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Minden kedves olvasónknak Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kívánunk.
A hagyományoknak megfelelően a
„Vágó János” Gazdakör
szervezésében idén is
megrendezésre kerül a

Március 15-i
bankett
Locsolóvers az 1950-es évekből
Örömhírek jönnek, széles e világból
Jézus a megváltó feltámadt sírjából.
Nincs már a keresztfán, nincs már a sírjában
Ott uralkodik fönt a mennyországban.
Lándzsával átszúrták szeretett szent szívét
Így hullajtja értünk utolsó csepp vérét.
Végre az Úr Jézust a keresztről levették
Összeroncsolt testét koporsóba tették, katonák őrizték.
De midőn az éjjel nagy fényesség támadt,
Az Úr angyala leszállott, bátorítást mondott.
Ne féljetek asszonyok, föltámadt sírjából!
Ennek a háznak Kellemes Húsvéti ünnepet Kívánok.
A verset közreadta

Cseh Lászlóné Mócza Etelka.

Az ünnepi műsorral egybekötött
megemlékezés

2016. március 12-én,
szombaton

18 órakor
kezdődik a
Művelődési Házban.
A vacsora marhapörkölt lesz, melyre
jelentkezni Vörösné Vári Ilonánál
(tel.: 445-151 vagy 597-016)
és Bimbó Ferencnél lehet.

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

A TARTALOMBÓL: • A képviselő-testület februári ülésén történt • Locsoló versek • Hamuban sült
szögek az úton • Vigyázat! Kullancsveszély! • Orvosi ügyelet szentkirályiaknak • Leporolt klasszikusok?! • Garabonciás diák • Egyházi oldalak • Zöldségcirkusz, táncház, farsang • Újabb szentkirályi
siker az UNIVER 24 úszófesztiválon • Most a gyerekek kérdezhettek ... és az igazgató válaszolt •
Farsang idején • Egykis ornitológia • A Föld népessége • Anyakönyvi hírek • Február időjárása
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A képviselő-testület februári ülésén történt
A szentkirályi képviselő-testület
2016. február 18-án tartotta ülését.
Az ülésen 7 képviselő volt jelen.
Az első napirendi pontban Szabó
Gellért és Gácsi Jánosné ismertette
előterjesztését az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről.
A második napirendi pontban az
Aranyhomok Kistérség-fejlesztési
Egyesület alapszabályának módosítása került sorra.
A 2014. március 15-én hatályba
lépett új Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és a hatálybalépéssel összefüggésben az átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
(a továbbiakban: Ptké.) 11. § (3)
bekezdése úgy rendelkezik, hogy a
Ptk. hatálybalépésekor már nyilvántartásba vett egyesület 2016. március 15. napját követően csak a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelő létesítő

okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet. A
11. § (4) bekezdés szerint a létesítő okirat fenti tartalmú módosítását változásbejegyzési kérelemként
kell benyújtani a bírósághoz.
A fentiek alapján szükségessé
vált az Egyesület alapszabályának
felülvizsgálata és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosítása.
A harmadik napirendi pontban
Szabó Gellért ismertette előterjesztését az önkormányzati tulajdonú
földterületek hasznosításáról.
A testület úgy foglalt állást, hogy
a bérleti díj összegén nem változtat,
az marad továbbra is 30 ezer Ft/
hektár, a bérlet időtartamát azonban
legfeljebb 5 évben határozták meg.
A következő napirendi pontban
a Fecskeház egyik tetőtéri lakásának bérleti időtartamáról döntöttek,
azt június 30-ig meghosszabbítva.

Szabó Gellért elmondta, hogy
szükséges lesz súlykorlátozás elrendelése az egész belterületen, mivel az utcáink tönkre fognak menni
a nagysúlyú gépjárművek miatt. A
főutcán már látszanak a repedések,
az út javítására viszont pályázati támogatás egyelőre nem szerezhető.
Bimbó Ferenc elmondta, hogy
többen is jelezték patkányok elszaporodását a belterületen. Javasolta
az ingatlantulajdonosok figyelmét
felhívni a rágcsálóirtásra, illetve a
lehetséges gócpontok esetében külön intézkedés foganatosítását.
Tekintettel arra, hogy május 1-je
Anyák Napjára esik, előtte hétvégén pedig a középiskolás ballagások lesznek, így Majálist az idén
nem tudunk tartani.
A képviselő-testület zárt ülésen
folytatta munkáját.

Locsoló versek
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom, kegyelem magának!
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
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Hamuban sült szögek az úton
Egy utcabeli hívta fel a figyelmet arra, hogy a Rákóczi és az Árpád fejedelem utcát összekötő, autósok által
is rendszeresen használt kis közben valaki a hamuval vödörnyi mennyiségű szöget öntött ki! Szerencsére a bejelentő a szögek nagy részét összeszedte.
„Tisztelt” felelőtlen szentkirályi Falustársam! Belegondolt-e abba, hogy életveszélynek teszi ki az arra
közlekedőket? Ha valaki szerencsés autós, annak csak a
gumija bánja, megússza egy defekttel és egy kis bos�szúsággal. Akinek meg nincs mázlija, annak a durrdefekt
irányíthatatlanná teheti a járművét, a testi épségét vagy
akár az életét is követelheti egy ebből eredő baleset!
Esetleg az Ön hozzátartozója is lehet az áldozat! Csak
kérdezem: az eszébe sem jutott, hogy a kukába dobja a
szemetét?!
Kovácsné Lázár Ilona

Vigyázat! Kullancsveszély!
Az enyhe tél következtében a kullancsok is előjöttek téli búvóhelyükről
– ha egyáltalán van ilyen – és megkezdték táplálkozásukat, ami tudvalevőleg
gerinces állatok vére. Legkorábban
a szabadság bajnokain, a házimacskákon lehet velük találkozni, amint
éppen táplálkoznak. A kullancsokkal
sokkal többször találkozunk, mint azt
hinnénk. Erdei kirándulás, séta a réten
parkokban, vagy akár a kertünkben. Ez
utóbbi, ha elhanyagolt (már pedig közegészségi szempontból nem közömbös) melegágya a kullancsok elszaporodásának. A szántóföldek kevésbé
fertőzöttek, hiszen a talajműveléssel
gyakorlatilag elpusztulnak. Nagyon
sok található az utak mentén az avarban, a fű között. Tévhit, hogy a kullancsok az erdőben a fákon tartózkodnak,
és onnét vetődnek áldozatukra. Inkább
a talajhoz közeli növényeken tartózkodnak, hiszen ebben a közegben mozognak áldozataik is. Térségünkben
több kullancsfaj található, van külön
madarakra specializálódott faj is.
A kullancsok több, az emberre igen

veszélyes betegséget terjesztenek, mint
például a fertőző agyvelőgyulladás,
vagy a Lyme-kór. A házi, és vadon élő
állatokra is veszélyt jelentenek fertőző
betegségek terjesztésével. Mind az embernél, mind az állatoknál védőoltással
elkerülhetők a kullancsok által okozott
fertőzések. Megelőzéssel és óvatossággal elkerülhetjük a kullancsok vérszívását testünkön. Ha olyan helyen
járunk, hogy számolhatunk e vérszívó
rovarok jelenlétével, viseljünk zárt ruházatot főleg a lábainkon. Használhatunk riasztószereket is. Kirándulások
után este vizsgáljuk át testünket, főleg
a testhajlatokat, a hajunkat, ruházatunkat. Ez a vérszívó észrevétlenül hatol
be bőrünkbe, hiszen érzéstelenítőt
használ. Ha már belénk fúródott, több
módszert is alkalmazhatunk eltávolítására. Használhatunk gyógyszertárakban kapható speciális csipeszt, esetleg
ecetet, vagy híg olajat. Minden esetben arra törekedjünk, hogy ne kerüljön
a kullancs szervezetéből nyál, vagy
egyéb anyag a bőrünkbe, ezért aztán ne
nyomkodjuk, ne „kínozzuk” a vérszí-

vót. Ha a csípés
helye körül kör
alakú piros foltot
tapasztalunk éles
határral, feltétlen forduljunk orvoshoz. A kiszedett
kullancsot elküldhetjük laborvizsgálatra magunk megnyugtatására, hogy
fertőzött-e. A kullancsnak sok ellensége volt, van. A fű között élő békák,
énekes madarak, kis hüllők, ragadozó
rovarok – már ha ezek is nem tűntek
volna el – gyérítik egyedszámukat.
Mégis legnagyobb pusztítást a nyári
szárazság, a tűző nap végzi közöttük.
A tavaszi avarégetés szinte teljes pusztítást végez állományukban, márpedig
a rétek, legelők, árokpartok, útszélek
száraz füvét tilos égetni. Használhatunk kertjeinkben rovarölő szereket.
Itt meg kell jegyezni, hogy csak speciális szereket alkalmazhatunk, hiszen
legtöbb rovarölő szerre érzéketlen a
kullancs. Kérjük szakember segítségét
a szer kiválasztásához. Kullancsmentes nyarat mindenkinek.
V.F.

Orvosi ügyeletek szentkirályiaknak: háziorvosi + házi gyermekorvosi Tiszakécskén az
Egészségügyi Központban (Szolnoki út 4., tel: 76/441-435, hétköznap 15.30-tól másnap reggelig; szombat, vasárnap, ünnepnap 0-24 óráig). Fogorvosi ügyelet Kecskeméten az Egészségügyi Központban, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. (76/514-039) szombat, vasárnap, ünnepnap 8-14 óráig.
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Leporolt klasszikusok?!
Újramesélt kötelező olvasmányok
– pro és kontra
Ha valaki kézlegyintéssel intézi el a
kötelező olvasmányokkal kapcsolatos
gondolatokat, mondván, maga is „végig
szenvedte”, és hozzáteszi: a mai gyerekek kevésbé teherbíróak, mint eleik,
téved! Hiszen remekművekről van szó,
amelyek élményt is adhatnának a diákoknak, akik nem gyengébbek, nem
tehetségtelenebbek mint elődeik - gondoljuk csak a számítógép használatot
ösztönösen elsajátító kisiskolásokra !
– csak más korban cseperednek fel és
mást tudnak.
Természetesen sokan megértik, ha
gyermekük nem tudja magát átrágni a
kötelezőkön, ezzel párhuzamosan hibának tartják, hogy 2015-ben ugyanazok a kötelező olvasmányok, mint
korábban.
Nehéz elképzelni egy olyan 12
évest, aki pedagógusi vagy szülői segítség nélkül megérti a sokunk által
szeretett Toldi ismert sorát „ösztövér
kútágas hórihorgas gémmel”. Nincs
ilyen gyerek! De olyan is kevés, aki 30
oldalon át képes olvasni, hogy jönnek,
egyre jönnek a janicsárok. Nem lehet
kötelezővé tenni azokat a műveket,
melyeknek a nyelvezete érthetetlen és
idegen számukra. Sok könyvet túl korán adunk a kezükbe! Például Móricz
a Légy jó mindhalálig című regényét
nem is gyerekeknek szánta, bizony az
Aranyember is nehéz olvasmány, a legtöbb gyerek abbahagyja az olvasást a
Vaskapu, a Dunai táj gyönyörű leírásánál. (Közel 40 oldal).
Nézzük az érem másik oldalát! Ha
lemondunk arról, hogy megismerjenek alapműveket, ha úgy lehet kilépni
az iskola padból, hogy nem ismerik
Nemecsek Ernőt, Tímár Mihályt, vagy
Baradlay Jenőt, akkor lemondunk arról
is, hogy remekművek alakítsák világszemléletüket, hogy megismerjék a
kort, amelyben íródtak, kimarad életükből a közös kultúrkincs, ami a miénk és az összetartozásunkat erősíti.
Ezzel egyetért Nógrádi Gergely,
sok sikeres gyermek- és felnőtt könyv
szerzője. Ezért döntötte el, hogy újra
meséli a klasszikusokat és édesapjával,
Nógrádi Gáborral, a neves íróval ki is
adják a legfontosabbakat. Ő nyilatkozza: rengeteg olvasó találkozóra jártam

– járok az országban és a határon túl,
tapasztalom, nem olvassák a kötelezőt, nem ismerik a főszereplőket, de az
alapvető tulajdonságokat sem: hősiesség, hazafiság, … Találkoznak ugyan
velük a Gyűrűk urában, a Harry Potter
kötetekben, más irodalmi remekben, de
azt a haza ízt, hangulatot nem találják,
ami Gárdonyira, Jókaira jellemző.
Nógrádiék körülnéztek, mit csinálnak máshol. A németek újra meséli
Goethét, a spanyolok Cervantest, a görögök a teljes Odüsszeiát, az angolok
pedig mindent. Skandináv országokban
állami támogatást kap az újramesélés,
mert régen rájöttek, hogy két út közül lehet választani. Nem támogatjuk
az újramesélést, hagyjuk elsorvadni a
nemzeti legendáinkat, a világirodalom
klasszikusait, vagy segítünk, hogy legalább újra mesélve ismerkedjenek az
alapművekkel. Ha 100 gyerekből egy
élvezi az eredetit és 99 nem, adjunk
valamit a 99-nek is! Gondoljunk csak
a Kőszívű ember fiai kezdő mondatára: „A nagytiszteletű úr éppen közepén
volt a tósztnak …” minek volt a közepén? Hogy ébredne fel az olvasási
kedv, ha már az első mondatot nem
értik, ha jó pár ismeretlen kifejezést
találnak? Amúgy a „Jókai-szótárban”
25000 olyan kifejezés szerepel, melyet
a felnőttek többsége sem ért.
Amikor 2008-ban megjelent három
klasszikus regény rövidítve, óriási botrány tört ki, megszentségtelenítést emlegettek. Napjainkra Nógrádi Gergely
tíz regényt mesélt újra, köztük A kőszívű ember fiait, az Aranyembert Jókaitól, a Szent Péter esernyőjét Mikszáth
Kálmántól és Móricz Légy jó mindhalálig című regényét.
Mint nyilatkozza: Rövidítek, nyelvileg felújítok, belebújok az író bőrébe
– mindezt alázattal. Törekszem, hogy
minél több ízt átmentsek, ezért kerültek a kötetekbe részletek az író eredeti
szövegéből. Azt gondolom, folytatni
kellene, a nem kötelező klasszikusokat
is le kellene porolni! Ki olvas például
Kemény Zsigmondot, Eötvös Józsefet?
Könyvtárosok a megmondhatói, a magyar szakos bölcsészeken kívül nem
sokan … pedig micsoda értékek! Az
az én vágyam – mondja – hogy egyre
több gyereknek tetsszen meg annyira
az újramesélt változat, hogy hatására

elolvassák az eredetit. Akadt példa erre
is és boldog voltam.
De nézzük, hogy vélekednek a túlpartról!
Papp Andrea, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense, a Fél perces
novellák sikeres szerzője nem emlegeti a magyar irodalom megszentségtelenítését, mint 2008-as elődei, de azt
határozottan leszögezi, hogy a könyvek lerövidített változatai soha nem
lehetnek azonosak az eredetivel. Még
akkor sem, ha a cselekmény, a szereplő és a helyszín ugyanaz, mert éppen
az hiányzik belőlük, amitől a szépirodalom szép: a nyelvezete, a stílusa. Ő
azt javasolja, adjunk a tanulók kezébe
jó szöveggyűjteményeket, amelyekben
az eredeti (!) műből találnak érdekes,
figyelemfelkeltő részeket.
A harci terep az iskola: ott derül
ki, hogy feloldható-e a konfliktus, és
elérhető-e, hogy a gyerekek érdeklődése felébredjen e művek iránt. Mit
tesznek a tanárok? Egyesek szigorral,
számonkéréssel igyekeznek olvasásra késztetni a diákokat – a regények
jelentéktelen részleteire kérdeznek rá
dolgozatokban, hogy fülön csípjék a
lustákat – mások megpróbálják feltárni
az okokat, és ezek ismeretében keresik
a hatásos módszereket, megoldásokat.
Magyar Márta a pestszentlőrinci
Kandó téri Általános Iskola igazgatója Marc Prensky meghatározást idézi,
miszerint a mai kiskamaszok – kamaszok „digitális bennszülöttek”, akiket
másképp kell tanítani, mint a korábbi
generációkat.
Pásztor Gézáné
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garabonciás diák
Gazdák, gazdakör

Bizony, szép örökséget hordoz a
községünkbeli Vágó János Gazdakör.
Nem csak négy évente az önkormányzati választásokon találkozhatunk a nevükkel, hanem a március 15ei bankett hűséges megrendezőiként,
a Vágó-köri épület fenntartóiként is.
Köszönjük!
Örökségük szép és kötelez is, hiszen
a régi felsőszentkirályi gazdakör sem
holmi köldöknéző társaság volt, hanem
a kemény munka mellett áldozatok árán
éltek közösségi életet.
Ismeretes, hogy a Felsőszentkirályi
Gazdasági és Olvasókör 1912-ben jött
létre, alapszabályában a következő
célkitűzéssel: Általános és gazdaság
i szakismeretek terjesztése. Alkalom
nyújtás barátságos eszmecserére, tapasztalatok
és
gondolatok kicserélésére.
Elhatározásuk nem volt szalmaláng, a megalakulásuk után jó bő
két évtizeddel később komoly alkalom
kapcsán adott hírt róluk a szaksajtó.
Lássuk, mit is írt az 1891-1944 között
létezett KÖZTELEK című „köz- és
mezőgazdasági hetilap” [Az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos
közlönye] 1935. május 26-ai száma.
„A kecskeméti magyar  királyi
mezőgazdasági
szakiskola
vándorgyűlése. A kecskeméti m.
kir.
mezőgazdasági
szakiskola
ifjúsági gazdaköre május 19-én a
felsőszentkirályi gazdakör meghívására
ezévi
harmadik
vándorgyűlését
Felsőszentkirályon rendezte. A tanári
kart, a tanuló ifjúságot és a nagyszámú
érdeklődőt a gazdakör nevében
Vágó János elnök és a gazdakör
tagjai meleg szeretettel fogadták. A
vándorgyűlésen Vágó János gazdaköri
elnök felhívta a hallgatóság figyelmét a
vándorgyűlésre és rámutatott a tudás és
tanulás szükségességére. Majd Aigner
Gusztáv m. kir. mezőgazdasági szakiskolai igazgató üdvözölte a gazdakör
agilis vezetőségét és a mintegy 220
főnyi kisgazda hallgatóságot. A helyi
viszonyoknak megfelelően megválasztott tárgysorozat ifjúsági számai részben tanulságosak, részben szórakoztatók voltak, amelyeket a hallgatóság
mindvégig nagy érdeklődéssel hallga-

tott meg. A megnyitó beszédet Kovács
Károly, a szabad előadásokat Lamár
Gyula, Török Imre és Kiss Károly,
a szavalatokat Bikfalvy Ernő, Oláh
András és Györki Ferenc II. éves, a
záróbeszédet Vincze Ferenc  I. éves tanuló mondta. A tartalmas előadásokért
a kör nevében Vágó János mondott
köszönetet úgy a mezőgazdasági szakiskola tanári karának, mint a tanuló
ifjúságának.”
Vágó János elnök úr ma sem javasolhatna többet és mást, mint a tudás és
tanulás szükségességét, a kérdés csak
az, hogy egy ilyes mai rendezvényen
akadna-e még „220 főnyi kisgazda
hallgatóság”?
A régi gazdakör az épületét a háború
előtt iskolai oktatás céljaira is átengedte,
segítve a tanítást a puszta ezen részén.
Szociológusok, történészek megfigyelték, hogy az 1900-as évek elején
létrejött körök elnevezésében általában
tradicionális tényezők, helyi hagyományok, az egyesületek alapításának
körülményeivel kapcsolatos sajátosságok érvényesültek. A konkrét
megnevezésnek: olvasókör, gazdakör,
közművelődési kör, társaskör, függetlenségi és 48-as kör, polgári kör az 1940-es
évekre már nem volt érdemi jelentősége.
Maga a „kör" kifejezés azonban minden esetben hármas jelentést hordozott.
Jelentette az egyesület székházát, saját
tulajdonú vagy bérelt épületét az ott
elhelyezett kulturális, esetleg gazdasági, igazgatási eszközökkel. Jelentette a
kört, mint formalizált szervezetet, mint
jogi személyt, mely megfelelő szabályok szerint betagolódott a kor társadalmi
intézményrendszerébe. Végül, jelentette a köri tagságot, egy önszerveződő,
magáról hírt adó, a helyi társadalom
életét, belső viszonyait, gondolkodásmódját formáló kisközösséget.
Felsőszentkirály nem csak gazdaköréről
volt ismert a háború előtt.
1930-ban a Pesti Napló című napilap említett meg egy felsőszentkirályi
gazdát. „A Pesti Napló kecskeméti
búzakalász-kiállításába feltűnést keltő
külön csoport gyanánt illeszkedett be
az a kukoricaverseny, amelyet a Duna-

Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara
és a Gazdasági Egyesület termelési
útmutatásai alapján több törekvő gazda
végzett. Ebben a csoportban különösen
Kovács Sándor felsőszentkirályi
és Fleischmann Oszkár ágasegyházi
gazdák tűntek ki. Munkájuknak az az
értéke, hogy a sivár, de jól megmunkált
földjükön pompás 8 soros amerikai és
korai fehér páduai kukoricát termellek.
Tengerijük a mostani száraz időjárás
mellett is gyönyörűen kifejlődött és a
kiállítás látogatóinak figyelmét magára
vonta.” (Pesti Napló 1930. szeptember
14.)
A már említett KÖZTELEK című
hetilap egyik 1937 áprilisi számában
Rácz Mihály dr. írt az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület által rendezett
országos mezőgazdasági kiállítás,
illetve XLV. tenyészállatvásár mangalicacsoportjáról! Cikkében megemlíti Szőke Sándor dr. felsőszentkirályi
mangalicatenyésztét, amely negyedik
helyezést ért el.
A legváratlanabb történeteket
azonban mindig az élet „írja”, mint a
következőt is, persze, nem tudhatjuk
róla, hírlapi kacsa-e, vagy valóban
megtörtént.
A Népszava című napilapban
– amely akkor a „Magyarországi
Szociáldemokrata Párt központi
közlönye” alcímmel jelent meg, 1935.
évi január 4. napján a kis hírek között a
következő jelent meg:
„Százesztendős életunt.AKecskemét
közelében fekvő Felsőszentkirály 320.
számú tanyáján, egy fára akasztva holtan
találták Sz. Kovács István földművest,
aki 1831 októberében született, tehát
most múlt el százesztendős. Az öngyilkos aggastyán fia elmondotta, hogy
apja gyakran panaszkodott: nagyon
egyedül érzi magát, a kortársai, régi
barátai már mind meghaltak, csak ő él
még mindig. Valószínűleg ilyen elkeseredésében követte el a tettét”.
Legyen
áldott
az
egykori
felsőszentkirályi gazdakör emléke,
s legyen áldott a mai gazdakör
munkálkodása, fáradozása!
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Lelkigyakorlatos gondolatok
Nagyböjti időben nemegyszer
a szenvedés, a kereszthordozás
gondolatai foglalkoztatnak bennünket. Nos, először is Krisztushoz leszünk hasonlóak a szenvedésben, és sok olyan összetevője
van és lesz életünknek, amit az Isten szánt nekünk. Lehet ilyen egy
fullasztó bevásárlás vagy egy apró
dologban való szolgálat, mint a
mosogatás. Kaphatunk korlátokat
a szabad mozgással kapcsolatban
vagy esetleg rabszolgaszerepbe
kényszerítenek bele mások. Kaphatunk olyan éjjeleket, melyeket
nem lehet végigpihenni. Ezek
mind-mind olyan dolgok, amelyekben hasonlíthatunk a gyalázatokkal tetézett Krisztushoz,
hasonlíthatunk egymáshoz is. A
helyzetek nagyon különbözőek.
Sok szenvedést köszönhetünk
egyébként a félénkségünknek is, a
gátjainknak, megkötözöttségeinknek, a bálványoknak, az önbecsapásnak, a butaságoknak, túlzott
aggályoskodásainknak, bűneinknek. Mégis lehetőség van így is
a Krisztussal való sorsközösségre
ezen megaláztatások által. Ezek a
megpróbáltatások az igazság szolgálatában való élés felé vezetgetnek minket, úgymond a mennyország felé… a bántások lökhetnek
felfelé minket.
Jézushoz a betegek mellett a
szegények és a szenvedők álltak
a legközelebb és így van ez ma
is. Mind a betegség, mind a szegénység – bármilyen értelemben
tekintsük is – lehetőséget adnak
nekünk az anyagiakkal szembeni
függetlenségre. Az utolsó ítéleten
az lesz a kérdés, hogy irgalmas
voltál-e? A rosszkedv, a sietség

például zavaró tényezők lehetnek,
de akkor is lehet szeretettel szólni
a másikhoz. Természetünk folytán Jézust tükrözzük vissza, mivel
mi sem vagyunk e világból valók.
Lehet irgalmasan szolgálni, apróságokat irgalmasan megtenni.
A valóság sosem olyan csúf,
mint a látszat.
Az óra minden egyes ütése
közelebb visz önmagam beteljesedéséhez. Az életnek vannak állomásai. És ha az egyik véget ér,
az addig tartó harcoknak is vége.
Újabbak érkeznek majd. Vár az
Isten minket és nagy dolgokat
készített nekünk. És csak úgy lehetek igazán én, ha az adott állomásokon végigmegyek. Nem gyerekjáték ez és nem egyszer igazán
a mocsarak megjárását jelenti.
A Reménybe kapaszkodók mindig meglátják a helyes utat. Nagy
dolog, hogy a teremtett világ és
Isten közt szólhatunk, imádkozhatunk, felajánlhatunk szenvedéseket másokért. Lehet így örülni
már kicsit a harcoknak is, hiszen
láthattuk benne, hogy eddig mire
voltunk képesek. Kell sajnálni a
bűnt, noha e téren is kettőn állt a
vásár. Az igazsághoz ez is hozzátartozik. Nem kell mentegetni hát
magunkat, csak a valódit látni.
Jézus élete is egy nagy küzdelem volt. És azt keressük nála
is, amit magunkon, hogy mi képezhette a hátteret? Mi volt az,
amire fölfűzte az egész életét? Ő
egészen jól átlátta a dolgokat. Folyamatosan érezhette, hogy életben van, hogy amit leél, az vele
történik. Ehhez az elszántsághoz
kell egy cél, vagy legalább egy

kép belőle. Nagyon kell az Isten
Országában való hit. Jézusnak is
volt valami képe az Országról,
ami lelket öntött bele, amikor az
évek során tépázták. Nagyon hitt
és nagyon tudta, hogy mi vár ránk
odaát. Azt is, hogy megéri itt kitartani. Megéri barátságosnak maradni, türelmesnek. És még amikor a harcos szellem felüti fejét a
lelkünkben, akkor is meg tudjuk
találni az egyensúlyt, csak nem
földi keretben feltétlenül, hanem
természetfeletti egységünkben.
A böjtöt hajlamosak vagyunk
csupán úgy értelmezni, hogy nem
eszünk vagy nem tévézünk. Van
azonban számos más módja, például próbálj meg tartózkodni a
dühtől és a gyűlölettől – adj tehát egy külön adag szeretet minden nap. Vagy tartózkodj mások
megítélésétől és elég, ha csak
felidézed, hogyan tekint Jézus a
mi hibáinkra. Vagy tartózkodj a
csüggedéstől, vagyis tarts ki Jézus
ígérete mellett, hogy az Ő terve
tökéletes a te életedre. Tartózkodj
a megbántástól és a keserűségtől. Azon légy, hogy megbocsáss
mindazoknak, akik megbántottak
valamivel. Vagy tartózkodj a panaszkodástól, és amikor panaszkodni készülsz, csak hunyd le a
szemed és idézd fel azokat a pillanatokat, amikor bárki is örömet
adott a szívedbe! E böjti időszakra is sok kegyelmet és áldást kívánok mindenkinek, XXIII. János
pápa szavaival: „Senkivel se légy
barátságtalan vagy türelmetlen!
És legyen egy szikrányi humorérzék benned!”
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
KRISZTUS FELTÁMADOTT
Február végén és március elején a gyülekezetünkben evangélizációs hét volt.
Böjti Hiterősítő hét alkalmain neves
igehirdetőket hívtunk meg és töltekezhettünk az Igével, Isten üzenetével. Vasárnap –
Borza Ferenc, teológus, KRE -Budapestről
–Kicsoda Isten? Hogyan ismerhetem meg?
Hétfőn - Kis János, kecskeméti evangélikus
lelkész –Ki vagyok én? Hogyan éljek? Kedden – Vincze Árpád, kecskeméti ref. vallástanár lelkész –Hogyan tiszteljem Istent? Mit
tegyek? Szerdán – Szeverényi János, evangélikus lelkész – Hogyan tegyem Isten akaratát? Csütörtökön – Kósa István, szanki ref.
lelkipásztor – Miért és hogyan szolgáljak?
Pénteken – Szabó Tamás, ny. ref.lelkipásztor (Lakitelek) – Miért és hogyan vállaljak
felelősséget? Vasárnap – Balázs Hajnalka,
szentkirályi ref. lelkésznő – Hogyan lehetünk valódi – isteni közösségben? címmel
vezettek be minket mély és tartalmas gondolatokba. Sajnos hangot kell adnunk annak
a szomorú hírnek, hogy az alkalmakat esténként nagyon kevesen látogatták az előző
évekhez képest.
Február hónap közepén házasságukat
megerősítették gyülekezetünkben: Hádinger
János és felesége Hádingerné Harnos Ildikó,
továbbá: Szabó Zoltán és Szabóné Szakál
Mónika. Isten áldása legyen házasságukon
és családjukon!
Március hónap többnyire a tavaszról
szól. A tavasz és az életünk legszebb ünnepe
a húsvét, melyen Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Idén a húsvéti ünnep: március utolsó hétvégéje. Legyen bennünk nyitottság arra, hogy vágyjunk feltámadni a téli
álomból, és merjünk közeledni Isten felé.
Húsvéti igehirdetés – János evangéliuma 20.1-9
Az életet mindenki szereti. A Szentírás is élet központú. Krisztus feltámadt, és ez azt hirdeti, hogy mi is a
feltámadás és örök élet felé tartunk.
Különös, hogy a szórakoztató ipar
mégis halál központú. A legkedveltebb filmek a krimik. Ez korunk
sok kérdését is magába foglalja.
A keresztyén igehirdetés az élőre és az
életre figyel. Az élő Urat látva az élet
többi eseményét is másként értékeljük.
Három ember megy a sírhoz korán
reggel, a magdalai Mária, Péter és Já-

nos. Ugyanazt látták mind hárman,
mégis csak az egyik, János jut új látásra abban a percben. Erre az új látásra szeretne elvezetni bennünket az ige.
Ebben az igében különös jelenség: Jézus
hiánya. Nincs a sírban, nincs a tanítványok között. Tanítványok keresik, de nem
találják. Sejtelmesen hasonlít ez a reggel
a mi húsvétjainkhoz. Nézzük mi történt
ezeknek az embereknek a szívében.
1
A magdalai Mária korán indult. Első
szeretett volna lenni. Megállapítja, hogy
nincs a kő a helyén, a látottakból arra a
következtetésre jut: "Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk hova tették." A látottak
alapján egy téves elképzelésre jut. Ma is,
milyen sokan jutnak téves elképzelésre a
feltámadás hallatán. Igyekeznek, szeretnének elsők lenni. Sokat olvassák a Bibliát.
Követik Jézust a keresztig. A lepecsételt sírig. Keresik a Golgotán, hol állt a kereszt?
Kutatják, melyik lehetett arimátiai József
sírja? Sokat tudnak. A feltámadás azonban
elfogadhatatlan számukra. Sok jó és hasznos tanítás atyja Jézus, de most már halott.
Marad az emlék. Egy filozófus (Schopenhauer) a szenvedés történet elolvasása után
így sóhajtott fel: "milyen boldog lennék,
ha el tudnám fogadni a feltámadást is."
Testvéreim ezzel a következtetéssel semmit
sem értünk meg Urunk küldetéséből. Testvér, a magdali Mária nagyon sietett, de a
látottak alapján rossz következtetésre jutott.
Érhetetlenül állt húsvét ténye előtt.
2
Péter a másik személy, aki szintén sietett, futott a sírhoz. Ő még jobban hasonlít
a templomba járó emberhez. Péter mindig
közel járt az igazsághoz. Elsőnek tudta kimondani a Lélek által: "Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia." Mt 16.16. Előbbre járt a
többi tanítványnál, de az utolsó lépés hiányzott nála. Nem tudott egészen az Úrra hagyatkozni. A tengeren sem tudott kétségek
nélkül elindulni az Úr szavára. Ezért nem értette az eseményeket. Péter körömszakadtig
ragaszkodott Jézushoz. Ha valaki megkérdőjelezné hűségét, ugyan úgy megsértődne,
mint mi, ha valaki megkérdőjelezné a mi keresztyénségünket, a bűneinket látva. A péteri
szív lobog, de az utolsó lépés hiányzik. Nem
hisszük el, hogy Isten Atyánk, aki gondot

visel gyermekeiről. Akire ebben az alakuló
piacgazdaságban is rábízhatom az életemet.
Az Ő áldása most is fontos. Az utolsó lépés.
Ha ez hiányzik, úgy járok, mint Péter, csak
nézett, de értett semmit.
3
János. Ő is ugyanazt látta, amit az
előző kettő, de ő "látta és hitt". Így lesznek hit által az utolsókból elsők. Ő volt
a legfiatalabb a tanítványok között. Utolsónak állt a kereszt alatt. Nem csak a tanításokat őrizgette a szívében, ő hallatta
Urunk utolsó szavát is: "Elvégeztetett".
Kedves Testvérek! János hite már a kereszt
alatt formálódott. Őt már nem érte meglepetés az üres sírnál. Számára bizonyosság volt,
amit látott. Urunk minden szava, tette, erről
a pontról világosodott meg.
Testvéreim! Mentünk már úgy kórházba, hogy remegő kézzel nyúltunk a kilincs
után. Vajon mire fordult beteg szerettünk
sorsa? Az üres ágy láttán a halál jutott az
eszünkbe. Alig hittük el a jó hírt. Jobban
van, kint van az udvaron. A rettenetes élmény egy életre elkíséri azt, aki ilyet átélt. János az üres sír láttán hitt. Íme minden úgy történt, amint az Úr megmondta.
Erre a bizalomra hív minket ez az ünnep. Az
élőbe higgyünk. Szeressük az életet, amely
az élő Krisztusért az örök életbe vezet.
Temetők kedvelt felirata: "Feltámadunk." A
nagy kérdés az: örök életre, vagy a kárhozatra?
Bárcsak János látásával hitre jutnánk, s boldogan vallanánk: feltámadunk az örök életre.
Ámen.

Alkalmaink:
Március 8.- Bibliaiskola 18 óra
Március 13. Istentisztelet 10 óra
Március 16. – Presbiteri gyűlés 18 óra
Március 20. – Virágvasárnapi istentisztelet 10 óra
Március 22-24.- Nagyheti Bibliaóra 18
óra
Március 25. – Passiós Istentisztelet 18 óra
Március 27-28. Húsvéti ünnepi Istentiszteletek úrvacsorával 10 óra
Április 1. – Filmklub 18.30
Április 3. – Interaktív Istentisztelet 10 óra
Április 5. – Bibliaiskola 18.30
Mindenkit szeretettel várunk!
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Zöldségcirkusz, táncház, farsang

Zöldség cirkusz? Ki hallott már ilyet?! Hát az óvodások!
Nemcsak hallottak, de láttak is! Nemcsak láttak, de aktívan szerepeltek is benne! A fergeteges interaktív előadást
sok mondókával, verssel és énekkel színesítette a Palinta
Társulat.

Táncház az óvodában. A farsangi mulatságot megelőző
nap az „Így tedd rá” Társulat biztosította a jó hangulatot, a
szoknyák pörgését, a cipők kopogását. Miután jól kitáncoltuk magunkat és egészségesen elfáradtunk, a nagycsoportosok hívására kimentünk az udvarra, elégettük a Télbanyát
és így elkergettük a telet!

A táncházat követő nap a farsanggal folytatódott, ahol a kiscsoportosok maciknak öltöztek, a középsősök zöldségeknek,
gyümölcsöknek, a nagyok bohócoknak. A közös műsor után mindenki átöltözhetett az otthonról hozott jelmezébe és abban
táncolhatott tovább. A jó kedvet még fokozta a sok finomság, amit az anyukák által megrakott „terülj, terülj asztalkám”
biztosított a gyermekek számára!
Durgóné Benkő Babett
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Újabb szentkirályi siker az
UNIVER 24 úszófesztiválon
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Farsang idején

Az utalvány átadója, Avramucz Attila és az átvevők
Az idén – immár második alkalommal – rendezték
meg Kecskeméten az UNIVER 24 úszófesztivált. Az
oktatási intézmények között „mozgósítási versenyt” hirdettek, amelyen a szentkirályi iskola – a tavalyi I. helyet
megismételve – a kis iskolák kategóriájában 128 benevezett úszóval ismét I. helyezést ért el.
Ezzel az erkölcsi siker mellé 150.000.- Ft értékű Alföld vásárlási utalványt is nyertünk.
Ezúton köszönöm meg a lelkes szentkirályi szülők és
gyerekek segítségét, akik „vastagon benne voltak” ebben
a fényes sikerben!
Baukó Ferenc testnevelő

Most a gyerekek
kérdezhettek … és az
igazgató válaszolt
Február 26-án fórumot tartott a Szentkirályi Általános Iskola Diákönkormányzata. Már napokkal a fórum
előtt elkezdtek gyűlni a kérdések, melyek az iskola környezetéről, mindennapi életéről és problémáiról szóltak
– most a gyerekek szemszögéből nézve.
Sok olyan kérés, kérdés vetődött fel, melyhez nagyonnagyon sok pénzre lenne szükség: redőny az ablakokra,
új beépített szekrények, új udvari játékok, kerékpártároló
lefedése. Természetesen ezeket sem vetjük el, csak várjuk a „jobb időket”.
De felmerült sok olyan probléma is, melyek orvosolhatóak helyben, illetve továbbíthatóak az illetékesek
felé: étkezéssel kapcsolatos kérések (tejbegríz és társai!),
kézszárító felszerelése, felsős bulik és kerékpártúrák
szervezése.
A jövőben szeretnénk rendszeressé tenni az ilyen
fórumot, hogy a diákokkal közösen gondolkodjunk, és
együtt keressük a megoldást az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekre.
Katzné Almási Zsuzsanna
igazgató

A szentkirályi iskolások az idén is megtartották
farsangi mulatságukat. Képek a rendezvényről.
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Egy kis ornitológia

A szajkó
Időnként megjelenik falunkban
ez az egzotikus külsejű, kisebb gerle
nagyságú madár. Rendszerint a tölgyfák közelségében, hiszen kedvenc cse-

megéje e fák termése a makk. Több népies névvel is fel van ruházva, úgymint
mátyásmadár, matyimadár. A varjúfélékhez tartozó madarunk már kellemetlen rikácsoló hangjával is elárulja magát, annak ellenére, hogy igen élénk,
óvatos. Rendkívül okos, tanulékony,
és ügyes hangutánzó. Megtévesztésig
tudja utánozni egyes madarak hangját,
vagy a kutyaugatást. Ebből következik,
hogy emberi beszédre, illetve utánzásra meg lehet tanítani. Fiatalon befogva
igen kezes ragaszkodó, szabadban sem
kóborol el. Télire élelmet raktároz,
elsősorban tölgy, vagy bükk makkot,

A Föld népessége
Jelenleg Földünk lakossága 7,4
milliárd fő, ami természetesen percről percre változik. Ez az embertömeg
soknak tűnik, de hát az adott időben
mindig sok volt. A Föld lakossága
nem érte el 1900-ban a két milliárdot. 1950-ben 3 milliárdan voltunk,
2001-ben pedig 6,1 milliárdan. Egyes
kutatók 2050-re 10,5 milliárdot jósolnak. Hazánk lakossága 1980-ban 10,7
millió volt, míg 2015 elején 9,85 millió. Kína lakossága jelenleg 1,4 milliárd, Indiában 1,3 milliárdan élnek.
Afganisztán lakossága 27,1 millió, az
Egyesült Királyságé pedig 65 millió.
Végül három ország, mely jelenleg
uralja a médiát, és a politika központjában áll, illetve részesei a modernkori
népvándorlásnak. Németország lakossága 2015 közepén 81,5 millió, az itt
dolgozó vendégmunkások 7 millióan vannak, és ehhez még tartoznak a
családtagjaik. Irak lakossága jelenleg,
36,6 millió, 1980-ban 15 millió volt.
Szíriában jelenleg 22,8 millióan élnek,
míg 1980-ban Szíria lakossága 8,5 millió volt. Természetesen bármilyen tár-

sadalmi-gazdasági, és politikai következtetést akarnánk is levonni, Földünk
összes országának kellene felsorolni a
lakossági létszámát. Egyébként a cikkel kapcsolatos információk tömkelegével találkozhatunk az interneten,
ha időnk engedi, megfelelő technikai
felszereléssel rendelkezünk, és természetesen érdekel is a téma. A világ
legsűrűbben lakott országa Banglades,
ahol 760 ember jut négyzetkilométerenként, a legritkábban lakott ország
pedig Mongólia, ahol 1 főre jut egy
négyzetkilométeres élettér. Hazánkban
106 fő a népsűrűség km2-ként. Vajon
sok-e a 7,4 milliárd ember? Egy kis játék a számokkal: Bács-Kiskun megye
területe 8.445 négyzetkilométer, azaz
több mint 8 milliárd m2, tehát a föld
lakossága fotelokba ülve kényelmesen
elférne megyénk területén. És végül
még egy adat, egyes tudósok szerint
súlyra több hangya él a földön, mint
ember. Megvan az élettér arra, hogy
békében élhessünk egymás mellett
fajra, vallásra, politikai nézetre való
tekintet nélkül.
V.F.

Köszönet
Polgármester úrnak a nagyon színvonalas járdáért, amely idős
létünkre nézve a közlekedésben biztonságot nyújt. Dicsérendő a
munkások igyekezete, és nagyon szorgalmasan dolgoznak.
Tisztelettel id. Bencsik István és id. Bencsik Istvánné

2016. március
esetleg mogyorót. Rejtekhelynek fa odvakat, farepedéseket, vagy a fák tövénél levő avart választja. Jó emlékezőtehetségét mutatja, hogy sok rejtekhelyet
meg tud jegyezni, egyes kutatók szerint több százat is. Nyáron elsősorban
rovarokkal, hernyókkal táplálkozik,
ezekkel eteti fiókáit is. A 25, 30 évig is
élő madár nem veti meg a másik madarak tojását, fiókáit, elfogyasztja azokat. Ezért a tettéért aztán szinte minden
madár üldözi. A legbátrabbak akár tettlegességig is elmennek, mint például a
sárgarigó, vagy az őrgébicsek. Ezek a
madarak nemcsak ijesztgetik, hanem
megrúgják, hogy csak úgy repül a tolla. Az élettere erősen lecsökkent, pedig
hozzátartozna parkjainkhoz.
Vecsei

Anyakönyvi hírek

Született: Vecsei Fanni 2016.02.10.
anyja neve: Marton Tünde
Elhalálozott: Nagy Ferenc élt
67 évet

Emlékezés
Gömöri Balázs 11 éve
Gömöri Balázsné Vári Etelka
5 éve,
hogy itt hagyták szerető családjukat.

Arcuk még mindig itt lebeg szemünk előtt.
Igen! Most is határozottan látjuk őket!
Könny szökik szemünkben, hogyha Rájuk
gondolunk!
Rengeteg az emlék, hiányoznak nagyon,
Hiába várjuk őket, talán jobban, mint rég
Az otthonotok a végtelen csillagos ég!

Nyugodjatok Békében!
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Február időjárása
Szinte nem is téli, inkább tavaszias volt az idő az
egész hónapban. A népi hagyomány szerinti medve-les
is ellentmondásosan mutatta a még hátralevő telet. Volt
ahol meglátta az árnyékát, volt ahol nem. Persze megszokhattuk már, hogy a népi megfigyelések, melyek több
száz évig megállták a helyüket, ma már nagyrészt nem
használhatók. Az a néhány pacsirta, ami még megmaradt, tényleg hallatta énekét Zsuzsánna-nap környékén.
Érdekes, hogy a seregélyek csak a hónap vége felé
érkeztek meg, viszont ami meglepő, hogy 27-én örvös
galamb hallatta hangját, ami majdnem egy hónapos
koraiságot mutat. Igen gyakran volt borult az ég, a Napot
szinte alig láttuk. A hőmérséklet az átlagostól enyhébben

alakult, általában nappal 8-12 C fok között, ettől 13-án
és 25-én volt alacsonyabb. Éjszakai gyenge fagyok -1
-3 C fokok 8-12-e, és a hónap végén fordultak elő. Az
enyhe időjárás következtében a korán virágzó gyümölcsfák a kajszi, őszibarack rügyei piros bimbós állapotban
érték meg a március 1-ét. Enyhébb helyeken virágzott
az ibolya. Csapadék viszonyok: 3-án 14,3 mm, 9-én
5,2 mm, 10 én 2,6 mm, 12-én 2,2 mm, 13-án 4,2 mm,
14-én 2,6 mm, 15-én 14,3 mm, 16-án 3,5 mm, 18-án
3,6 mm, 21-én 4,5 mm, 23-án 6,2 mm, 29-én 21,7 mm.
Összesen: 84,9 mm. A sokévi átlag: 29. mm. A nyugvó
talajvíz szint 188 cm, 36 cm az emelkedés február 1-hez
képest. Vecsei.

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Régi fotók

Nagyanyó máktortája
Hozzávalók: 4 tojás, 25 dkg kristálycukor,
1 csomag vaníliás cukor, 20 dkg őrölt mák,
két és fél dl tej, 20 dkg finomliszt, 1 csomag
sütőpor, 1 narancs reszelt héja
A töltelékhez: 15 dkg kedvünkre való gyümölcslekvár
A bevonáshoz: 15 dkg étcsokoládé, 3 dkg vaj
1. A tojásokat szétválasztjuk. A sárgáját a fele cukorral, kézi robotgéppel szinte habosra keverjük, majd hozzáadunk egy kevés tejet.
2. A tojások fehérjét a maradék cukorral félkemény
habbá verjük, majd a maradék cukor hozzáadásával,
keményedésig tovább verjük.
3.A lisztet a sütőporral, a darált mákkal, egy csipetnyi sóval, valamint a narancs reszelt héjával elkeverjük.
Hozzáadjuk a maradék tejet és elkeverjük a habosította,
cukros tojássárgájával.
4. A kemény habbá vert tojásfehérjét óvatos mozdulatokkal két részletben a tésztamasszába keverjük, és kivajazott, kilisztezett, 24 cm átmérőjű, kapcsos tortaformába
töltjük. Előmelegített sütőben (légkeveréses 165 C) 2530 percig, illetve tűpróbáig sütjük.
5. A formában hagyjuk kihűlni, majd kivéve lapjában
félbevágjuk és megkenjük lekvárral. Ráhelyezzük a
második félbevágott mákos tortalapot, csöppet meg is
nyomkodjuk.
6. Az étcsokoládét vízgőz felett megolvasztjuk, és pici
olajjal megtörjük. (A megtörés: cukrász szakzsargonban
a csokoládé puhítását jelenti.)
7. A tortát bevonjuk az olvasztott étcsokoládéval,
majd hideg helyen 2-3 órát pihentetjük. Forró vízbe mártott késsel felszeleteljük.
Jó étvágyat kíván

Kenyeresné Zsuzsika

Helyreigazítás!
Elnézését kérem az Olvasónak, mert a februári számban
közölt archív fotó aláírásában nem a képen látható óvó
néni neve szerepelt. A képen Szabó Marika óvó néni volt
látható. Az alábbi képen viszont tényleg Pöntyi óvó néni
és Greiner Erzsike óvodavezető van Pásztor Tamás társaságában.
A fotót Pásztor Géza tanár úr bocsátotta rendelkezésre.
–szerk-

Kedves Gazdálkodók/Őstermelők!
Lassan közeledik a tavasz és a MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSOK ideje is!
Keressen meg bátran és érdeklődjön kedvezményes díjaink után!
Darányi Márta Gabriella
06-70/334-8246
06-76/445-090
6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 48.
6000 Kecskemét, Batthyány utca 21.

Fő a nyugalom
Van, aki gyomorfekélyt kap, van, aki okoz.
Belegondoltál már abba, mennyi hibától óv meg az,
hogy a nap egyharmadát átalszod?
A mérges ember ritkán ésszerű, az ésszerű viszont
ritkán mérges.
A kapkodás az, amikor ugyanannyi idő alatt csinálsz
meg ugyanannyit.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola március15-i megemlékezését, melyet az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendeznek

2016. március 11-én, pénteken
11,30 órától
tartja a művelődési házban.

„Az én népem neve: magyar”
Az ünnepi műsort az iskola 6. osztály tanulói
adják elő.
Felkészítő pedagógusok: Lórné Molnár Tünde,
Szutor Sándor
Az ünnepi műsor előtt 11 órakor kezdődik a
koszorúzás a Hősi emlékműnél.
A megemlékezésre szeretettel várják a
szülőket, és minden kedves érdeklődőt.
Ünnepeljünk együtt!

Minden foglalkozásért őrült harc folyik, kivéve az
egymással való foglalkozást.
Manapság az a baj az emberekkel, hogy az ígéret
földjére az út megtétele nélkül akarnak eljutni.
Aki mindig elveszti a fejét, annak valószínű kilazult
egy csavarja.

Egy pár liba eladó: tojó (nemsokára tojik)
és gúnár,
Érdeklődni a 06 70 333 5322 telefonszámon.

FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul:
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés esetén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség
címére: sztkhirmondo@gmail.com
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármesteri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.
Hirdetési tarifák
1/1 oldal		
230x180 mm
10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő)
180x125 mm
6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő)
125x90 mm
5000. Ft
1/8 oldal		
90x60 mm
3000. Ft.
1/16 oldal		
60x45 mm
1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez:
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap
Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály
Község Önkormányzata. Felelős kiadó:
Szabó Gellért polgármester, telefon:
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325.
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyvtáros, Takácsné Kis Márta, Varjúné
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka,
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó
Gellért polgármester. Szerkesztőség
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály,
telefon: 06 76 597 011, E-mail:
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda:
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

