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Aképviselõ-testületjanuár13-aiüléséntörtént
A képviselõ-testület január 13-án
tartotta idei elsõ ülését.A napirendek
között szerepelt a képviselõ-testület
SzervezetiésMûködésiSzabályzatáról
szólórendeletmódosítása,aSzentkirályértKözalapítványalapítóokiratának
módosítása, önkormányzati út nyomvonalának módosítása, belvízelvezetõ
csatornák üzemeltetése és fenntartása,
helyiFöldbizottságróltájékoztató.
Azülésenmindenképviselõtagjelenvolt.
Azülésmegnyitásautánaképviselõ-testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatárólszólórendeletmódosítására került sor. A polgármester elõterjesztésében elmondta, hogy 2014.
január 1. napjával a rendkívüli gyermekvédelmitámogatás,atemetésisegélyésazátmenetisegélyhelyettbevezetésre került az önkormányzati segély.A szociális törvény 2014. január
1. napjával a méltányossági közgyógyellátássalkapcsolatoseljárástképviselõ-testületi hatáskörbe utalta. Javasolta,hogyezenellátássalkapcsolatos
eljárástatestületruházzaátaSzociális
Bizottságra. A Bizottság a rövidebb
ügyintézésihatáridõkmiattegyhónapbantöbbszörfogdönteni.
A képviselõ-testület egyhangúlag
jóváhagyta a rendelet fentiek szerinti
módosítását.
Eztkövetõenaképviselõ-testületa
"Szentkirályért"Közalapítványalapító
okiratának módosításáról döntött. A
polgármester elõterjesztésében elmondta,hogyalapítványunkkuratóriumánakkéttagjátkellazalapítóijogokat gyakorló képviselõ-testületnek
megválasztania, egy tagot és az elnököt.Ajelenlegitagokközülkettõhelyi
önkormányzati képviselõ, esetükben
összeférhetetlenség van a kuratóriumi
elnöki tisztség és a helyi önkormányzati képviselõi tisztség között.  A továbbiháromtagesetébenviszontegyiküksemvállaljaazelnökimegbízatást.
Az ülést megelõzõen javaslatot kért a
képviselõktõlésakuratóriumtagjaitól
is a jelöltekre. A javasolt személyek
közülhármanvállaltákajelölést.Aválasztástitkosszavazássaltörtént,mely-

nek eredményeként az Alapítvány elnökének Csorba Jánosné, tagjának
Durgó Tamás helyi lakosok kerültek
megválasztásra. Ezen felül az alapító
okirat 9. pontja azzal egészült ki,
amelyszerintazülésekösszehívásával
és vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátásatekintetébenazelnökötakadályoztatásaeseténTóthEmíliakuratóriumitaghelyettesíti.
Az"Egyebek"napirendipontkeretébenapolgármesterazalábbiakróltájékoztatott:
FölföldiBeátatelekhatár-rendezési
kezdeményezésére a 0153 hrsz-ú önkormányzati út (Kökény-dûlõ a kocsériútról)nyomvonalakiigazításrakerült. Ennek során lényegesen egyenesebbéváltanyomvonal,aterületpedig
8641 m2-rõl 8714 m2-re változott.A
hatósági eljárás során a Közlekedési
Felügyelõségazzalkerestemegazönkormányzatot,hogymivelazútazönkormányzatitörzsvagyonrésze,aképviselõ-testületnek kell nyilatkoznia a
telekhatár-rendezésrõl. A képviselõtestület egyetértett az önkormányzati
törzsvagyont képezõ út nyomvonalánakaváltozásivázrajzszerintikiigazításával.
Korábban döntött a képviselõ-testületahelyiÁltalánosIskolaésZeneiskola fenntartói jogának átadásáról,
azonbanamegszüntetõokiratezidáig
nemkészültel.Ezenokirathiányában
viszontaMagyarÁllamkincstárasaját
törzskönyvi nyilvántartásából nem
tudjakivezetniaziskolát.Aképviselõtestület jóváhagyta a megszüntetõ okiratotazelõterjesztettformában.
Decemberben született meg a vízgazdálkodásrólszólótörvénymódosítása,melyneklényege,hogyavízgazdálkodási társulatoknak volt jegyzett
tõkéje,amibeazállamitulajdonúcsatornáktartoztak,ésezekkarbantartására, a vízkezelésre az állam pénzt
adott.Az önkormányzati és magántulajdonbanlévõcsatornaszakaszokona
társulás továbbra is végezhet munkát
és fönnmaradhat. Ami viszont az ön-

kormányzatot érinti, 3 hónap áll rendelkezésére, hogy felajánlja térítésmentes üzemeltetési szerzõdéssel a
Vízügyi Igazgatóságnak a tulajdonábanállóbelvízelvezetõcsatornát,ésa
Vízügyi Igazgatási Szerv megvizsgálja,hogymennyireközérdekakérdéses
csatornánakaléte,ésennekismeretébendöntmajdarról,hogyelfogadja-e
vagynem.Akérdésaz,hogyakarunkeezzelalehetõséggelélni?Aképviselõk nem látták indokoltnak az önkormányzatitulajdonúbelvízelvezetõcsatornákfelkínálását.
A mezõ- és erdõgazdasági földek
forgalmáról szóló törvény kimondja,
hogy"Atelepülésiönkormányzatközigazgatási területén földet használó
földmûvesek,mezõgazdaságitermelõszervezetek, más természetes és jogi
személyek településenként helyi gazdálkodóiközösségetalkotnak.Ahelyi
gazdálkodóiközösségképviseletiszerve a közösség tagjai által megválasztotthelyiföldbizottság."Abizottságot
március 1-jével kell megalakítani, de
munkájátmájus1-jévelfogjamegkezdeni. Feladatait a törvény részletesen
tartalmazza.
Aképviselõ-testületkorábbandöntöttazönkormányzattulajdonábanlévõTemplomutcaikétteleknekaKecskeméti Gondviselés Egyesület részére
történõértékesítésérõl1,5millióforint
vételáronhospice-ház(daganatosbetegek gondozása) építése céljából. Az
Egyesület tevékenységérõl január elejénmegjelentegycikk,melynekhatására több település polgármesterétõl
kaptak olyan telefonhívást, hogy térítésmentesen felajánlanának telket az
egyesület részére hospice-ház építése
céljából. Az Egyesület vezetõje kérelemmelfordultaképviselõ-testülethez,
hogyesetlegSzentkirályonismegkaphassákakéttelkettérítésmentesen,ellenkezõ esetben más községgel tárgyalnak.A képviselõ-testület egyetértettakétteleknek1.000.-forintvételáron HOSPICE-ház építése céljából
történõeladásával,4évesbeépítésikötelezettség és 5 éves visszavásárlási
jogkikötése,valamint5évelidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése
mellett.
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Mintamenza-étrendértékelés
Képviselõ-testületünk még tavaly
döntöttarról,hogycsatlakozikazországos Mintamenza Programhoz. Ennek
kapcsánsorkerültegyhelyszíniszemlére Konyhánkban az ÁNTSZ szakértõje
ésegy,akonyhatechnikábanjártasszakember részvételével, valamint bekérték
tõlünk egy esztendõ étlapjait. Ezekbõl
választottakkiegyhónapot,amitrészletesen kiértékeltek az óvodás korosztály
szükségleteiszemszögébõl.Azírásosjelentéstújabbhelyszíniszemlévelösszekapcsolvaanapokbankaptukmeg.
Asegítõellenõrzéssoránelmondták
a szakértõk, hogy összességében elégedettek az étrend értékelésének eredményével.Egyebekközöttakövetkezõelismerésekettartalmazzaadokumentum:
- Azebédreelkészítettfogásokpárosítása, valamint a hús, burgonya, szárazhüvelyesek, rizs elõfordulásának gyakoriságamegfelelõ.
- Dicséretes,hogyazétlaponraguleves
éskrémlevesisszerepel.
- A zsírenergia tartalom a számítások
alapjánmegfelelõ.
- A20élelmezésinapravetítettváltozatosságimutatókishíjánmegfelelõ(60
ponthelyett58).

- Nagyon pozitív dolog, hogy a gyerekek409mgkalciumotkaptak(fõként
tejben),amiazajánlottmennyiség119
%-a.
- Minden fõétkezésnek és legalább az
egyikkisétkezésnek(tízórai,uzsonna)
tartalmazniakellállatieredetûfehérjeforrást,amimindenvizsgáltnaponteljesült.
- Dicséretes,hogyazétlaponmegjelentek saját készítésû ételek (körözött,
pizza, puding, tojásszendvics), valamintsajátkészítésûsalátátiskaptaka
gyerekek.
Amire még nagyobb figyelmet kell
fordítani:
- Külön-külön eltérõ, az egyes korosztályok (óvodás, iskolás) élettani igényeitszemelõtttartóétlapokattervezzünk.
- Javasolják,hogyazételekenergia,zsír
és hozzáadott cukor tartalmára fokozottanügyeljünk,azokatcsökkentsük.
- Több zöldséget, gyümölcsöt kell tervezni, az idényszerûség figyelembe
vételével.
- Mindenképpenjavasoltahal,éshalkészítményekgyakoribbtervezése.

Hulladékkezelésésköltsége
Biztosanmásoknakismegragadtafigyelmét az Izsák-Kom Kft. Hulladékgyûjtési információk 2014. c. kiadványában, a számlával kapcsolatos tudnivalók között az, hogy Szentkirályon a
hulladékgyûjtés díját havonta az önkormányzat fizeti. Más településeken a
szolgáltató az ingatlantulajdonosnak
küldi a számlát. Érdeklõdtem évi szemétszállításitarifákról,18-28ezerFtközötti összegrõl beszélhetünk háztartásonként.
Látható, hogy nálunk a lakosság
nagy mértékben mentesül ezen teher
alól.Mifalusiak12.000Ft,atanyánlakók8.000Ftkommunálisadótfizetünk
portánként,amitazönkormányzatakövetkezõkre használ fel: településgondnokság, közterület-fenntartás, temetõfenntartás,útfenntartás,hulladékgazdálkodás.
A hulladékhegyek csökkentésének
hatékony lehetõsége a szelektív hulladékgyûjtés, mely többek között a számunkra feleslegessé vált hulladékoktól
segít bennünket környezetbarát módon
megválni,amennyibenhasználjukasárga zsákokat. Éljünk havonta ezzel a le-

hetõséggel!
Máriskiválóeredményeinkvannak:
- vegyes szemét (tonna) 2012-ben
251,2013-ban169,67%
- szelektív hulladék (tonna) 2012ben10,2013-ban16,160%
Önkormányzatunktovábbraislehetõségetbiztosítaházikertekbenkeletkezõzöldhulladékoklerakására.Anövényi
maradványokatakijelölt,eddigishasználtterületen(DózsaGyörgyutcafelõla
temetõhözvezetõföldútbaloldalán)lehetdeponálni.
A lerakás során vegye figyelembe a
kihelyezett táblákat, amelyek külön-különjelölikmegafásszárúésalágyszárú
zöldhulladékhelyét.
Minden községi lakost arra kérünk,
hogy ezen a területen kommunális (kukás) hulladékot, építési törmeléket ne
helyezzenel!
Azépítésitörmelék-denemaszemét!-lerakásaaszennyvíztisztítótelep
mellettiterületenlehetséges.
Kérjük,használjafelelõsséggelatelepülésünkön adott hulladékkezelési lehetõségeket!
KovácsnéLázárIlona

- Az ételkészítésnél felhasznált só
mennyiségét csökkentsük, elõnyben
részesítveazöldfûszereket,szezonális
alapanyagokat.
- A köretek kínálatának változatosabbá
tételétjavasolják.
- Egyszerû cserék ajánlottak: rizs helyett barnarizs, száraztészta helyett
durumtészta, liszttel való sûrítés helyett fõtt krumpli, rántott húshoz
zsemlemorzsa helyett zabpehely, bõ
olajbansütéshelyettkombisütõhasználata.
- Ajánljákazújételekkóstoltatásátegyegykorcsoporttal,ésazújalapanyagok,újételeknépszerûsítésétszülõiértekezletek, közös fõzõcske alkalmával.
AProgrammégcsakmostkezdõdött
el. Elõre tervezhetõ egyeztetések és be
nemjelentetthelyszíniszemlékezutánis
egyarántlesznek,ámfõcélaközétkeztetésmegújítása,helyialapanyagokbólízletes és egészséges ételek készítése. A
csatlakozással vállaltuk ezt az átvilágítást,aminemhozottránkszégyent.Azon
igyekszünk, hogy úgy az alapanyagok,
mintakonyhaiberendezésekésakonyhaiszemélyzetismereteterénminélháziasabbá tegyük a közétkeztetést mindannyiunkörömére.SzabóGellért

Tájékoztatóföldhivatali
kihelyezettügyfélfogadásról
Tisztelettel tájékoztatjuk a tiszakécskei járás településein lakókat, így Tiszakécskén,
Lakiteleken,Szentkirályon,Tiszaalpáronés
Tiszaugonélõlakosságot,hogy2014.január 6. napjától minden hétfõi napon 9 és
13óraközött aKecskemétiJárásiHivatal
Járási Földhivatala ügyfélfogadás tart a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal TiszakécskeiJárásiHivatala6060Tiszakécske,SzentImretér1.számI.em.3.sz.irodájában.
Azügyfélfogadássoránalakosság
- információt, tájékoztatást és segítséget
kap a földhivatal valamennyi szakterületét
érintõügymenetrõl,
-azügyfélfogadásonajelenlévõkormánytisztviselõakérelmeketbejelentéseketátvesziésérkeztetõbélyegzõvellátjael,
- olyan ügyek esetében, amelyek eljárási
díjjal érintettek, befizetési csekket ad az
ügyfelekrészére,illetveazoktólapostaibefizetéstkövetõenátvesziafeladóvevényt,
-aKecskemétiJárásiFöldhivatalilletékességiterületérevonatkozóan,ismerthelyrajziszámalapjánlehetõségleszTAKARNET
rendszerenkeresztül,azingatlanokadataiba
betekinteni.
Bács-KiskunMegyeiKormányhivatal
TiszakécskeiJárásiHivatala
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KoraiásatásokSzentkirályon
A XI-XIII. században az Alföldön
élõátlagmagyarnépességkerekalakú,
6-8méterátmérõjû,nádbólvagyvesszõbõl készült sátrakban, illetve földkunyhókbantanyázott.Azegymástólmessze
fekvõ lakóhelyek nem voltak mások,
mintállattenyésztõnépünktéliszállásai.
Asátrakban,illetvekunyhókban80100 cm átmérõjû kemencét készítettek
éshasználtak,amelyeketsütésre,fõzésreésmelegedésrehasználtak.
AzelsõhivatalosásatástKadaElek
régész, Kecskemét város polgármestere
végezte 1901-ben a mai református
templomhelyén,Szentkirályon.Ugyanis a középkorban ott állt a település
temploma, annak a romjaira épült fel
1902-ben a református templom.A középkori templom falait beépítették az
alapokba.
Utánaévtizedekigszüneteltazásatás
Szentkirályon.1933-banSzabóKálmán
régész Felsõszentkirályon egy 13-14
éves leány sírjában sodrott szárú réz
nyakperecet, félhold alakú ezüstcsüngõ
díszt, ezüst hajkarikát és néhány darab
kék, illetve zöldes színû üveggyöngyszemettártfelazegyikásatásaalkalmával.
AlegszenzációsabbfeltárásSzentkirályonazonban1934-bentörtént.Ennek
az ásatásnak elõzménye az volt, hogy
Felsõszentkirály-pusztaközepén,Urbán
István tanyájától mintegy 600-700 méterre1928-30körülagazda-szõlõtelepítésesorán-értékesleletrebukkant.A
gazda azonban nem jelentette az általa
találtrégiségeketsenkinek,1934-ig.Ak-

Köszönjüka
támogatást!
A Szentkirályi Általános Iskola
SzülõiMunkaközösségejanuár18-án
rendeztehagyományospótszilveszteribálját.Ezútonmondunkköszönetet
mindenkinek, aki részvételével, tombola-felajánlásával vagy pártolójegy
vásárlásával, illetve a szervezésben
nyújtottsegítségévelhozzájárultabál
sikeréhez. Külön köszönetet mondunkBéniSándornak,akiatombola
fõnyereményt,atabletetfelajánlotta.
Köszönettel:
iskolaiSZMKés
iskolaitantestület

kor a leletek egy részével felkereste a
kecskemétimúzeumot,hogymegtudjaa
tárgyakértékét.Ígyszerzetttudomásta
rendkívülritkaleletekrõlamúzeum.
Az értékes és egyedülálló tárgyak a
felsõszentkirályi tanyai iskolától délkeletre, a mintegy 900 méterre található
UrbánIstvántanyájaközelébenkerültek
napvilágra 1934-ben, Szabó Kálmán
ásatásai, és a gazda korábbi elõtalálása
során. Az Olasz-dûlõ mentén található
Urbántanyája,aholatanyaésadûlõút
közöttrégenszõlõvolt.Aszõlõtelepítés
elõtt,aföldforgatásakorkerültelõakun
vezér(fõember)sírja,amelyazúttól5060méterreészakkeletreesett.
A bejelentést követõen rövid idõn
belül a helyszínre érkezett Szabó Kálmánrégész,azásatásokvégrehajtására.
Valószínû,hogyNagyLajoskirályidejénéltkunnemzetségfõsírjakerültfeltárásra. Az elõkelõ vitéz sírjában egy
férfi csontvázán (derekán) aranyozott,
súlyos ezüstveretekkel díszített övet találtak.Asírjábanottvoltgörbe,aranyozott kardja, nyílhegyei, kengyelei, páncélozottruhájánakapróbbrészei.Kését
ésnégyszögletûfinomfenõkövétaleletekszerintbaloldalánhordta,mintaVIII-XI.századiturkesztánielõkelõnomádok,ésmintaközelmúltpásztorai.Atemetkezésvalószínû,hogyaz1350-60-as
évekbentörténhetett.
A vezéri szimbólumként hordott öv
rendkívüldíszítettelemekkelvankirakva,ugyanismindendarabjatömörezüstbõlkészült,ésigenjóaranyozásúak.Súlyuk összesen meghaladja az egy kilo-

grammot.Agazdagdíszítésûpártaövet,
amelyen a kun elõkelõnek a kardja is
függött, egyik végén liliomos díszítésû
csat,amásikvégénugyanilyendíszítésû
szíjvég ékesítette. Az övet sodrott szálakból szõtték és 15 db ezüstbõl öntött
stilizáltkettõsliliomdíszítette.
Az övrõl lecsüngõ, rövidebb szíjak
különbözõ, szintén ezüst címerpajzsokban végzõdnek. Ezek nem tekinthetõk
egyénijelképeknek,címereknek,hanem
csak egyszerû díszek. A címerpajzsok
száma14,arajtalévõmotívumokváltozóak.Az öv nagyságát és a rajtuk lévõ
díszítések elhelyezését, egymástól való
távolságát a feltárások pontosan rögzítették.Acímerpajzsok-mintazövalkotórészei - a népvándorláskori népek
övénhasználtkisszíjvégeknekfelelnek
meg.
A vezér aranyozott görbe kardja,
amelynek jellegzetes darabjai szintén
elõkerültek, ma már nem találhatóak
megamúzeumban.Adíszesöv-vereteket a Kecskeméti Katona József MúzeumletétjekéntjelenlegaMagyarNemzetiMúzeumõrzi.
Felhasználtirodalom:
- Szabó Kálmán:Az alföldi magyar
nép mûvelõdéstörténeti emlékei, Budapest,1938.
-H.TóthElvira:Négyévtizedrégészeti kutatási Bács-Kiskun megyében,
Kecskemét,1990.
-ÁdámFerenc:Szentkirályévszázadai,Szentkirály,2001.
KenyeresDénes

Felhívás!
Kedvesszentkirályilakosok!
Újtagokatvárunkaközségünkben
mûködõpolgárõrszervezetbe!
Miisapolgárõrség?Miértfontos?
Apolgárõrmunkatársadalmimunka,melyetmindenkiazértvégez,mert
nem csak nézni akarja a környezetébenzajlótörténéseket,hanemmagais
alakítaniszeretnéazt,hiszenlakókörnyezetünk,tereink,parkjainkvédelme
mindannyiunkérdeke!
Olyanokjelentkezésétvárjuk,akik
úgygondolják,hogytevékenyenhozzászeretnénekjárulniközségünknyugalmánakmegóvásához,akiknemazt
kérdezik, hogy „Miért nem tesz már

valakivalamit?“,hanemõkmagukis
hozzájárulnakahhoz,hogyelvárásaiknakmegfelelõlegyenSzentkirályközbiztonsága.
Aki erõt érez magában arra, hogy
ezzel segítse közösségünket, azt kéremjelentkezzenéslegyenrészese,legyen pillére a Szentkirályi Polgárõr
Szervezetnek.Minden18.életévétbetöltött személy jelentkezését szívesen
vesszük,hölgyeketisvárunksorainkba!
Jelentkeznilehet
KovácsIstvánnáltelefonon:
+36308543435
vagye-mailben:
polgarorseg.szentkiraly@gmail.com
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GARABONCIÁS DIÁK
Védõírás kampány ellen
Bizony, nyakunkra jõ immár a kampány, olyan, mint az ónos esõ, nem lehet
velemitkezdeni.Azországgyûlésiválasztásokkampányafárasztó,merttúlságosan
leegyszerûsítõ.Emellettaszavakjelentésvesztése miatt, amely persze jó százharmincévesfolyamat,nemlehetnyugodtan
beszélniapolitikáról.Apolitikánakvana
pártpolitika nevû része, amellyel rovatunkban nem foglalkozunk. Sokan ennek
rejtelmeimiattóvakodnak"apolitikától",
csakhogyvanámközpolitika,amelyazországközösügyeinekrendezéselenne,van
a várospolitika (vagy községpolitika),
amelyahelyiközügyekrendezésétjelenti,
sezekbenmindenkinekérintettnekkellene
lennie, nemcsak a pártpolitikusoknak. A
kampányapártpolitikusokterepe.Naftalin
helyettanapfénybeálltatáncolásrafelhívott; a trükkök százait említõ, de ki nem
bontópártemberis.
Csakhogynincssemmiújanapalatt,
sorozatunkbantöbbszöridéztükmárezta
veretes bibliai igazságot. Most is így vagyunk ezzel, hiszen jó Márai Sándornak
egy1942-bentehát68éveírotthírlapicikke ma is félelmetesen igaz és idõszerû.
Márai Sándor 1900-ban született Kassán
(s ezzel pontosítjuk elõzõ írásunkban írt
téves születési adatát). Európai tanulmányok és több évnyi újságírás után a magyar nyelv hozta haza, mert úgy érezte,
másnyelvennemtudjamagátpontosankifejezni.Ahuszadikszázadegyiklegzseniálisabbírója,sûrû,tömör,erõteljesnyelvezettel.1948-banabolsevizmuselõlemigrált,smegtiltotta,hogybármitkiadjanaka
mûvei közül, amíg hazánkban akár egy
szovjet katona is állomásozik. Így aztán
1989-benhunytel,emigrációban,atengerentúlon,SanDiegoban.
Mosttehátegy1942-benírottcikkébõl
(címe: A bûvész) idézünk, felvértezendõ
magunkat a kampány szemfényvesztései,
trükkjei,leegyszerûsítései,összekeverései
ellen.

"Abûvész…felmutattaapohárbana
fröccsöt,melyközönséges,piroskadarkafröccs volt, majd nadrágzsebébõl újabb
fröccsös poharat húzott elõ, melyet varázsosan és ismeretlen módon, zöld folyadékkaltelített.Ezismeglepõvolt,demég
nemlehetetttudni,mileszavége?Avége
természetesen a harmadik pohár volt,
melybenvalamilyenfehéritalpárolgott,s
abûvész-haláloscsöndben,aNagySzámokatmegilletõfeszültfigyelemközepette-moströvidbeszédetintézettabûvészinasnõhözésanagyérdemûközönséghez.
De ez a beszéd, akárhogyan figyeltem is,
márkevésbétetszett.
Mertabûvész,szegény,most…Magyarországörökgondolatátvarázsoltaelõ
a három különbözõ színû, piros, fehér,
zöldfolyadékkaltöltöttfröccsöspoharakból.Látja,kedvesbarátnõm-mondtaelegánsantársnõjének-mostösszeöntömegy
tálba,melyetmagaleszszívestartani,ezt
aháromfolyadékot,segyszerremeglátjuk
apiros,fehér,zöldszínvegyülékébõlMagyarországot!Ígyszóltésígycselekedett.
A közönség tapsolt, többen sírtak. De
minthogy ez már nem volt bûvészet, hanem jámbor, jó szándékú, csak éppen ízléstelen spekuláció, feltûnés nélkül elhagytamatermet.
Asötétéjszakában,mégazélményhatásaalatt,arragondoltam,hogyabûvészakitermészetesenboldogabbbékeidõkben
ide-odautazgatabûvösszõnyegen,sminden országban, más és más színû folyadékkal,megismétlieztahazafiaskunsztot
-tudatosanvagytudatlanulutánozzaapolitika, a közélet másféle, kevésbé ártatlan
bûvészeit.
Mert azok a nagyon szemérmes, végzetesenerõsérzésekéseszmék,melyeka
hazafogalmávalkapcsolatbanélnekmindannyiunklelkében,természetesennemvalókbûvészszínpadraésfröccsöspoharakba.

Ahazavégzet,nempedigtrükkésmutatványszám.Sahazafiasságalegszemérmesebbmagatartás,olyasfélekötésésparancs,melynekmutogatásávalnemszabad
tapsokataratni.Dehányanésmilyenlehetetlen alkalmak ürügyén élnek ebbõl a
trükkösített, fröccsös hazafiasságból - élnekéséltek,mertezalegbiztosabbmutatványszám,mindenfélepódiumon.
Egyvégtelennagyközönség,anemzet
legmélyebb indulatait és öntudatát szívébenáhítattalõrzõnéphitétéslelkesedését
hányszorérintettékmegakülönfélepolitikaibûvészszínpadokonkitanult,ügyeskezûmágusokezzelamutatvánnyal,abiztos
tudatban, hogy a taps nem maradhat el!
Magyarországot nem fogjuk soha a cilinderbõl elõvarázsolni, akármilyen hatásos
isamutatványszám,melypolitikaidobogón, színpadon vagy irodalomban rendszeres és tudatos számítással annyiszor
megismétlõdik egy nemzedék szemei
elõtt! Ez a belépõdíj mellett mutogatott
hazafias mágustrükk nem csak a szegény
bûvész találmánya, aki talán a legártatlanabb az összes hasonló mutatványosok
között-mertlehet,hogyaprodukcióalján
õszinteérzésisvan,melyetígyfejezkia
maga szegényes bûvészeszközeivel, mint
ahogy Szûz Mária bohóca táncolt és
zsonglõrösködött az istenanya szobra
elõtt,mertnemértettmáshoz.Nem,abûvészrenemszabadharagudni.Deastílus
és a szándék, mely egy nemzet legmélyebb hitébõl mindegyre bûvészmutatványt iparkodik csinálni egy hívõ közönségelõtt-sazajtómellettottvanatányér
- ez az, ami veszedelmesebb. Magyarországot nem a kitanult és begyakorlott
álhazafiasmágiaalkotjamegújra,hanem
amunka,ajózanságésazakarat,ahalálmegvetés és a nagylelkûség. A mágusok
maradjanak mûfajukon belül, a házinyúl
ésagalambokmellett.
Ezt gondoltam. S az égen, Magyarországfelett,ragyogtakahidegfényû,örök
csillagokazõsziéjszakában-seziscsoda
volt,hanemiséppenvarázslat."
Békesség veletek!A kõ marad. Márai
is.
--bor--

JELESNAPOK
Februárigazitavaszváróhónap.Igengyorsanhosszabbodnakanappalok,szintemindennapnakjelentõségevan.Gyertyaszentelõnapjafebruár2.idõjárásjósolónap.Haamedvemeglátjaazárnyékát,továbbtartatél.Azidénnemlátta,teháthahelytállóajóslat,rövidesenvégeatélnek.Rákellenesvilágnapnaknyilvánítottákfebruár4-ét. Valentin
nap,február14.aszerelmeseknapja.Február19.Zsuzsánnanévnapja.Ezidõtájthallatjákelõszörhangjukatapacsirták.Február22.abûncselekményekáldozatainaknapja.Mátyásajégtörõ(24-e)hanemtalál,csinál-mármintjeget.
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KATOLIKUSÉLET
Üzenetekazoknak,akikszeretnekésakiketszeretnek
FebruárelejénahazánkbaisbegyûrûzõValentin-naprólszólszintemindenreklámvagymûsor.Ímekéttörténet,
amelysegítkiválasztanialegszebbajándékotszerettünknek.

Hajnalimosoly
Valahol a Csendes-óceán egyik szigetén, egy lepratelepen, egyedülálló történet játszódott le nap mint nap. Lábon
járó holttestek, kétségbeesett, dühös és fájdalmasan megcsonkítottemberekvoltakazegészszigeten.Anagynyomorúságbanmégéltegyidõsférfi,akiamegpróbáltatásokellenéremeglepõennyugodttekintetûvoltéssokatmosolygott.
Testifájdalmaiolyannagyonvoltak,mintatöbbiszerencsétlenleprásnak,mégisragaszkodottazélethez.Nemesettsoha
kétségbe és gyengéden segített mindenkit a környezetében.
Mindenkibenfeltörtakíváncsiság:milehetazoka,hogyebbenapokolbanegyvalakiasokközülolyanerõsésderûs.
Talánnemérezteafájdalmatvagymárhozzászokott?Eznem
valószínû.Aztörtént,hogyazidõsembermindennappirkadatkor odavánszorgott a lepratelepet körülvevõ kerítéshez,
egymegszokotthelyenleültésvárakozott.NemanapfelkeltétszemlélteésnemisaCsendes-óceánszigeténekszépségét.
Megvárta, amíg a kerítés másik oldalán megjelent egy aszszony,olyanidõs,mintaférfi.Arcánaráncokkisimultakés
szemetelevoltgyengédséggel.Azasszonynemszóltsemmit
sem.Titkos üzenetet adott le csendben és tapintatosan: egy
mosolyt.Aférfimegértetteamosolymondanivalójátésõis
mosollyalválaszolt.Anématársalgásrövidideigtartott.Az
öregember felállt és visszaballagott a barakkok felé. Ez így
mentmindenreggel.Aleprástanõimosolyéltette,megerõsítetteésazegésznapterhétkönnyûvétette.Amásnapitalálkozóigabbólélt,amithajnalbanadottnekiazamosoly.
Azatovasietõnõnemvoltmás,mintazöregleprásfelesége.Ígybeszéltróla:-Mielõttidekerültem,titokbanápolt,
mindenelérhetõgyógyszerrel.Egyjavasasszonyvalamikenõcsötisadottneki.Azzalbekenteazarcomatmindennap,
kivéveegykishelyet,amicsakakkoravolt,hogyegygyengéd csók elfért rajta... Mégis minden hiába volt.A hatóság
nemsokatteketóriázottésegyszerûenidehoztakaleprások
közé. Õ még ide is követett.Amikor minden reggel meglátom,tudom,hogymégélekésõszinténmondom,csakazõ
kedvéértélek.

HírekaPlébániaéletébõl:
• Keresztút: Hamvazószerda után egészen Húsvét ünnepéigmindenpéntekeneste5órakorKeresztútiáhítatravárjukakedvesTestvéreket.

Miértnemszóltálhamarabb?
A férj izmos ember, hangjába beleremeg a föld, és a modora
nem valami megnyerõ.A feleség gyengéd, érzékeny asszony.
Amikor összeházasodtak, a férj minden téren gondoskodott a
családról,ésafeleségpéldásannevelteagyermekeket.Agyermekekfelnõttek,kirepültekacsaládifészekbõl…
Sokilyentörténetvan.
Amikor már minden gyermek kirepült, az asszony ajkáról eltûntamosoly,naprólnapragyengébbéstörékenyebblett.Nem
voltétvágya,ésegyszépnaponnemistudottfelkelniazágyból.
Aférjeaggódott,ésbevittefeleségétakórházba.
Orvosokéshíresspecialistákismegvizsgálták.Egyikneksem
sikerültmegállapítaniakórokozóját.Csakafejüketcsóválták,
ésegyreezthajtogatták:-Hm!
Azutolsóspecialistakihívtaabetegszobábólazizmosférjetés
kijelentette:
-Nekemazavéleményem,hogyfeleségénekelmentazélettõl
akedve.
Azerõsférjszónélkülvisszamentabetegszobába,odaültabetegasszonyágyaszélére,megfogtaakezét.Avékonykiskezecske szinte eltûnt a nagy marokban. Majd harsogó hangon
ígyszóltafeleségéhez:-Nekednemszabadmeghalnod!
-Hátmiértnem?-kérdezteazasszonyhalksuttogással.
-Azértnem,mertszükségemvanrád!
Attólapillanattólkezdveazasszonyszemmelláthatóangyógyult.Azorvosokmegazontörtékafejüket,mifélebetegségben
szenvedhetettaszegényfeleség.
Nemkellmegvárniaholnapot,hogyvalakivelközöld:szeretlek.Teddmegazonnal!Negondoljarra:"Afeleségem,fiam,
lányom… ezt úgyis tudják."Talán tényleg úgy is van.Téged
zavarna,hagyakrabbanhallanád?Nenézdazórát,veddakezedbeakagylót,éstelefonáljhaza:"Énvagyokéscsakaztakarommondani,hogynagyonszeretlek."
Aszeretetéletetjelent.(BrunoFerreronyomán)

Kalendárium:
2014.február15.-március15.
•
•
•
•
•

Február22.SzentPéterapostolszékfoglalása
Február24.SzentMátyásapostol
Március5.Hamvazószerda
Március9.Nagyböjt elsõvasárnapja
Március15.Nemzetiünnep
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REF ORM ÁT USÉLET

EvangélizációshétaSzentkirályiReformátusGyülekezetben
Ideje:2014.február10-16.
Téma:JézusKrisztusésakapcsolataink
Február10.hétfõ18óra-MikeSámuel-Jézusszeretetétmegélni
Február11.kedd18óra-PintérNóra
-Jézusszeretetéttovábbadni
Február 12. szerda 18 óra - Hegedûs
Béla -Hogyanélhetünkegymássalbékességben?
Február 13. csütörtök 18 óra - Dányi
NagyMárió -Istentiszteleteahétköznapokban
Február 14. péntek 18 óra - AlföldyBorussDániel -Istendicséreteahétköznapokban (zenés alkalom a  Káté
zenekarral)
Február15.szombat18óra-Komádi
Róbert -Jézusésacsalád(om)
Február 16. vasárnap 10 óra - Szabó
Gábor-Jézusésazidõ(m)-úrvacsora,szeretetvendégség
Továbbialkalmaink:
Február19.-KözösBibliaóra,18óra
Február20.-HáziIstentisztelet,14óra
Február21.-Filmklub,18.30
Február23.-Istentisztelet,10óra

Életedmindenterületénbiztosalapotnyújt,hakapcsolatodvanJézussal;
beleértveafizikaierõnlétetis.
Azáltal, hogy biztos kapcsolatban
vagy Vele, számtalan módon fejlõdhetszésváltozhatsz;sõt,olyanterületeken is, amelyeken ez máskülönben
lehetetlen lenne. Ha jobban meggondoljuk,Istennélkülegyáltalánsemtudunkváltoztatniazegészségünkön;de
igaz az, hogy "mindenre van erõm a
Krisztusban, aki megerõsít engem."
(Fil4,13)
Mintolysokegyébváltozásazéle-

tünkben, az is lehetetlen vállalkozásnak tûnhet számunkra, hogy egészséges életmódba kezdjünk. Valóban:
könnyen kudarcot vallunk, ha a saját
erõnkbõl próbáljuk megtenni! Alkalmatlanságunk megtapasztalásakor élhetjük át igazán, milyen tökéletesen
megmutatkozik Isten ereje a hitbõl
élõkszámára.
Ezért van szükség a hitre ahhoz,
hogy egészségesen tudjunk élni; úgy,
ahogyaztIstenszeretné.Sohanemleszünkráképesek,hogyasajáterõnkbõl kitartsunk, mégpedig azért nem,
mert nem így lettünk megteremtve!
Bármihez,amitsajáterõnkbõlképesek
vagyunk megtenni, nincs szükségünk
hitre;ésmegszoktuk,hogyhaegyszer
nincs szükségünk hitre, akkor hit nélküléljünk.
DehaKrisztushozjössz,hogybeismerdgyengeségeidet,Õgyakranalegnagyobb erõtlenséget változtatja legnagyobb erõsségeddé. Ráadásul nagyonszívesentesziezt!Haúgyérzed,
hogy gyenge a hited, vagy nem tudsz
hinni, akkor csak bízz Istenben, és
hagyd,hogyahitetalegnagyobberõsségeddéváltoztassa!
Ez azonban csak Isten erejével lehetséges.ABibliamondja,hogyahit
és az erõ közvetlen kapcsolatban állnak egymással. Minél több hited van
Istenben,annáltöbbazerõésazáldás
azéletedben.
Jézus viselkedése is alátámasztja
ezt,amikoraszülõvárosába,Názáretbe
látogatott(ahogyanaztMátéevangéliuma 13. részében olvassuk): "Nem is
tettottsokcsodátahitetlenségükmiatt."(Mt13,58)
Istenmegáldjaazokat,akikteljesen
belévetikabizalmukat.Haígyteszel,
Isten kiárasztja rád az erejét.  Ezt olvassuk a Bibliában Ábrahámról, a hit
õsatyjáról: "Nem volt hitetlen, hogy

kételkedjen Isten ígéretében. Ehelyett
magasztaltaIstentazígéretéért,éshite
általerõssélett."(Róm4,20GWalapján).
AzÕerejenélkülcsaklemerüléletünk energiaforrása. De Õ sosem szerettevolna,hogybárkiveliseztörténjen.Úgyiselképzelhetjükezt,mintha
az életünk egy laptop volna, amelyet
nem csatlakoztattak a töltõjéhez: az
akkumulátor elõbb-utóbb lemerül, és
elfogyrólaatöltés.
Miértakarnabárkiígyélni?
Képzeljükmostel:olyanez,mintha mindenkiben lenne egy kis elem.
Ha végigküzdjük az életet a saját
erõnkbõl, akkor folyton fáradtak leszünk.HaazonbancsatlakoztatjukmagunkatIstenhatalmasenergiájúáramforrásához; ha beismerjük, hogy a segítségérevanszükségünk,akkorfeltudunktöltõdni.

Elégegyszerûadöntés,nem?
- Mikor próbáltál meg legutóbb
megoldaniolyasvalamit,amitcsakIstenerejetudottelvégezni?MittettIstenebbenahelyzetben?
- Mi a különbség aközött, hogy a
sajáterõnkbõl,vagyIstenerejébõlpróbálunkmegegészségesenélni?
- Milyen figyelmeztetõ jelek vannak az életedben, amelyek azt mutatják,hogyIstenhelyettamagaderejébõlpróbálszmegoldaniegyhelyzetet?
[Daily Hope by Rick Warren,
2014.02.01
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Magyarkultúranapjaakönyvtárban
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnuszt, ennek kapcsán
ünnepeljükezenanaponamagyarkultúranapját1989óta.
Az ünnep tiszteletére ezen a héten
különbözõ programokkal vártam kicsiketésnagyokat.
Az ovisoknak és a kisiskolásoknak
LackfiJánosverseiésMakhultGabriellarajzaialapjánacirkuszvilágátmutattam be papírszínház segítségével. Az
elõadás végén a gyerekek a témához

kapcsolódórajzosfeladatotkaptak.
A nagyobbak különbözõ anyanyelvi
játékokbanvehettekrészt.Szólásokatés
közmondásokat, valamint híres magyarokneveitkellettjátékosformábanmegfejteniük.
Beszélgettünkarról,kinekmitjelent
akultúra,miértfontosahagyományõrzés.Mimindennekvankultúrája:étkezésnek, öltözködésnek, közlekedésnek.
Milyen különbségek figyelhetõk meg
ezen a téren is a különbözõ nemzeteknél. Mennyire fontos a magyar nép
hag yom án yai n ak
megõrzése, tovább
adása. Hogyan, és
mit tudnak õk is
tenniezenatéren.
Az érdeklõdõk
ezenkívül megtekinthették a magyarkultúranapján
átadott díjakat, az
írókhoz, tudósokhoz, híres emberekhez köthetõ do-

kumentumokat. A kiállításhoz játékos
feladatok is kapcsolódtak, melyekre a
választcsakaztudhatta,akifigyelmesen
elolvasta a tablókon található rövid ismertetõket és kézbe vette a könyveket.
Akijóloldottamegafeladatokat,könyvetkapottjutalmul.
AkiállítottdokumentumokaKatona
József Könyvtár állományából kerültek
hozzánk,ésafelnõttolvasókközültöbben is kikölcsönözték õket a program
végén.

Újramegnyitásrakerülneka

Tanyaprogram pályázatai
Atanyánélõgazdálkodók2014.február7-tõlkétjogcímrepályázhatnak:atanyagazdaságokfejlesztéséreésazegyéni
tanyavillamosításra.A fejlesztéshez tartozik többek között a
gépekbeszerzése,azállatállománynövelése,valamintalakó
vagyagazdálkodásiépületfelújítása.
Atanyagazdaságokfejlesztésére200millió,mígazegyéni
tanyavillamosítástámogatására100millióforintállrendelkezésre. Pályázni a forrás kimerüléséig, de legkésõbb március
10-iglehet.Apályázatelektronikusfelületétazérdeklõdõka
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet(NAKVI)honlapján(www.nakvi.hu)érhetikel.Ata-

nyagazdaságok fejlesztésére fordítható pályázati pénz
maximális összege
továbbrais7500euró,mintegy2,2millióforint.
Atámogatásmértéke75,afiatalgazdálkodókesetében90
százalékos.Azegyénitanyavillamosítástámogatásikeretöszszegénekfelsõhatára5millióforintlehet,atámogatásmértékepedig100százalék.
A mostani pályázat esetében nincs hiánypótlásra lehetõség,ígykb.150-ennyerhetnekmajdtámogatást.-kut-
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IskolaiSZMK-bál-keringõvel
AziskolaSZMK-bálonazidénisalegszebbéslegkedvesebb esemény a 8. osztályosok keringõje volt.
Mindenkielragadtatvanézteezeketaszárnyaikatbonto-

gatófiatalokat,dekülönösenaszüleik.
Bizony,elrepültazanyolcév!

Félévzárókoncert
A Szentkirályi Általános Iskola ésAlapfokú MûvészetiIskolazongoratanszaka2014.január27-éntartotta
félévikoncertjét.

Tanáraik:PolyákAlbertnéésTóthCsilla.

Kettenatanszaknövendékeiközül:HunyadiRékaésFarkasGyõzõ

Tudta?,hogy1881.február3án született Galamb József gépészmérnök,adetroitiFordMûvek legendás T-modelljének tervezõje,agépkocsikfutószalagon
történõ gyártásának megszervezõje.
Hogy:55évebocsájtottákfel
az elsõ meteorológiai mûholdat,
hogypontosabbátegyékazidõjárásielõrejelzéseket.

"Akáróriásoképítikakastélyokat,akáremberekakunyhókat:kastélyok,kunyhók
mindmulandódolgok.Csupánahegyek,avölgyek,afolyókésanépekörökkévalók,mertazokatIstenteremtette!"(WassAlbert)

Meghívó
Szeretettelvárunkmindenirodalomkedvelõt,2014.február21-én18órára a
hetedikországosWassAlbertésmásírónk,költõnkfelolvasóestjénekprogramjára a Könyvtár, Információs és Közösségi
Helyre(Szentkirály,KossuthLajosutca16.MûvelõdésiHáz).Felolvasássalbárkikészülhet,elsõsorbanWassAlbertmûveibõl,demásmagyaríró,költõmunkáibólislehetválogatni.Természetesenvárjukazokatis,akikcsakhallgatniszeretnékafelolvasókat.
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Amezõgazdaságnakújraélesztésrevanszüksége
2013. november 21., Budapest,
Szombathely - Az AGRO.bio Hungary
Kft.sajtótájékoztatójánacégvezetõiés
a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõ
tanácsosa ismertették a magyar és globálismezõgazdaságégetõproblémáités
lehetséges megoldásait. Részletek a tanácskozássajtótájékoztatójából:
A mikrobiológiai megoldásokat fejlesztõ és forgalmazóAGRO.bio Hungary
Kft.megdöbbentõkutatásieredményekkel
igazolja,hogyatermõtalaj,amelybõlelfogyasztott élelmiszereink származnak, az
utolsóéveitéli-anépességegyrenõ,több
élelmiszerre van szükség, ám azok ásványianyag-tartalmadrasztikusancsökken.
Atények
Kutatások szerint Európában jelenleg
17-szer gyorsabban pusztul a talaj, mint
ahogyépülvagyhelyreáll(azaz17kgter-

mõtalajmegytönkre,amíg1kgújraéled).
Amerikábanezazértéktízszeres,Ausztráliábanötszörös.AhelyzetKínábanalegrosszabb,aholatalajpusztulásmértéke57szeres. John Crawford, a Sydney-i Egyetem mezõgazdasági és környezetvédelmi
karának professzora komoly szakmai kutatásaszerintbolygónkrólévente75milliárdtonnatermõföldtûnikel,80%-apedig
többé-kevésbé károsodott. Dr. Gyulai
Iván,az"ÖkológiaiIntézetaFenntartható
Fejlõdésért" igazgatója 2010-ben kiszámolta, mennyi idõnk van hátra a termõ
Földön:mindössze60év.Vagyishozzávetõlegmégkétgenerációraelegendõ.AGödöllõiAgrártudományiEgyetemfelmérése
kimutatta,hogyélelmiszer-éstakarmánynövényeink ásványianyag-tartalma 30 év
alatt rohamosan csökkent: a kukoricánál
31%-ra,aburgonyánál9,52%-ra,asárgarépánálpedig4%-ra.

AzAGRO.biofelhívjaafigyelmetarra,hogynemazélelmiszeriparigyárakban
dõlel,hanemmáratalajminõségemeghatározza azt, hogy milyen élelmiszert fogyasztunk. Ezért 2001-es alapítása óta a
cégmagyargyógyszerkutatók,agrárbiológusok bevonásával végez kutatásokat és
folyamatosanfejleszttalajjavítómikrobiológiaimegoldásokat.Azittkészülõvégtermékek - mint a többszörösen díjazott
BactoFil baktériumtrágya - a talaj megóvásán,javításántúlazegészségesélelmiszerekelõállításátissegítik.Acikkfolytatódikamárciusi"Hírmondóban"
Továbbiinformációk:
AGRO.bio Hungary Kft. (www.agrobio.hu)
Sárospataki György, üzletfejlesztési
menedzser (tel.: +36-76/597-530, e-mail:
g y o r g y. s a r o s p a t a k i @ a g r o b i o . h u ,
sarospataki.gyorgy@gmail.com)

ÉRTÉKEINK
Megtelt érdeklõdõkkel a Tiszakécskei
AranyJánosMûvelõdésiházjanuár31-én.A
járás települései mutatták be értékeiket. A
színpadon citerások, gyermek és nyugdíjas
táncosokmutattákmeg,hogynemlehetelég
koránkezdeni,ésnincsazakor,amihatárt
szabna nemzeti mozgáskultúránknak. Nagy
sikert aratott a Tiszaalpári ifjú tekerõlantos
fiú. Szentkirályról a hetedik osztályosok
"dinnyék"csapatamutattabeközségünkter-

mészetiértékeitversbeszedveagólyáktóla
dinnyéig.Aközönségszintelélegzetvisszafojtva figyelte  Festõ-Hegedûs Kármen,
KirsnerMátéésOláhDávid produkcióját.
A települések értéktárgyaiból is nyílt kiállítás.Gyönyörûfûzbõlfontkosarak,bekötött
üvegek, kézimunkák vonzották a tekintetet.
Községünkbõl Kiss László Gábor vasaló
gyûjteményénél,fõlegazidõsebbkorosztály
nosztalgiázott. Czakó Lajos fafaragó míves

munkáit küldte a kiállításra. Szalai Szilvia
nagyrészt vidám hangulatú festményei igazánszépek.MegcsodáltákBimbónéPápaiIldiésPápaiFerencnéHímzettéshorgolttextiliáit,cipõit,karácsonyiéshúsvétidíszeit.A
kiállítástfebruár10-iglehetettmegtekinteni.
Köszönjük a résztvevõknek kiállítóknak,
hogyidõt,fáradságotnemsajnálvaöregbítettékszûkebbhazánkhírnevét.-szerk-

2014.februárSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ11.oldal

JANUÁRIDõJÁRÁSA
Sorra dõltek meg a népi "jóslatokra"
épülttéliidõjárásielõrejelzések.Nemjött
beaSzentMihálynapikeletiszél,aKatalin nap, a sort lehetne folytatni.A Pál
nap viszont igen.Az egész hónapra jellemzõ már-már kora tavaszi idõ 25-én
megszakadt.Azidõjárásitérképekenmár
15-tõl lehetett látni, hogy az óceán felõl
érkezõidõjárásifrontoksorraelakadnak,
feloszlanakakelet-európaisíkságon,már
pedigezaztjelenti,hogycsakidõkérdése, hogy elinduljon a Kárpát-medence
irányába.Ahõmérsékletahónapelejétõl
Nappal5-10Cfokközöttmozgott,17és
20-a között efölé is emelkedett, 20-án
még darvak vonuló csapatát is lehetett
látni-hallani.Az éjszakák is szinte fagymentesek voltak. Majd megindult az
elõbbemlítettfelhalmozódotthideglevegõ hazánk felé, és 23-ától már erõsen
csökkennikezdettahõmérséklet,26-ától
már átment nappal is 0 C fok köré, sõt
többször nappal is fagyott. Csak február
6-tólkezdettenyhülni.Perszeahideghótakarót is hozott, igaz nem sokat, 8-10
cm-nyit.Azértezmégiscsakhóvolt.

Nemvoltkedvezõazenyheidõagazdálkodásnak.A gyümölcsfák nedvkeringésebeindult,amikihathataterméseredményekre. Sajnos az õshonos rovarok
gyengébb egyedei is átvészelik a telet,
noha erõs fagy esetén elpusztulnának.
Igenerõsakullancsfertõzöttség,azenyhe januárban tömegesen "támadtak". A
néhányfokos fagyok nem tesznek, nem
tettekkártazutóbbiévtizedekbenbevándorolt kártevõkben sem. Az elmúlt néhány évben újabb fajjal lettünk "gazdagabbak",egymuslincafajjal.Ezekazaprórovaroknemvárjákmeg,hogyagyümölcs erjedési stádiumba kerüljön, hanemmárafán,azérõtermésbefurakodnak,ésértéktelennéteszik.
Csapadékviszonyok:4-én16mm,5én0,4mm,6-án0,2mm,7-én0,1mm,8án0,3mm,13-én4,5mm,15-én3,2mm,
17-én1,6mm,19-én4,8mm,20-án0,7
mm,21-én3,2mm,22-én08mm,24-én
5,7mmhó,25-én4,5mmhó,26-án1,2
mmhó,28-án1,6mmhó,29-én1,1mm
hó.Összesen35,5mm.Asokéviátlagjanuárban:30mm.Vecsei.

Anyakönyvihírek
Született:KozmaLevente2014.01.27.anyjaneveÁdámAnnamária
TelekiMira2014.01.30.anyjaneve:JáróRamóna
Elhunyt:ZollerSándorélt60évet

Múltidézõ

ÉTKEK,TIPPEK,
FORTÉLYOK
Fordítottköleskása
Hozzávalók: 20 dkg vastag
füstölt szalonna, 12,5 dkg
füstölt tarja, 20 dkg (2 közepes) vöröshagyma, 20
dkg hántolt köles, 1 púpozott evõkanál jóféle pirospaprika, 1 mokkáskanál
õröltfeketebors,só,1-1kisebbzöldpaprika
(tévépaprika)ésparadicsom,10-15dkgjóféleházikolbász
Aszalonnátésafüstölttarjátfélcentiskockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, finomraaprítjuk.Akölestmelegvízbenjólátmossuk,leszûrjük,lecsöpögtetjük.
Egy lábasban a szalonna zsírját félig kiolvasztjuk, a tarját hozzáadjuk, pár percig
együtt pirítjuk tovább. Most kerül bele a
hagyma,amitmegfonnyasztunkbenne,majd
beleszórjukakölest,éskevergetvemegforrósítjuk.
A pirospaprikával megszórjuk, éppen csak
elkeverjük,majdráöntünkkb.1decinyiforrásban lévõ vizet. Megsózzuk, megborsozzuk,akiskockákravágottpaprikátésparadicsomotbelekeverjük.Ahogyakölesavizetfelveszi,apránkéntpótoljukforrásbanlévõvízzel,éppenúgy,ahogyanarizottótkell
fõzni.Sokszorátkeverjük,átfordítvaazalul
lévõrészt.Mindaddigfolytatjukavízpótlást,
állandó keverés mellett, amíg a köles puha
nemlesz.Akiskockákravágottkolbásztbeleforgatjuk,melegentálaljuk.
Tipp: kolbász helyett kis kockákra vágott
virslivagypárizsiiskerülhetbele,mígvegetáriánusokpirítottgombávalgazdagíthatják.
Jóétvágyatkíván
KenyeresnéZsuzsika

Emlékezés
GömöriBalázs

Fel ismeri-e a kedves Olvasó a képen látható egykor köztiszteletben levõ
embereket? (TóthIstván,KissSándor(PiciSanyibácsi)ésKovácsIstván
(BaranyiPistabácsi).

SzámunkraTesohasemleszelhalott,
Örökkéélnifogsz,mintacsillagok.
Drágajószívét,kétdolgoskezét
ÁlddmegAtyám!
Smiköszönjük,hogyõlehetettami
ÉDESAPÁNK.
Megpihenadolgosjóapaiszív
Áldáséshálaöveziesírt.
Szeretõférjvoltál,drágaédesapa
Bocsánatoscsaládodnakmostaz
Õrangyala.
Eltávoztáltõlünk,életeddelén
Gyõzöttahaláltestednekerején.
Nehézakõ,denehezebbabánat,
BoldogNévnapotdrágaÉdesapám!

Szeretõcsaládod

Hirdetések

JÓZSIBÁTANÁCSA

*Háromszobás,gázfûtéses,családiház
eladóSzentkirályonazAlkotmányutca
12. szám alatt. Érdeklõdni: 06 70
9489889telefonszámon.
* Eladó Szentkirály Olaszdûlõben tanyahelyen erdõ, valamint osztatlan közöstulajdonbóla0253/5hrsz-úszántó,
gyep.Érdeklõdnia20/9551507,vagya
06-53/353-079-estelefonszámokon.
*Alkalmigyermekfelügyeletetvállalok
-színház,mozi,bevásárlásidejére.
Telefon:06-20/4967-947

Választáselõttösszesúgnakagóbék.AzöregKolomposJózsibáalegtapasztaltabbgóbé.Sokféletervethoztak,deJózsibászavadöntött.Atyafiak,aztmondom,
hogyeztaszolgabíróteltesszükanyakunkból.Aznemlehet!-mondtaatöbbség.
Nekünk könnyen lehet, ha mondom. És elmondja Józsi bá, hogy fölléptetik kormánypártiprogrammal.Azállásáróllemond,mertbiztosnaklátjaaképviselõséget,
aztánmástválasztanakmeg,aválasztásnapján.Atervetelfogadták.Aszolgabíró
uratnagytöbbséggeljelölték.Mégazutolsóéjjelisabbanaboldogtudatbanaludt,
hogyõleszaképviselõ.Azállásárólislemondott.Anépmegtisztelõbizalmátésdicséretéttömjéngyanántfogadta.Aválasztásreggelénazonbanláttaasajátlakása
ablakából,hogyazõvezérembereiazellenpártzászlójávalvonulnakföl.Eljöttek
aszolgabíróhoz,ésbejelentettékadolgot,szemébemegmondtákazigazat.Ésénerrenemjöttemrá???.dühöngöttabecsapottszolgabíró,akitõlavidékmegszabadult.
Nemislehetettinstálom,nyugtattamegaközségibíró,merthiszenJózsibácsináltaazegészdolgot,snekitöbbeszevan…/Acikka"SzékelyGóbéságok"kiadványábólszármazik/

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

TiszteltMezõgazdaságiTermelõk,Vállalkozók!

Azirodanyitvatartása:hétfõtõl
szombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsak
egyfõtfogadokateljesdiszkréció
érdekében.

ÉrtesítjükÖnöket,hogytulajdonosváltásmiattaFranciska Input Kft neve megváltozott ORIGO-INPUT
MGKft-re.
TovábbraisvárjukrégiésleendõPartnereinketmegújult,szélesválasztékúnövényvédõszer,vetõmag,mûtrágyakínálatunkkal,kisésnagykiszerelésbenis.Igényeseténingyenesszaktanácsadássalállunkrendelkezésére.
MezõgazdaságiinputanyagforgalmazásitevékenységünketKecskemétenaHalasiút19/a.sz.alattikorszerû,nagyobbalapterületûtelephelyen
folytatjuktovább.
Bátmonostoritelephelyünk változatlanul6528Bátmonostor,Széchenyi
utca034/12.hrszalatttalálható.
Igényeikkel, kérdéseikkel, megrendeléseikkel forduljanak bizalommal
szakembereinkhez:
KotvicsZoltán 30/553-9805
MadarassyGábor
30/963-4004
LeviczkyAttila30/299-1611
SchwickerImre 30/974-5224

Kérem,válasszonengem,hacsaládias
környezetetésnem
"tömeg-könyvelõirodát"keres.

ORIGO-INPUT MG Kft = egy biztos kezdõpont a mezõgazdasági
termelésben!

egyénivállalkozók,õstermelõk,
magánszemélyek,Kft-k,Bt-k,
alapítványokrészére,teljeskörû
APEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyvelést
ígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagért
elmegyek.

VargánéFarkasháziOrsolya,
Nyárlõrinc,Iskolau.7.,
06-30/266-85-36

ZámboriIldikó
Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.
Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Megnyitottamférfinõifodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenvárom
szépülnivágyóvendégeimet.

KÖNYVELÉS,ADÓTANÁCSADÁS
Vállalommagánszemélyek,õstermelõk,egyénivállalkozók,
egyesületek,alapítványok,Bt-k,KFT-kkönyvelését,
APEH-ésTBügyintézését,hatóságokelõtti
képviseletüket.
Dobi-KecskésKrisztina
0630/392-8028
mérlegképeskönyvelõ,adótanácsadó

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc
-Munkatársak:CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
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