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Magyar Kultúra hete óvodánkban
Több éve ünnepeljük a „Magyar Kultúra Napját” a január
22-éhez eső legközelebbi napon óvodánkban abból az alkalomból, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon véglegesítette
a Himnusz kéziratát 1823-ban Csekén. Ez a neves nap egy
egész hétté nőtte ki magát az óvodai programunkban és a
„Magyar Népi Kultúra Hete” lett. A projektben az összes
készségterületet felhasználva vittük közelebb a gyermekeket a népi kultúra világához. Gyűjtőmunka keretein belül
megismerkedhettek a népi motívumokkal, aminek eredményeképp különböző használati-, és dísztárgyból kiállítást

rendeztünk be (régi malac persely, hímzett terítők, babák,
párnák, stb.). Népi hangszerekről vetítés volt, hallgattunk
népzenét is, amire néptáncos alaplépéseket tanultunk és
természetesen a népmese sem maradhatott el. A hetünk
csúcspontja a mesemondó délelőtt volt, ahol a középsősök
és a nagycsoportosok elmondhatták az otthon megtanult
verseiket. Az előadásukért jutalmul mesekönyvet, emléklapot és persze nagy tapsot kaptak! Mesemondóink: Darányi Botond, Kovács Maja, Paradicza Attila, Szakáll Dóra,
Szakáll Szabolcs, Vecsei Máté, Trencsényi Anna, Gyurika
Lili, Csontos Csenge, Pápai Virág, Susa Patrik, Szabó Lili.
Gratulálunk a részvételért! Január 24-én a tiszakécskei mesemondó délutánon Vecsei Máté képviselte óvodánkat, aki
nagyon ügyesen szerepelt ezen a programon.
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A képviselő-testület januári ülésén történt
A képviselő-testület 2017. január 19én tartotta ülését, ezen 5 képviselő jelen
volt.
Az első napirendi pontban Kutasi
Ferenc alpolgármester ismertette tájékoztatóját a 2016. évi településfejlesztői
tevékenységéről. Elmondta, hogy Önkormányzatunk viszonylagos jó költségvetési helyzete, a közmunkaprogramok és
saját fejlesztéseink következtében 2016ban lényegesen több embert foglalkoztattunk, több feladatot és szerteágazóbb
tevékenységet láttunk el, mint eddig bármikor. Összességében közel 115 milliós
értékű fejlesztés történt 2016-ban, ennek
30 %-a az önerő. Fejlesztéseinkben némileg meglepő módon dominálnak a
nemzeti forrásból származók pályázatok. Az uniós keretek megnyíltak ugyan,
de meglehetősen döcögve állnak fel az
új pályázati rendszerek. Mindössze egy
uniós pályázatunk volt az évben, az is
bírálat alatt van még. A település jövőjét tekintve úgy gondolja, hogy helyi
társadalmi, népességi változás küszöbén
állunk. A térségi fejlesztések (pl. új Mercedes gyár) és várható infrastrukturális
beruházások (pl. M44), illetve Kecskemét erősödő regionális szerepköre miatt
egyre nagyobb számban kell számolnunk betelepülő népességgel, mely elindít bennünket a kertvárosias, alvófalu
szerepkör felé. Gondolkodjunk együtt,
hogy mint falu és önkormányzat, hogyan
találjuk meg helyünket ezek között az új
irányok között!
A második napirendi pontban Szabó
Gellért ismerteti előterjesztését a Fecskeházi lakásbérletre beérkezett pályázatok elbírálásáról. A beadási határidőig
(dec. 29.) két pályázat érkezett a Fecskeház földszinti 2. lakásra Pintér Zoltán
és Pintérné Varga Nikolett, illetve Bagó

László és Szabó Dóra részéről. A képviselő-testület arra tekintettel, hogy hamarosan a 4. lakás is megürül, mindkét
lakás bérbe adásáról döntött.
A harmadik napirendi pontban
Kutasi Ferenc előterjesztését tárgyalták
meg a Vidékfejlesztési Programra pályázatok benyújtásáról. A vidékfejlesztési
programon belül lehetőségünk nyílik
önkormányzati tulajdonban lévő utak
fejlesztésére. Ennek keretén belül tervdokumentációt készíttettünk a Templom
dűlő belterület – Hori dűlő közötti szakaszán útalap kiépítésére.
A kiépíteni tervezett szakaszon közel
3 km hosszban és 4,5 m szélességben,
mindkét oldali 0,5 m-es útpadkával (tömörített talaj) készülne.
Ugyanezen pályázat második célterülete lehetőséget nyújt útkarbantartó
erő- és munkagépek beszerzésére is. Itt
elképzelésünk szerint Tiszaug önkormányzatával közösen pályáznánk és beszereznénk egy MTZ 820 traktort, egy
vontatott grédert, valamint egy rézsűkaszát. A testület egyetértett a pályázatok
benyújtásával.
A negyedik napirendi pontban Szabó Gellért polgármesteri ismertette előterjesztését a közterülethasználati helyi
rendelet módosításáról. Ennek lényege,
hogy ezentúl nincs lehetőség utcai kirakodó árusításra.
Az ötödik napirendi pontban a Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról volt szó. A Közalapítvány
céljai közé bekerült a települési közösség
erősítése a lakosság egymás közötti kapcsolattartását, a mindennapi ügyek bonyolítását támogató infokommunikációs
lehetőségek biztosításával, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés terjedésének elősegítésére.

Megmenekült
Legalább is egyelőre a kivágástól a Jász úti nyárfa.
Még tavaly áprilisban műszeres vizsgálatnak vetettük alá értékes fáinkat, többek között a Jász úti iskola mellett lévő fehér nyárfát is. Az erről készült
szakvélemény szerint a fa jelen állapotában kezelés nélkül veszélyes. A teljes
szakvéleményt eljuttattuk a fának is helyet adó terület gazdájának, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei igazgatójának azzal a testületi kéréssel, hogy a fa kivágására lehetőség szerint egyelőre ne kerüljön sor. Dr.
Sztana Zoltán igazgató úr minap érkezett levelében arról tájékoztat, hogy a
szakvéleményt figyelembe véve lehetőség szerint még ez év tavaszán a szükséges ápolási, állagmegóvó munkálatokat szerződtetett szakvállalkozóval elvégeztetik.
Igazgató Úr! Köszönjük.

A következő napirendi pontban a
képviselő-testület elfogadta éves munkatervét.
Az önkormányzatunk tulajdonában
lévő Citroen mikrobusz bérbeadásának
lehetőségét a továbbiakban is célszerű
fenntartani. A képviselő-testület a gépkocsi bérleti díját 60.- Ft/km összegben
határozza meg, amely a gépkocsivezető
díjazását nem tartalmazza.
Az Óvoda és a Konyha ugyanazon
közüzemi mérőkön keresztül kapja az
ellátásokat. A villany tekintetében január 6-án felszerelésre került egy digitális
almérő a Konyha áramfogyasztásának
mérésére, és folyamatban van a konyhai
vízfogyasztásra vonatkozóan is ugyanez.
A konyhai gázfogyasztás viszont
almérővel nem lehetséges, mivel az épületnek egy kazánja van, ami úgy a fűtést,
mint a meleg vizet biztosítja, így a fogyasztott gázmennyiség megosztásáról
kell határoznunk.
Hasonló a helyzet az Egészségház
esetében is, ahol a háziorvos, a házi gyermekorvos és a védőnő használja az épületet. A Konyha és Óvoda esetében a légköbméter, az Egészségháznál a rendelési
idők arányában döntöttek a közműköltségek megosztásáról. Fontos tudni, hogy
mindez az önkormányzatnál bevezetésre
került új könyvelési rendszer miatt szükséges, valamennyi említett költséget eddig is az önkormányzat állta.
A polgármester végül tájékoztatta a
testületi ülés résztvevőit, hogy a háziorvos részére 3 fontos műszer beszerzése
történt meg összesen 700 ezer forint értékben, amiket ingyenes használatra biztosítunk az egészségügyi szolgáltatások
bővítéseként.
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GAZDAEST SZENTKIRÁLYON
Gazdaestet szervezett Művelődési házunkban február 2-án a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun
Megyei Szervezete. A rendezvényen
előadóként részt vettek Kis Miklós
Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára,
Domján Gergely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei
Szervezetének elnöke, Szeidl József
Járási hivatalvezető Tiszakécskéről,
Dr. Fekete Zoltán állatorvos és Deák
István falugazdász. A fórumot Szabó Gellért polgármester nyitotta meg.
Domján Gergely üdvözölte a szép
számmal megjelent érdeklődőket,
majd elmondta, hogy szinte minden tanácskozáson felvetődnek növényvédő
szerekkel, és a növényvédő gépekkel
kapcsolatos kérdések, itt elsősorban a
gépek hatósági vizsgáztatására tért ki.
Úgy néz ki, hogy az állattenyésztés az
agrárium mostohagyereke, pedig egy
fontos szegmense a mezőgazdasági
termelésnek. A továbbiakban szívesen
vállalnak az állattenyésztéssel, takarmánytermeléssel kapcsolatos tanácskozásokat, fórumokat. Ismertette a
kamara tevékenységi körét. Kiemelten
beszélt az őstermelői igazolványokról, illetve azok kereskedelemben való
használatáról. A nemrég elindított élelmiszeripari hírlevél több mint 3500
taghoz jut el. A közeljövő terveiről
elmondta, hogy a jégeső elhárítás az
egyik nagyon fontos feladat, melyet
1000 talajgenerátor telepítésével oldanak meg, úgy hogy 2018. május 1-ével
bevethető legyen.
Kis Miklós Zsolt a Vidékfejlesztési Program aktualitásai címmel tartott

előadást. Kiemelten
foglalkozott
a
pályázatokkal.
Elmondta, hogy a
programhoz a teljes
forrás 1296 milliárd
Ft. Január 31-ig a
pályázatok 75,4%a jelent meg, a hozzá tartozó összeg
1151,32 Mrd Ft,
mely az összesnek
88,9%-a. A megjelent 52 pályázatot Az előadók, Szeidl József, Kis Miklós Zsolt, és Domján Gergely
még további 17-nek
Az itt kiragadott példák csak töredékei
a kiírása követi rövidesen. Több pályáa tanácskozáson elhangzottaknak.
zatot időközben fel kellett függeszteni,
Szeidl József az államigazgatási
mivel sok a jelentkező. Egyebek köreformról beszélt, kihangsúlyozva a
zött példaként említette, hogy a Juh és
közigazgatás hatékonyságának növekecsketartó telepek korszerűsítésére
lését, majd a Tiszakécskei Járási Hirendelkezésre áll 3,97 Mrd Ft, ezzel
vatalban intézhető, gazdákat is érintő
szemben 489 pályázó 9,19 Mrd Ft-ra
feladatokról, ügyekről adott tájékozadta be kérelmét. Hasonlóan a kismétatást. (Ezekre későbbi számainkban
retű terménytároló-szárító és tisztító
még visszatérünk.) Dr. Fekete Zoltán
építésére, korszerűsítésére 19,68 Mrd
gyakorló állatorvosként az állatteFt állt rendelkezésre, ezzel szemben
nyésztésben használt takarmányokon
1179 pályázó 61,18 Mrd Ft-ra nyújtott
előforduló penészgombák toxikus habe igényt. Beszélt a fiatal mezőgazdatásairól, az állatokra és közvetve, vagy
sági termelők számára induló támogaközvetlenül az emberre is veszélyt jetásról, melynek célja a generációváltás
lentő következményekről tartott haszelősegítése, önálló életképes családi
nos előadást. A hallgatóság soraiból a
gazdaságok kialakítása. Erre rendelkepályázatok kifutási idejéről, a csőkutak
zésre áll támogatásként 37,75 Mrd Ft.
legalizálásáról, és a kisteherautók terTovábbi pályázati lehetőség van a jégvezett súlyhatár-ellenőrzésének beveesőkár megelőzésére szolgáló beruházetéséről tettek fel kérdéseket. Végül
zás támogatására 1,8 Mrd Ft összegben.
Deák István falugazdász az aktuális
Államtitkár úr ismertette a Bács-Kisteendőkre hívta fel a figyelmet. Kökun megyei pályázati eredményeket,
szönet a tanácskozáson részt vevő
valamint szólt az „ügyeskedő” pályáelőadóknak, és természetesen az érzatírókról is, melyek kiszűrése sokszor
deklődőknek. –Vecseinehéz feladat elé állítja az elbírálókat.

Az érdeklődők és Domján Gergely az előadó

Dr. Fekete Zoltán
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Az érintés ereje
/folytatása a januári cikknek/
Sóvárgó felnőttek és öregek
A legkevesebb érintést a felnőttek
kapják, de természetesen nagyon függ
attól is, hogyan alakult a családi szokásrend. Az a fiatal felnőtt, aki gyerekként azt szokta meg, hogy kevés
az érintés, az egész életén át ezt követi
és nem is fog neki hiányozni az efféle
testi kapcsolat. Aki viszont azt látta a
szüleitől, hogy hazaérkezéskor átölelik, megpuszilják egymást, ezt a példát
fogja követni. A pszichológusnő szerint ez a szokásrend a kapcsolatok első
két-három évében kialakul, és mindig
a családi működés dramaturgiáját követi.
Az érintés egy életen át tartó elixír,
sok esetben szükség lenne rá! Számos
kutatás bizonyítja, elég 20 másodpercnyi ölelés, vagy simogatás ahhoz,
hogy az ember megnyugodjon, erőre
kapjon.
Az idős emberekhez fűződő testi
kontaktus mára megváltozott, hiszen
a családok nem élnek együtt, de egy
jól működő családban a felnőttek tudják, hogy az idős haldokló embernek

épp olyan fontos az érintés, mint az
újszülöttnek, a csecsemőnek. Szeretteink elengedésekor rendkívül fontos
szerep jut a közeli hozzátartozóknak,
hogy ott legyenek a távozó mellett. Ez
mindenki számára ijesztő szituáció,
aminek nehézségeit átvenni nem lehet,
de a kezét fogni és kitartani a haldokló
mellett igen. Aki napjainkban az otthonában hal meg, az nagyon kivételezett
helyzetben van. Hogy a családok helyzete megváltozott, abban a fogyasztói
társadalom óriási szerepet játszik. Nem
élnek együtt a családok, a nagymamához már csak látogatóban megyünk, és
ez azt eredményezi, hogy a generációk
elidegenednek egymástól úgy szívben
és lélekben, mint testiekben: egyre kevésbé érintjük meg egymást.
Pedig az volna az optimális, ha a
testi kontaktus állandóan jelen lenne
az életünkben, de bizonyos társadalmi
szokások, elvárások, elvek, divatok ennek gátat szabnak. Egy elidegenedett
világban nem divat odabújni, megölelni a másik embert, de még az sem, hogy
a kollégák beszélgetés közben megérintsék egymást. Van, aki azért tart
távolságot, mert úgy érzi, hogy nem is

olyan egyszerű
dolog megérinteni a másikat.
Más az ölelésre
adott reakciótól
tart, és van, aki
egyszerűen viszolyog tőle.
Megfigyelhető, hogy a
szegény társadalmakban sokkal több
a testi érintkezés, hiszen arra kényszerülnek, hogy együtt éljenek.
Mire jó az érintés?
- oldja a szorongást, a gátlásokat,
csökkenti a fájdalom-félelem érzetet, a
frusztrációt
- magabiztossá tesz, erősíti a kapcsolatokat, gyógyít, testi-lelki, fizikai
változásokat idéz elő.
Yehudi Menuhin a világhírű amerikai hegedűművész és karmester az
érintésről a következőt mondta:
„Egy gyengéd érintés lendületet,
életörömet ad és öntudatra ébreszt.”.
Pásztor Gézáné Margó

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk egy emlékező beszélgetésre, próbák és előadások idézésére „A fiam nem a lányom”, valamint
a „Két férfi az ágy alatt” című színdarabok szereplőit 2017. március 7-én (kedd) 17 órakor a Szentkirályi Faluházba.
Köszönettel: Pásztor házaspár

Tájékoztató az engedély nélkül létesített
kutak fennmaradási engedélyéről
Ha 2016. június 4. napja előtt egy
kút engedély nélkül létesült, akkor
2018. december 31. napjáig vízjogi
fennmaradási engedélyt lehet rá kérni. A fennmaradási engedély alapján
az engedély nélkül létesített kutak
tulajdonosai mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.
A jegyző hatáskörébe tartozik az
olyan kút engedélyezése, amely
- legfeljebb 500 m3/év vízkivétellel kizárólag talajvizet használ fel
és 30 méternél nem mélyebb,
- háztartási ivóvíz kielégítését

szolgálja,
- nem gazdasági célú vízigényt
szolgál ki.
Minden más esetben a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok
fennmaradási engedélye szükséges
az engedély nélkül létesített kutakra.
A jegyző által engedélyezett fennmaradási engedélyhez szükséges
nyomtatványt az Önkormányzatnál
lehet igényelni és a www.szentkiraly.
hu honlapon
is
megtalálható.
Kérdés esetén forduljanak a Hivatalban dr. Lajos Krisztina jegyzőhöz.

Kedves Olvasó
Ebben az évben ünnepelhetjük községünk Szentkirály újjászületésének
30. évfordulóját. Ebből az alkalomból
újságunk rendszeresen közöl írásokat
településünk múltjával kapcsolatban.
Ebben a szellemben készült a 10. oldalon levő cikk, mely egy sorozatnak
a része. Kovácsné Lázár Ilona kezdeményezésére a Sallai utcában egy
megüresedet 1952-ben épült „egyen
ház” kerül berendezésre, korabeli
bútorzattal, berendezéssel. Kérjük az
olvasókat, ha tudnak ötletet, esetleg
laktak ilyen lakásban, vagy rendelkezésükre áll korabeli lakberendezés és nincs rá szükségük, keressék
Kovácsné Linát. ---v.f.-

2017. február

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

5. oldal

garabonciás diák
A visszarendeződés évei, percei
Az ’56-os forradalom és szabadságharc utáni visszarendeződés, azaz a pártállam visszaépülésének egyik kicsi, de
döbbenetes példáját olvashatjuk a Petőfi
Népe című megyei lapban – amely ekkor
is pártlap volt, a Kádár-féle úgynevezett
Magyar Szocialista Munkáspárt lapja
– az 1957. év egyik decemberi lapszámában. „Újabb 19 előfizetővel gyarapodott a Tanácsok Lapjának olvasótábora
a kecskeméti járásban. A lászlófalvi tanítók mindannyian előfizették a lapot,
hogy még közelebb kerüljenek a tanács
munkájához, s a szülők problémáira is
jobban, alaposabban meg tudjanak válaszolni.” Nos, mi ebben a rémséges? A
korabeli – szovjet mintára – 1950-ben
felállított települési tanácsok az államszervezet települési végrehajtó szervei
voltak, az ötvenes években a legkisebb
önállóság nélkül. Ebben az időben az állami gazdálkodás megkérdőjelezhetetlen
alapja a tervutasításos rendszer volt, azaz
lényegében a kommunista párt előírta a
gazdaság minden területére a tervet, amelyet aztán lebontottak megyei, járási, települési szintekre. A Tanácsok Lapja című
lap ezért nem tévesztendő össze egy mai
önkormányzati lappal, az a kormányzat
lapja lévén (hivatalosan: a Minisztertanács titkársága lapja), sokkal inkább az
előírt tervutasítások közlésére szolgált,
főként a tanácsi dolgozók számára. Nyilván a szerencsétlen, megfélemlített tanítók nem jószántukból fizettek elő erre a
számukra érdektelen – államigazgatási
tárgyú – lapra a nem túl nagy fizetésükből, hanem alapos nyomásra.
Képzeljük el azt a képtelen helyzetet,
ha a mai tanárokat kényszerítenék a Magyar Közlöny – az állami hivatalos lap
– előfizetésére!
Márai Sándor (1900-1989) író írta a
második világháború után: arról, hogy
mit is akart a kommunista párt: „…kiszívni az áldozatból mindent, ami önérzet. Mint a nácik a haláltelepeken, ahol
állati sorba kényszerítették áldozataikat,
mert nemcsak gyilkolták és dolgoztatták
őket, hanem megkísérelték, hogy az áldozat a kínzások és megalázások közben
elveszítse emberi tudatát, rangérzékét.
A nácik végül – »szerényen« – beérték
azzal, hogy fizikailag megsemmisítették
áldozataikat. A kommunisták többet és
mást akartak: követelték, hogy az áldozat
maradjon életben és ünnepelje azt a rend-

szert, amely elpusztítja az áldozatban az
emberi tudatot és az emberi önbecsülést.”
(Föld, föld!... A teljes változat, Helikon,
2014.)
Az önkéntesség hiánya süt egy másik 1957 decemberi írásból, amelyben
Kiss Ferenc, a Kossuth Kiadó megyei
kirendeltségének vezetője dühöngött,
amiért a pártlapok terjesztéséből befolyt pénz helyenként elmaradt: „…
nem a pártszervezet tagjait, hanem a
pártvezetőséget
terheli
mulasztás
Dávodon, Lászlófalván és Katymáron
azért, mert a kiküldött kiadványok árával
többszöri sürgetésünk ellenére sem számoltak el és tartozásukból még semmit
sem törlesztettek. Mit szóljunk, mi legyen
a véleményünk ezeknek az elvtársaknak
magatartásáról és mit szólnának hozzá a
párttagok és pártonkívüliek?”
Nyilván az elvtársak hallgatása volt
a válasz a kor kérdéseire, vagy még keményebben üzent Szeremle, ahol – Kiss
Ferenc dühöngő cikke szerint – „az
anyagterjesztéssel megbízott elvtárs fel
sem bontotta a csomagokat, hanem úgy,
ahogyan kapta, visszaküldte azokat.” Bátor tett volt ez abban a korban.
A visszarendeződés, mint sötétség
délben, úgy borított el mindent, ezért
fénysugárként hathatott akkoriban, hogy
1957. december 16-án nagyszabású színházi díszünnepségen és ünnepi hangversenyen köszöntötték Kecskeméten Kodály
Zoltánt, 75. születésnapján. [Ebben az
idei évben már születésének 135. évfordulóját ünnepelhetjük.] A világhírű mester a válaszbeszédében szólt arról, hogy
bár korán elkerült a városból, de mindig
kecskemétinek tartja magát és országbanvilágban büszkén írta a kérdőívekre születése helyeként Kecskemétet. Méltatta
a helyi Kodály-iskolát is: „Mert mi fog
kinőni ebből a kis iskolából messze jövő
távlatában? Semmi egyéb, mint amit an�nyira hiányolunk, a magyar zenekultúra,
pontosabban szólva a magyar zenekultúra fogyasztó közönsége. Mert hiába írnak
itten szép műveket, ha nincs itthon, aki
érteni és élvezni tudja. Mert ebből az iskolából és az azt megtöltő ifjúságból lesz
majd talán nem is olyan távoli jövőben az
a népréteg, amely Kecskemétnek a szellemi jelentőségét fogja kiemelni és a különböző nagyszerű ehető és iható terményei mellett szellemi területére is át fog
nyúlni.” Látnoki szavak. Persze, tudjuk,
Kodály mindig meglátta a lényeget, de
felvetése ma is éppolyan időszerű, ma is

kérdés, van-e a magyar „[zene]kultúrának
fogyasztó közönsége”?
Mint minden korszakalkotó személyről, Kodályról is ismeretesek kis legendák, melyek, ha nem is föltétlenül igazak,
de jól hangzanak. Az egyik szerint az
idős mestert, egyszer valahol vidéken járva, nagy nehezen rávette az egyik helyi
párt- vagy tanácsi vezető, ugyan mondana véleményt a zeneiskolás kislányának
zongorajátékáról. A borzalmas klimpírozás után kérdezi a leányzótól, hány éve
is tanul zongorázni. - Nyolc éve, Mester,
rebegte a kislány. – Mind a nyolcat letagadhatja… - hangzott a válasz. Egy másik
szerint az ötvenes vagy hatvanas években kérdezték tőle, kit tart a legnagyobb
szovjet zeneszerzőnek, mire Kodály azt
mondta: Sosztakovicsot. A következő
kérdés már az volt, milyennek tartja őt a
mester. Kodály válasza ismét egyszavas
volt: -Borzalmasnak…
A visszarendeződés közepette nem
lehetett meghatódottság nélkül olvasni
a nevezett megyei lapban 1958 áprilisában Cséke Miklós „VIII. oszt. tanuló”
lászlófalvi általános iskolás tudósítását,
miszerint – az úttörőcsapatnak kísérleti
kert céljára átadott egyholdas földterület
miatt – József-napon, tanítás után, „énekkel és dobszóval” indulva, a Mókus őrs
megköszöntötte Varga Józsefet, az Úttörő
Téesz elnökét, aki a diáktudósítás szerint
– nem fogják elhinni! – „üdvözlésünket
cukorral és sörrel viszonozta.” Igen, szó
szerint: „cukorral és sörrel”! Hihetetlen
látvány lehetett, ahogy a vidám úttörők
hazafelé baktattak az Úttörő Téesz elnökétől! Kár, hogy a híres cseh filmrendező,
Jiři Menzel nem olvasta e kis tudósítást,
mert ha igen, bizony belekerülhetett volna a sztori „A mi kis falunk” c. halhatatlan filmbe…
Ugyancsak 1958 áprilisában egy másik nyolcadikos diák tudósításából azt is
megtudhatták a lap olvasói, hogy a mi kis
falunkban az először megrendezett – különösen nagy várakozással várt – iskolai
álarcos bálon az első helyezést a varázsló
szerezte meg, a másodikat a saláta, a harmadikat a „színesen, pompásan megjelenő kisindián.”
Ha már indián, búcsúzóul egy kis
feladvány: Egy kidőlt fatörzsön, valahol
a kanadai erdőkben, egy nagy és egy kis
indián ülnek. A kis indián fia a nagy indiánnak, de a nagy indián nem apja a kis
indiánnak. Hogy lehetséges ez?
Békesség veletek! A kő marad. --bor-
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Minden vallás azért jön létre,
mert az értelmes ember nem tud
eligazodni a világban. Keresi azt,
aki megmondja neki, honnan jött
és hová tart. Az "igazmondás"
nem azt jelenti, hogy valaki igazat
tud mondani, mert azt mindenki
tud. Az "igazmondás" azt jelenti, hogy valaki nem tud hazudni,
mert belesül, mert elárulja magát.
Ilyen a lelki élet is: egy begyakorolt készség, vagyis nemcsak,
hogy megtanulok elmélkedni, de
ha nem teszem, akkor már elkezd
hiányozni.
Istenről többet megtudni emberileg nem lehet, mint amit Jézus
Krisztustól tudunk. Tehát ha Istennel akarok találkozni, Jézussal is
találkozni fogok. Mit mutatott meg
Isten magáról? „aki engem lát, látja az Atyát.", és Isten a szeretet,
bár ezt csak sejteni lehet, tudni
nemigen. Azért érthető nehezen,
vagy inkább egyáltalán nem, mert
a szeretet szót nem értjük. Túl sok
mindent jelent. Jelent evilágit is,
örökkévalót is. Minden elenyészik, de a szeretet megmarad és ez
egy olyan dolog, amit egy életen
át kell átgondolni. Ezért félretes�szük a magunk elképzelését a szeretetről, mert valamiképp az mindig önző marad.
Az Isten újszülött gyerek lett,
vagyis magatehetetlen, kiszolgáltatott és csúnya (külön elnézést
kérek a szép újszülött gyerekektől). Szóval mindent elfogadott.
Nem kért, nem várt, nem követelt.
Az életünket csak úgy tudjuk fel-

használni, ha el merjük veszíteni,
mert megöregszünk és meghalunk,
de a szeretet öröknek bizonyul. És
ennek a szeretnek a szolgálatára
választott ki minket az Isten, mindenkit, ezt kellene képviselnünk
egymás előtt. Isten, aki saját képére és hasonlatosságára teremtette
az embert, azt akarja, hogy olyan
legyen, mint Ő: maga a Szeretet!
Bár ehhez hozzátartozik másodsorban az is, hogy mi keresztre
feszítettük ezt az Istent. Ő kiszolgáltatta magát, mi pedig visszaéltünk ezzel. Isten nem jött bos�szút állni. Amikor szidalmaztuk,
nem viszonozta. Ezért lehetünk
biztosak abban, hogy Isten a mai
világot sem veri. Hanem inkább
alázatosan jön utánunk és kér
minket, hogy ha lehet, ne menjünk
már fejjel a falnak. Az Ő szeretete
ilyen végtelenség. Nekünk pedig
el kell ezt tanulni Tőle. Isten nem
ítélkezni küld minket erre a világra. Úgy is mondhatnám, hogy
a szeretettel álljak bosszút! Vajon
hányszor fogadtam el a gúnyolódást? És hányszor mondtam le a
jogos megtorlásról? Szó nélkül?!
Itt van hát az alkalom, hogy hasonlóak legyünk még jobban Istenhez. És az lesz a jó, amikor ez
már természetes lesz. Jézus Krisztus képét rólunk is mintázzák a
felebarátaink, ami felelősségünk
is, és van egy nagyon nagy szerencsénk: hogy Isten tud a gyengeségeinkről és pártfogol minket...
mindig segít rajtunk.
A megbocsátó lelkület is ha-

sonlóvá tesz Istenhez, amelyik a
bosszúállásnak semmilyen formájáról nem akar tudni. A Jézushoz
hasonló ember: föltámadt ember.
Aki Istent keresi, annak a feltámadt Krisztushoz kell hasonulnia.
És hogy végtére miért is mondom
ezeket? Mert amit Isten a második
személynek megad, azt megadja
minden gyermekének, aki az Ő
Fiának testvére akar lenni és törekszik minderre.
Ahol egyébként látszólag jól
mennek a dolgok, amelyik házasság „mintaházasság” és „tökéletes” papokat látunk, ott feltételezhető, hogy letértek az Isten
útjáról. Ám amikor jön a baj, nyakunkba ömlik a probléma és már
ki se látsszunk a keserűségből,
akkor biztos, hogy Isten tart meg
minket az Úton. A kereszt mindig
annak a jele, hogy jó irányban vagyunk, és jó felé tartunk. Ez egy
fájdalmas ténye a teremtésnek, de
így működnek a dolgok és akkor
is így fognak működni, ha nem
szeretnénk belátni.
Nekiindulunk hát, hogy megkeressük azokat az eszközöket,
amelyek segítségével ezt a Krisztushoz való hasonlóságot be lehet
gyakorolni, meg lehet élni...most
a farsangi időszakban is, és majd
aztán a Nagyböjtben talán keményebben.
Kívánok tisztánlátást és a kereszt alatt annyi hitet, ami átlendít
a holtpontokon!
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására
a pusztában tartózkodott” – Lukács, 4,1
Jézus megkísértésének története,
annak kezdete van előttünk, ahogyan
elindul. A Szentlélekkel telve, a Lélek indítására – így indul el a pusztába Jézus, így indul a szolgálatára, a
megváltói munkájának kezdetén. Ha
Jézusnál fontos volt ezt megemlíteni,
akkor vajon mennyire fontos – lenne
– nekünk is, ha a Lékkel telve indulnánk el életünk egy-egy további szakaszára.
Mennyire fontos a Szentlélek jelenléte, indítása, töltése a személyes
életünkben? Ez kérdés és kijelentés
is egyben.
Kinek a hatása alatt vagyunk?
Kivel, vagy mivel vagyunk telve?
Gondolataink, érzéseink, terveink,
vágyaink, a napi történéseink.
Jézus telve volt Szentlélekkel…
Sokszor irigyelhetjük ezt a Szent állapotát Jézusnak, hogy ott munkálkodik benne a Lélek.
Isten szolgálatában mennyire fontos lehet ez nekünk is. Szentlélekkel
telve, Lélek által vezérelve szolgálni.
De nem tudjuk csettintésre és állandóra magunkba zárni a Lelket.
Isten adja, ő küldi! S ha adja, lehet
szárnyalni vele, és ilyenkor szárnyal
is az életünk. De ahol Isten munkálkodik, és jelen van, ott a kísértés is
eljön.
Átgondolhatjuk, hogy Isten szolgálatában milyen helyzetek kísérte-

nek minket? Ezeket át kell gondolni,
felkészülni, és ha kell, akkor változtatni. Isten Igéje áldott segítség benne!
Bizony, ha hittel élünk, akkor Lé-

lekkel telve szeretnénk tenni, amire
Isten indít. Ez a vágy jelzi az igényt,
hogy jó, amikor itt van a Lélek. S
ha itt van, akkor a „pusztában” is
elvégezzük, ami ránk bízatott! Jöjj,
Szentlélek!

Alkalmaink
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet, gyermek- Istentisztelettel
Február 7. kedd 18 óra – Bibliaóra
Február 10-12. Mátraháza, gyülekezeti hétvége
Február 14. kedd 18 óra – Presbiteri gyűlés
Február 19. vasárnap 10 óra – Házaspárok vasárnapja –
megerősítés a házassági fogadalomban – előkészítő este:
február 17. péntek 18 óra, előzetes jelentkezés szükséges!
Február 21. kedd 18 óra – Bibliaiskola
Február 27. - Március 5. - Evangélizációs hét, hétköznap
esténként vendég Igehirdetők szolgálatával, vasárnap Böjti úrvacsorás Istentisztelettel, 10 óra
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Január a könyvtárban

Igazán mozgalmas volt a könyvtári élet januárban. Több csoportos foglalkozást is tartottam óvodásoknak és iskolásoknak is.
Jégen járó január című foglalkozáson az óvodások és a kisiskolások voltak. Beszélgettünk, mondókáztunk a télről, a madáretetésről. Diót törtünk, madarat etettünk, kilovagoltunk egy képzeletbeli erdőbe, és a végén a meleg kandalló mellett meghallgattak
még egy mesét is Torzonborzról, a hóemberről és a tavaszról. A
nagyobbakkal kézműveskedtünk is, a nagycsoportosok hóembert,
a másodikosok madáretetős képet készítettek, az elsősök pedig
madáretetőt színeztek.
Egy öt alkalomra tervezett Szövegértést fejlesztő foglalkozássorozat keretében ebben a hónapban először Csukás István a
Magányos szamovár című története alapján a külső-belső tulajdonságokról beszélgettünk a 3. és 4. osztályosokkal. A történet

megismerése után a gyerekek páros munkában oldottak meg a történethez kapcsolódó feladatokat. Majd kidobták a szemétdombra
a rossznak vélt tulajdonságaikat, illetve beszerezték a Varázsboltban azokat, amiknek most hiányában vannak.
A Magyar Kultúra napja alkalmából az 5. és 6. osztályosok
egy anyanyelvi foglalkozáson vettek részt. A komolyabb feladatok mellett néhány mosolyra okot adó feladványt is meg kellett
oldaniuk. A gyerekeknek keresniük kellett egyszótagos szavakat,
értelmező lexikonná alakultak át, keresték a hasonló jelentésű
közmondásokat és nyelvtörőket mondtak.
Újra indult a Baba-mama kör is, amire ezúttal is várunk minden anyukát és leendő anyukát babájával együtt minden páratlan
hét szerdáján 15 órától.
Tóth-Baranyi Marianna

Újabb sikerek matematikából
Több matematika versenyen is voltak iskolánk diákjai az elmúlt időszakban, ahonnan szép eredményeket sikerült elhozniuk.
Maguk mögé utasítva több, városi nagy iskola diákjait is.
A Katona József Gimnázium háziversenyére meghívott két tanulónk közül (mindketten 7. osztályosok) az első fordulót Kovács
Rita az 1. , Rohács Letti pedig a 6. helyen zárta. A 2. forduló után
Ritát meghívták az eredményhirdetésre is, melyre február 8-án kerül majd sor. A végső sorrendet így még nem tudjuk.
Kovács Rita a „Varga Tamás”, kétfordulós matematika versenyen is az előkelő első helyen végzett.
Ágasegyházán már korábbi években is részt vettünk a Széchenyi István matematika versenyen. Ezen minden fölső évfolyamot
egy diák képviselheti. Itt diákjaink az alábbi eredményeket érték
el:
• Pusztai Márton 5. osztály 2. hely
• Pusztai László 6. osztály 6. hely
• Kovács Rita 7. osztály 1. hely
• Farkas Győző 8. osztály 3. hely

Az iskolák összesített versenyében II. helyen végzett a csapat.
Gratulálunk nekik, és további sok sikert az előttük álló versenyekhez!
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Tőserdei tesi óra

Alkalmazkodni kell ahhoz, ami éppen adatott, mos éppen a
nagy mínuszokhoz. Bátor és kalandvágyó felső tagozatosok kirándultak január 19-én a befagyott Holt-Tiszához, Tőserdőbe.

Szép délután volt, ki tudja, mikor lesz megint ekkora nagy telünk?

Sporthírek az iskolából
Floorball

Lezárultak az idei kispályás floorball Diákolimpia küzdelmei,
amelyekbe az idén először mi is bekapcsolódtunk. Több korosztályban is szép eredményt értünk el, hiszen három csapatunk is országos elődöntőben szerepelt. Legeredményesebbek
I. korcsoportos lányaink voltak, akik végeredményben az ország hetedik legjobb csapatának bizonyultak. Különösen azért
figyelemre méltó ez a teljesítmény, mert ebben a tanévben robbanásszerűen megnőtt a résztvevő intézmények száma. Ráadásul úgy kellett felkészülnünk, hogy meglehetősen hiányosak
egyelőre a felszereléseink. Úgyhogy minden elismerést megérdemelnek a csapattagok, akik nagyon lelkes játékkal érték el
ezt a szép eredményt!
Csapattagok: Papp Lilla, Pongó Dorina, Solymosi Noémi,
Babita Bianka, Tóth Anna

Labdarúgás

Bugacon idén télen is több héten keresztül zajlanak a téli labdarúgó kupák. Mi eddig két tornán vettünk részt a jelenlegi
sorozatban. Mindkettőn sikerült az első helyen végeznünk. A
IV. korcsoportos fiúk is meggyőző játékkal utasították maguk
mögé a mezőnyt, de a II. korcsoportos lányok olyan fölénnyel
nyerték a versenyt, amilyenre eddig még egyetlen szentkirályi
csapat sem volt képes korábban.
Az aranyérem mellett mindkét alkalommal 1-1 különdíjat is

elhoztunk. A lányoknál Tóth Roxán lett a legjobb kapus, míg a
fiúk között Kasza Zsolt gólkirályi címet szerzett:
Csapattagok:
Lányok: Varga Zsuzsanna, Gulyás Bíborka, Bárány Bianka,
Bimbó Petra, Bocskár Milla, Tóth Roxán, Vörös Renáta, Sz.
Varga Edit
Fiúk: Marsa József, Sáfár Máté, Kasza Zsolt, Papp Milán, K.
Szabó István, Steklács Ádám, Czine Barna, Siller Szilárd
Hajrá Lányok! Hajrá Fiúk!
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Adalékok Lászlófalva /Szentkirály/ múltjából
Január közepén felhívott telefonon
Vecsei Ferenc szerkesztő. Megkért, hogy
folytassak a Kecskeméti Levéltárban kutatásokat az 1950-es évekből Lászlófalva
község vonatkozásában. Örömmel tettem eleget kérésének, ugyanis érdekelt,
érdekel szülőhelyem közelmúltjának
históriája. A ma is élő generációk közül
sokan abban az átkos korszakban még
nem is éltek, így csak hallomásból rendelkezhetnek némi ismeretekkel. Sajnos
a vonatkozó (általam kutatott évekből)
csak az 1951, 1952, 1955 és 1957-ből
találtam némi anyagot. Ezek is kivétel
nélkül tanácsi jegyzőkönyvekből állnak.
Nézegetve, szemlélve a korabeli hivatalos iratokat megállapítható, hogy a
tanácskozásokat minden esetben az akkor uralkodó politikai légkör hatotta át.
Igaz mindez a személyi kultusz időszakában volt. Tehát napirenden volt Sztálin
és Rákosi dicsőítése és éltetése. Szinte
minden testületi ülésen hangsúlyozták:
dolgozó népünk és parasztságunk nekik
köszönheti, hogy a szovjet katonák elhozták részünkre a „szabadságot.” A legkegyetlenebb év az 1952-es volt, ugyanis
Rákosi akkor töltötte be a 60-at. Az ország s a települések pedig felajánlásokat
tettek a termelés és terménybegyűjtés fokozására. Szocialista versenymozgalmat
indítottak Rákosi tiszteletére.
Lászlófalva község megalakulása
A Belügyminisztériumi rendelet
alapján 1952. január 2-tól kezdődően
Szentkirály tanyaközpont és környéke
–Lászlófalva ideiglenes néven – önálló
tanácsú községként alakult meg. Ezt a
tényt 1951. december 28-án Kecskemét
Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága
hirdetményként tette közzé.
A fentiek fényében, Lászlófalva
község 1951. december 30-án tartotta a
tanácsháza termében, az „ünnepélyes”
alakuló tanácsülését. Az alakuló ülésen
megjelentek a kecskeméti járási pártbizottság részéről: Matos István, ugyanonnan a VB részéről Podhorszki Béla VB
elnökhelyettes és Pápai Zoltánné főelőadó, városi tanács VB részéről Tormási
Lászlóné vb titkár és Varju Pál szociális
titkár. A község területéről összesen 56

rendes tanácstag és 21 póttag volt jelen.
Podhorszki Béla nyitotta meg az
ülést, majd ismertette a minisztérium
idevonatkozó rendeletét, a tanyaközpont
községgé alakításáról. Hangsúlyozta,
hogy a nagy Szovjetunió közigazgatási
mintájára alakult helyi tanácsban, minden hatalom a dolgozó népé. Elmondta,
hogy a Párt milyen erős harcot vívott a
belső ellenséggel. Felemlítette Rajk s a
többi reakciós banda elleni küzdelmet.
Kihangsúlyozta a munkás-paraszt szövetség erejét. „A tanács elsőrendű feladata a szocializmus építése és az 5 éves
terv sikeres végrehajtása érdekében a
Párt irányításával az állami fegyelem betartása és az állampolgár kötelességének
a lakossággal való betartatása az adófizetés, a terménybegyűjtés, a mezőgazdasági munkák pontos elvégzése terén,
mert ezeknek maradéktalan elvégzésével
tudjuk 5 éves tervünket megvalósítani és
a szocializmust építve dolgozó népünk
életszínvonalát emelni és függetlenségünket megvédeni.”
Bejelentette, hogy a fenti munkák
megvalósításában fontos szerep hárul a
megválasztandó vb-re, akiket az állandó
bizottság is támogatni fog. Lászlófalva
község területén lakó dolgozók közül a
Magyar Függetlenségi Népfront javaslatára 81 rendes és 41 póttagot delegáltak
a községi tanácsba.
Rendes tagok: Agárdi Sándor, Anka
István, Ács Irén, Balla István, Baranyi
Márta, Bobrovszki János, Bolla Antal, Bozsik Lászlóné, Csordás Péter,
Csincsura Kálmán, Dobi János, Deák
Béla, Deák János, Danis Ilona, dr. Dekov
Iván, F. Faragó István, Farkas József,
Fehér Ferenc, Fiedler Istvánné, Góra
József, Gödényi Jánosné, ifj. Gömöri
István, Grőger Vilmos, Habran János,
Habran Pál, Habran József, Hojsza József, Huszka János, Jónás Pál, Király
Kálmán, Kerekes István, Kiss István,
Kiss László, Kiss Mihály, Kabók József, Kócsó Istvánné, ifj. Kocsis Ferenc,
Kokovai Mátyás, Komáromi Julianna,
Kormos József, D. Kovács Lászlóné, id.
Kovács Mihály, Kovács István, Kovács
József, Kuti János, ifj. Major László,
Marsa Rozália, Márfi Imre, Nagy Mihály, H. Nagy Lajosné, Nyúl György,

Palásti László, Papp Mária, Pápai Ferenc, Pesti János, ifj. Polyák János, Rada
Mihály, Rapi Ferenc, Rapi Sándorné,
Rauser István, Réczi Sándorné, ifj. Ugi
Rácz Pál, id. Sándor Mihály, Sebők István, Sima Pál, Sinka Györgyné, Szabó
Sándor, Szabó Pál, id. Szebellédi István,
ifj. Szebellédi István, ifj. Szirmai Béla,
Takács Istvánné, Takács László, Tóbi
Julianna, Tollas Erzsébet, Tóth István,
Tóth János, Urbán Ferenc, Varga József,
ifj. Vágó József és Vörös István.
A tanács póttagjai: Bognár István,
Bíró Balázsné, Deák József, Gábor József, ifj. Habran János, Horváth Dávid,
Juhász Valéria, Kabók Ibolya, B. Kovács
Anna, Ö. Kovács István, Kovács Mária,
Kiss László, Lakatos Mária, Mátyus Pál,
G. Marton Antal, Marsa Imre, Magyari
Áron, Nagy Béla, S. Nagy Dénes, Oláh
Gábor, Orbán Sándor, Pápai Józsefné,
Polyák János, id. Puskás Béla, Rada
Lászlóné, ifj. Sándor Mihály, Szabados
István, Szabados Jánosné, Szabó László, Szabó Sándorné, Szebellédi Piroska, Takács Lászlóné, Tóbi Antal, Tolnai
Sándor, Tóth István, Vágó Gyula, Vári
János, Virág István, Vörös István, Vágó
József és Bolla Antalné.
A tanácsülésen megválasztották a
Végrehajtó Bizottságot. A VB elnöke
Palásti László üzemi munkás, helyettes
elnök Jónás Pál felvásárló, titkár Sinka
Györgyné irodakezelő lett. A VB tagjaivá választották egyhangúlag: dr. Dekov
Ivánt, Nyúl Györgyöt, Kovács Istvánt,
Rada Mihályt, Danis Ilonát és Varga Józsefet. Palásti még aznap letette a hivatali esküt. A VB többi tagjai és a községi
alkalmazottak más időpontban tettek
esküt.
A megalakult lászlófalvi községi tanács általában havonta ülésezett mindig
jelentős létszámmal. Ott vitatták meg a
községet érintő legfontosabb dolgokat
és ügyeket. Az első években leginkább
mezőgazdasági kérdéseket és a TSZCS
termelését, valamint a beszolgáltatás
fontosságát tárgyalták.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár BKKM-i Levéltár. XXIII. 796/a.
Lászlófalva községi Tanácsülés jegyzőkönyve 1951.
Kenyeres Dénes

Elkezdődött
Az elmúlt év decemberében letették az M44 gyorsút alapkövét Kondorosnál. Elkezdődhet az építés. Először a tervezett nyomvonalat a régészek veszik birtokba, műszerekkel, ásókkal, lapátokkal, hogy mentsék a földben rejtőző kincseket, no meg az
ott maradt háborús robbanó szerkezeteket. Ezután veszik át a terepet az útépítők. –szerk-
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Túrós rakott kifli
Elkészítési idő 35 perc, 6 főre
Hozzávalók: 6 közepes kifli, 5 dl tej, 2 csomag vaníliás cukor, 5 dkg vaj, 50 dkg tehéntúró, 3-4 evőkanál cukor, 1 dl tejföl, 2 tojás, fél
citrom reszelt héja, 2 tojásfehérje, 3-4 evőkanál porcukor,
3-4 evőkanál baracklekvár
1.A kiflit kisujjnyi vastagon fölszeleteljük, tepsiben szétterítjük. A tejet a fele vaníliás cukorral fölforraljuk, diónyi
vajat dobunk bele, a kiflikarikákat ezzel meglocsoljuk. Egy
közepes méretű tepsit alufóliával kibélelünk, kivajazunk, a
kifli felét egyenletesen beleterítjük. A túrót áttörjük, a vaníliás cukor másik felével, a cukorral, a tejföllel és a tojások
sárgájával összekeverjük. Belereszeljük a citromhéjat. A
kiflire kenjük, a többi kiflivel egyenletesen befedjük.
2.Jó forró sütőben (kb 190 C) elősütjük, amíg pirosodni
nem kezd. Közben a tojásfehérjét kemény habbá verjük, a
porcukrot apránként hozzáadjuk, de kerülhet bele pár csepp
citromlé is. A kiflirakottast a lekvárral megkenjük, a habot
rásimítjuk, és a sütőbe visszatolva, inkább szárítjuk mint
sütjük. Hidegen is, melegen is finom.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika
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Január időjárása
Sokaknak – elsősorban a fiatalabb korosztálynak – emlékezetes marad 2017. első hónapjának időjárása országszerte.
A feljegyzések szerint 1901. óta a tizedik leghidegebb időszak volt. Más szemszögből az elmúlt harminc év leghidegebb hónapja volt ez a január. Bizony elszoktunk az igazi téltől. Országos átlagban 7-én volt a leghidegebb. Január 8-án
Tésán -28 C fokot mértek (határtelepülés Pest Megye északi
részén). Sajópüspökiben 19-én -25 Celsius fokig süllyedt a
hőmérséklet (szintén határtelepülés Borsodban). A leghidegebb januári hőmérsékletet 1942-ben mérték Baján, mínusz
34 C fok volt. Szegeden 1987-ben – 27,8 C fokot mértek.
Ne feledjük, hogy Hunyadi Mátyást 1458. január 24-én a
Duna jegén választották királynak 15 éves korában. Nálunk
gyakorlatilag csak 12-15-e között emelkedett a hőmérséklet
kevéssel fagypont fölé. Kemény hidegek voltak 19-25-e között, 15-18 fokokat mértek a belterületen, ami nem jelenti,
hogy a külterületen ettől jó pár fokkal hidegebb is volt. A
talaj az általam mért helyen 45 cm mélységig átfagyott. A
kerteket ellepték az északi országokban fészkelő fenyőrigók,
hogy a kint maradt bogyókat, vadgyümölcsöket leegyék a
fákról, bokrokról, kikaparják a hó alól. A 3-5 cm hó kevés
volt ahhoz, hogy igazit szánkózhassunk. Haszna a kemény
télnek? Először is emlékeztető volt, hogy ne feledjük a telet.
Továbbá, nagy valószínűséggel a jövevény kártevők nagyrészt elpusztultak, az „őshonosak” pedig remélhetőleg megritkultak. Itt elsősorban a kukorica bogárra, és a gyapottok
bagolylepkére gondolok. Bizonyára a burgonya árvakelése
is megoldódott. A fenyércirok rizómái is a fagyhatár fölött
voltak, lehetséges, hogy megritkultak e veszélyes gyom szaporodási esélyei, persze ott maradtak még a magvak. Az élet
már ilyen, nem is gondolnánk, hogy több soron is biztosított
a faj megmaradása. Okozott-e kárt a tél? Itt nem a szétfagyott vízórákban, vízvezetékekben, gépekben keletkezett
kárra kell gondolni, hanem a földjeinken telelő növényekre.
A kalászosok valószínű, hogy kibírták a telet, kisebb károk
regenerálódnak. Esetleg a túlfejlett őszi árpák szenvedhettek
maradandó kárt. A repce igen rosszul mutat! A szőlőmetszéssel ne siessünk, végezzünk rügyvizsgálatot. A hosszában
kettévágott rügy már árulkodik. Végezzünk próba hajtatást.
Csapadékviszonyok: 5-én 0,2 mm, 12-én 2,6 mm, 13-án 33,6
mm, 31-én 4,9 mm. Összesen: 41,3 mm. A sokéves átlag januárban: 30 mm. Vecsei F.

Anyakönyvi hírek
Született: Vörös József 2017.01.19. anyja neve:
Cziráky Edit. Sebők Dénes 2017.01.29. anyja
neve: Tóth Renáta.
Elhunyt: Vincze Ferencné élt 80 évet

EMLÉKEZÉS
Id. Nagy János

halálának 10. évfordulóján
nagy szeretettel emlékezik családja.

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Eladó a tiszakécskei út mellett, Szentkirály határában 9,37 hektár – 107,8 AK
gyep-rét. Telefon: 20/-511-3611
* FIGYELEM! AKCIÓS FARSANGI
JELMEZ ÉS KELLÉK VÁSÁR SZOLNOKON, A SZÉCHENYI LAKÓTELEPI PIAC MÖGÖTTI DÁVID JELMEZ
SZAKÜZLETBEN. (Tetőn fagyitölcsér
látható!) ÓRIÁSI A VÁLASZTÉKUNK
BÖLCSIS, OVIS, ISKOLÁS MÉRETŰ
JELMEZEKBŐL. Nyitva minden nap 9
– 18 óráig. Térjen be, és vásároljon olcsón!
(Zöldház melletti sétáló utcán.)

Vastag száraz akác 3.300 Ft/q
Vékony akác 2.900 Ft/q
Vegyes akác 3.100. Ft/q
Száraz tölgy 3.200 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)
T: 0620/520-0081, 0620/415-0842
Leltároztunk

Három éve, hogy közmunkásaink közre működésével jelentős mennyiségű, különböző eljárással tartósított élelmiszer alapanyagok
kerülnek betárolásra, hogy azok közösségi felhasználásra kerüljenek. Az alanti listán az év végi leltár látható.
Termék / termény

Mennyiség Alapanyag származása

Termék / termény

Mennyiség Alapanyag származása

Tök gyalult konzerv
Zöldbab konzerv
Zöldbab (mirelit)
Paradicsomlé konzerv
Céklasaláta konzerv
Kukorica (mirelit)
Lecsó konzerv
Vágott vegyes savanyúság
Körte befőtt

153 kg
180 kg
40 kg
652 kg
447 kg
19 kg
181 kg
170 kg
132 kg

280 kg
179 kg
13 kg
61 kg
243 kg
360 kg

vásárolt
vásárolt
ajándék: Hunyadi Miklós
saját termés

Meggy befőtt
Cseresznye befőtt
Borsó (fagyasztott)
Nektarin befőtt
Nektarin dzsem
Őszibarack lekvár
Szárazbab
Őszibarack befőtt
Sárgabarack befőtt

528 kg
42 kg
89 kg
446 kg
79 kg
10 kg
58 kg
45 kg
106 kg

Sárgabarack dzsem
Szamóca dzsem
Pirosarany
Ételízesítő
Hordós savanyúkáposzta
Sárgarépa friss fogyasztásra,
betárolásra
Sárgarépa (fagyasztott)
Paszternák (fagyasztott)
Petrezselyem friss fogyasztásra
Uborka
Zöldbab friss fogyasztásra
Tök friss fogyasztásra
Cukkini friss fogyasztásra
Cékla friss fogyasztásra, betárolásra
Eperlevél tészta
Ajándékba adtuk:
Cékla
Tök
Cékla

172 kg
14 kg
100 kg
220 kg
70 kg
80 kg
35 kg
200 kg
106 kg

saját termés
saját termés
saját termés
saját termés
saját termés
saját termés
saját termés
saját termés
saját előállítás

300 kg
350 kg
250 kg

Máltai Szeretet Szolgálatnak
Máltai Szeretet Szolgálatnak
Káposztáért cserében

saját termés
saját termés
ajándék Varga Imrétől
saját termés
saját termés
saját termés
vásárolt
vásárolt
ajándék: Sándor Istvántól/
Hori dűlő
vásárolt
saját termés
saját termés
vásárolt
vásárolt
vásárolt
saját termés
vásárolt
vásárolt

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

saját termés

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.

