiraly.hu honlapon, pá-
lyázati benyújtási határidő: 2019. 
november 5.

A testület egyhangúan döntött az 
évek óta követett gyakorlat, vagyis 
a csatlakozás mellett.

A következő napirendben elő-
adója szintén a jegyző volt, témá-

ja a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak megválasztása.

Kozma-Gyenes Tünde és Dur-
góné Benkő Babett jelezte bizottsá-
gi tagságuk összeférhetetlenségét, 
mivel képviselő-jelöltként indulnak 
az önkormányzati választáson, más 
tagok pedig jelezték, hogy akadá-
lyoztatva vannak, így nem tudják a 
feladatot ellátni.

Új bizottsági tagként Kovács-
né Lázár Ilona és Fakan Józsefné 
megválasztását javasolta a szava-
zatszámláló bizottságba. 

A testület egyhangú szavazással 
döntött a javaslat elfogadásáról.

Az egyebek napirendi pontban 
a testület két önkormányzati tulaj-
donú lakás bérleti jogviszonyának 
meghosszabbításáról döntött.

Az ülés zárásaként a képviselő-
testület tagjai, valamint a testület 
állandó bizottságának külsős tagjai 
a ciklusban végzett tevékenységü-
ket tanúsító emléklapot vettek át.

Október 6. nemzeti gyásznap. 
170 éve végezték ki Aradon az 
1848-as szabadságharc vezető hon-
véd tisztjeit. A kivégzést valószínű 
Ferenc József személyesen rendelte 
el, és Hajnau-t bízta meg, akit egy-
ben a magyarok megrendszabályo-
zására vezényelt Magyarországra. 
Az osztrák császár 1849 májusá-
ban, Varsóban találkozott az orosz 
cárral, és kért katonai segítséget, 
amit megkapott. A császár kéz-
csókkal köszönte meg a segítséget. 
Ez után soha nem látott cári sereg 
indult meg Magyarország ellen. 
A magyar honvédsereg eltörpült a 
cári seregek mellett. A honvédők 
lelkesedése, hazaszeretete kevés 
volt a túlerővel szemben, így Vi-
lágosnál letette Görgey fővezér a 
fegyvert. A két világháború között 
minden magyarnak tudni kellett az 
aradi vértanuk nevét. Aulich Lajos, 

Török Ignác, Lahner György, Sch-
weidel József, Poeltenberg Ernő, 
Nagysándor József, Knezich Ká-
roly, Gróf Leiningen-Westerburg 
Károly, Dessewffy Arisztid, Dam-

janich János, Lázár Vilmos, Vécsei 
Károly, és Kiss Ernő. Emlékezzünk 
a magyar szabadságért küzdő, érte 
életüket áldozó hőseinkre.

V.F.

AZ ARADI véRTANúKRA EMLéKEZüNK

Főhajtás az őszi verőfényben



Csodás szép nap volt szeptember 
17-én. Ostorcsattogtatás, patkódobogás, 
hintók kerekének kereplése hallatszott 
minden felől a falunkban. Szüreti felvo-
nulásra gyülekeztek a fogatok a sporttér 
melletti téren. A csőszlányok és legé-
nyek díszítették a számukra kijelölt fo-
gatokat.

A Művelődési Háznál László Benja-
min és a Nyugdíjas klub asszony tagjai, 
valamint Deák Béla és felesége készí-
tették a finom ebédet a felvonulóknak. 
Ebéd után a csőszpárok táncbemutatója 
következett a piactéren. A 27 fogatból 
álló felvonuló kocsisor egy kis falunézé-
si kerülővel az Ifjúsági lakótelepre haj-
tatott, hogy ott se maradjanak ki a szép 
hagyományból.

A telepen Lovas Sándorék vállalták a 
házigazda szerepet, köszönet nekik érte, 
és természetesen mindazoknak, akik hoz-

zájárultak az ottani vendéglátáshoz. Egy 
kis fogatmustra, baráti beszélgetések, 
ami a fogatosok részéről nagyrészt a lo-
vakról szólt. Ez után vissza a faluba falu-
nézéssel, végállomás a Tájházunk, tánc-
bemutatóval. A felvonulók fogadását, 
vendéglátását Pápai Ferencné, és Kutasi 
Ferencné Icu vállalta fel. Köszönet ne-
kik érte, és természetesen mindazoknak, 

akik segédkeztek, és süteménnyel, itallal 
hozzájárultak a szép nap felvonulásához. 
Estétől aztán hajnalig tartó szüreti bál 
zárta a napot.

-szerk-
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Szüreti felvonulás 2019

és Te egészségesen ettél ma?
Új életmódprogram indul útjára, 

amely követésével kihozhatod magadból 
a maximumot.

Összeszámoltad már életedben, men-
nyi olyan nap telt el hasztalanul, ami-
kor elhatároztad, hogy márpedig mától 
egészségesebben táplálkozol, de pár óra 
múlva vagy legkésőbb néhány nap múlva 
ismét csalódottan majszoltad a mogyorós 
csokit egy cukros kóla kíséretében? 

Ha lenne ilyen adatunk önmagunkról 
vagy a környezetünkről, valószínűleg el-
képesztő és egyben lehangoló eredményt 
kapnánk. De ennek most végre vége, hi-
szen elindul programunk a Tiszakécskei 
járásban, ahol bízunk benne, hogy időről-
időre egyre több érdeklődő és lelkes élet-
módváltó akad. Ez a program mindenki-
nek szól! Mindegy, hogy túlsúlyos vagy 
vékony, hogy gyermek vagy nagyszülő, 
igyekszünk minden korosztályt bevonni 
és elcsábítani egy egészségesebb és jobb 
életminőség irányába. 

Témáink között szerepelnek majd:
• A térség legjellemzőbb betegségei 

és megoldást mutatunk arra, hogy ho-
gyan orvosolhatjuk vagy előzhetjük meg 
őket gyógyszerek nélkül.

• Elmondjuk, hogy miért nagyon 
fontos a szülői példa és hogyan hat a 
felnőttek táplálkozási szokása a gyerme-
kekére.

• Lebontjuk a falat a táplálék kiegé-
szítők körül – nem csak a gyúrósoknak 
van rá szüksége. 

• Felhívjuk a figyelmet a rendszeres 
vitaminfogyasztás fontosságára.

• Bemutatunk pár egyszerű trükköt, 
amivel könnyebb betartani az egészsé-
ges táplálkozást a mindennapokban.

Elérhető módon kínálunk jobb, 
egészségesebb életminőséget minden 
programba bekapcsolódónak. Célunk, 
hogy minél többen tartsanak velünk, 
ezért ennek elérése érdekében rendsze-
resen jelennek meg írásaink, kisvideó-

ink, interjúink. Szervezünk workshopo-
kat, továbbá a Tiszakécske televízióban 
és a helyi sajtóban is feltűnnek majd az 
egészséges táplálkozásra buzdító tartal-
mak. Hasznos ötleteket adunk a könnyed 
életmódváltoztatáshoz, feltöltünk szuper 
recepteket és beszélgetünk a térség pél-
daképeivel, szakértőivel, vezetőivel. 

Természetesen, az ösztönzésből sem 
lesz hiány, sok-sok játékkal kedveske-
dünk majd azoknak, akik csatlakoznak 
programunkhoz. 
Játék szuper nyereményért!

Az első játék hamarosan, pár napon 
belül indul szuper nyereményekért! Bár, 
aki egészséges(ebb)en él már nyert, de 
azért, hogy ne maradjon el a motiváció 
sem, hamarosan játszunk! A részlete-
kért kattints a sportelmenyekbacsban.hu 
weboldalra és kövesd a Sportélmények 
Tiszakécskén facebook oldalt is. Csatla-
kozz, játssz, nyerj! 

Kovács Erika
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Október az idő-
sek napja, hete, hó-
napja. Szeretném a 
Nyugdíjas klub tag-
jai és a megjelent 
nagyszülők nevében 
megköszönni az alsó 
tagozat látványos, 
szívet melengető 

műsorát. Büszkék lehetünk, hogy Szent-
királyon ez így működik!

Cikkem gondolatai találkoznak az 
Igazgató nő bevezető gondolataival.

Unokáink, akik már felnőttek gyak-
ran kérik, nézzünk végig egy-egy régi fo-
tóalbumot, beszélgessünk arról, milyen 
volt a mi gyerekkorunk, mikor dőlt el, 
hogy pedagógusok leszünk, mit viseltem 
az esküvőn. Beszélgetés, amely rólunk, 
az őseinkről szól: személyessége miatt 
izgalmas történetfüzér, de egyben önma-
gunk megismerésének egyik kulcsa is.  
7 gondolatindító:
1. Melyik nagyszülőjével töltötte a leg-
több időt gyermekkorában? Miket csinál-
tak együtt?
2. Ha nagyszülei már nem élnek, vagy 
nem emlékszik rájuk, akkor kik és mit 
meséltek róluk?
3. Ha jelmondatot kellene választania 
nagyszülei számára (mind a négyük kü-
lön), akkor mi lenne az és miért?
4. Mit tud nagyszülei sorsáról, mit gon-
dol milyen életet éltek?
5. Hogyan érzi-látja, hasonlít valamelyik 
családtagjára, nagyszülőjére? Ha igen, 
miben? (külső belső tulajdonságok tekin-
tetében is).
6. Mondták-e Önre, hogy hasonlít vala-
melyik családtagjára, ha igen, ki és mi-
kor? Dicsérően, vagy elítélően hangzott?
7. Hogyan érzi-látja, gyermeke hasonlít-
e valamelyik családtagjára? Ha igen, mi-
ben? Ez milyen érzést vált ki Önből?

Egy ismerősünk nemrég kapott egy 
angol nyelvű könyvet, címe: Emlékek 
nagyanyámtól. Kemény kötésű kívül, be-
lül kérdések, sorok a válaszoknak, hely 
a fotóknak. Ezt a történetet anyák írják 
magukról. Nem arról, hogy melyik gyer-
meküknek mikor esett ki az első foga, mi 
volt az első szava, hanem a saját gyerek- 
és fiatalkori életükről. A kérdések segítik 
rendszerezni és felidézni az emlékeket, 
amelyeket egyszer fontos lesz, hogy a 
gyerekek, unokák elolvassanak, ám el-
képzelhető, hogy nem lenne alkalom 
neki személyesen elmondani. Milyen 
egyszerű és remek ötlet! (létezik: Emlé-
kek apámról változat is.)

Iskolai feladatként fiunk azt kapta, 
kérdezze meg a nagyszülőket, hogy az 
ő idejükben milyen volt az iskola. Nagy 
élmény volt ez a beszélgetés, mi ragadta 
meg a 12 évest (hogy a bombázások alatt 
szünetelt a tanítás, hogy vaskályha volt, 
hosszú, több gyereknek helyet adó padok 
voltak, tintával-tollal írtak.)

Lehetőség, felelősség
A gyerekek gyakran kérik, ne mesét 

mondjunk, olvassunk, hanem szüleik 
gyermekkoráról, megismerkedésükről, 
iskolai évekről beszélgessünk. Nagy fi-
gyelemmel hallgatják újra és újra az is-
mert kalandokat, amelyek érzelmeket, 
értékrendet, őseik életét, sorsát közvetítik 
feléjük. Később a kamasznak, ha nem is 
kéri, s talán látszólag érdektelenül fogad-
ja, ismét fontosak lesznek ezek: identitá-
sunk formálódásakor nagy ajándék tudni, 
hogy az előttünk járók honnan érkeztek, 
a felmenőink milyen utat tettek meg, mi 
történt velük, s mit hagytak ránk kéretlen 
örökségként. 

A családi események legjobb ismerői 
már csak koruk miatt is a nagyszülők, hi-
szen ritkább az a família, ahol élnek még 
a dédszülők is. Így a nagyik azok, akik a 
családi hagyományok őrzői és átadói le-
hetnek. Ez nagy lehetőség, de felelősség 
is egyben.

Nem mindegy hogyan mesélünk! 
– szögezi le a szakértő, aki „Nagyszü-
lők a kispadon?” című könyvében fog-
lalkozik részletesen a generációk közti 

folyamatokkal. Nagyszülőként nem a 
szépítés, titkolózás a feladatunk. Ha 
családunk sorsa valóban nehéz és küz-
delmes, netán tragédiákkal, traumákkal 
terhelt, erről is beszélnünk kell! Jó, ha 
ezt tisztelettel és azzal a meggyőződés-
sel tesszük, hogy felmenőink erőfeszí-
téseinek köszönhetően tudtunk magunk 
is megszületni, felnőni, majd életet adni 
gyerekeinknek, ők pedig az éppen előt-
tünk ülő unokáinknak. Azért fontos, 
hogy ismerjük felmenőink sorsát, hiszen 
csak a velük történteket megértve tud-
juk őket is megérteni, cselekedeteiket 
elfogadni, s lassanként személyiségünk 
részévé tenni őket. Nem azért, hogy 
visszacsináljuk, újra írjuk a története-
ket, hiszen erre a varázslatra senki sem 
képes. Ha képesek vagyunk az őseink 
által átélt és leküzdött nehézségekre így 
tekinteni, mint egyszeri és megismétel-
hetetlen örökségre, akkor az unokáink-
nak is hitelesen tudjuk közvetíteni azt, 
hogy a nehézségek megoldása, átélése 
is lehet értékes tapasztalat, erőt adó tu-
dás. A családi történetek ismerete igaz 
erőforrás lehet az egész família számá-
ra, mivel tartalmazzák a múlt pozitív 
értékeit, példáit, jó megoldás mintáit. 
Perszer ettől még nem válik az életünk 
problémamentessé, csak pontosabban 
tudjuk a „Ki vagyok én?” – kérdésre a 
választ. Ezzel együtt jobban elfogadjuk 
önmagunkat és másokat.

Margó néni

TévHIT: „AMI vOLT, ELMúLT …”
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Láthatóvá vált a klímaváltozás Magyarországon
Újabb nagy tó száradt ki az or-

szágban. Régen fordult elő, hogy a 
védett és ritka madaraknak otthont 
adó Büdös-szék áprilisban kiszárad-
jon. Nagyon nagy veszély fenyeget 
a szakemberek szerint, mert ez egy 
ijesztő folyamat kezdete.

A fokozottan védett madárrezer-
vátumként számon tartott, Puszta-
szertől keletre található 60 hektáros, 
sekély vizű tó átlagosan nyolcévente, 
és akkor is csak nyár végére szokott 
kiszáradni. Áprilisban, a védett és 

ritka madarak költési időszakában 
emberemlékezet óta nem fordult 
elő ilyen.

A tó és környezete több mint 
220 madárfajnak ad otthont, köztük 
olyan ritkaságoknak, mint a gulipán, 
a piroslábú cankó, a nagy goda vagy 
az idei év madarának választott gó-
lyatöcs.

A sekély vizű élőhelyeket kedve-
lő madarakat százas nagyságrendben 
érinti büdös-széki otthonuk elveszté-
se.

Csapadék híján a speciális életkö-
zösségeknek helyet adó sziki vizes 
élőhelyeknek nincs vízutánpótlásuk. 
Nemcsak a Szeri-puszta gyepei, szi-
kes tavai száradtak ki, ez a jellemző 
a teljes Duna-Tisza közére, sőt a kar-
doskúti Fehér-tóra is. Több tízezer 
hektáron szűnt meg ezeknek a mada-
raknak a költőhelyük. Emiatt a popu-
láció jelentős csökkenése várható az 
egész Dél-Alföldön. A Szeri-pusztán 
élő madaraknak máshol kell átmene-
ti otthont találniuk.

A mese gyógyír, a mese játék, a mese 
csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére.” (Csernik Szende)

A Népmese Napját szeptember 30-
án, Benedek Elek születésének évfor-
dulóján ünnepeljük. Iskolánkban ebből 

az alkalomból a felsős diákok mesét 
vittek, olvastak az alsósoknak. A mesék 
szereplői is megjelentek ezen a napon, 
mert a gyerekek „mesebőrbe” bújhat-
tak. Igazán mesés nap volt!

Takácsné Kis Márta

A Magyar Népmese Napja

Órát állítgatunk
Az Európai Parlament múlt 

heti döntése után már azt is tudjuk, 
hogy valószínűleg 2021-ben fogjuk 
utoljára átállítani az órákat. Jövő ta-
vaszig minden uniós tagországnak el 
kell döntenie, hogy a nyári vagy a téli 
időszámítását szeretné állandósítani, 
és 2021-től kezdve már ehhez kell tar-
tania magát, azaz sehol sem lesz óraát-
állítás. Mivel ma minden uniós ország 
egyidőben vált a nyári és a téli időszá-
mítás között, mindig a három időzóna 

között elhelyezkedő észak-déli tengely 
mentén változik az idő mérése. Az 
egy-egy órás csúszás mindig az időzó-
nák határán lép életbe. Például amikor 
valaki Románia és Magyarország kö-
zött, vagy Spanyolország és Portugália 
között átlépi az országhatárt.

2021-től azonban ez megváltozhat. 
Jelenleg amikor Magyarországon déli 
12 óra van, akkor Romániában 13 óra. 
Nagyon sok érv szól az állítgatás mel-
lett, de legalább annyi ellene. Szerve-

zetünk megsínyli ezt az időeltolódást, 
elsősorban a gyerekek. Korábban kell 
kelni, nincsenek kipihenve. Ez akár a 
tanulás rovására is mehet.

Valószínű, hogy a döntéshozóknak 
nincsenek ilyen gondjai, mert túllép-
tek ezen a korosztályon. Érdekes lesz, 
hogy most október 26-án 7 óra 18-kor 
kel a nap, 27-én viszont egy órával ko-
rábban. Várjuk a döntéshozók bölcs 
döntését.

V. F. 
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A tanév kezdetét, főleg gyer-
mekfejjel tekinthetjük az élet 
egyik nagy csapásának. De fel-
nőttként is vannak olyan állapo-
tok, amikor összegyűlnek a ne-
hézségek, megsokszorozódnak a 
problémák és ezek nagyon képe-
sek leterhelni bennünket, elszív-
ják az energiáinkat, kimerültté és 
bátortalanná válhatunk. Amikor 
ezek a helyzetek előállnak álta-
lában az erőinket alábecsüljük, a 
bátorságunkat elveszítjük, pedig 
alapvetően ezt a körülmények 
nem indokolnák. Ilyenkor mindig 
jó dolog újraértékelni, hogy a sze-
mélyiségünk milyen, és milyen 
lehetőségek állnak még előttünk. 
Hiszen az ember helyét a világban 
először is megmutatják a képes-
ségei és a tehetségei. Az még nem 
feltárt terület, hogy ha az ábrán-
dok túlzott befolyást gyakorolnak 
egy emberre, akkor rabszolgává 
tehetnek-e ezek bennünket, vagy 
nem? De ábrándozni úgy vélem, 
hogy nemcsak szabad, hanem kell 
is. Persze mellette maradjon meg 
mindig a napban egy kis imádság, 
és kérjünk benne bátran felisme-
rést az Úrtól! Olyannak kell len-
nünk, amilyennek az Isten meg-
teremtett minket társaink közül. 
Ha önmagunkat adjuk, akkor bár 
veszíthetünk, igazi vesztesek nem 
lehetünk. A rémálmokat lassan 
el kell felejteni. Megjártuk már 
mindannyian a poklot, még vis-
sza is fogunk oda térni, de tovább 
kell játszani ezt az életet, hogy ne 
tántorítson meg semmi. Az Úrnak 
tervei vannak mindannyiunkkal, 

és azt akarja, hogy esetenként mi 
menjünk békét vinni, rendet tenni 
környezetünk hétköznapjaiba. 

Istenem! Hiszem, hogy te 
a próbatételeken át alakítod ki 
személyiségünket, hogy olyan-

ná váljunk, amilyenné Te akarsz 
látni minket, s egyúttal olyanná, 
amilyenné lennünk kell – a saját 
személyiségünkből eredően.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS éLET

Kedves Testvérek!

Szeptember 8-án a fél 9-es veni Sancte szentmise keretében Zsolt atya 
megáldotta a gyerekek iskolatáskáit, Isten kegyelmét kérve az új tanév 
kihívásaihoz és feladataihoz.

Szeptember 21-én Szentkirályon rendezték meg a Kecskemét városi és 
kerületi hittanos olimpiát, amelyen a 7-8. osztályos fiúk II. helyezést 
értek el. Csapattagok: Ádám Dominik, Dobi János, Golán Liam Colin, 
Hunyadi Miklós, Ivicz Gábor és Kasza Attila.
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Világszerte október 31-
én ünneplik a reformáció 
napját, ugyanis ezen a na-
pon függesztette ki Luther 
Márton a wittenbergi vár-
templom ajtajára a híres „95 
tételnek” nevezett dokumen-
tumát. Luther tettét a protes-
táns reformáció kezdeteként 
tartják számon, hiszen olyan 
fontos témákat érint a „95 té-
tel” mint a bűnbánat, vagy a 
bűnbocsánat.

A reformáció Isten sze-
reteten alapuló és men-
tőszándékú beavatkozása 
a világtörténelembe. Re-
ménység a hívők, útmutatás 
a megtévedtek, meghívás az 
együttműködni és együttgon-
dolkodni akarók, de figyel-
meztetés a hatalmaskodók és 
másokat leigázni akarók szá-
mára. Talán a József Attila 
fordításában megszólaló Lu-
ther Márton-sorok fejezik ezt 
ki legjobban: „S ha földön 
ördög nyüzsgene, És elnyel-
ni akarna, Meg nem riadnánk 
– ellene Győz hitünk diadal-
ma. A világi úr Tombolhat 
vadul, Semmit sem tehet; ő 
megítéltetett. Megrendül egy 
szavunkra. Él, áll az Ige iga-

zul, Akárki vesse-hányja. Tá-
borainkra száll az Úr Szent 
Lelke, adománya Jóhír, nő, 
család, Jószág, test, világ 
Veszhet, vihetik Veszendő 
kincseik, – Miénk marad az 
ország.” 

A társadalomban ma már 
egyre természetesebbé vá-
lik, hogy állandó változásra, 
megújulásra van szükség. 
Ahhoz azonban, hogy ez ne 
váljon a társadalom által sza-
bott igényekhez való puszta 
alkalmazkodássá, szükség 
van stabil pontokra, origóra. 
Ebben segíthet a reformáció 
példája, amely rámutat, hogy 
időről-időre, napról-napra 
szükséges felülvizsgálnunk, 
hogy jó irányban haladunk-
e. Az origótól valóban a cél 
irányába indultunk-e el vagy 
elsodródtunk útközben? A re-
formáció nagyjai számára ez 
az útjelző a Biblia tanulmá-
nyozása és az Istennel ápolt 
személyes kapcsolat volt. Ez 
olyan megrendíthetetlen biz-
tonságot nyújtott a számukra, 
amelyre mindenkinek szük-
sége van ma is. 

Mit jelent számomra a re-
formáció?

Nekem a reformáció nem 
csupán egy szép szó, vagy 
egy gyűjtőfogalom. Ezt kap-
tam örökségül a szüleimtől. 
Nem értettem, de jól esett a 
szomszédban lévő templom 
tornyára nézni. Biztonsággal 
töltött el, mint egy elit klub-
tagság melyet nem haszná-
lok, de van. Amikor tudom, 
mindig van valaki, aki meg-
hallgat, bíztat, erőt ad, ha már 
mindenki hátat fordít. Ez egy 
naponkénti harc, önmagam-
mal, a világgal, Istennel, ne-
kem ez a reformáció.

Darányi Márta Gabriella

REFORMÁTUS éLET

Alkalmaink
• Október 6. – Családos 
Istentisztelet, vasárnap 10 
óra
• Október 10. – Ifjúsági 
óra, csütörtök 16.30
• Október 18. – Bibliaóra, 
péntek 19 óra
• Október 24. – Ifjúsági 
óra, 16.30
• Október 27. – Újbori há-
laadó Istentisztelet úrva-
csorával, vasárnap 10 óra
• Október 31. – Reformá-
ció Emlékünnepi Isten-
tisztelet, csütörtök 18 óra 

Október a reformáció hónapja
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„Elmúlt a nyár, itt az ősz…”
Újra megnyíltak az óvoda kapui, 

ismét gyerekzsivajtól hangos az 
óvoda környéke. Két új, helyi kol-
léganő erősíti csapatunkat: Szabó-
né Tóth Andrea a Cica csoportban, 
Sándorné Baróti Orsolya a Csiga 
csoportban. 18 új kisgyermeket fo-
gadunk a kiscsoportban (Cica), 2 
kislányt a Maci csoportban.

A Csiga csoportnak hamar „szűk 
lett” az óvoda udvara, ezért buszok-
ra ültünk és kimentünk kukoricát 
törni Klári néni és Boldizsár bácsi 
nagy örömére. A szorgos munka 
után hatalmas rét hívogatott minket 
egy kis fékevesztett rohangálásra. 
Majd Boldizsár bácsi körbefuriká-
zott velünk a környező tanyák fele, 
a kocsi platóján nagyon jól éreztük 
magunkat. A betakarított termést 
megkaptuk, majd az oviban fel-
használjuk.

Alig szoktak be az újonnan ér-
kező kicsik, máris nagyszabású 
családi nappal köszöntöttük az 
őszt, bekapcsolódva a falu Szent 
Mihály-napi rendezvényébe, csat-
lakozva az iskola sportnapjához. 

Kapuinkat szélesre tártuk. Az ovi 
területén fantasztikus láda-vasút, 
gyerek-és felnőtt méretű gokartok, 
markoló, rugós lovacska, lufi hajto-
gatás és körhinta várta a gyerekeket, 
a kerítésen kívül pedig ugrálóvár, 
csúszdás légvár, mobil játszóház, 
az iskolában közös reggeli torna, 
futóverseny és egyéb játékok. Iz-
gatottan vártuk a traktorfelvonulás 
résztvevőit is.

Ebédre ízletes bolognai spa-
gettit főztek szorgos szülők és 

dajka nénik, és az anyukák ál-
tal hozott sütiknek is helyet kel-
lett szorítanunk a pocakokban. 
Remek nap volt, tele programok-
kal, játékokkal! Érdemes lenne 
ebből hagyományt teremtenünk, 
hogy intézményeink nyitott ka-
pui mellett az egész falu apraját-
nagyját megmozdító rendezvényt 
valósíthassunk meg a jövőben is!  
Köszönjük szépen a segítséget min-
denkinek!

Ádámné Maróti Erika
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Kolozsváron jártunk „Az úszás ünnepén”

Már öt éve hagyomány iskolánk-
ban, hogy részt veszünk Kecskeméten 
az Univer Kft. által rendezett 24 órás 
úszáson. Az öt alkalomból négyszer 
sikerült is megnyernünk a kisiskolák 
versenyét. A tavalyi tanévben nem 
csak úszóverseny volt, hanem egy pá-
lyázatot is hirdettek, amelyben az volt 
a feladat, hogy egy videót készítsenek 
az iskolák arról, hogy mit jelent szá-
mukra az úszás.

Ezen a pályázaton a like-ok segítet-
ték hozzá iskolánkat és a Kecskeméti 
Református Általános Iskola diákjait, 
hogy jutalmul Kolozsvárra utazhassunk, 
az ott első alkalommal megrendezendő 
Univer 24 úszóversenyre. Ezúton is kö-
szönjük mindenkinek, aki hozzásegített 
bennünket a győzelemhez.

Szeptember 27-én indultunk Ko-
lozsvárra, 22 gyerek és 4 kísérő. Az 
első nap az utazással telt, majd egy 
gyönyörű szállodába érkeztünk. Meg-
pihentünk szobáinkban, majd elfo-
gyasztottuk a finom vacsorát.

A második napon reggel a kolozs-
vári uszodába indultunk. Nagyon jó 
érzés volt, hogy kiemelt vendégként 
kezeltek bennünket, többször megtap-
soltak minket és Hosszú Katinkával 
együtt képviselhettük Magyarországot. 
Mi úsztunk az első időpontban és a 
mellettünk lévő sávban Katinka úszott. 
A mi első úszónkkal, Kovács Jankával 
egyszerre ugrottak a vízbe. Mindenki 
nagyon ügyes volt, végigúszta az órát. 
Ebédre pizzát kaptunk. Jutalmul min-
denki nyakába érem került, oklevet is 

kaptunk, és egy-egy ajándékcsomagot 
is. Délután egy kis városnézésen vol-
tunk az éppen fesztiválozó belváros-
ban.

A harmadik napra a hazautazás 
maradt. Még egy ebédre megálltunk 
Nagyváradon, majd elbúcsúztunk Ro-
mániától.

Óriási élmény volt számunkra ez 
a három nap. Köszönjük Baukó Feri 
bácsinak azt, hogy idáig eljuthattunk, 
hiszen eddig ő szervezte az Univer 
úszásokat, az Univer Kft.-nek a lehető-
séget, a szuper ellátást, az ajándékokat, 
a gondoskodást, a kísérő tanároknak a 
türelmet és a munkát!

Jövőre újra „Univer 24, Az úszás 
ünnepe”!

Dr. Steklács Jánosné

MEGHÍvÓ  
A Szentkirályi Általános Iskola az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett

megemlékezését 2019. október 22-én, kedden 12 órakor tartja a művelődési házban.
SZABADNAK SZüLETTéL ünnepi műsor a 7. osztály előadásában.

Felkészítő tanár: Ádámné Péli Andrea és Katzné Almási Zsuzsanna.
Az ünnepi műsor előtt 11:30 órakor koszorúzást tartunk a Hősök emlékművénél.

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre, ünnepeljünk együtt!



Szeptember 7-én reggel lelkes 
édesapák gyülekeztek a játszótér kö-
rül, no nem az eszközök kipróbálása 
volt a céljuk, sokkal inkább, hogy 
önkéntes munkájukkal biztonságo-
sabbá tegyék a gyermekek számára a 
szabadban szórakozást. Ha jó az idő, 
nem ritka, hogy húsznál is több gyer-
mek veszi igénybe a közösségi teret, 
ezért is volt nagyon fontos a terület 
bekerítése.

Pullai Béla vezetésével és Kutasi 
István segítségével az apukák szor-
gosan nekiláttak a feladatoknak. Bár 
még együtt csapatként nem dolgoz-
tak, ez a tempón és az összhangon 
nem látszott, az eredmény pedig ki-
váló. Kedves Bene László, Kovács 

Károly, Horváth Gábor, Kozma Pé-
ter, Varga Ottó, Homoki-Szabó Pál, 
Jánosy Nándor, Jánosy Jenő és Kiss 

József – hálásan köszönjük munká-
tokat!

Kozma-Gyenes Tünde
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Segítő kezek a biztonságért!

Boldogságóra program az Óvodában
A Szentkirályi Óvoda idén július-

ban először vett rész a Jobb Veled a 
Világ Alapítvány által meghirdetett 
Boldog Óvoda és Iskola pályázaton. 
Intézményünk vállalta, hogy a Bol-
dogságórák élményét beépíti az 5-6 
éves gyermekek óvodai programjába. 
A cím elnyerésének feltétele volt, hogy 
a 2019/2020-as tanévben legalább ha-
vonta 1 boldogságórát tartsunk a gye-
rekeknek. 

Nagy örömünkre pályázatunk si-
keres volt! 2019. szeptember 18-án a 
Budapesti Kongresszusi Központban 
került sor a nagyszabású díjátadó ün-
nepségre számos neves előadó és a 
korábbi évek nyertesei közreműködé-
sével.

A program fővédnöke Prof. Dr. 

Bagdy Emőke, kiemelt küldetése pe-
dig az, hogy a pozitív pszichológia 
eredményeire építve adjon ötleteket és 
módszertani segítséget a pozitív élet-
szemléletre való képesség fejlesztésé-
hez az óvodások számára.

A Boldogság órák sikeres megva-
lósítását ingyenes továbbképzés, szak-
mai módszertani anyag támogatja. A 
gyerekek 10 egymásra épülő témán 
keresztül fokról fokra ismerhetik meg 
a boldogság különböző összetevőit, 
feltételeit.

Hálásak vagyunk ezért a nagyszerű 
lehetőségért és szívből reméljük, hogy 
hozzájárulhatunk a programban részt 
vevő gyermekek boldogságszintjének 
növekedéséhez!

Hádingerné Harnos Ildikó

SZENT MIHÁLY NAPI vIGASSÁG
Több évi tapasztalás után megál-

lapíthatjuk, immár hagyománnyá vált 
településünkön a Szent Mihály nap 
vigassággal történő megünneplése. A 
látványos babakocsis és traktoros fel-
vonulás sok érdeklődőt, és nézőt von-
zott.

A főzőverseny nem szokványos 
keretek között zajlott. Mivel a határ-
időig csak a két tanyagondnokunk je-
lentkezett, nem a fakanálért, hanem a 

gulyásleves jobb elkészítéséért folyt a 
küzdelem. Az elkészített finom gulyás-
levesből mindenki ehetett, akár repe-
tázhatott is. A háromtagú zsűri, Bódog 
Szabolcs, Kökény Imréné és Bodorné 
Klárika voltak. A zsűrinek, Kovácsné 
Lázár Ilona gulyáslevese ízlett jobban. 
Persze ez nem jelentette azt, hogy a 
másik főző Deák Béla étele nem lett 
volna finom, és kelendő.

Első ízben került megrendezésre a 

sütőverseny. Nyolc süti érkezett. Az 
első arany habverős győztesünk Var-
gáné Urbán Gizella, „Hédi kedvence”, 
második Gömöri Balázsné, „Fekete ró-
zsa”, a harmadik Kozma-Gyenes Tün-
de lett, „Borotai krémes” sütemé-
nyével. Köszönet Kozma Gyulának, 
bádogosmester világbajnokunknak, az 
arany habverő vándordíj elkészítésé-
ért. A vigasságról készült fotókat a 12. 
oldalon találják.



Született: Sebők Patrícia 
2019. 09. 05. anyja neve: 
Nagy Franciska.

Elhalálozott: Kovács Jánosné 
születési név: Bagi Erzsébet élt 77 
évet.

Házasságot kötött: Katz Lil-
la és Lendvai Ádám 2019. 09. 

05., Takács Zoltán és Kalányos Ani-
cuta 2019. 09. 14., Szabados Hajnalka 
Csilla és Kovács Gyula 2019. 09. 20.
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Rakott fasírt
Előkészítés: 1 óra    Sütés: 40 perc

Hozzávalók: 60 dkg darált ser-
téshús, 1,5 kg burgonya, 2-3 szelet 
szikkadt kenyér, 2 gerezd fokhagyma, 
6 tojás, 5 nagy vöröshagyma, 2 szelet 
húsos szalonna, zsiradék, só, bors, 
majoránna.

A besamelmártáshoz: 1 evőkanál, 
2 evőkanál liszt, 5 dl tej, 1 dl víz, só, 
fehér bors.

A burgonyát meghámozzuk, kari-
kára vágjuk, sós vízben előfőzzük. A 
tojást keményre főzzük, felszeleteljük. 
Az 5 fej hagymát karikára vágjuk, 
serpenyőben sötét zsemleszínűre süt-
jük épp egy kicsi olajban. A kenyeret 
vízben vagy tejbe beáztatjuk. A darált 
húst összekeverjük a kinyomkodott 
kenyérrel és a fűszerekkel: sóval, 
borssal, majoránnával és zúzott fog-

hagymával (fasírtmasszát 
készítünk belőle). A szalon-
nát apró kockákra vágjuk, 
kicsi olajon félig lepirítjuk 
egy serpenyőben. 

Besamelmártást készítünk a hoz-
závalókból. Egy magas falú tepsit 
vagy jénait kizsírozunk. A főtt krump-
li felét a jénai aljába tesszük. Erre 
rakjuk a fasírtmassza felét, betakar-
juk a tojásszeletekkel, arra rakjuk az 
olajos sült hagymát, és megszórjuk a 
szalonnadarabokkal, meglocsoljuk a 
besamelmártás harmadával. Ezt még 
egyszer ismételjük, a tetejére krump-
li és besamelmártás jön. 200 fokos 
sütőbe tesszük, körülbelül 40 percig 
sütjük.

Trükk: Tálalásnál adhatunk még 
hozzá sült hagymát és főtt tojást, 
megszórhatjuk friss petrezselyem-
zölddel. 

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK Anyakönyvi hírek

Igazi nyári meleggel indult a hónap, 
1-én 35 C fokkal. Ezután lassú lehülés 
következett egészen 16-ig, de 20 C alá 
nem csökkent. Ezt néhány napos igazi 
szép őszi idő követte. 20-a körül néhány 
napra hűvösebbre váltott az idő, ekkor 
a mélyebb fekvésű helyeken megjelent 
a dér. Csapadékos napok voltak bőven, 
elegendő esővel, ami nagyon kellett az 
őszi talajelőkészítő munkálatokhoz, 
megalapozva a jövő évi gabonatermést. 
Csapadék viszonyok: 3-án 0,1 mm, 7-én 
17,2 mm, 8-án 0,2 mm, 9-én 16,7 mm, 
12-én 0,2 mm, 16-án 6,2 mm, 24-én 8,5 
mm, 25-én 3,6 mm, 26-án 3,3 mm, 30-
án 0,3 mm. Összesen: 56,3 mm. A sok-
évi átlag 34 mm.

Vecsei

SZEPTEMBER
IDőJÁRÁSA

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja Szentkirály község önkormányzata. Felelős kiadó 
Szabó Gellért polgármester. Telefon: 06 76 597 011. E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu.
Felelős szerkesztő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna iskolaigazgató, Balázs Hajnalka lel-
kész, Kenyeres Ambrusné, Takácsné Kis Márta, Kenyeres Dénes, Dr. Kenyeres 
Tibor, Kutasi Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó Gellért polgármester. 
Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos 
u. 13. telefon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmondo@gmail.com
Az újságcikkek leadási határideje minden hónap 3-ig, lehetőleg elektronikus 
formában a fenti címre.
Készül 350 példányban. Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske, telefon: 06 
76 441 519. Felelős vezető: Tóth Géza.
A hírmondóval, és a hirdetésekkel kapcsolatos további információk a www.
szentkiraly.hu honlapon. 

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 

településeken szántót, legelőt, kaszá-
lót 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 földterület gazdasági épü-
lettel: Szentkirályon a Jász út és a 
Templom dűlő közelében eladó 2,7 ha 
terület (1,7 ha legelő, 0,9 ha szántó) a 
rajta lévő 8x60 m nagyságú gazdasági 
épülettel. A terület bekerített, állattartás-
ra is alkalmas telep. Érd: 06-30/33-63-
203 telefonon.

* Tűzifa eladó: Száraz félkemény 
(ecetfa) ölfa, Szentkirályon helybe szál-
lítva, 2.600,- Ft/mázsa eladó. Érd.: Ku-
tasi Ferenc, 20/973-4922

őszi érdekességek a természetben
Nem volt különösebb ez a nyár, és 

mégis tartogatott eltéréseket az előző 
évekhez képest. Persze ezt sokan nem 
veszik észre. Itt van mindjárt, hogy 
nagyon kevés fecske volt. A másik 
légi vadászból, a denevérből is szin-
te nem lehet látni, pedig néhány éve 
szeptember végén, október elején sok 
röpködött esténként. Oka valószínűleg 
az, hogy nagyon lecsökkent a repülő 
rovarok száma, mely tápláléka mind-
két fajnak. A múlt hónap 17-én fehér 

gólya körözött a falu fölött, és északra 
tartott. Valószínű, eltévedt. Az akácok 
többször is virágoztak. Ritka látvány 
szeptember végén virágba borult meg-
gyfa.

Sajnos nagyon sok a vándor-, és a 
márvány poloska. Az előbbi Afriká-
ból, a másik kelet Ázsiából származik. 
2013-ban észlelték először hazánkban. 
Kevés jelent meg a szintén Ázsiából 
származó harlekin katicabogárból is.

v.f.



Képek a Szent Mihály Napi vigasságról


