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Az első felelős magyar
kormány 1848-ból

Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékezetére az óvodások, és az általános iskolások részvételével megemlékezést és koszorúzást tartunk 2013. március 14-én csütörtökön
10.30-kor a Hősi emlékművünknél. Utána 11
órai kezdettel a Művelődési házban községi
ünnepség az általános iskola szervezésében.
Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

A hagyományoknak megfelelően a
„Vágó János” Gazdakör szervezésében
idén is megrendezésre kerül
a Március 15-i bankett
Az ünnepi műsorral egybekötött megemlékezés
2013. március 15-én, pénteken 18 órakor
kezdődik a Művelődési Házban.
A vacsora marhapörkölt lesz, melyhez – a
szokás szerint – italról, süteményről minden
résztvevő maga gondoskodik.
Kapcsolódó írás a 4 oldalon.

Meghívó
Szeretettel várunk a közös megemlékezésre és
egy kis beszélgetésre minden kedves érdeklődőt!

A Szentkirályi Általános Iskola március 15-i
ünnepségét 2013. március 14-én, csütörtökön
11 órakor tartja a művelődési házban.

Ma született a magyar szabadság!
Megemlékezés a 6. osztály előadásában.
Felkészítő tanár: Dr. Steklács Jánosné

Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!
A TARTALOMBÓL: Évfordulós táncosbál ..... 2. oldal • Testületi ülésen történt ..... 3. oldal • Ifjúsági
találkozó a Lakiteleki Népfőiskolán ..... 4. oldal • Garabonciás diák ..... 5. oldal • Katolikus élet ..... 6.
oldal • Református élet ..... 7. oldal • Álmom a család ..... 8. oldal • Farsangi vigadalom és sokadalom .....
9. oldal • Figyelem! ..... 10. oldal • Versenyeztek szépíróink ..... 11. oldal • Hirdetések ..... 12. oldal •
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Évfordulós „Táncosbál”

Tánccsoportunk megalakulásának
20. évfordulóját ünnepeltük az immár
hagyományosnak mondható Farsangi
Bálon. Táncműsorunk az elmúlt 20
évre emlékezett „Miénk ez a Tánc!”
címmel. Műsorunknak azt a címet
is adhattuk volna: „Régi táncok új
köntösben”, ugyanis a produkciók
megidéztek egy-egy régi táncot napja-

ink zenéjével, stílusával frissítve. Így
próbáltuk meg a múltat összekötni a
jelennel. Több, mint száz táncos lépett
parkettra. A legkisebbek még csak
négy-öt évesek, a legidősebbek pedig
azok, akik húsz évvel ezelőtt kezdték.
Nekik már a gyermekeik is a csoport tagjai, és ott táncoltak a többiek
között. Ünnepi, évfordulós táncunk a

Monti csárdás volt, melyben az alapító tagoktól a jelenlegi ifi táncosokig
együtt táncolt 4 generáció, összesen 44
táncos. Farsangi bál lévén természetesen nem maradhatott el a látványos
jelmezfelvonulás sem. Ötletesebbnél
ötletesebb maskarák léptek színpadra:
pl. Flintstones család, kulcsok, pelenkás kisifik, meggybefőtt, pénzautomata, könyv, madárijesztő… és még
sorolhatnám. A fergeteges produkciók
után a vendégek is táncra perdültek és
folyt a mulatozás kivilágos-virradatig.
Vendégünk volt: Szabó Ádám „harmonikás”. A tombolasorsoláson rengeteg ajándék talált gazdára. Nagyon
hálásak vagyunk a vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, szülőknek, hogy
minden évben számíthatunk segítségükre!
Együtt mulatott a falu apraja-nagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang farka!
Szentkirályi Tánccsoport
Takácsné Kis Márta

2013. március

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

3. oldal

A képviselő-testület február 26-ai ülésén történt
A képviselő-testület február 26-án tartotta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletének megalkotása,
a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyása az óvodai beiratkozás
időpontjának, valamint az általános iskola felvételi körzethatárok megállapítása. Az
ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotására került sor.
A polgármester előterjesztésében elmondta,
hogy a 2013. évi gazdálkodási feladatok
végrehajtását alapvetően meghatározzák a
2012-ben hozott bérpolitikai és szociális
intézkedések, kötelezettségvállalások, valamint a közigazgatás átszervezése. A saját
bevételek növelésének kényszere egyik
kiemelt jellemzőjévé válik a tervezésnek. Az
állami források szűkössége, a saját bevételek
növelésének korlátai felértékelik a pályázati
lehetőségeket. A testületi ülést megelőzően
az intézményvezetőkkel, ágazati vezetőkkel
és a szülői közösségek képviselőivel a rendelet-tervezetet megvitatták, és néhány módosító javaslattal (óvodánál a továbbképzésre
tervezett összeg növelése, a tanyagondnoki
szolgálatnál továbbképzésre, iskolában egy
fő felmentésére keret biztosítása) a testület
felé elfogadásra javasolták. Arról is tájékoztatott, hogy a tervezetben benne van a
Tiszauggal Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évre vonatkozóan már elfogadott
költségvetése, mely tartalmazza a köztisztviselők 10 %-os illetménykiegészítését és
cafetéria juttatását, továbbá az e juttatásban nem részesülő állandó munkakörben
alkalmazott önkormányzati dolgozók részére
havi 8 ezer forint étkezési utalvány biztosítását, az arra jogosultak részére munkaruha
térítést évente egy összegben 15 ezer forint
egységesen. Étkezési térítési díj emelésével
nem számolunk, a Művelődési Ház bérleti díja nem változik, változik azonban a
Tornacsarnok bérleti díja a képviselő-testület
előző ülésén hozott határozatában foglaltak
szerint, valamint a gyógymasszázs díja 800
(fél kezelés) illetve 1.500 (egész kezelés)
forintra. További módosításként javasolta a
Tiszakécskei Tűzoltóság részére 800 ezer

forint biztosítását, a Szentkirályi Polgárőrség
részére 500 ezer forint támogatást. Így a
költségvetési bevételek és kiadások főös�szege 205.400 ezer forint lenne forráshiány
nélkül. Fejlesztési céljaink között szerepel a
tornacsarnok és a Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése, valamint a Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő fejlesztése.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
a rendeletet az elhangzott módosító javaslatokkal.
Ezt követően a belső ellenőr 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató került
napirendre, mely szerint az elmúlt évben
az alábbi ellenőrzések történtek: Az önkormányzathoz tartozó intézmények (Általános
Iskola, valamint az Egészségház és házi
segítségnyújtás) 2011. évi állami normatív
támogatás igénylésének jogszerűsége. Az
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az
intézmények körültekintően veszik számba
az állami normatív támogatást megalapozó
létszámokat, feladatmutatókat. A feladatmutatók helyes számbavétele eredményeként
pontos adatokat szolgáltatnak az állami normatív támogatás igényléséhez, elszámolásához. Fontosnak tartja az ellenőrzés, hogy az
intézmények a jövőben is hasonló szakszerűséggel kísérjék figyelemmel a feladatmutatók alakulását. A fentieken túl ellenőrzésre
került a közös hivatal belső szabályozottsága. Megállapítást nyert, hogy a közös hivatal
előrelátóan és körültekintően gondoskodott a
belső szabályzatok megalkotásával a szabályozottság biztosításáról. Alkalmazkodott az
államigazgatás átszervezéséhez és az azzal
járó átalakult szervezet szabályos működésének követelményrendszeréhez. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag
elfogadta.
A következő napirendi pont keretében
a polgármester arról tájékoztatott, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megkeresése alapján az általános iskola felvételi
körzethatárok megállapításához véleményezni kell az érdekelt települési önkormányzat
beiskolázási körzetét. A megkeresés szerint
a Szentkirályi Általános Iskola és Zeneiskola
felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével. A fentieket a képvise-

lő-testület egyhangúlag jóváhagyta.
Döntés született arról is, hogy az óvodai
beiratkozás időpontja 2013. április 15-16
(hétfő-kedd) 8-12 óráig.
A testület egyhangúan támogatta a Kada
Elek Szakközépiskola tanárának kérését,
mely arra vonatkozott, hogy a falunkbeli
Pekár Erika 11. osztályos tanulójuk több
országos gyors- és gépíróverseny győzteseként idén júliusban a Belgiumban rendezendő világbajnokságon indulhasson. A
részvétel tetemes költségeihez a testület 100
ezer forint támogatást biztosított.
Az ülés végén Kovácsné Lázár Ilona
képviselőtag felvetette, hogy egyrészt az
erdőkitermelések miatt a nagysúlyú teherautók teljesen tönkre teszik a Kocséri kövesutat, de a többi földutat is, másrészt a gazdák
felszántják az utakat, lehetetlenné téve rajtuk
a közlekedést. Felvetette még az Óvoda
részére történő friss zöldség felvásárlásának
megszervezését, valamint a helyi vállalkozók közül a legjobban adózók összehívását
egy beszélgetésre, egymás munkájának megismerésére. Fontosnak tartaná még, hogy a
vállalkozók, őstermelők, és a közfoglalkoztatásban résztvevők találkozzanak, ki-ki a
munkaerőigényét a közfoglalkoztatottakból
fedezze, elősegítve ezzel a külföldi vendégmunkások számának csökkenését.
Bimbó Ferenc képviselőtag javasolta a
lakosság figyelmét felhívni a fanyesedékek összegyűjtésére, mely az önkormányzat
intézményeinek fűtésére szolgálna.
A polgármester válaszában elmondta,
hogy a földutak használatával kapcsolatban
az erdőtulajdonosok és a földművelők részéről kialakult egy sajátos vélemény, a földutak karbantartása viszont az önkormányzat
feladata. Nem tudom, hogyan lehetne ezt a
dolgot kezelni. Talán helyi rendeletet kellene
alkotni arra vonatkozóan, hogy aki tönkre
tette az utat, az hozza is rendbe, ám ennek
érvényesítése, szankcionálása kérdéses. A
vállalkozók összehívásának akadálya nincs,
március végére lehet tervezni. Az Óvoda
friss zöldséggel való ellátásával egyetért,
az ami itt helyben megterem és helyben is
marad, az a legértékesebb. A fanyesedék
összegyűjtésére a felhívást ki fogja küldeni.

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Nincs szükség "személyi igazolványra" a beiratkozáshoz
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezúton tájékoztatja a szülőket, hogy a médiában megjelent téves beszámolókkal szemben, az óvodai beiratkozáshoz a szülőknek
nem kell „személyi igazolványt” készíttetniük gyermekük számára. Az óvodai felvétel szabályait rögzítő miniszteri rendelet
úgy fogalmaz: „Az óvodai beiratkozáskor
be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő
személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát”. A gyermek számára a születési anyakönyvi kivonat alapján
kiállított lakcímkártya hátoldalán található
a személyi azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolvány tehát
nem más, mint a gyermek lakcímkártyája.
Bár a lakcímkártya önmagában elegendő a
gyermek hiteles azonosítására, de akadnak
olyan óvatos intézmények, ahol az anya-

könyvi kivonat bemutatását is
kérik. Ez felesleges ugyan, de
nem jogszerűtlen. Ellenben, ha
az óvodavezető a beiratkozás
alkalmával a szülőtől a gyermek részére kiállított „személyi igazolvány” bemutatását
kéri, ahogy az a sajtóban elhangzott, jogszerűtlenül jár el.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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VÉR NÉLKÜLI FORRADALOM MAGYARORSZÁGON
A XIX. század első felében reformfolyamat zajlott hazánkban. A nemzet a haladó szellemű politikusok révén átalakulóban
volt. 1848. kora tavaszán egész Európában
forradalmi hangulat söpört végig. Palermóban kezdődött, Nápoly, Párizs, München
után március 13-án már a Habsburg birodalom fővárosát, Bécset is elérte. A bécsi
forradalom hírére a Pozsonyban ülésező
magyar országgyűlés küldöttsége Széchenyi István és Kossuth Lajos vezetésével úgy
döntöttek, hogy felutaznak Bécsbe, a királyi
udvarba. Március 15-én aztán Pesten is kitört a forradalom. A fővárosi fiatalság Petőfi,
Vasvári, Jókai és mások vezetésével tüntetést szerveztek a belvárosban több helyszínen. Nyilvános tüntetéseken adtak nyomatékot követeléseiknek. A felvonulások
során csatlakoztak hozzájuk az egyetemek
hallgatói, tanárai, majd az utcai járókelők is.
Az eső ellenére a tömeg egyre nőtt. A nap
folyamán Jókai több helyszínen felolvasta a
12. pontot, Petőfi pedig elszavalta a Nemzeti
dalt. Tették mindezt a tömegek lelkesedése
és ovációja kíséretében. Március 15-én a
Pesten felvonuló fiatalok és tüntető tömegek kivívták a magyar sajtószabadságot,
kiszabadították börtönéből a politikai okok
miatt elítélt Táncsics Mihályt. Az országgyűlés küldöttsége is jelentős eredménye-

ket ért el Bécsben. Ugyanis az uralkodói
ígéret birtokában a király kinevezte az első
felelős független magyar minisztériumot. A
miniszterelnök Batthyány Lajos lett. Miközben Európában mindenhol vér folyt az ilyen
megmozdulásokon, addig a Pesten zajló
nagyszerű és igen eredményes forradalom
idején nem szennyezte vér az eseményeket.
Magyarországon a legvértelenebb, legbékésebb hatalomváltás ment végbe. Joggal, és
büszkén írta március 15-én gróf Széchenyi
István naplójába: Batthyány Lajost és Kossuthot kell támogatni! Hallgatni kell minden gyűlölségnek, ellenszenvnek, minden
becsvágynak. Ez tette lehetővé azt, hogy a
független és önálló magyar kormány lehető legbékésebb, legalkotmányosabb úton
jöjjön létre. Néhány zseniális magyar politikus okosan használta fel a változás adta
lehetőségeket és végrehajtotta a régóta várt
változásokat, V. Ferdinánd király pedig jóváhagyta. A fővárosi forradalmi események
híre, néhány nap alatt jutott a vidéki hatóságok, és a lakosság tudomására. Kecskemétre, és a környező településekre 16-án az
esti órákban érkezett meg a Pesti forradalom
híre. Másnap a hírös városban kitűzték a
városházára a nemzetiszínű zászlót. A polgárok is fellobogózták házaikat, és feltűzték
ruháikra a kokárdát. A lakosok egyetér-

tettek a forradalom eszméivel. Mindenhol
követelték helyi szinteken is a változtatás
szükségességét. Kecskemét város képviselői 17-én már üléseztek, ahol fontos változások mellett döntöttek. Magukévá tették a
Pesti forradalmi eseményeket. Megkezdték
a nemzetőrségbe jelentkezők toborzását,
és összeírását. A következő hónapokban,
mint egy 900 férfi jelentkezett nemzetőri
szolgálatra. Négy őrtornyot állítottak fel a
városban, megszervezték az őrzés-védelmet, és a kiképzést. Rövidesen megválasztották a tisztikart. A helyi városatyák fontos
rendeleteket hoztak a forradalom tavaszán,
biztosították ezzel az országos nagypolitika
sikereit is. Bekapcsolódtak a nemzetőr zászlóaljak, május 15-től a honvédzászlóaljak
szervezésébe és felszerelésébe. hitet tettek a
forradalom eszméje és a szabadság mellett.
A kibontakozó szabadságharcban mintegy
8000 kecskeméti illetőségű nemzetőr illetve
honvéd verbuválódott különböző honvédzászlóaljakban, vagy huszárezredben. Sokan hullajtották vérüket, áldozták életüket
a haza szabadságáért és függetlenségéért
vívott harcokban. Kecskemét városa és az
egész vármegye a lehetőségéhez képest jelentős áldozatot hozott a másféléves szabadságküzdelem idején.
Kenyeres Dénes

Ifjúsági Találkozó a Lakiteleki Népfőiskolán
Március 2-án szombaton a szentkirályi
fiatalok képviseletében a Lakiteleki Népfőiskola felé vettük az irányt. A rendezvény,
melyen a környező települések: Lakitelek,
Nyárlőrinc, Tiszaalpár és Szentkirály fiataljai
vettek részt, Kis Márta népfőiskolai dolgozó
szervezésében valósulhatott meg. A rendkívüli gondolatokat beindító esemény célja
az volt, hogy megmutassuk és megismerjük
környezetünk településeinek közösségi életét. A mi feladatunk Szentkirály, fiatalokat
egybegyűjtő közösségeinek bemutatása volt.
A délután egy kis ismerkedéssel és bemutatkozó játékkal kezdődött, hogy mindannyian feloldódhassunk egymás társaságában, s
a későbbi közös gondolkodás zökkenőmentes legyen. Miután egymást megismertük, a
falvakban működő közösségek bemutatására került sor. Szentkirályt bemutató prezentációnkban igyekeztünk kis falunk legkülönfélébb csoportjait megmutatni, hogy
a környező települések megismerjék és láthassák, a közösségi élet hogyan is fogja ös�sze és teszi együtt gondolkodó emberekké a
szentkirályiakat. Előadásunkat T. Nagy Rita
kezdte a katolikus közösség bemutatásával,
majd Vörös Bogi a Káté református együttes,
Prikkel Petra a zeneiskola és a karate közösségformáló erejét ismertette. Ezután Gyurján
Rajmi mutatkozott be, mint a SZIKE leendő
elnöke, s mint a JOV egy oszlopos tagja. Az
előadást Takács Reni bemutatójával zártuk,

aki a mindenki által
jól ismert Szentkirályi
Tánccsoport életéről
számolt be.
A települések közösségi életének megismerése után közös
gondolkodás
következett, melyben a saját tapasztalatainkból
merítve igyekeztünk
segíteni egymásnak. A
20 fiatal együtt gondolkodott azon, hogy
mit kellene változtatni, újra kezdeni, vagy
elindítani az egyes településeken. A közös
beszélgetés során általános tapasztalatként
könyvelhettük el, hogy a legnehezebb feladat megtalálni azt az eszközt, ami vonzóerőt
jelenthet a mai fiatalok számára. Sajnos a
fiatalság közösségi élete minden településen
hanyatlófélben van, ezért volt nagy jelentősége ennek a találkozónak. Reménykedünk
abban, hogy egymás tapasztalataiból tanulva,
megerősíthetjük az összetartást az egyes településeken és azok között is.
A találkozót mindenképpen sikeresnek és
eredményesnek ítéltük, hiszen a témában való
gondolkodás mindannyiunkban felébresztette
a tenni akarás és a lehetőségek kiaknázásá-

nak vágyát. Kezdőlépésként mind az ötünk
fejében ugyanaz a gondolat érlelődött meg: a
SZIKE megújításában, aktív működésében és
Rajmi szavaival élve a „vérfrissítésben” látjuk a megoldást. Ahhoz azonban, hogy bármilyen eredményt is tudjunk elérni nem csak
azokra a kulcsemberekre van szükség, akik
megteszik a kezdő lépéseket, hanem Rátok
is szentkirályi fiatalok, akiktől olyan sokszor
halljuk: „De jó lenne…!”. Ezért is minden jövőbeni rendezvényre nagyon várunk Benneteket, ahová feltétlenül hozzátok magatokkal
a pozitív hozzáállásotokat, s a fiatalos lendületet, hiszen ez az egész csakis Rajtunk áll!
Takács Renáta és T. Nagy Rita
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garabonciás diák
Nagy Ferenc miniszterelnök esete
a proletárdiktatúrával
A régi római időkben, a királyság
korszakát váltó köztársasági korban igen
sokat adtak az erkölcsre, az erkölcsi
tisztaságra és sokra értékelték azt, aki
a maga két kezével foglakozik mezőgazdasággal, földmívességgel. Vidéki,
s talán paraszti származásúnak tulajdonítják a hétszeres konzult, Mariust (Kr.
e. 157. – 87.). De még inkább az ősi
római erény és erkölcsösség példányképének tartják ma is Cincinnatust (Kr.
e. 519-430). Földművesből lett Kr. e.
460-ban konzullá, midőn Róma még
csak a várost, s környékét jelentette. Két
év múlva, a város ellenséges körülzárásakor diktátorrá választották. E hírt
éppen szántás közben kapta, a hagyomány szerint. Rögtön Rómában termett,
gyorsan összeszedte a fegyverfogható
legénységet s az ellenséget legyőzte.
A 16. napon már lemondott diktátori
állásáról s ismét birtokára vonult vissza,
az „eke szarva mellé”, mint mondotta. A
még nem birodalmi nagyzolásba fulladó
régi, köztársasági Rómában a legszebb
erényként a földművelést tartották.
Bízvást nevezhetjük a magyar
Cincinnatusnak néhai Nagy Ferenc politikust, miniszterelnököt, aki a közelmúltban az országos híradásokra is bekerült.
No, egyelőre nem a munkásságának
átfogó értékelésével, hanem egy vele
megesett bolsevik pimaszság elszenvedőjeként.
Nagy Ferenc 1903 októberében
– tehát 100 éve született a Baranya
megyei Bisse községben, hűséges, református gazdálkodó családban. Szülei 15
kataszteri holdon gazdálkodtak, amelyben elemi iskolai tanulmányai után maga
is részt vett, de fuvarozást, favágást is
vállalt, s 22 holdra növelte a családi gazdaságot. Komoly önképzést is folytatva,
a húszas években már írt cikkeket a helyi
lapokba. 1929 januárjától kezdve írásait
a Pesti Hírlap is leközölte, amivel országos hírnevet szerzet magának. Megírta
szülőfaluja, történetét is egy pályázatra.
1930-ban Tildy Zoltánnal együtt
megalapítója volt a Független KisgazdaFöldmunkás és Polgári Pártnak. 1939ben a párt Baranya megyei listájáról
bejutott az Országgyűlésbe. Mint hívő
ember, háború és németellenes volt, ezért
1944 tavaszán, hazánk német megszállásakor a Gestapo (német titkosrendőrség)
őrizte vette, s csak fél év múlva enged-

ték el. A nyilas hatalomgyakorlás idejét
illegalitásba vonulva töltötte. A front
elvonulása után nekilátott a kisgazdapárt
újjászervezésének, 1945 augusztusában
a párt elnökévé választották. Még 45
tavaszán az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe
választották be, s újjáépítési miniszterként is tevékenykedett. Az 1945 novemberi országgyűlési választásokon képviselő lett, s 1946 februárjáig a nemzetgyűlés elnöke is volt.
1946. február 4.- én miniszterelnökké választották, amely tisztséget 1947.
június 1. napján történt lemondásáig
viselt. Kormányzati időszakához fűződik
a forint, mint új pénznem és fizetőeszköz
bevezetése 1946. augusztus 1. napjával, s
ez idő alatt kellett aláírnia kormányának
a párizsi békeszerződést, ’47. február
10.-én, a háború hivatalos lezárásaként.
Tárgyalt Moszkvában, Londonban és
Washingtonban is, ott visszaszerezte a
Magyar Nemzeti Banknak a háború alatt
amerikai kézre jutott aranykészletét.  
Ellenezte a kommunista nyomulást
a rendszer polgári demokratikus konszolidációjára törekedett. Ellenezte az
erőltetett iparosítással járó hároméves
terv elfogadását is. A szabad választások
biztosítását, a békeszerződés aláírását és
a megszálló csapatok kivonását tekintette három legfontosabb feladatának, arra
törekedve, hogy az átmenet a társadalmi
nyugalom megőrzésével menjen végbe.
Tárgyilagosan értékelte Magyarország
helyzetét, hiszen tisztában volt azzal,
hogy hazánknak szívélyes viszonyt kell
ápolnia a Szovjetunióval, másfelől azonban felismerte a diktatúra fenyegetését a kommunista párt törekvéseiben.
A rákosista Magyar Dolgozók Pártja
viszont teljhatalomra törekedett. A polgári parlamentarizmust, népképviseletet
csak színjátéknak tekintették, amelynek
a leple alatt gátlástalanul építették egyeduralmukat. Az Országgyűlés többi pártját
állandóan a demokrácia megsértésével,
alaptalan vádakkal vádolták, folyamatos elhatárolódásokat, kizárásokat követeltek tőlük saját embereikre nézve.
Mindemellett saját emberiket becsempészték a többi pártba, hogy belülről
is bomlasszanak. Ez a szalámitaktika
„eredményes” volt a kisgazdapárt esetében is. Elérték Sulyok Dezső kizárását,
1947. február 25.-én pedig elhurcoltatták
Kovács Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát.
Valójában Ortutay Gyula és Tildy Zoltán
kisgazda politikusok is Rákosihoz voltak
„bekötve”, fontos kérdésekben onnan

kaptak „ukázt.” Érthető, hogy a gerinces,
hívő Nagy Ferenc szálka volt Rákosiék
szemében. 1947. május 28.-án a miniszterelnökségen letartoztatták személyi
titkárát, Kapócs Ferencet, majd június
1. napján, Svájcban ahol szabadságát
töltötte, lemondásra kényszerítették.
A hazaárulás vádját lebegtetve, illetve
fia elrablásával zsarolták ki a lemondását. A lemondásának közlését meg sem
várva, már május 31-én kinevezték az új
miniszterelnököt, a kommunista társutas
Dinnyés Lajost. Ezután már nem térhetett haza.
Bolsevik nyomásra az FKgP 1947.
június 3. napján már ki is zárta a pártból;
majd 1948-ban megfosztották állampolgárságától és a vagyonától is. Svájcból
az Egyesült Államokba utazott feleségével és három gyermekével, ahol a virginiai Herndornban telepedtek le. Az ott
megjelentetett emlékirataiból származó
bevételeiből bankkölcsönnel kiegészítve
földet vásárolt, amin 1951-ig gazdálkodott. 1957-ben a kaliforniai Berkeley
Egyetem díszdoktorává avatta. 1963 és
1970 között mintegy négyszáz amerikai
felsőoktatási intézményben tartott előadást, amikor is felesége betegsége miatt
visszavonult a közélettől. Az emigrációs
évek alatt megtanult angolul, s az egykori baranyai parasztlegény elsőrangú
diplomatává lépett elő; az amerikai kormány számos esetben kikérte véleményét
a közép-európai térségben zajló politikai
folyamatokról, de az is erre utal, hogy
1955-ben részt vehetett a harmadik világ
országai által megrendezett bandungi
konferencián.
1977-ben kiállt a magyar Szent
Korona és a koronázási ékszerek vis�szaadása mellett. Hirtelen, 1979. június
12-én bekövetkezett halála miatt már
nem utazhatott haza. Herndonban temették el.
A közelmúltban a köztársasági elnöki irattár rendezésekor került elő Nagy
Ferenc 1947. június 1. napján délben
papírra vetett eredeti lemondó nyilatkozata. Ennek kapcsán jegyezte meg
a köztársasági elnök, hogy akár ez a
jelképes június elseje is lehetne a kommunizmus áldozatainak emléknapja, „de
rövid gondolkodás után belátható az is,
az év bármely napját kijelölhették volna
a megemlékezésre”.
Vigyázzunk hát a proletárdiktatúrával. És emlékezzünk.
Békesség veletek. A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Várj három napot!
Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el,
miközben Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett.
Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és
amely már tele volt munkába siető
emberekkel.
A régi helyén, az átjáró kezdetén
ült az idős virágárus néni. A lába
elé, egy újságpapírra sorakoztatta
ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső örömtől
sugárzott.
A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy
csokrot és közben megkérdezte a
nénitől:
-Ahogy nézem, ma boldog,
ugye?
-Miért ne lennék? - válaszolta.
-Minden rendben van, hát nem?
Toprongyos volt és nagyon öreg.
A fiatalasszony ezért meglepődött a
válaszán.
-Maga már évek óta itt ül. És
mindig mosolyog. Úgy látszik, jól
viseli a bajokat!
-Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat.
Tudja, kedvesem, olyan ez, mint
Jézus és a nagypéntek... S akkor
elhallgatott.
-Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasszony.
-Mondom, mint Jézus és a nagypéntek... Amikor Jézus pénteken
meghalt a kereszten, ez volt az
emberiség legrosszabb napja. S
amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor
az is eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt
a halálból. Amikor a dolgok rosszul

mennek, már megszoktam, hogy
várok három napot, mert akkor
valahogy minden jóra fordul.
A fiatalasszony búcsúzásul a
nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai
támadnak, mindig eszébe jutnak a
néni szavai:
"Adj alkalmat Istennek, hogy
segítsen. Várj három napot!"
Baj Mihály:
Péter apostol Húsvétja
Jártam Veled Galileában,
Láttam a sok-sok, nagy csodát.
S követtelek, bár süllyedezve,
Örvénylő hullámokon át.
S mikor szóltál: 'Szeretsz-e engem:'
Könnyektől vérzett a szemem,
Úgy fogadkoztam, hogy szeretlek,
Én Uram és én Istenem!
Ott ujjongtam virágvasárnap
Királyi köntösöd megett,
Hallottam a 'hozsanna'-zengést,
Hallottam a 'feszitsdmeg'-et.
Gyötrődtem a Gecsemánéban,
Virrasztva a bús holnapot S jaj, elszunnyadtam, mint a gyermek,
Amikor Júdás eladott.
Követtelek nagy eltökélve,
Hogy véremmel megváltalak,
S mielőtt a kakas szólt volna:
Háromszor megtagadtalak.
Kísértelek a Golgotára,
S mikor nagy lelked elhagyott,
Azt hittem az Isten Fiáról:
Csak ember ő is, csak halott.
S ma húsvét hajnalán a lelkem
Örök bizonyság forrja át:
Látom a sírt csodás-üresnek,

És hallom az Élet szavát.
És nincs már kétség a szívemben,
Hogy Jézus él, hogy nem halott!
És hirdetem, amíg csak élek:
Feltámadott! Feltámadott!
Hírek a Plébánia életéből:
• Nagyböjti Lelkigyakorlat: A
húsvéti készületben hagyományos
lelkigyakorlatunkat Március 21.,
22. és 23-án, este 18:00 órakor
tartjuk, Rostás Sándor nyugalmazott missziós szemináriumi rektor,
verbita atya vezetésével. Az utolsó
lelkigyakorlatos estén, szombaton
kerül kiszolgáltatásra az idős és
beteg testvérek részére a betegek
kenete.
Kalendárium:
2013. március 15. – április 15.
• Március 19.: Szent József ünnepe
• Március 21-23.: Nagyböjti lelkigyakorlat
•
M á rc i u s
24.:
VIRÁGVASÁRNAP: 10:30-kor
ünnepi nagymise, körmenet, Szt.
Lukács Passió
• Március 28. Nagycsütörtök: 18
óra oltárfosztás, -mosás, virrasztás
• Március 29. Nagypénteki liturgia: 17:30-tól keresztút, Szt. János
Passió
• Március 30. Nagyszombat:
Reggel 9–től 13 óráig szentségimádás, gyóntatás. A szertartások este
19 órakor kezdődnek: tűzszentelés,
feltámadási szertartás, gyertyás körmenet.
• Március 31.: Húsvérvasárnap
• Április 1.: Húsvéthétfő
• Április 7. Isteni irgalmasság vasárnapja
• Április 8. Gyümölcsoltó
Boldogasszony
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REFORMÁTUS ÉLET

Szentkirályi
Református
Gyülekezetben február hónapban
evangélizációs hét volt. Ez a hét már
évek óta a böjti időszak elején meghatározó közösségünk számára. Nem lényegtelen tehát, hogy ez a hét fontos és áldott
egész hívő életünkben. Mert vannak
meghatározott idők, vannak alkalmak,
amiket meg lehet ragadni, vannak olyan
idők, amelyekben igenis találkozhatunk
az Istennel. Vajon kihasználjuk-e az
alkalmas időt!
Február 18-24 között minden este
vendég-igehirdető szolgált közöttünk.
A fő témája ennek a hétnek: a hit,
betegség, imádság, szenvedés, és Isten
válasza minderre.
Szolgált közöttünk: Laczay András
– Kecskemét-Katonatelepi lelkipásztor
és vallástanár, Hegedűsné Nagy Mária
– tiszakécskei lelkipásztor és vallástanár ( 14 évig volt szentkirályi lelkész),
Szerdi Szilárd – kecskeméti pünkösdi

lelkipásztor, Mike Sámuel – kecskeméti
baptista lelkipásztor, Fodorné Ablonczy
Margit – a Dunamelléki Református
Egyházkerület ifjúsági lelkésze, Szabó
Gábor - tiszteletbeli esperes. Áldott
alkalmak voltak, amelyek nemcsak a
szívünkig, hanem a tetteinkig hatoltak. Vasárnap a zenés, Interaktív
Istentiszteleten Adamek Norbert, kecskeméti ifjúsági lelkipásztor szolgált. Ez
az Istentisztelet nagyon különleges volt,
mert egymással és az Úrral is közösségben lehettünk: úrvacsora és dicsérő énekek, szeretetvendégség által is. A képek
magukért beszélnek.
Alkalmaink:
Március 6. – Filmklub, szerda 18 óra
Március 13. – Bibliaóra, szerda 18 óra
Március 20. – Presbiteri gyűlés, szerda
18 óra
Március 24. – Interaktív Istentisztelet,
10 óra, Virágvasárnap

Március 27. – Közös Bibliaóra a kerekegyházi és helvéciai gyülekezettel, hely:
Szentkirály, vendég igehirdető szolgálatával, szerda 18 óra
Március 28. – Házi Istentisztelet,
Kincsesné Juliska néni otthonában, csütörtök 15 óra
Március 29. – Nagypénteki Istentisztelet,
18 óra
Március 31. – Húsvétvasárnap, úrvacsorás ünnepi Istentisztelet, 10 óra
Április 1. – Húsvéthétfő, úrvacsorás
ünnepi Istentisztelet, 10 óra
Április 3. – Filmklub, szerda 18 óra
Küldetésünk, hogy Istent imádjuk,
dicsérjük egy erős, összetartó közösségben, ahol szeretetben szolgálunk
egymás felé a lelki fejlődés által, és
mások felé az evangélium megosztásával. A szentkirályi református gyülekezetben rengeteg alkalom van arra, hogy
mindezt átélhessük.
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Álmom a CSALÁD

Tanfolyamok – rendezvények
Családokat segítő programok
– szolgáltatások
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének TÁMOP 5.5.1.B Álmom a CSALÁD című pályázatának megvalósítása
során 2013. februárjában is színes programokkal vártuk Szentkirály lakosságát. A
program kertén belül szervezett klubfoglalkozások (Német klub, Baba-mama kör,
Kézműves kör és Főzőklub) továbbra is
népszerűek, ahová márciusban is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Február hónapban a Baba-mama kört két
alkalommal rendeztük meg. Február 6-án a
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
volt a helyszín, ahol Szutor Sándoré vezetésével együtt mondókázhattak az anyukák
és a babák. Február 20-án Szlávik-Kupán
Emese dietetikus tanácsadó csecsemőtáplálás, hozzátáplálás témakörben látta el
hasznos információkkal a résztvevőket.
Február 11-én Uhl Vera pszichopedagógus,
mozgás-, és művészetterapeuta tartott előadást a csecsemők és kisgyermekek mozgásfejlődéséről a Faluházban.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az előadó először a gyermekek mozgásfej- Képzések: • Családi napközi vezetői – 40
lődéséről beszélt egészen a magzati kortól óra; • Házi gyermekfelügyelői (gyermekek
kisiskolás korig. Később a résztvevők kér- gondozása, ellátása, nevelése) – 26 óra; •
déseket tehettek fel más gyermekellátással Vállalkozási ismeretek – 20 óra
kapcsolatos témákban is, amelyeket az elő- Tréningek: • Hatékony kommunikáció
adó készséggel igyekezett megválaszolni. (konfliktuskezelés) – 20 óra; • Szakmai
Elhangzott azonban több olyan kérdés is, készségfejlesztés (önismereti tréning) – 20
amelyekre az előző alkalommal nem volt óra; • Munkaerő piaci alapkészségek fejlehetősége feleletet adni, ezért 2013. már- lesztése (önéletrajz, állásinterjú) – 20 óra
cius 11-én újabb előadást tart: „Testi-lelki A tanyagondnoki munka megismerésére is
egyensúly a családi harmónia érdekében” lehetőség nyílt az Álmom a CSALÁD procímmel, ahová minden érdeklődőt szere- jekt keretén belül. Ha szeretné megismerni
tettel várunk!
a szentkirályi tanyagondnokok munkáját,
2013. február 2-án elindult az ingyenes kérem jelezze igényét Kutasiné Kullai Iloalapszintű Informatikai képzés Szentkirá- na helyi szervezőnél: 70/953-7181; kullai.
lyon 15 résztvevővel, heti két alkalommal. ilona@gmail.com
A 30 órás tanfolyamot Szutor Sándor tart- Programjainkra mindenkit szeretettel vája az iskola számítástechnika termében. A runk!
következő ingyenes Álmom a CSALÁD 2013. március programok - Szentkirály
tanfolyam az Elsősegélynyújtás elmélete
és gyakorlata, baleset-megelőzés lesz,
amely 2013. március
23-án fog kezdődni
8.00 órától a Faluházban, ahová még folyamatosan várjuk a
jelentkezéseket március 18-ig.
A program keretén
belül szervezett további ingyenes képzések, tréningek a
következők:
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Farsangi vigadalom és sokadalom
Február 8-án tartottuk az iskolai
farsangi mulatságot, vigadalomban és
sokadalomban sem volt hiány. Szokásainkhoz híven először a banyának kellett
elégnie, hogy ezzel a hideg telet is tovaűzzük. A banyát Czakó Viki és Szintia
szülei készítették. Ezután Gulyás László
szórakoztatta a közönséget, volt nevetés
bőven. Az idén a szokásosnál is több
jelmezes indult a jelmezversenyen, így
a zsűri dolga most sem volt egyszerű.
Az ősembernek öltözött Molnár Gábor
lett az 1. helyezett, ugyanis nemcsak
megjelenése, de egy ősembertől szokatlan beszélőkéje is elbűvölte nemcsak a
zsűrit, hanem a közönséget is. Ezután
következett a tombolahúzás, de lehetett
süteményezni és a büfében olcsó áron
finomságokat vásárolni. Ha most kinézünk az ablakon láthatjuk, hogy megjött
a tavasz, tehát nem hiába farsangoltunk,

Gulyás László most is megnevettetett
mindenkit
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Nagyszerű eredmény
a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen!
Februárban megrendezésre került a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, hazánk
legnépszerűbb és egyben legmagasabb
színvonalú matematika-versenye, mely
évente közel 35.000 gyermeket serkent
vetélkedésre, ma már szép számmal
a határon túlról is. Idén iskolánkat 11
tanuló képviselte a megyei fordulón
nagyon szép teljesítménnyel. Versenyzőink közül Kovács Rita érte el a legkiemelkedőbb eredményt: Több mint 300,
3. osztályos kisdiák közül, az előkelő 4.
helyezést érte el, így részt vehetett az
ünnepélyes díjátadón.

és áldoztuk fel a csúf banyát!

Gratulálunk neki és felkészítő tanárainak: Takácsné Kis Mártának és Gyimesi
Rékának.

FELHÍVÁS
Ég a banya, múlik a tél!

Ősember az ő bunkójával

Egy ötletes jelmez a sok közül

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba
történő beíratásra. Értesítjük az érintett
szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor: 2013.
április 8 - 9. (hétfő, kedd) 8.00 órától
16.00 óráig. Tanköteles, vagyis 2007.
augusztus 31-ig született gyermekét a
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő
beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas személyi azonosítót, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei
Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
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Tájékoztató
ügyfélfogadási
rend változásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy ügyfélfogadási rendünk 2013. február 11-től megváltozott keddi napokon
8.00-12.00 óra között tudjuk Önöket
fogadni. Természetesen a már korábban
kedd délutánra előjegyzett ügyfeleket
fogadjuk, amennyiben nem kapnak értesítést egy másik jelentkezési időpontról.
Hétfő 8.00-15.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda (hosszított ügyfélfogadási nap)
8.00-18.00
Csütörtök 8.00-15.00
Péntek nincs ügyfélfogadás
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Tiszakécskei Járás Hivatal Munkaügyi
Kirendeltsége
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel: 76/540-079, 30/695-1371
bacsmmktiszakecske@lab.hu

Új kereskedelmi
vezető a
Szentkirályinál
A
Szentkirályi Ásványvíz
Kft-nél 2013. januártól Barnáné
Vitárius Márta
tölti be a kereskedelmi vezetői pozíciót. Egy 36 fős kereskedelmi csapat
élére került a most kinevezett kereskedelmi vezető, aki kizárólag élelmiszer kereskedelmi cégeknél dolgozott,
és ennek köszönhetően munkájában
hasznosítani tudja nem csak az értékesítési területen, hanem a beszerzési
oldalon és a hálózatirányításban szerzett tapasztalatát a Szentkirályinál.
Feladatai közé tartozik az értékesítési
tevékenység összefogása, az éves szerződések megkötése és az új termékek
sikeres bevezetése. Az idei év céljának
tekinti többek között a saját kereskedelmi csapat fejlesztését, a Szentkirályi és Emese ásványvizek mellett az
ízesített termékek – limonádék és jégvizek, valamint az új fejlesztésű Aqua
Elixis gyógynövénytartalmú üdítőital
– disztribúciójának növelését.
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Sajtóközlemény

A nemdohányzók védelmében
hozott törvény betartására
vonatkozó ellenőrzésekről

2013. február 18. napja és 2013.
március 03. napja között a nemdohányzók védelméről szóló törvény
előírásainak betartása érdekében, a
módosított jogszabály 2012. 01. 01.
hatályba lépése óta harmadik alkalommal fokozott ellenőrzést végeznek a
Kormányhivatal népegészségügyi intézeteinek munkatársai.
2012. évben Bács- Kiskun megye
területén összesen 1776 ellenőrzés történt a nemdohányzók védelme érdekében. A kifogásolt egységek száma 62
volt, intézkedés megtételére 29 esetben került sor, egészségvédelmi bírságot Kormányhivatalunk Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3 esetben
szabott ki. Szakigazgatási Szervünk
többször végezett közös ellenőrzése-

ket a társhatóságokkal
is. Az ellenőrzések folyamatosan
zajlanak
egész évben, a jelenlegi
akcióellenőrzés során
elsősorban azon egységek, illetve közterületek
kerülnek ellenőrzésre,
ahol korábban problémák voltak tapasztalhatók.
Kormányhivatalunk munkatársai
bármely szolgáltató egységben, egészségügyi és oktatási intézményekben,
vendéglátóhelyeken, munkahelyeken,
bevásárlóközpontokban, közterületen
végezhetnek ellenőrzést.
Az ellenőrzések célja a törvényi
előírások betartásával a nemdohányzók egészségének védelme, valamint a
tüdőrák okozta halálozás csökkentése.
Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Versenyeztek szépíróink

Szűcs Noel 2. osztályos tanuló
Az idén is megrendezésre kerülő Országos Szépíró versenyen
iskolánk néhány tanulója is részt
vett. A verseny célja, hogy felhívja az igényes és szép kézírás fontosságára a figyelmet. A januári
járási fordulóban remek teljesítményt nyújtott Jónás Jenő (2. o.),

Sebők Alexandra (6. o.), Kovács
Renáta (8. o.), Sándor Ferenc (8.
o.), valamint Szűcs Noel (2. o.),
aki 2. helyezést ért el az 1-2. osztályos csoportban. A februári megyei döntőben Noel a megye 6
legjobbja közé került, és egy szép
oklevéllel tért haza.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Weimari pirítós
Hozzávalók: 15 dkg császárszalonna,
2 evőkanál olaj, 3 vöröshagyma (30
dkg), arasznyi póréhagyma (15 dkg),
2-3 gerezd fokhagyma, 1 csomó metélőhagyma, 12-15 dkg reszelt ementáli
sajt, 2 tojás, só, őrölt bors, egy-egy
késhegynyi reszelt szerecsendió és
őrölt köménymag, 4 nagy szelet, de
nem túl vastag rozskenyér.
A szalonnát apró kockákra vágjuk, és
az olajon kisütjük. Az összes hagymát megtisztítjuk, a vöröshagymát
félkarikákra vágjuk, a póréhagymát
vékonyan fölszeleteljük. A fokhagymát a metélőhagymával együtt durvára
aprítjuk. Mindezt a szalonnára szórjuk
és közepes lángos 10 percig pároljuk,

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Sebők
Renáta 2013. 02.
06. anyja neve: Tóth
Renáta, Körtvélyesi
Hanna 2013. 02. 15.
anyja neve: Vörös Krisztina, Horváth
Laura Noémi 2013. 02. 18. anyja
neve: Steiner Eszter Szilvia.
Elhunytak: Száraz Imréné élt
85 évet, Marsa László élt 85
évet, Cseh László élt 61 évet.

majd a tűzről lehúzzuk és
hűlni hagyjuk.
A sajtot a felvert tojással összekeverjük, kissé
megsózzuk, megborsozzuk, reszelt szerecsendióval és őrölt köménymaggal meg a
hagymával összekeverjük. A kenyérszeleteket a sajtos-tojásos masszával
egyenletesen befedjük, tepsibe fektetjük, végül előmelegített sütőben,
közepes lánggal (180 C; légkeveréses
sütőben 165 C) kb. 20 perc alatt aranysárgára sütjük.
Tipp: vöröshagyma helyett lilahagymával is készíthetjük. A sajt fele füstölt
sajt is lehet.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné
Zsuzsika

Emlékezés
Gömöri Balázs

halálának 8. évfordulójára
„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
De mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Segítő szavad most hiányzik csak igazán.
Kérünk: továbbra is figyelj és vigyázz ránk.”
Szerető családod
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Február
időjárása
Márciusban már könnyű véleményt
mondani a mögöttünk hagyott télről.
Bátran mondhatjuk, hogy soha rosszabbat. Igen enyhére sikeredett környezetünkben. Az elmúlt évi csapadékhiány
is némileg pótlódott. Jelenleg a nyugvó
talajvízszint 295 cm-re van a felszíntől.
Egy évvel ezelőtt ugyanezen a mérőhelyen 255 cm volt, tehát jelenleg 40 cmrel rosszabb a helyzet, mint korábban
volt egy évvel. Akkor e sorok írója előre
vetítette egy kedvezőtlen csapadékellátás lehetőségét. Az idén ez fokozottan
érvényes. Országunkban gyakran előfordul, más tájakon más az időjárás. Így
volt ez az idén télen is. A Dunántúlon
rég nem látott szigorú telet értek meg
az arra lakók. Bőven kijutott a méteres
hóborításból, a kemény igazi téli hidegből, árvízből, belvízből. Az enyhe idő
ellenére a vándormadarak nem jelentek
meg. Elvétve lehetett pacsirta éneket
hallani. A seregélyek érkezése is késett.
Lehet, hogy még egy kis hideghullám
érkezik?! Csapadékviszonyok: 1-én 3,8
mm, 2-án 25,6 mm, 3-án 4,2 mm, 6-án
2,6 mm, 9-én 2,6 mm, 10-én 8,2 mm,
12-én 0,2 mm, 13-án 3,2 mm, 14-én
3,6 mm, 21-én 4,5 mm, 22-én 4,6 mm,
23–án 2,6 mm, 24-én 6,2 mm, 26-án
2,5 mm. Összesen : 74,4 mm. A sokévi
átlag: 32 mm.
Vecsei

Tisztelt Gazdálkodó!
ügyintézés
– EU által támogatott szaktanácsadás

Több éves szakmai gyakorlattal állok rendelkezésükre az alábbi
ügyekben:
– Gazdálkodási napló, állatnyilvántartási
dokumentációk készítése
– Nitrát adatszolgáltatások (trágyázási
napló) ügyintézése
– Gázolaj jövedéki adó bevallások teljes körű elkészítése
– Földhasználattal kapcsolatos ügyintézés
– Pályázati tanácsadás, pályázatírás
– Támogatás igénylések lebonyolítása
– Egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos

Szilvási-Hazag Imre, okleveles kertészmérnök, Kecskeméti Főiskola
Területi Szaktanácsadási Központ
akkreditált tanácsadója
Tel.: 70/372-29-80; E-mail: info@
gazdavilag.hu
Amennyiben felkeltettem érdeklődését, látogasson el a weboldalamra is!
www.gazdavilag.hu
Szeretne az aktuális pályázatokról,
határidőkről időben értesülni?
Érdekli Önt egy újabb információforrás?
Jó lenne könnyebben eldönteni mit
is írnak a jogszabályokban, közlemé-

nyekben?
Szívesen igénybe
venné az alábbi
szolgáltatások valamelyikét, vagy
akár mindegyiket?
– Közérthető, hasznos praktikákat, tanácsok az ügyintézéshez
– Közérthető, jól használható formanyomtatványok egy helyen
– Továbbképzéseken és tanfolyamokon
való ingyenes részvétel
– Tagság egy gyakorlatias szakmai közösségben
– Oktatóvideók a kérelmek kitöltéséhez
– Rendszeres hírlevél, hogy mindig
naprakész legyen

Hirdetések
* Családi ház eladó! Szentkirály,
Dózsa György u. 25. szám alatt.
Érdeklődni: 06-30/935-5124
* Ház eladó 1 hold telekkel (erdő,
szántó) Szentkirályon, a Kossuthmajorban. Víz, villany van.
Érdeklődni: 06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke
utca 33. szám alatt. Érdeklődni a
0630/505-2251 telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt,
kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék. É: Bencsik Jenő 0620/9424219

A Nemzetközi
Nőnap alkalmából
március 8-án
virággal köszöntünk
minden kedves
hölgy olvasónkat!

Hátrányos helyzetű család
számára keresek kerékpárt, vagy Mountain Bikehoz 26-os kereket, valamint
centrifugát. Elérhetőségem:
06 20 530 9604 illetve hétfői,
csütörtöki és pénteki napokon az általános iskolában
is megtalálnak.
Családgondozó

Zámbori Ildikó
Szentkirály
Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

Megnyitottam
férfi – női
fodrászatom!
Kellemes környezetben
várom szépülni vágyó
vendégeimet!

A hirdetés felmutatása
15% engedményt
biztosít!

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok
részére, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoz
tatást kap vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja
követni. Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartá
sa: hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig. Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias
környezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres. Az iroda nyitva tartása: hét
főtől-péntekig: 8-18 óráig. Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola
u. 7., 06-30/266-85-36
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