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Március 15-én az 1848-49-es forradalomra, és szabadságharcra emlékezünk
Antóni Sándor
Nemzeti Ünnepünk Évfordulójára
Március 15. nemzetünk nagy napja,
Történelmünk sok évtizede tiszteletben tartja,
Március 15. méltó szellemébe,
Legyünk toleránsak egymás iránt hazánk érdekében.
Márciusi ifjak, kiket nagyra becsülünk,
Köszönettel tartozik egész népünk és maroknyi nemzetünk.
Őseinknek a hazaszeretete legyen példaképünk,
Ne a szitkozódás, ellenkezés, mit napjainkban élünk.
Szeretet és a békesség tartson minket össze,
A magyarok Istene áldjon mindörökre.
Elődeink hazaszeretete tartson minket egybe,
Ezer éve élünk itt a Kárpát medencébe.
Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét,
Itt születtünk, e földnek esszük áldott kenyerét.
Éljünk tisztességben, szeretetben, békességben,
Szép hazánkban itt Európa közepében.
Magyarország nemzetünk nagy napja és emlékezése,
Kik életüket adták a 48-as szabadságharcért cserébe.
Dicsőség és hála az elesett hősöknek,
Hajtsunk fejet némán, a bátor nemzedéknek.
Ne feledd soha sem, ez mindannyiunk földje,
Hol elődeink nyugszanak örökre.
Nemzeti dal legyen mindenkor nemzeti imánk,
Mit unokáink is szavalni fogják.
2002. február 23.

Nemzetközi Nőnap március 8.

A nőnap alkalmából
egy képletes virággal
köszöntünk minden kedves
hölgy olvasónkat.

Meghívó

A Szentkirályi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
március15-i megemlékezését
2014. március 14-én, pénteken
11:30 órától tartja a művelődési házban.

A SÖTÉT LOBOGÓ

- Jelenetek Petőfi Sándor életéből Előadják a 6. osztály tanulói.
Felkészítő tanár: Lórné Molnár Tünde
Az ünnepi műsor előtt 11 órakor
kezdődik a koszorúzás a Hősi emlékműnél.
Szeretettel várunk mindenkit, ünnepeljük együtt!
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A képviselő-testület februári ülésén történt
Önkormányzatunk és Tiszaug község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13-án tartotta együttes
ülését. A napirendek között szerepelt
a közös önkormányzati hivatal 2014.
évi költségvetése, és a közös hivatal
megalakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása.
A képviselőtagok megkapták a közös önkormányzati hivatal 2014. évi
költségvetésének tervezetét, melyet
megvitatás után az alábbi főbb számokkal fogadtak el: összes állami támogatás
40.762 ezer forint, amely fedezi a közös
hivatal valamennyi szükséges kiadását.
Ebből Tiszaugon 14.504, Szentkirályon
26.258 ezer forintot tervezünk elkölteni.
Második napirendi pontként a közös önkormányzati hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítására került sor. Dr.
Lajos Krisztina aljegyző elmondta,
hogy a közös hivatal egyéves működésének tapasztalata alapján úgy látszik
célszerűnek, hogy szűnjön meg az a
szabályozás, miszerint egy fő pénzügyi
ügyintéző mindkét településen végezne munkát, mivel ez nem is valósult
meg, és nem is szükséges. A Tiszaugi
Kirendeltség tisztviselői ügyintézői
létszáma 3 főről a valójában ott alkalmazott 4 főre változott. A megállapodás 14. pontja törlésre került, mivel a
közös hivatal idei költségvetése nem
teszi szükségessé a tagönkormányzatok külön hozzájárulását. További módosítás még, hogy a megállapodás felülvizsgálati kötelezettségének törlése
indokolt, mivel az Mötv. tartalmazza
az önkormányzati választásokat követő hatvan napon belüli megállapodás
lehetőségét, ami az esetleg szükséges
módosításra is vonatkozik. A képviselő-testület a megállapodás módosítását
a fentiek szerint elfogadta.
Az együttes ülés után ülésezett a
szentkirályi képviselő-testület is. Az
ülésen módosításra került a Napközi
Otthonos Óvoda alapító okirata. Dr.
Lajos Krisztina aljegyző előterjesztésében elmondta, hogy óvodánk hatályos alapító okirata szerint a maximális
gyermeklétszám 75 fő. Mind ez ideig
nem fordítottunk kellő figyelmet a férőhelyszükségletet szabályozó 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú
mellékletében foglaltakra, mely szerint

„a csoportszoba alapterülete nem lehet
kevesebb, mint 2 m2/fő”. Tekintettel
arra, hogy a csoportszobák alapterülete
36+36+54 m2, így a gyermeklétszámot
legfeljebb 63 főben határozhatjuk meg.
Az előterjesztést a képviselő-testület
egyhangúlag jóváhagyta.
A következőkben Kutasi Ferenc településfejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 4/2014. (I.31.) BM rendeletben megjelentek az önkormányzati
kötelező feladatok fejlesztéséhez igényelhető támogatások részletes feltételei, mely szerint szeretnénk ismét
benyújtani az óvoda sószobával való
bővítésére tavaly is beadott pályázatunkat. A képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett a pályázat benyújtásával. A
hivatalos munkát az ülés valamennyi
részvevője jó hangulatú közös vacsorával zárta.
Február 18-án ismét ülésezett a
képviselő-testület. A napirendek között
szerepelt az önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendeletének megalkotása, szavazatszámláló bizottságok megválasztása, a képviselő-testület 2014.
évi munkarendjének meghatározása, a
fogorvosi ellátás megbízási szerződésének módosítása, a településrendezési
terv módosításának elindítása, az Információbiztonsági Szabályzat jóváhagyása, RÉV Szolgálat beszámolója,
Tiszakécskei Tűzoltó-parancsnokság
beszámolója, Magyar Zarándokúthoz
csatlakozás, Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
jóváhagyása. Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására került sor. A
polgármester előterjesztésében elmondta, hogy az ülést megelőző napon kibővített pénzügyi bizottsági ülés keretében a rendelet-tervezet megtárgyalása
megtörtént. Sem a rendelet tábláihoz
összegszerű módosító indítvány, sem
a rendelet szövegéhez szöveg szerinti módosító javaslat nem hangzott el.
A képviselő-testület az önkormányzat
2014. évi költségvetésének bevételi
főösszegét 290.000 ezer forintban állapította meg. A vita során módosult a
Művelődési Ház nagytermének családi
rendezvények, illetve bálok céljára történő bérleti díja, és az eszközhasználati

díjak. Módosultak továbbá a tornacsarnok bérleti díjtételei is.
Ezt követően dr. Lajos Krisztina
aljegyző ismertette előterjesztését a
szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról. Elmondta, hogy a helyi
választási bizottság három – az egy
szavazókörrel rendelkező településen
öt – tagját és szükséges számban a póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás napja
előtti huszadik napon választja meg,
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A fentiek alapján
Szentkirály település szavazatszámláló
bizottság tagjainak a jelöltekkel történt
előzetes egyeztetés alapján az alábbi
személyeket javasolta:
I. szavazókör tagok: Fakan Józsefné,
Farkas István, Kenyeres Ambrus, póttagok: Habran János, Kovács Sándorné,
Osbáthné Rauscher Erika és KozmaGyenes Tünde.
II. szavazókör tagok: Katzné Almási
Zsuzsanna, Tóth Emília, Csanádi
Andrásné, póttagok: Rohács Mihályné,
Varga Béláné, Benkovics Tiborné, és
Durgó Tamás. A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogadták.
Ezután a képviselő-testület összeállította a 2014. évi munkatervét, melyben többek között szerepel a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának
módosítása, a 2013. évi zárszámadási
és a 2014. évi költségvetési rendelet
megalkotása, beszámoló az önkormányzat intézményeinek működéséről,
a költségvetés 1. féléves teljesüléséről
tájékoztató, a költségvetési rendelet
módosítása, az óvodavezetői állásra pályázat kiírása, majd elbírálása, tájékoztató a helyi földbizottságról. A képviselő-testület a munkatervet egyhangúlag
jóváhagyta.
A negyedik napirendi pont keretében a fogorvosi ellátás megbízási szerződésének módosítása került napirendre. A polgármester előterjesztésében
elmondta, hogy a PAN-DENT Bt-vel
fennálló feladatátadási megállapodásunk módosítása kapcsán még további
egyeztetések szükségesek. A rendelőnk
felmérése a működési engedély megkéréséhez éppen másnap történik meg.
Ezt követően indulhat a szöveg szerinti
pontosítás kimunkálása.

2014. március
A megállapodás szövegére később
tesz majd javaslatot. E napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy az
Egészségház felújítása nagyon időszerű
volna. Ami igazán megdrágítja a felújítást az a bejárati ajtó és a betegvárónál
az üvegfal cseréje. A képviselő-testület
egyhangúlag egyetértett a fenti összegű
kiegészítő bérleti díj kifizetésével.
Ezt követően arról tájékoztatott,
hogy Bencsik Jenő helyi lakosunk az
előző ülésre benyújtott kérelmét azzal
egészítette ki, hogy a rendezési tervben
található védőzöld övezet határait a képviselő-testület módosítsa, mely érinti a
szentkirályi 404/17. és 404/18. hrsz-ú
telkeket. Ugyanis a 404/18 hrsz-ú telekre egy géptároló színt szeretne építtetni,
melynek előfeltétele a védőzöld övezet
megszüntetése, annak kereskedelmiszolgáltató övezetbe történő besorolása.
Szándéka, hogy megvalósulás esetén a
két telket összevonatná, a gépszín használatát és bejárását a Kossuth L. utca
felől biztosítaná, így nem zavarva az
Arany János utcában élők nyugalmát.
Annak megítélése, hogy ez mennyire
illeszkedik a településünk fejlesztési
koncepciójába, illetve amennyiben nem
illeszkedik, akkor hogyan módosítható
a koncepció, a múlt évtől új jogszabály
szerinti eljárásban történik. Korábban
az épített környezetről szóló törvény
szabályozta ezt, most a 314/2012-es
Kormányrendelet. Ennek 32. § (3) bekezdése szerint a kért módosításhoz un.
teljes eljárást kell lefolytatni, mely az
előzetes tájékoztatási szakasszal kezdődik. Ezt követi a véleményezési, a szakmai véleményezési majd az elfogadási
szakasz. Tekintettel arra, hogy az első
három szakaszban valamennyi érintett
szakhatóságot (szám szerint 22), és a
környező településeket meg kell keresni, javasolta előtte a legfőbb hatóság, a
Területi Főépítészi Iroda elvi állásfoglalását bekérni a kezdeményezésről.
A képviselő-testület nevezett kérelmét elfogadva kezdeményezi a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását, amelynek során a
belterületi 404/17 hrsz-ú terület lakóterületből, a 404/18 hrsz-ú terület pedig
zöldterületből kerülne kereskedelmi
szolgáltató övezetbe, az eljárás megindítása előtt azonban a Főépítész Iroda
állásfoglalását be kell szerezni.
A következőkben az Információbiztonsági Szabályzat megtárgyalására
került sor. Dr. Lajos Krisztina aljegyző
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elmondta, hogy a szabályzat alapvető
célja, hogy az önkormányzat informatikai rendszereinek alkalmazása során
biztosítsa az adatvédelem elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalát. A képviselő-testület a Szabályzatot egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerint.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a polgármester az alábbiakról
tájékoztatott:
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat megküldte beszámolóját a
2013. évi tevékenységéről. A beszámoló részletesen ismerteti a személyi és
tárgyi feltételeket, beszámol a pszichiátriai betegek közösségi ellátásáról, a
szenvedélybetegek közösségi ellátásáról, és alacsony küszöbű ellátásáról, a
megelőző-felvilágosító szolgáltatásról,
drogprevenciós tevékenységről, oktatásról, képzésről, önsegítő csoportokról,
továbbá a finanszírozási és gazdálkodási adatokról. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.
A Tiszakécskei Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság is megküldte a
2013. évről a szakmai beszámolóját. A
beszámolóban részletesen tájékoztatták a képviselő-testületet a működési
helyzetük feltételeiről, az elmúlt évi
működésükről, nevezetesen összesen
109 vonulásuk volt, ebből 66 tűzeset,
43 eset műszaki mentés, 13 téves jelzés,
és 1 működési területükön kívüli eset. A
beszámoló tartalmazta még a munkavédelmi, fegyelmi helyzetről, az anyagi és
pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatást,
valamint az elmúlt év költségvetésről
szóló kimutatást. A Tűzoltó Parancsnokság működéséhez önkormányzatunk
1.414 ezer forinttal járult hozzá. A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.
Kecskemét MJV polgármestere levélben kereste meg az önkormányzatunkat azzal, hogy csatlakozzunk a 2010.
november 25-én alakult Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz.
Rajtunk kívül a megyénkből még 14
bács-megyei települést szólítottak meg,
így ezzel biztosítva volna a zarándokút
folytonossága, és a résztvevők a települések természeti, kulturális és vallási
értékeivel is ismerkedhetnének. A Társulás székhelye Dabason a Városháza,
a társulás elnöke Dabas város polgár-
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mestere. A Társulás tagjai még további 32 település, a Bács Kiskun Megyei
Önkormányzat pedig mint támogató tag
szerepel a szerződéstervezetben. A társulási megállapodás szerint a tagok legalább 5 évig vállalják a tagsággal járó
kötelességek teljesítését. A Társulás
idegenforgalmi, turisztikai, fejlesztési,
beruházási, fenntartási és üzemeltetési
feladatokat végez, térségi koncepciókat
és terveket dolgoz ki. A Társulás vagyona a tagok hozzájárulásaiból (tagdíj esetünkben 20.- Ft/lakos lenne), pályázati
pénzekből és egyéb támogatásokból áll.
A képviselő-testület hozzájárult a Társulásba tagként történő belépéssel.
Az „Aranyhomok” Kistérség-fejlesztési Egyesület módosította Alapszabályát, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek jóvá kell
hagyni. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.
A Himalája Blue Kft. ügyvezetője
kérelemmel fordult a képviselő-testület
felé, hogy a temetkezési szolgáltatás ellátásával a továbbiakban is a Kft-t bízza
meg, illetve a korábban létrejött megállapodást hosszabbítsa meg. A képviselő-testület egyetértett a megállapodás 5
évre történő meghosszabbításával.
Az ülés végén Kutasi Ferenc településfejlesztő arról tájékoztatott, hogy a
Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület programozási időszaka
lejárt, 2014-2020 között új ciklus indul.
Újra osztják a jogcímeket, a területi lehatárolások is módosulnak, mely igazodna
a megyehatárhoz, és nagyjából követné a
járási határokat. Cél, hogy az eddigieknél
kevesebb csoport legyen, tehát nagyobb
akciócsoportok jöjjenek létre. A két járás
– a kecskeméti és a tiszakécskei – 21 településsel alakítana egy akciócsoportot.
Tiszakécskén már volt egy megbeszélés,
ahol felvetődött a járáson belüli 5 település önálló akciócsoporttá alakulásának
lehetősége. Jelenleg a kecskeméti akciócsoportnak vagyunk tagjai, és az tűnik
kedvezőbbnek, ha maradnánk is ebben
a csoportban, mivel az jól működik, és
nagyobb lesz a mozgásterünk is. Sok
kockázat látszik abban, hogy felépítsünk
egy új csoportot.
A képviselő-testület a tájékoztatást
egyhangúlag elfogadta és kinyilvánította előzetes csatlakozási (lényegében
bent maradási) szándékát a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesülethez.
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Március 15-e jelentősége és kihatása Kecskeméten

A XIX. század elején kibontakozó
reformkorban a magyar nemzet ráébredt
történelmi tudatára. Politikusaink egy része az ipar, a művészet, a kultúra, a politika segítségével aktív hatást keltett a társadalomban. Ezt elősegítették a 19. század
közepén Európában lezajló forradalmak
is. A vén kontinensen 1848 februárjában
Palermóban kitört a forradalom. Ez végig
száguldott Milánón, Párizson, Prágán és
Bécsen át Magyarországra is. A pesti fiatalok – főleg a Pilvax kávéháziak – nem
tétlenkedtek tovább. Az értelmiségiek,
tollforgatók megfogalmazták a 12 pontot
– mely tartalmazta, hogy mit kíván a magyar nemzet – Petőfi megírta a Nemzeti
Dalt.
Másnap – 1848. március 15-én – a
pesti forradalmi fiatalok Jókai, Petőfi,
Vasvári, Degré, Bulyovszky és mások vezetésével az utcára, terekre vonulva nyilvános tüntetésen adtak nyomatékot követeléseiknek. A felvonuláshoz csatlakoztak
a különböző egyetemek (orvosi, mérnöki,
jogi) és egyéb iskolák diákjai, tanárai, valamint az utcai járókelők sokasága. A zuhogó eső ellenére a tömeg egyre nőtt. A
nap folyamán több alkalommal felolvasta
Jókai Mór a 12 pontot, Petőfi pedig elszavalta a Nemzeti Dalt. Külön érdekesség az
eseményeknek ez a része, hiszen mindkét
történelmi személy több évig Kecskeméten diákoskodott.
A nagy jelentőségű napon kivívták a
tüntetők a magyar sajtószabadságot, kiszabadították börtönéből Táncsics Mihály
politikai foglyot. S mindez vér nélkül történt, ezért van óriási jelentősége ennek a
napnak.
A pesti forradalmi események hatása
– már kissé kiszínezve – néhány nap alatt
jutott el a vidéki városokba. A falusi, városi lakosság más-más módon reagált a
forradalmi hírekre. Volt, akit öröm, csodálkozás, mást pedig a félelem, az aggódás kerített hatalmába. Kecskemétre és
a környező városokba már 16-án az esti

órákban megérkezett a pesti események
híre. A következő napon, Kecskeméten
nemzeti színű zászlót tűztek a városháza
elejére. A polgárok is fellobogózták házaikat, s feltűzték kokárdáikat kabátjukra.
A lakosság óriási lelkesedés mellett tett hitet a „Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség” eszméje mellett. A nép fegyelmezetten ünnepelt, igaz szünetelt a
kézimunka, a tanulók, tanárok, polgárok
a változás, a várakozás lázában voltak, de
óriási reménnyel tekintettek a jövő elé.
Még azon a napon – március 17-én
– Kecskemét város főbírája összehívta a
választott bizottsági tagokat. Ismertette
előttük az országos politikai változásokat,
majd fontos bejelentéseket tett. A városatyák s a főbíró kötelezték magukat, hogy
végrehajtják azokat a törvényeket, melyeket a forradalom szellemében a helyi kormányzat, illetve az országos vezetőszerv
alkot. Ezzel egyértelműen elkötelezték
magukat a forradalom szent ügye mellett.
A közrend s a nyugalom fenntartása érdekében azonnal megkezdték a nemzetőrségbe jelentkezők összeírását, később pedig a szervezését. A hírös városból – 1848.
március 21-i közgyűlésen – beválasztották
Pest megye közbátorságra ügyelő választmányába Fejes János ügyvédet, abban a
választmányban Kecskemétet Tonárky
Gedeon főjegyző képviselte.
A következő hónapokban a szervezési
munka eredményeként a hírös városban
mintegy kilencszázan jelentkeztek nemzetőri szolgálatra, akik felesküdtek a város és rendje védelmére. Négy őrhelyet
állítottak fel a városban. A helyi honatyák
fontos törvényeket, rendeleteket alkottak
a forradalmi tavaszon, biztosítva ezzel az
országos nagypolitika sikereit is. A nyár
folyamán azonnal bekapcsolódott a nemzetőr, később pedig a honvéd zászlóaljak
szervezésébe. De a környező falvak, tanyák lakossága is kivette a részét a szerveződő népfelkelő és gerillacsapatokba
jelentkezésből.

Gyerekek veszélyben!
Országos, sőt világjelenség sajnos,
hogy az internethasználat, és a tévézés
is káros folyamatokat indított el a fiataloknál. Egy virtuális világban élnek,
eltűnnek az igazi emberi kapcsolok, barátságok, helyette félmondatos – nagyon
gyakran trágárságok – „röpködnek” az
éterben. Nem ritkán idegen emberekkel
osztanak meg személyes adatokat, érzéseket, s természetesen erről a szülők alig
sejtenek valamit. Az esti főműsorban su-

gározott legmélyebb és leggagyibb színvonalat megcélzó műsorok pedig csak
a fiatalok elbutulását és igénytelenségét
„segítik elő”.
Ezeket a problémákat látva kértünk
segítséget a Kecskeméti Rendőrkapitányságtól, ahonnan a Bűnmegelőzési és
Áldozatvédelmi Alosztály rendőr őrnagya, Dr. Tóth Szilvia jött el iskolánkba,
és tartott foglalkozást a gyerekeknek.
Bizony, megdöbbentek a gyerekek is

A helyi szervezőknek köszönhetően
1848. július elejére összeállították az első
elvonuló nemzetőr kontingenst. Így sor
kerülhetett – a helyi vásártéren – július
16-án a nemzetőrök csapatzászlójának
nyilvános felszentelésére is. A lobogót
Hoffmann János – az öregtemplom plébánosa – szentelte fel nagyhatású beszéd
kíséretében. Másnap 600 önkéntes nemzetőr táborba indult a Dunántúlra, ezt
követte augusztus 8-án 320 gyalogos és
50 lovas nemzetőr. Majd a szeptember
22-én kelt rendelet alapján újabb csapat
(257 fő) indult a táborba a hon védelmére.
Nemzetőreink ott harcoltak Pákozd, majd
Schwechat csataterén, később honvédként
részt vettek a dicsőséges tavaszi hadjáratban is.
A nemzetőrség szervezése után megkezdték toborozni Kecskeméten is a fiatalokat a felállításra kerülő honvéd zászlóaljakba. E tájról főleg a 13., 71., 92. és 129.
honvédzászlóaljakba osztották be őket.
Gáspár András huszártiszt – aki Kecskeméten született – volt a parancsnoka a 9.
„Miklós” honvéd huszárezrednek. Ebben
a regimentben is szolgáltak Kecskemétről s környékéről tisztek és huszárok.
Ferenczy Albert huszár ezredes kivette
részét a 14. „Lehel” honvéd huszárezred
szervezéséből, majd ennek az alakulatnak
lett a parancsnoka. Innen toboroztak legénységet a 13. és a 16. huszárezredbe is.
Kecskemét városa, de ez az egész vármegye is – a lehetőségéhez, adottságaihoz
képest – jelentősen kivette a részét a forradalomból, illetve az abból kibontakozó
függetlenségért folyó szabadságharcból.
A honpolgáraink anyagi javaik, eszközeik
felajánlásával segítették a haditermelést,
nemzetőreink, honvédeink vérük hullajtásával, fiatal életük feláldozásával védték
a haza függetlenségét és szabadságát. Tették mindezt március 15-e szellemében, a
Szabadság, Testvériség, Egyenlőség eszméjében.
Kenyeres Dénes

néhány mondaton! Például azon, hogy
12 év alatti fiatal nem is rendelkezhet
facebook profillal, mert az bűncselekmény!
Nagyon szeretnénk egy hasonló tájékoztatást szervezni a szülőknek is, hiszen a probléma őket is érinti, a felelősség elsősorban az övék.
Jó lenne, ha mindenki szívügyének
érezné a gyerekeinkkel való ilyen jellegű
törődést. Szép és drága ajándék egy okos
telefon, de ismerni kell a veszélyeit is!
Katzné Almási Zsuzsanna ig.
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garabonciás diák
Emlékkincs
Bizony, az emlékezés, és az emlékezés folytonossága nélkül
nem élhetünk. Az emlékezés az a gyökér, amely az élethez,
elődeinkhez, kisebb-nagyobb közösségeinkhez kapcsol bennünket. Az emlékezés és a tapasztalat egyúttal segít értelmezni
a jelent és előkészít bennünket a jövendőre. A következő vers
is az emlékezést, az értelmezést és a jövőre való előkészítést
szolgálja. Mint a jó szerszám, többféle célra alkalmas. Buda
Ferenc (1936-) jelenleg Tiszakécskén élő Kossuth-díjas költő
alkotása ez; az Ébresszen aranysíp című kötetében jelent meg.
Ő maga Debrecenben született. Húszévesen börtönt járt 1956ért néhány verséért. Régóta Bács-Kiskunban él, foglalkozik
fafaragással, bőr- és fémmegmunkálással is. Szavai súlyosak, mívesek, mintha csak fából, ércből vésné, formálná ki
őket. Az itt olvasható „Kincseket őrzök” kapcsol bennünket
a gazdálkodó, falu és tanyalakó elődeinkhez. Emléket állít
– a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan
– annak a gazdálkodó, paraszti társadalomnak, a „termőföld
tiszteleteseinek”; amelyet a diktatúra oly kegyetlenül megtört, elpusztított; s amely a háború után felemelhette volna
az országot. Bátorít bennünket munkára, értéket-gyümölcsöt
teremtő munkára; a szellem találékonyságának kihasználására. És igényes művek olvasására.

Kincseket őrzök
a szobasarokban: vén szerszámokat, paraszti eszközöket. Van, amelyiket úgy kaptam, legtöbbjét azonban magam bányásztam elő poros padlás-zugból,
kamaraszeglet homályából, korpaszagú zsákhalmok, gerendán
függő avas lószerszámok alól, egér-telefészkelte vén ládák
fenekéről, cserepek, csorba köcsögök, kacatok közül. Ott

ette őket – javarészt már rég kiszolgált, kelletlen holmit – a feledés meg az idő évtizedek portakarója alatt,
ahány-rész-annyi darabban hevertek némán, mint földdel teletömött szájú tetszhalottak.
Porból-piszokból kivakarva, vakrozsdától megtakarítva sem
rangosak: cifrázat nélkül, szerény és célszerű mivoltukban élnek velem egy fedél alatt. Ám mint beszédes jóismerősök, nagyéletü öreg barátaim – múltunk csöndes tanúiként vallanak munkáról, hétköznapokról, hivalkodás nélkül
hordozzák az ember kezenyomát, hirdetik az alakítható
anyag szépségét s a szellem találékonyságát.
Puskák, páncélok, kardok, komor sisakok bizonyára nagyobbat kiáltanának arról, hogy voltak véresők és vulkánkitörések, nép-özönvizek és szabadító forgószelek, piros,
zöld, sárga, fekete ünnepnapok, amikor zászlóval járt a
halál a városok, völgyek, kőutak és vérivó patakok fölött,
hogy vashernyók, acélkukacok szaggatták a patyolat mezőt,
s apáink és bátyáink mind ott feküdtek bakancsban, golyószóróval, géppisztolyosan, vérüktől csömörlött a föld –
az én szerszámaim másról beszélnek: ők a zajtalan történelem tanúságtevői, nincs közük a halálhoz.
Az emberről vallanak, aki nem kiált és nem lármáz, de
teszi a dolgát hite és ereje szerint, aki nem a sírral köt
szövetséget, hanem a Nappal, a Nap udvarában él és karjára
gyűjti a bárányokat, esztendőt esztendőhöz ad, hisz
az életre született, nem az ölésre. Szólnak a halakról,
teli emlőkről, szép mezőkről, termő szőlőtőkékről s a termőföld tiszteleteseiről ezek az egyszerű eszközök: a Szigony
és a Szőlőmetsző, a Köpülő és a Rokka, a Kévekötő Fa és a
Kéveoldó Kés.
Szólnak a népről, aki gyökeret ver és gyümölcsöt terem.
Békesség veletek! A kő marad.

--bor--

KIS ISKOLA – NAGY EREDMÉNYEK
Ha február, akkor matekverseny, ezt jól tudják iskolánk tanulói. Ebben a hónapban három matematika versenyen kaptak
lehetőséget, hogy megmutassák tudásukat.
Az Orchidea-Pangea matematikaverseny évfolyamonkénti
győztesei, lehetőséget kapnak, hogy képviseljék iskolánkat az
országos fordulóban. Ők: Pusztai László, Kovács Rita, Farkas
Győző, Hajagos Veronika, Urbán Orsolya, Rohács Ági, Ádám
Kristóf. Gratulálunk eredményükhöz és sikeres felkészülést kívánunk a következő fordulóra.
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre kistérségi iskolák számára a Játékos-matematika csapatverseny Kerekegyházán, ahol 5. és 6. osztályosokból álló 4 fős csapatok
mérik össze tudásukat, játékos fejtörőkön, furfangos feladványokon keresztül. Iskolánk tanulói idén az I. helyezést érték
el, csapattagok: Agárdi Szabolcs, Farkas Győző, Kókai-Szabó
István 5. osztályosok és Hajagos Veronika 6. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Gyimesi Réka.
25. alkalommal rendezték meg hazánk legrangosabb matematika versenyét, a Zrínyi Ilona matekversenyt. Ebben az
évben 61.000 tanuló vett részt, közülük 16.000-en határainkon
túlról. A népes mezőnyben jó helyezést elérni nagy dicsőség

és ez idén két tanulónknak is sikerült. A negyedik osztályosok
közül Kovács Rita a 2. helyen, míg Rohács Letti a 7. helyen
végzett a megyei fordulóban. Rita ezzel az eredménnyel kivívta a jogot, hogy az országos döntőbe kerüljön és az ország legjobb 30 tanulója között bizonyítsa rátermettségét. Gratulálunk
eredményükhöz nekik és felkészítő tanáraiknak is: Takácsné
Kis Mártának és Gyimesi Rékának.
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KATOLIKUS ÉLET
Nagyböjt - a bűnbánat és a
megbocsátás időszaka
A megbocsátás jó illata
Néhány évvel ezelőtt egy bűnbánati
liturgia alkalmával történt, hogy a
kápolnába belépve minden gyermek
(köztük én is) egy kavicsot kapott a
kezébe. Így hallgattuk Ezekiel próféta
szavait: "Kőszíveteket elveszem, és
érző, eleven szívet adok helyébe."
Hosszasan szemléltük nyitott tenyerünkben a sima, fehér kavicsot, és
kérdezgettük, vajon hogy fog mindez
bekövetkezni?
Az igeliturgia végeztével a hittanosok
szentgyónáshoz járultak. Több fiatal
lelkipásztor gyóntatta őket a kápolna különböző pontjain. A feloldozást
követően a gyerekek a kezükben szorongatott kavicsot odanyújtották a
papnak, aki azt illatos parfümbe mártotta.
A gyermekek visszatértek a padba,
letérdelve hálát adtak. Kezükben
továbbra is ott szorongatták a kavicsot, de a szívüket a megbocsátás jó
illata töltötte be. Valamennyien egyszerre énekelni kezdtünk: "Teremts
bennem tiszta szívet, óh Uram! ..."
Az ember élete, a természet, a történelem tele van jelekkel, mint amilyen a
víz, a kenyér, a feszület... Számunkra
mindezek mély szentségi tartalmakat
is jeleznek. Olykor előfordul, hogy
belepi őket a megszokás, elhomályosítja eredeti, benső erejüket. A liturgikus év visszatérő ciklusain át az
egyház türelmes és következetes pedagógusként lehetőséget ad, hogy ismét
felfedezzük a keresztség, az eucharisztia, a megváltás romolhatatlan erejét.
Sürgető felhívásként hangzanak Szent
Pál szavai: "Újuljatok meg lélekben
és érzületben, s öltsétek magatokra
az új embert". Ebben pedig az isteni
kegyelem mellett segítségünkre van a
szeretet kimeríthetetlen képzelőereje.

Nagyböjt a megtérés és a bűnbánat útja. Az akkori gyermekek mára
felnőttek. Mi is mindannyian, évről
évre egyre őszülő hajjal, ráncosodó
homlokkal, remegő léptekkel járjuk
a nagyböjti utat. Közben az ég felé
nyújtjuk a kezünkben szorongatott,
olykor dédelgetett, megkövesedett
bűneinket. Azzal a biztos reménnyel,
hogy szívünket töredelemről töredelemre, egyre jobban betölti Isten üdvözítő kegyelmének illata.
Ezért mondjuk ki bátran: "Bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk."
Papp Tamás (Új ember hetilap)
A jel
Egy fiatalember egymagában ült az
autóbuszon. Kitekintett az ablakon.
Alig múlt húsz éves, csinos, finom
arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias
időről, a fiú váratlanul így szólt:
– Két évig börtönben voltam. Ezen a
héten szabadultam, éppen úton vagyok
hazafelé.
Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes
családban nőtt fel, és az a bűntett,
amit elkövetett, mekkora szégyent és
fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem
kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és
meglátogassák őt a börtönben. És azt
is tudta, hogy túl tudattalannak érzik
magukat ahhoz, hogy levelet írjanak
neki. Mivel választ nem kapott, nem
írt nekik többet.
Szabadulása előtt három héttel tett
egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük.
Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.
Miután kiengedték, felszállt az első
buszra, ami éppen a házuk előtt haladt
el… Ott, ahol felnevelkedett és ahol

még most is élnek szülei.
Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant,
melyet jól lát az autóbuszból… Ha
még visszafogadnák őt, kössenek egy
fehér szalagot a kert almafájára. Ha
nem látja ezt a jelet, nem száll le az
autóbuszról, és örökre eltávozik életükből.
Az úti célhoz közeledve a fiút egyre
nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem
mert kinézni az ablakon. Biztos volt
benne, hogy az almafán nem fogja
meglátni a szalagot.
Útitársa végighallgatta történetét, majd
udvariasan megkérte a fiút:
– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek
az ablakból.
Alig néhány ház előtt haladt el az
autóbusz, amikor a nő meglátta az
almafát.
Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát:
- Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok
borítják.
(Bruno Ferrero)
Hírek a Plébánia életéből:
Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti
készületben hagyományos lelkigyakorlatunkat április 10., 11. és 12én, este 18:00 órakor tartjuk, mons.
Menyhárt Sándor bírósági helynök, a
kecskeméti Szentcsalád Plébánia plébánosa vezetésével. Az utolsó lelkigyakorlatos estén, szombaton kerül
kiszolgáltatásra az idős és beteg testvérek részére a betegek kenete.
Kalendárium: 2014. március 15.
– április 15.
Március 19.: Szent József ünnepe
Március 25. Urunk Megtestesülésének
Hírüladása
Április 10-12.: Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 13.: VIRÁGVASÁRNAP,
ünnepi mise, körmenet, Szt. Máté
Passió
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REFORMÁTUS ÉLET
Márciusi alkalmaink
Március 9. vasárnap 10 óra – Böjti úrvacsorás Istentisztelet
Március 11. kedd 9 óra – Felnőtt konfirmációs óra
Március 12. szerda 18 óra – Bibliaóra
Március 16. vasárnap 10 óra Istentisztelet
Március 19. szerda 18 óra – Közös
Bibliaóra
Március 20. csütörtök 14 óra – Házi
Istentisztelet
Március 21. péntek 18.30 óra – Filmklub
Március 23. vasárnap 10 óra – Interaktív
Istentisztelet
Március 26. szerda 18 óra – Presbiteri gyűlés
Március 30. vasárnap 10 óra –
Istentisztelet
Április 2. szerda 18 óra – Bibliaóra
Böjti Igék
Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt
91,15)
Istennél van segítségem és dicsőségem. (
Zsolt 62,8)
Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra
méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött
el a világba, hogy hogy a bűnösöket
üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
(1Tim.1,15)
Úr Jézus Krisztus, a dicsőség nem a
mienk, hanem a tied. Állj azért azok
mellé, akik egészen terád hagyatkoznak.
(N.Selnecker)
Beszámoló
Január végén, február elején közös családos csendes hétvégét tartottunk a helvéciai, ballószögi, kerekegyházi és
ágasegyházi gyülekezetekkel közösen.
Szentkirályról 21 fővel mentünk fel a

Mátrába, Mátraházára a református üdülőbe. A majd 3 napos hétvégén összesen több
mint 100an voltunk, kicsiktől az idősebbekig. A hétvége fő célja az együttlét, pihenés, és a családi témák álltak középpontban. Szombat délelőtt nagyszerű előadást
hallhattunk arról, hogy „Hogyan vitatkozzunk és hogyan ne?!” – Szőke Etelka és
Szőke Attila, református lelkészházaspár
és lelkigondozó vezetésével.
A délutáni szabad programban kihasználhattuk a tél rövid pillanatait, a gyerekek örömére sokat szánkóztunk a hegyek
között. Szombat este zenés, dicsőítő
Istentiszteletünkön imádhattuk az Urat.
Vasárnapi Istentiszteletünk családi
Istentisztelet volt, mely elsősorban a gyerekeknek és a gyerek szívű felnőtteknek
szólt. Jó volt átélni az egységet mely e kis
gyülekezetek között volt érezhető.
Presbiteri agapé
Február 9-én délben presbiteri agapé volt
gyülekezetünkben. Ez az alkalom egy
közös ebéd volt, amelyen az aktívan
szolgáló presbiterek és házastársaik vettek részt. Az agapé – szeretetközösséget
jelent, s ebben a szeretetközösségben
nemcsak finom ételek, hanem őszinte
beszélgetések is voltak. Nem csupán csapatépítés, vagy munkaebéd – hanem egy
olyan együttlét, ahol erősíthettük a szolgálatunk értékét.
Evangélizációs hét
2014. február 10-16 között evangélizációs
hét volt gyülekezetünkben.
Február 10. hétfőn Mike Sámuel kecskeméti baptista lelkipásztor óriási erővel

hirdette, hogy mennyire fontos és milyen
nagyszerű Jézus szeretetét megélni.
Február 11. kedden sajnos Pintér Nóra
– kecskeméti iskola lelkész sajnos nem
tudott eljönni betegsége miatt, de az elkészített igehirdetését meghallgathattuk,
mely arról szólt, hogy mit jelent Jézus
szeretetét továbbadni.
Február 12. szerdán Hegedűs Béla, esperes úr – nagyon bátorító igehirdetését
hallhattuk arról, hogy „Hogyan élhetünk
egymással békességben?”
Február 13. csütörtökön – Dányi Nagy
Márió – kiskunhalasi lelkipásztor beszélt
Isten tiszteletéről a hétköznapokban.
Február 14. pénteken Alföldy-Boruss
Dániel, szalkszentmártoni lelkipásztor–
Isten dicséretét hirdette, hogy azt hogyan
élhetjük meg a mindennapokban. Ez az
alkalom zenés, dicsőítő Istentisztelet volt
Káté zenekarunkkal.
Február 15. szombaton Komádi Róbert,
kecskeméti lelkipásztor – Jézus és a
család, a gyülekezeti nagy családunkról
szólt.
Február 16. vasárnap, a záró alkalmunkon, Szabó Gábor, tiszteletbeli esperes úr
ébresztő igehirdetése mindannyiunk szívét
megerősítette, hogy nincs mit halogatni, a
mában élve ragadjuk meg, akit kell, nyissuk meg a szívünket. – Jézus és az idő(m)
címmel belénk égett az alkalom. Ez az
Istentisztelet úrvacsorás Istentisztelet volt.
A pénteki alkalom után is és a vasárnapi
Istentisztelet után is volt szeretetvendégség. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki
hozzájárult egy-egy tálca finomsággal az
alkalom megvalósulásához. Legyen mindezért is Istené a dicsőség!

8. oldal
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Szentirmay Tamás: Tollas bált tartottak Szentkirályon
Aki még nem volt tollas bálban az megtudhatta, hogy milyen is az, ha elment a Szentkirályi Tánccsoport farsangi mulatságára.
Takácsné Kis Márta vezetésével több
mint húsz éve működik tánccsoport a kis
településen. Minden évben megszervezik
a táncosok mulatságát, amit ezúttal tollas
bálnak neveztek el. A jelenleg működő
hét csoport száztíz tagja lépett a parkettre, hogy megmutassa, mit tanultak az
elmúlt időszakban. Mindegyik táncban
szerepet játszott a toll. A hagyományokhoz híven az ifjúsági csoport kezdte a
bemutatkozást, akik szambát táncoltak.
A legkisebbek, az óvodások pingvin
táncot mutattak be. A 2-3. osztályosok
megtalálták a legkisebb indiánt. A csak
csajok pedig tollcicákként szerepeltek.
Az első osztályosok azt mutatták be, hogyan álmodik két fiú az angyalokról. Az
elmúlt évben már táncoltak charlestont,
azóta mindenki ezt a táncot akarja megtanulni. A felső tagozatosok be is mutatták, hogy ők hogyan táncolják. A 4. és 5.
osztályosok a tollfelvásárlást játszották,

2014. március

TOLLASBÁL

illetve táncolták el. A bemutatkozást az
ifjúsági csoport tiroli tánca zárta. A tánc
végén a fiatalok megköszönték Takácsné
Kis Márta munkáját egy olyan faliórával,
amin a tizenkét szám helyett a tizenkét
pár fényképe szerepelt.
Takácsné Kis Márta:
Farsangi bál lévén természetesen nem
maradhatott el a látványos jelmezfelvonulás sem. Ötletesebbnél ötletesebb
maskarák léptek színpadra: pl. Mézgáék,

kínai tollárusok, tehenészlányok, zenélő
doboz, a tanulás rabja, muffin…és még
sorolhatnám. A fergeteges produkciók
után a vendégek is táncra perdültek és
folyt a mulatozás kivilágos-virradatig.
Vendégünk volt: Magyar Rózsa. A tombolasorsoláson rengeteg ajándék talált
gazdára. Nagyon hálásak vagyunk a
vállalkozóknak, magánszemélyeknek,
szülőknek, hogy minden évben számíthatunk segítségükre!
(További fotók a 10. oldalon)

KÖNYVELÉS, ADÓTANÁCSADÁS

Vállalom magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok, Bt-k, KFT-k
könyvelését, APEH- és TB ügyintézését, hatóságok előtti képviseletüket.
Dobi-Kecskés Krisztina 06 30/392-8028, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

2014. március
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Farsangoltunk
Február 14-én tartotta farsangi mulatságát az általános iskola. A banyaégetés különösen sikeresnek mondható, hiszen szinte kitavaszodott! A
jelmezes felvonulók az idén is érdekes és változatos jelmezekkel kápráztatták el a zsűrit és a közönséget.
Gratulálunk a szorgalmas anyukáknak és nagymamáknak is a munkájukhoz! Néhány érdekes és ötletes
jelmez a sok közül.
További képek az iskolai farsangról:
http://www.iskola.szentkiraly.hu/
e107_plugins/cpg1427/thumbnails.
php?album=142

Édes-habos muffin

A medve

Rubik-kocka

A szolfézs szelleme

A 8. osztályosok csoportos produkciója

Léghajó

10. oldal
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Gratulálunk
a szép
sikerhez!
Bimbó István, a
Szentkirályi Általános
Iskola 4. osztályos tanulója 3. helyezést ért
el az Ágasegyházán
megrendezett Megyei
Mesemondó versenyen.

Mesékbe zárt lélek
Iskolánk csoportos látogatást szervez a Dance For Art
Tánc-stúdió táncelőadására. Az előadás egyik szereplője Darányi Attila, iskolánk volt tanulója. Az előadás
ideje: 2014. május 11. vasárnap 15 óra. Belépőjegy ára:
1200.- Ft, az útiköltséget intézményünk fizeti. Szeretettel várjuk a fiatalok, szülők, felnőttek jelentkezését is!
Jelentkezni lehet az iskolában személyesen, vagy a 76445-040-es, 70-240-8425-ös telefonszámokon.

Hüllő bemutató

2014. április 3-án, csütörtökön 8-16 óráig hüllő bemutató, ásvány és ásványékszer vásár lesz
a Szentkirályi Általános Iskolában. Szeretettel várjuk a szülőket és minden kedves érdeklődőt!

Képek a táncosbálról

2014. március
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Zöldséges töltött krumpli
Hozzávalók: 8, egyenként közepes
nagyságú burgonya, só, bő maréknyi
fagyasztott zöldségkeverék (zöldborsó,
répakocka és kukorica), 6 dkg vaj, 2
púpozott evőkanál (5 dkg) finomliszt, 5
dl tej, só, őrölt fekete bors, 10-15 dkg
reszelt sajt.
A burgonyákat alaposan megmossuk,
és héjában, enyhén sózott vízben éppen
puhára főzzük. Leszűrjük, hűlni hagyjuk, majd meghámozzuk. Mindegyiknek
vágunk egy kis talpat, hogy jobban megüljenek a tepsiben, tetejükből is levágunk egy kis szeletet, majd a puha

krumplik belsejét kiskanállal úgy kaparjuk ki, hogy kb. fél centi vastag faluk
maradjon.
Amíg a burgonya fő, enyhén sózott
vízben megfőzzük a zöldségeket is,
majd leszűrjük. Megfőzzük a tejmártást (besamelt) is. Ehhez a vajat egy
kisebb lábasban fölolvasztjuk, a lisztet
megfuttatjuk rajta. Fontos, hogy csak
megforrósodjon, de megpirulnia kicsit
sem szabad! A tejet ráöntjük, habverővel kevergetve pár perc alatt mártás
sűrűségűre főzzük. A tűzről lehúzzuk,
megsózzuk, megborsozzuk – aki szereti,
csipetnyi szerecsendiót is belereszelhet.

A kivájt krumplibelsőt villával összetörjük, majd a
zöldségekkel, 4-5 evőkanál tejmártással egy kevés
reszelt sajttal összekeverjük. A kivájt burgonyák
belsejét kissé megsózzuk, megborsozzuk, a zöldséges tölteléket belepúpozzuk. A maradék mártást egy tepsiben
elsimítjuk, a töltött krumplikat ráültetjük, a többi sajtot a tetejükre szórjuk.
Előmelegített, jó közepesen forró sütőben addig sütjük, míg a sajt ráolvad és a
krumpli is átforrósodik.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Február időjárása
Feltehetjük a kérdést, hogy egyáltalán
volt-e tél? Errefelé a télnek nem ilyenek
az időjárási viszonyai. Csak a hónap első
hetében volt 0. és 3 fok. A hónap többi
napjain 7-14 C fokig emelkedett a hőmérséklet. Gyakorlatilag ezen a télen a talaj
nem fagyott meg, kedvezve sok rovarkártevőnek és gyomnak. Az utóbbi években
kiszámíthatatlanná vált az időjárás, és ez
a labilitás szinte egész évben hasonlóan
alakult az utóbbi években. Persze február már tavaszváró hónap, minden eltelt
napnak van jelentősége. A természet minden kis változásra reagál. Előjöttek telelő
helyeikről a legyek, kékdongók, napoztak
a bodobácsok. A hónap végére virágzott az

ibolya, előjöttek a csigák. Virágba borultak
a korai díszcserjék, a szilfák, a juharfák. A
hónap közepén megszólaltak a pacsirták, megjelentek a bíbicek. Közel egy
hónappal hamarabb kezdtek el vonulni a
darvak. A tőkés récék már párban jártak,
itt-ott kerti rozsdafarkúakat is lehetett látni.
Kertjeink gyümölcsfáinak rügyei erősen
fejlettek, szinte a rügypattanás szakaszában
vannak. Mindez nem is lenne baj, ha nem
volnánk pesszimisták a következő hónapokat illetően. Az már szinte biztos, hogy
intenzív növényvédelemre lesz szükség,
hiszen a levéltetvek már megjelentek a
rügyeken. Erre utal, hogy a verebek (az a
néhány) leveri a bimbókat, rügyeket. Ami

Régi képalbumból

aggasztó, hogy a talajok víztartalma még
mostanra sem érte el az ilyenkor szokásost.
A nyugvó talajvízszint a következőképpen
alakult az utóbbi években: 2009. március
1-én (a továbbiakban ez a dátum az irányadó) 310 cm-re volt a felszíntől, 2010-ben
250 cm, 2011-ben 125 cm – ekkor belvízzel
küszködtünk – 2012-ben 255 cm, 2013ban 295 cm, és az idén, 305 cm. Csapadék
viszonyok: 6-án 0,6 mm, 7-én 7,2 mm, 8-án
1,6 mm, 9-én 3,2 mm, 10-én 4,1 mm, 11-én
0,4 mm, 13-án 1,6 mm, 16-án 0,6 mm, 17én 3,8 mm, 19-én 0,2 mm, 21-én 6,2 mm,
22-én 2,8 mm, 28-án 0,6 mm. Összesen:
32,5 mm. A sokévi átlag: 32 mm.
Vecsei Ferenc

EMLÉKEZÉS
GÖMÖRI BALÁZS
halálának
9. évfordulójára
Látom most is mindig kacér mosolyát,
Nevetve nevelt és vigyázott én reám,
Szívemben most is ott van velem,
Figyel, vigyáz fentről az én APÁM.
Serényen tevékenykedett, dolgozott keményen,
Fáradságról soha nem álmodott,
Egyszer csak megállt, s lantját letéve,
Vissza se nézett, sietve távozott.

Vajon magukra ismernek-e a képen látható személyek? (Kökény Márta,
Kökény Katika)

Ha sírtam könnycseppem a tenyerébe hullott,
Karjai közt elmúlt minden fájdalom,
Sírhatnék most is, de ő már nincs itt,
Elment az én drága ÉDESAPÁM.

Teremjen Több Talaj!

Hirdetések
* Szarvasmarha istállótrágya – 25 tonnától
helybe szállítva – eladó, 210 Ft/q + ÁFA
áron. Telefon: 30/324-6102
* Eladó Szentkirály Olaszdűlőben
tanyehelyen erdő, valamint osztatlan
közös tulajdonból a 0253/5 hrsz-ú szántó,
gyep. Érdeklődni a 0620/955-1507, vagy a
0653/353-079-es telefonszámon.

Várom régi és új vendégeimet
a Művelődési Ház
fodrász üzletében.
Kozmáné Melinda,
telefon: 06-30/402-82-48.

Anyakönyvi hírek
Született:
Szabó László
2014. 02. 13. anyja neve: Tóth
Andrea, Bárány Bence 2014.
02. 18. anyja neve: Fülöp Szilvia.
Elhunyt: Kerekes Istvánné született Tóth Mária élt 58 évet, Varga
Józsefné szül. Bágyi Julianna élt
64 évet, Hencz Imre élt 69 évet.

(Folytatás a Hírmondó februári számának az „A mezőgazdaságnak újraélesztésre van szüksége” című cikkéhez. Részlet!
Nagy feladat vár azokra, akik tehetnek
a magyar talajért és a fenntartható mezőgazdaságért, hiszen ez volt és a jövőben is ez lesz Magyarország egyik legnagyobb nemzeti kincse. (Az országban
jelenleg 4,3 millió hektár van és folyamatosan csökken.) Ennek szellemében
alkotta meg és jelentette be az AGRO.
bio Hungary Kft. 2014. január elsejétől
induló 3T, azaz Teremjen Több Talaj
elnevezésű országos programját. Ennek
keretében a következő 6 évben – 2020-ig
– legalább 500.000 hektár szántóföldön,
legalább 10 millió m3 termőtalaj létrehozását fogja megvalósítani. Az újonnan
létrejövő félmillió hektár (nagyjából 2
mm vastag) humuszos talaj 2,5 millió
m3 csapadékot képes befogadni, majd a
növényeknek átadni, ami az egyre gyakoribbá és súlyosabbá váló aszályos időszakokban jelentősen növeli a termesztés biztonságát.

„A tény, hogy csupán 60 évre elegendő
a termőföldünk, nehezen elképzelhető,
de sajnos igaz. A 3T programban főszerepet játszó baktériumok milliárdjaival lassítani tudjuk ezt a folyamatot,
napról napra, évről évre. Hátha nyerünk
legalább egy évet... Nem kétséges: a
magyar mezőgazdaság sürgős újraélesztésére van szükség. Ehhez olyan szövetségeseket várunk, akiknek fontos, hogy
a hazai termelők egészséges, tápanyagokban gazdag élelmiszert állíthassanak
elő és legyen elég hely a termesztésre.”
– Daoda Zoltán, az AGRO.bio Hungary
Kft. szakmai igazgatója-.
További információk:
AGRO.bio Hungary Kft.
(www.agrobio.hu)
Sárospataki György, üzletfejlesztési
menedzser (tel.: +36-76/597-530, email: gyorgy.sarospataki@agrobio.hu,
sarospataki.gyorgy@gmail.com)

Zámbori Ildikó
Szentkirály Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés: 06-30/267-7850
Megnyitottam férfi – női fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

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