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MEGÉRKEZETT
Beköszöntött az idei tél elsõ havas napja.Két

napalatt(24.és25-e)10cm-eshóterítettebepusz-
tánkat, falunkat. Az elmúlt tíz évben már szinte
csodának számít a hóesés.Az idén is csak annyi
hullt,hogyalovasszánokatnéhánynapraüzembe
lehetetthelyezni.Száncsengõkcsilingelésévelvolt
telefalunk.Családok,iskolások,oviscsoportokél-
vezték a szánok siklását. Az óvodásokat László
Benjamin,ésBimbóLászlószánkáztatta.
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A képviselõ-testület január 13-án
tartotta idei elsõ ülését.A napirendek
között szerepelt a képviselõ-testület
SzervezetiésMûködésiSzabályzatáról
szólórendeletmódosítása,aSzentkirá-
lyértKözalapítványalapítóokiratának
módosítása, önkormányzati út nyom-
vonalának módosítása, belvízelvezetõ
csatornáküzemeltetéseés fenntartása,
helyiFöldbizottságróltájékoztató.
Azülésenmindenképviselõtagje-

lenvolt.

Azülésmegnyitásautánaképvise-
lõ-testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatárólszóló rendeletmódosí-
tására került sor.A polgármester elõ-
terjesztésében elmondta, hogy 2014.
január 1. napjával a rendkívüli gyer-
mekvédelmitámogatás,a temetésise-
gélyésazátmeneti segélyhelyettbe-
vezetésrekerült azönkormányzati se-
gély.Aszociális törvény2014. január
1. napjával a méltányossági közgyó-
gyellátássalkapcsolatoseljárástképvi-
selõ-testületi hatáskörbe utalta. Java-
solta,hogyezenellátássalkapcsolatos
eljárástatestületruházzaátaSzociális
Bizottságra. A Bizottság a rövidebb
ügyintézésihatáridõkmiattegyhónap-
bantöbbszörfogdönteni.
A képviselõ-testület egyhangúlag

jóváhagyta a rendelet fentiek szerinti
módosítását.

Eztkövetõenaképviselõ-testületa
"Szentkirályért"Közalapítványalapító
okiratának módosításáról döntött. A
polgármester elõterjesztésében el-
mondta,hogyalapítványunkkuratóriu-
mánakkéttagjátkellazalapítóijogo-
kat gyakorló képviselõ-testületnek
megválasztania, egy tagot és az elnö-
köt.Ajelenlegitagokközülkettõhelyi
önkormányzati képviselõ, esetükben
összeférhetetlenség van a kuratóriumi
elnöki tisztség és a helyi önkormány-
zati képviselõi tisztség között. A to-
vábbiháromtagesetébenviszontegyi-
küksemvállaljaazelnökimegbízatást.
Azüléstmegelõzõen javaslatotkért a
képviselõktõlésakuratóriumtagjaitól
is a jelöltekre. A javasolt személyek
közülhármanvállaltákajelölést.Avá-
lasztástitkosszavazássaltörtént,mely-

nek eredményeként azAlapítvány el-
nökének Csorba Jánosné, tagjának
Durgó Tamás helyi lakosok kerültek
megválasztásra. Ezen felül az alapító
okirat 9. pontja azzal egészült ki,
amelyszerintazülésekösszehívásával
és vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátásatekintetébenazelnökötakadá-
lyoztatásaeseténTóthEmíliakuratóri-
umitaghelyettesíti.

Az"Egyebek"napirendipontkere-
tébenapolgármesterazalábbiakróltá-
jékoztatott:

FölföldiBeátatelekhatár-rendezési
kezdeményezésére a 0153 hrsz-ú ön-
kormányzati út (Kökény-dûlõ a koc-
sériútról)nyomvonalakiigazításrake-
rült. Ennek során lényegesen egyene-
sebbéváltanyomvonal,aterületpedig
8641m2-rõl 8714m2-re változott.A
hatósági eljárás során a Közlekedési
Felügyelõségazzalkerestemegazön-
kormányzatot,hogymivelazútazön-
kormányzatitörzsvagyonrésze,akép-
viselõ-testületnek kell nyilatkoznia a
telekhatár-rendezésrõl. A képviselõ-
testület egyetértett az önkormányzati
törzsvagyont képezõ út nyomvonalá-
nakaváltozásivázrajzszerintikiigazí-
tásával.

Korábban döntött a képviselõ-tes-
tületahelyiÁltalánosIskolaésZene-
iskola fenntartói jogának átadásáról,
azonbanamegszüntetõokiratezidáig
nemkészültel.Ezenokirathiányában
viszontaMagyarÁllamkincstárasaját
törzskönyvi nyilvántartásából nem
tudjakivezetniaziskolát.Aképviselõ-
testület jóváhagytaamegszüntetõok-
iratotazelõterjesztettformában.

Decemberben születettmeg a víz-
gazdálkodásrólszóló törvénymódosí-
tása,melyneklényege,hogyavízgaz-
dálkodási társulatoknak volt jegyzett
tõkéje,amibeazállamitulajdonúcsa-
tornáktartoztak,ésezekkarbantartás-
ára, a vízkezelésre az állam pénzt
adott.Az önkormányzati ésmagántu-
lajdonbanlévõcsatornaszakaszokona
társulás továbbra is végezhet munkát
és fönnmaradhat.Ami viszont az ön-

kormányzatot érinti, 3 hónap áll ren-
delkezésére, hogy felajánlja térítés-
mentes üzemeltetési szerzõdéssel a
Vízügyi Igazgatóságnak a tulajdoná-
banállóbelvízelvezetõcsatornát,ésa
Vízügyi IgazgatásiSzervmegvizsgál-
ja,hogymennyireközérdekakérdéses
csatornánakaléte,ésennekismereté-
bendöntmajdarról,hogyelfogadja-e
vagynem.Akérdésaz,hogyakarunk-
eezzelalehetõséggelélni?Aképvise-
lõk nem látták indokoltnak az önkor-
mányzatitulajdonúbelvízelvezetõcsa-
tornákfelkínálását.
A mezõ- és erdõgazdasági földek

forgalmáról szóló törvény kimondja,
hogy"Atelepülésiönkormányzatköz-
igazgatási területén földet használó
földmûvesek,mezõgazdaságitermelõ-
szervezetek, más természetes és jogi
személyek településenként helyi gaz-
dálkodóiközösségetalkotnak.Ahelyi
gazdálkodóiközösségképviseletiszer-
ve a közösség tagjai általmegválasz-
totthelyiföldbizottság."Abizottságot
március 1-jével kell megalakítani, de
munkájátmájus1-jévelfogjamegkez-
deni. Feladatait a törvény részletesen
tartalmazza.
Aképviselõ-testületkorábbandön-

töttazönkormányzat tulajdonában lé-
võTemplomutcaikétteleknekaKecs-
kemétiGondviselésEgyesület részére
történõértékesítésérõl1,5millióforint
vételáronhospice-ház(daganatosbete-
gek gondozása) építése céljából. Az
Egyesület tevékenységérõl január ele-
jénmegjelentegycikk,melynekhatá-
sára több település polgármesterétõl
kaptak olyan telefonhívást, hogy térí-
tésmentesen felajánlanának telket az
egyesület részére hospice-ház építése
céljából.Az Egyesület vezetõje kére-
lemmelfordultaképviselõ-testülethez,
hogyesetlegSzentkirályonismegkap-
hassákakéttelkettérítésmentesen,el-
lenkezõ esetben más községgel tár-
gyalnak.A képviselõ-testület egyetér-
tettakétteleknek1.000.-forintvétel-
áron HOSPICE-ház építése céljából
történõeladásával,4évesbeépítésikö-
telezettség és 5 éves visszavásárlási
jogkikötése,valamint5évelidegení-
tési és terhelési tilalom bejegyzése
mellett.

Aképviselõ-testületjanuár13-aiüléséntörtént
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Biztosanmásoknakismegragadtafi-
gyelmét az Izsák-Kom Kft. Hulladék-
gyûjtési információk 2014. c. kiadvá-
nyában, a számlával kapcsolatos tudni-
valók között az, hogy Szentkirályon a
hulladékgyûjtésdíjáthavontaazönkor-
mányzat fizeti. Más településeken a
szolgáltató az ingatlantulajdonosnak
küldi a számlát. Érdeklõdtem évi sze-
métszállításitarifákról,18-28ezerFtkö-
zötti összegrõl beszélhetünk háztartá-
sonként.
Látható, hogy nálunk a lakosság

nagy mértékben mentesül ezen teher
alól.Mifalusiak12.000Ft,atanyánla-
kók8.000Ftkommunálisadótfizetünk
portánként,amitazönkormányzatakö-
vetkezõkre használ fel: településgond-
nokság, közterület-fenntartás, temetõ-
fenntartás,útfenntartás,hulladékgazdál-
kodás.
A hulladékhegyek csökkentésének

hatékony lehetõsége a szelektív hulla-
dékgyûjtés, mely többek között a szá-
munkra feleslegessé vált hulladékoktól
segít bennünket környezetbarát módon
megválni,amennyibenhasználjukasár-
gazsákokat.Éljünkhavontaezzela le-

hetõséggel!
Máriskiválóeredményeinkvannak:
- vegyes szemét (tonna) 2012-ben

251,2013-ban169,67%
- szelektív hulladék (tonna) 2012-

ben10,2013-ban16,160%
Önkormányzatunktovábbraislehe-

tõségetbiztosítaházikertekbenkeletke-
zõzöldhulladékoklerakására.Anövényi
maradványokatakijelölt,eddigishasz-
náltterületen(DózsaGyörgyutcafelõla
temetõhözvezetõföldútbaloldalán)le-
hetdeponálni.
A lerakás soránvegye figyelembea

kihelyezett táblákat, amelyekkülön-kü-
lönjelölikmegafásszárúésalágyszárú
zöldhulladékhelyét.
Minden községi lakost arra kérünk,

hogyezena területenkommunális (ku-
kás) hulladékot, építési törmeléket ne
helyezzenel!
Azépítési törmelék-denemasze-

mét!- lerakásaaszennyvíztisztítótelep
mellettiterületenlehetséges.
Kérjük,használjafelelõsséggelate-

lepülésünkön adott hulladékkezelési le-
hetõségeket!

KovácsnéLázárIlona

Hulladékkezelésésköltsége

Képviselõ-testületünk még tavaly
döntöttarról,hogycsatlakozikazorszá-
gos Mintamenza Programhoz. Ennek
kapcsánsorkerültegyhelyszíniszemlé-
re Konyhánkban az ÁNTSZ szakértõje
ésegy,akonyhatechnikábanjártasszak-
ember részvételével, valamint bekérték
tõlünk egy esztendõ étlapjait. Ezekbõl
választottakkiegyhónapot,amitrészle-
tesen kiértékeltek az óvodás korosztály
szükségleteiszemszögébõl.Azírásosje-
lentéstújabbhelyszíniszemlévelössze-
kapcsolvaanapokbankaptukmeg.
Asegítõellenõrzéssoránelmondták

a szakértõk, hogy összességében elége-
dettek az étrend értékelésének eredmé-
nyével.Egyebekközöttakövetkezõelis-
merésekettartalmazzaadokumentum:
- Azebédreelkészítettfogásokpárosítá-
sa, valamint a hús, burgonya, száraz-
hüvelyesek, rizselõfordulásánakgya-
koriságamegfelelõ.

- Dicséretes,hogyazétlaponraguleves
éskrémlevesisszerepel.

- A zsírenergia tartalom a számítások
alapjánmegfelelõ.

- A20élelmezésinapravetítettváltoza-
tosságimutatókishíjánmegfelelõ(60
ponthelyett58).

- Nagyon pozitív dolog, hogy a gyere-
kek409mgkalciumotkaptak(fõként
tejben),amiazajánlottmennyiség119
%-a.

- Minden fõétkezésnek és legalább az
egyikkisétkezésnek(tízórai,uzsonna)
tartalmazniakellállatieredetûfehérje-
forrást,amimindenvizsgáltnapontel-
jesült.

- Dicséretes,hogyazétlaponmegjelen-
tek saját készítésû ételek (körözött,
pizza, puding, tojásszendvics), vala-
mintsajátkészítésûsalátátiskaptaka
gyerekek.

Amire még nagyobb figyelmet kell
fordítani:
- Külön-külön eltérõ, az egyes korosz-
tályok (óvodás, iskolás) élettani igé-
nyeitszemelõtttartóétlapokattervez-
zünk.

- Javasolják,hogyazételekenergia,zsír
és hozzáadott cukor tartalmára foko-
zottanügyeljünk,azokatcsökkentsük.

- Több zöldséget, gyümölcsöt kell ter-
vezni, az idényszerûség figyelembe
vételével.

- Mindenképpenjavasoltahal,éshalké-
szítményekgyakoribbtervezése.

- Az ételkészítésnél felhasznált só
mennyiségét csökkentsük, elõnyben
részesítveazöldfûszereket,szezonális
alapanyagokat.

- A köretek kínálatának változatosabbá
tételétjavasolják.

- Egyszerû cserék ajánlottak: rizs he-
lyett barnarizs, száraztészta helyett
durumtészta, liszttel való sûrítés he-
lyett fõtt krumpli, rántott húshoz
zsemlemorzsa helyett zabpehely, bõ
olajbansütéshelyettkombisütõhasz-
nálata.

- Ajánljákazújételekkóstoltatásátegy-
egykorcsoporttal,ésazújalapanyag-
ok,újételeknépszerûsítésétszülõiér-
tekezletek, közös fõzõcske alkalmá-
val.
AProgrammégcsakmostkezdõdött

el. Elõre tervezhetõ egyeztetések és be
nemjelentetthelyszíniszemlékezutánis
egyarántlesznek,ámfõcélaközétkezte-
tésmegújítása,helyialapanyagokbólíz-
letes és egészséges ételek készítése. A
csatlakozással vállaltuk ezt az átvilágí-
tást,aminemhozottránkszégyent.Azon
igyekszünk, hogy úgy az alapanyagok,
mintakonyhaiberendezésekésakony-
haiszemélyzet ismerete terénminélhá-
ziasabbá tegyük a közétkeztetést mind-
annyiunkörömére.SzabóGellért

Mintamenza-étrendértékelés

Tájékoztatóföldhivatali
kihelyezettügyfélfogadásról
Tisztelettel tájékoztatjuk a tiszakécskei já-
rás településein lakókat, ígyTiszakécskén,
Lakiteleken,Szentkirályon,Tiszaalpáronés
Tiszaugonélõlakosságot,hogy2014.janu-
ár6.napjátólmindenhétfõinapon9 és
13óraközött aKecskemétiJárásiHivatal
Járási Földhivatala ügyfélfogadás tart a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Ti-
szakécskeiJárásiHivatala6060Tiszakécs-
ke,SzentImretér1.számI.em.3.sz.iro-
dájában.

Azügyfélfogadássoránalakosság
- információt, tájékoztatást és segítséget
kap a földhivatal valamennyi szakterületét
érintõügymenetrõl,
-azügyfélfogadásonajelenlévõkormány-
tisztviselõakérelmeketbejelentéseketátve-
sziésérkeztetõbélyegzõvellátjael,
- olyan ügyek esetében, amelyek eljárási
díjjal érintettek, befizetési csekket ad az
ügyfelekrészére,illetveazoktólapostaibe-
fizetéstkövetõenátvesziafeladóvevényt,
-aKecskemétiJárásiFöldhivatalilletékes-
ségiterületérevonatkozóan,ismerthelyraj-
ziszámalapjánlehetõségleszTAKARNET
rendszerenkeresztül,azingatlanokadataiba
betekinteni.

Bács-KiskunMegyeiKormányhivatal

TiszakécskeiJárásiHivatala
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A XI-XIII. században az Alföldön
élõátlagmagyarnépességkerekalakú,
6-8méterátmérõjû,nádbólvagyvesszõ-
bõl készült sátrakban, illetve földkuny-
hókbantanyázott.Azegymástólmessze
fekvõ lakóhelyek nem voltak mások,
mintállattenyésztõnépünktéliszállásai.
Asátrakban,illetvekunyhókban80-

100 cm átmérõjû kemencét készítettek
éshasználtak,amelyeketsütésre,fõzés-
reésmelegedésrehasználtak.
AzelsõhivatalosásatástKadaElek

régész,Kecskemétvárospolgármestere
végezte 1901-ben a mai református
templomhelyén,Szentkirályon.Ugyan-
is a középkorban ott állt a település
temploma, annak a romjaira épült fel
1902-bena református templom.Akö-
zépkori templom falait beépítették az
alapokba.
Utánaévtizedekigszüneteltazásatás

Szentkirályon.1933-banSzabóKálmán
régész Felsõszentkirályon egy 13-14
éves leány sírjában sodrott szárú réz
nyakperecet, félhold alakú ezüstcsüngõ
díszt, ezüst hajkarikát és néhány darab
kék, illetve zöldes színû üveggyöngy-
szemettártfelazegyikásatásaalkalmá-
val.
AlegszenzációsabbfeltárásSzentki-

rályonazonban1934-bentörtént.Ennek
az ásatásnak elõzménye az volt, hogy
Felsõszentkirály-pusztaközepén,Urbán
István tanyájátólmintegy 600-700mé-
terre1928-30körülagazda-szõlõtele-
pítésesorán-értékesleletrebukkant.A
gazda azonban nem jelentette az általa
találtrégiségeketsenkinek,1934-ig.Ak-

kor a leletek egy részével felkereste a
kecskemétimúzeumot,hogymegtudjaa
tárgyakértékét.Ígyszerzett tudomásta
rendkívülritkaleletekrõlamúzeum.
Azértékesésegyedülálló tárgyaka

felsõszentkirályi tanyai iskolától délke-
letre, a mintegy 900 méterre található
UrbánIstvántanyájaközelébenkerültek
napvilágra 1934-ben, Szabó Kálmán
ásatásai, és a gazda korábbi elõtalálása
során. Az Olasz-dûlõ mentén található
Urbántanyája,aholatanyaésadûlõút
közöttrégenszõlõvolt.Aszõlõtelepítés
elõtt,aföldforgatásakorkerültelõakun
vezér(fõember)sírja,amelyazúttól50-
60méterreészakkeletreesett.
A bejelentést követõen rövid idõn

belül a helyszínre érkezett Szabó Kál-
mánrégész,azásatásokvégrehajtására.
Valószínû,hogyNagyLajoskirályide-
jénéltkunnemzetségfõsírjakerültfel-
tárásra. Az elõkelõ vitéz sírjában egy
férfi csontvázán (derekán) aranyozott,
súlyosezüstveretekkeldíszítettövet ta-
láltak.Asírjábanottvoltgörbe,aranyo-
zott kardja, nyílhegyei, kengyelei, pán-
célozott ruhájánakapróbbrészei.Kését
ésnégyszögletûfinomfenõkövétalele-
tekszerintbaloldalánhordta,mintaVI-
II-XI.századiturkesztánielõkelõnomá-
dok,ésmintaközelmúltpásztorai.Ate-
metkezésvalószínû,hogyaz1350-60-as
évekbentörténhetett.
A vezéri szimbólumként hordott öv

rendkívüldíszítettelemekkelvankirak-
va,ugyanismindendarabjatömörezüst-
bõlkészült,ésigenjóaranyozásúak.Sú-
lyuk összesenmeghaladja az egy kilo-

grammot.Agazdagdíszítésûpártaövet,
amelyen a kun elõkelõnek a kardja is
függött, egyik végén liliomos díszítésû
csat,amásikvégénugyanilyendíszítésû
szíjvég ékesítette.Az övet sodrott szá-
lakból szõtték és 15 db ezüstbõl öntött
stilizáltkettõsliliomdíszítette.
Az övrõl lecsüngõ, rövidebb szíjak

különbözõ, szintén ezüst címerpajzsok-
ban végzõdnek. Ezek nem tekinthetõk
egyénijelképeknek,címereknek,hanem
csak egyszerû díszek. A címerpajzsok
száma14,arajtalévõmotívumokválto-
zóak.Azövnagyságát és a rajtuk lévõ
díszítések elhelyezését, egymástól való
távolságát a feltárások pontosan rögzí-
tették.Acímerpajzsok-mintazövalko-
tórészei - a népvándorláskori népek
övénhasználtkisszíjvégeknekfelelnek
meg.
A vezér aranyozott görbe kardja,

amelynek jellegzetes darabjai szintén
elõkerültek, ma már nem találhatóak
megamúzeumban.Adíszesöv-verete-
ketaKecskemétiKatonaJózsefMúze-
umletétjeként jelenlegaMagyarNem-
zetiMúzeumõrzi.
Felhasználtirodalom:
-SzabóKálmán:Azalföldimagyar

népmûvelõdéstörténeti emlékei,Buda-
pest,1938.
-H.TóthElvira:Négyévtizedrégé-

szeti kutatási Bács-Kiskun megyében,
Kecskemét,1990.
-ÁdámFerenc:Szentkirályévszáza-

dai,Szentkirály,2001.

KenyeresDénes

Kedvesszentkirályilakosok!

Újtagokatvárunkaközségünkben
mûködõpolgárõrszervezetbe!
Miisapolgárõrség?Miértfontos?
Apolgárõrmunkatársadalmimun-

ka,melyetmindenkiazértvégez,mert
nem csak nézni akarja a környezeté-
benzajlótörténéseket,hanemmagais
alakítaniszeretnéazt,hiszenlakókör-
nyezetünk,tereink,parkjainkvédelme
mindannyiunkérdeke!
Olyanokjelentkezésétvárjuk,akik

úgygondolják,hogytevékenyenhoz-
zászeretnénekjárulniközségünknyu-
galmánakmegóvásához,akiknemazt
kérdezik, hogy „Miért nem tesz már

valakivalamit?“,hanemõkmagukis
hozzájárulnakahhoz,hogyelvárásaik-
nakmegfelelõlegyenSzentkirályköz-
biztonsága.
Akierõt érezmagábanarra,hogy

ezzel segítse közösségünket, azt ké-
remjelentkezzenéslegyenrészese,le-
gyen pillére a Szentkirályi Polgárõr
Szervezetnek.Minden18.életévétbe-
töltött személy jelentkezését szívesen
vesszük,hölgyeketisvárunksoraink-
ba!
Jelentkeznilehet

KovácsIstvánnáltelefonon:

+36308543435

vagye-mailben:

polgarorseg.szentkiraly@gmail.com

Köszönjüka
támogatást!

A Szentkirályi Általános Iskola
SzülõiMunkaközösségejanuár18-án
rendeztehagyományospótszilveszte-
ribálját.Ezútonmondunkköszönetet
mindenkinek,aki részvételével, tom-
bola-felajánlásával vagy pártolójegy
vásárlásával, illetve a szervezésben
nyújtottsegítségévelhozzájárultabál
sikeréhez. Külön köszönetet mon-
dunkBéniSándornak,akiatombola
fõnyereményt,atabletetfelajánlotta.

Köszönettel:
iskolaiSZMKés

iskolaitantestület

KoraiásatásokSzentkirályon

Felhívás!



Bizony, nyakunkra jõ immár a kam-
pány,olyan,mintazónosesõ,nem lehet
velemitkezdeni.Azországgyûlésiválasz-
tásokkampányafárasztó,merttúlságosan
leegyszerûsítõ.Emellettaszavakjelentés-
vesztése miatt, amely persze jó százhar-
mincévesfolyamat,nemlehetnyugodtan
beszélniapolitikáról.Apolitikánakvana
pártpolitika nevû része, amellyel rova-
tunkban nem foglalkozunk. Sokan ennek
rejtelmeimiattóvakodnak"apolitikától",
csakhogyvanámközpolitika,amelyazor-
szágközösügyeinekrendezéselenne,van
a várospolitika (vagy községpolitika),
amelyahelyiközügyekrendezésétjelenti,
sezekbenmindenkinekérintettnekkellene
lennie, nemcsak a pártpolitikusoknak. A
kampányapártpolitikusokterepe.Naftalin
helyettanapfénybeálltatáncolásrafelhí-
vott; a trükkök százait említõ, de ki nem
bontópártemberis.

Csakhogynincssemmiújanapalatt,
sorozatunkbantöbbszöridéztükmárezta
veretes bibliai igazságot.Most is így va-
gyunk ezzel, hiszen jó Márai Sándornak
egy1942-bentehát68éveírotthírlapicik-
ke ma is félelmetesen igaz és idõszerû.
Márai Sándor 1900-ban született Kassán
(s ezzel pontosítjuk elõzõ írásunkban írt
téves születési adatát). Európai tanulmá-
nyok és több évnyi újságírás után ama-
gyar nyelv hozta haza, mert úgy érezte,
másnyelvennemtudjamagátpontosanki-
fejezni.Ahuszadikszázadegyiklegzseni-
álisabbírója,sûrû,tömör,erõteljesnyelve-
zettel.1948-banabolsevizmuselõlemig-
rált,smegtiltotta,hogybármitkiadjanaka
mûvei közül, amíg hazánkban akár egy
szovjet katona is állomásozik. Így aztán
1989-benhunytel,emigrációban,atenge-
rentúlon,SanDiegoban.

Mosttehátegy1942-benírottcikkébõl
(címe: A bûvész) idézünk, felvértezendõ
magunkat a kampány szemfényvesztései,
trükkjei,leegyszerûsítései,összekeverései
ellen.

"Abûvész…felmutattaapohárbana
fröccsöt,melyközönséges,piroskadarka-
fröccs volt, majd nadrágzsebébõl újabb
fröccsös poharat húzott elõ,melyet vará-
zsosan és ismeretlen módon, zöld folya-
dékkaltelített.Ezismeglepõvolt,demég
nemlehetetttudni,mileszavége?Avége
természetesen a harmadik pohár volt,
melybenvalamilyenfehéritalpárolgott,s
abûvész-haláloscsöndben,aNagySzá-
mokatmegilletõfeszültfigyelemközepet-
te-moströvidbeszédetintézettabûvész-
inasnõhözésanagyérdemûközönséghez.
Deezabeszéd,akárhogyanfigyeltemis,
márkevésbétetszett.

Mertabûvész,szegény,most…Ma-
gyarországörökgondolatátvarázsoltaelõ
a három különbözõ színû, piros, fehér,
zöldfolyadékkaltöltöttfröccsöspoharak-
ból.Látja,kedvesbarátnõm-mondtaele-
gánsantársnõjének-mostösszeöntömegy
tálba,melyetmagaleszszívestartani,ezt
aháromfolyadékot,segyszerremeglátjuk
apiros,fehér,zöldszínvegyülékébõlMa-
gyarországot!Ígyszóltésígycselekedett.
A közönség tapsolt, többen sírtak. De
minthogy ezmár nem volt bûvészet, ha-
nem jámbor, jó szándékú, csak éppen íz-
léstelen spekuláció, feltûnés nélkül el-
hagytamatermet.

Asötétéjszakában,mégazélményha-
tásaalatt,arragondoltam,hogyabûvész-
akitermészetesenboldogabbbékeidõkben
ide-odautazgatabûvösszõnyegen,smin-
den országban, más és más színû folya-
dékkal,megismétlieztahazafiaskunsztot
-tudatosanvagytudatlanulutánozzaapo-
litika,aközéletmásféle,kevésbéártatlan
bûvészeit.

Mert azokanagyonszemérmes,vég-
zetesenerõsérzésekéseszmék,melyeka
hazafogalmávalkapcsolatbanélnekmind-
annyiunklelkében,természetesennemva-
lókbûvészszínpadraésfröccsöspoharak-
ba.

Ahazavégzet,nempedigtrükkésmu-
tatványszám.Sahazafiasságalegszemér-
mesebbmagatartás,olyasfélekötéséspa-
rancs,melynekmutogatásávalnemszabad
tapsokataratni.Dehányanésmilyenlehe-
tetlen alkalmak ürügyén élnek ebbõl a
trükkösített, fröccsös hazafiasságból - él-
nekéséltek,mertezalegbiztosabbmutat-
ványszám,mindenfélepódiumon.

Egyvégtelennagyközönség,anemzet
legmélyebb indulatait és öntudatát szívé-
benáhítattalõrzõnéphitétéslelkesedését
hányszorérintettékmegakülönfélepoliti-
kaibûvészszínpadokonkitanult,ügyeske-
zûmágusokezzelamutatvánnyal,abiztos
tudatban, hogy a taps nem maradhat el!
Magyarországotnemfogjuksohaacilin-
derbõl elõvarázsolni, akármilyen hatásos
isamutatványszám,melypolitikaidobo-
gón, színpadon vagy irodalomban rend-
szeres és tudatos számítással annyiszor
megismétlõdik egy nemzedék szemei
elõtt! Ez a belépõdíj mellett mutogatott
hazafiasmágustrükknemcsaka szegény
bûvész találmánya, aki talán a legártatla-
nabb az összes hasonló mutatványosok
között-mertlehet,hogyaprodukcióalján
õszinteérzésisvan,melyetígyfejezkia
maga szegényes bûvészeszközeivel, mint
ahogy Szûz Mária bohóca táncolt és
zsonglõrösködött az istenanya szobra
elõtt,mertnemértettmáshoz.Nem,abû-
vészrenemszabadharagudni.Deastílus
és a szándék, mely egy nemzet legmé-
lyebb hitébõl mindegyre bûvészmutat-
ványt iparkodikcsinálni egyhívõközön-
ségelõtt-sazajtómellettottvanatányér
- ez az, ami veszedelmesebb.Magyaror-
szágot nem a kitanult és begyakorlott
álhazafiasmágiaalkotjamegújra,hanem
amunka,ajózanságésazakarat,ahalál-
megvetés és a nagylelkûség.A mágusok
maradjanak mûfajukon belül, a házinyúl
ésagalambokmellett.

Eztgondoltam.Sazégen,Magyaror-
szágfelett,ragyogtakahidegfényû,örök
csillagokazõsziéjszakában-seziscsoda
volt,hanemiséppenvarázslat."

Békességveletek!Akõmarad.Márai
is.

--bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
Vé dõ írás kam pány el len

JELESNAPOK
Februárigazitavaszváróhónap.Igengyorsanhosszabbodnakanappalok,szintemindennapnakjelentõségevan.Gyer-
tyaszentelõnapjafebruár2.idõjárásjósolónap.Haamedvemeglátjaazárnyékát,továbbtartatél.Azidénnemlát-
ta,teháthahelytállóajóslat,rövidesenvégeatélnek.Rákellenesvilágnapnaknyilvánítottákfebruár4-ét. Valentin
nap,február14.aszerelmeseknapja.Február19.Zsuzsánnanévnapja.Ezidõtájthallatjákelõszörhangjukatapacsir-
ták.Február22.abûncselekményekáldozatainaknapja.Mátyásajégtörõ(24-e)hanemtalál,csinál-mármintje-
get.



Üzenetekazoknak,akikszeretnekésakiketszeretnek
FebruárelejénahazánkbaisbegyûrûzõValentin-naprólszólszintemindenreklámvagymûsor.Ímekéttörténet,
amelysegítkiválasztanialegszebbajándékotszerettünknek.

Hajnalimosoly
Valahol a Csendes-óceán egyik szigetén, egy lepratele-

pen, egyedülálló történet játszódott lenapmintnap.Lábon
járó holttestek, kétségbeesett, dühös és fájdalmasan meg-
csonkítottemberekvoltakazegészszigeten.Anagynyomo-
rúságbanmégéltegyidõsférfi,akiamegpróbáltatásokelle-
néremeglepõennyugodttekintetûvoltéssokatmosolygott.
Testifájdalmaiolyannagyonvoltak,mintatöbbiszerencsét-
lenleprásnak,mégisragaszkodottazélethez.Nemesettsoha
kétségbe és gyengéden segítettmindenkit a környezetében.
Mindenkibenfeltörtakíváncsiság:milehetazoka,hogyeb-
benapokolbanegyvalakiasokközülolyanerõsésderûs.
Talánnemérezteafájdalmatvagymárhozzászokott?Eznem
valószínû.Aztörtént,hogyazidõsembermindennappirka-
datkor odavánszorgott a lepratelepet körülvevõ kerítéshez,
egymegszokotthelyenleültésvárakozott.Nemanapfelkel-
tétszemlélteésnemisaCsendes-óceánszigeténekszépségét.
Megvárta, amígakerítésmásikoldalánmegjelent egyasz-
szony,olyanidõs,mintaférfi.Arcánaráncokkisimultakés
szemetelevoltgyengédséggel.Azasszonynemszóltsemmit
sem.Titkosüzenetet adott le csendbenés tapintatosan: egy
mosolyt.Aférfimegértetteamosolymondanivalójátésõis
mosollyalválaszolt.Anématársalgásrövidideigtartott.Az
öregember felálltésvisszaballagottabarakkokfelé.Ez így
mentmindenreggel.Aleprástanõimosolyéltette,megerõ-
sítetteésazegésznapterhétkönnyûvétette.Amásnapitalál-
kozóigabbólélt,amithajnalbanadottnekiazamosoly.
Azatovasietõnõnemvoltmás,mintazöregleprásfele-

sége.Ígybeszéltróla:-Mielõttidekerültem,titokbanápolt,
mindenelérhetõgyógyszerrel.Egyjavasasszonyvalamike-
nõcsötisadottneki.Azzalbekenteazarcomatmindennap,
kivéveegykishelyet,amicsakakkoravolt,hogyegygyen-
géd csók elfért rajta...Mégismindenhiába volt.Ahatóság
nemsokatteketóriázottésegyszerûenidehoztakaleprások
közé.Õmég ide iskövetett.Amikorminden reggelmeglá-
tom,tudom,hogymégélekésõszinténmondom,csakazõ
kedvéértélek.
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KATOLIKUSÉLET

Kalendárium:
2014.február15.-március15.

• Február22.SzentPéterapostolszékfoglalása
• Február24.SzentMátyásapostol
• Március5.Hamvazószerda
• Március9.Nagyböjt elsõvasárnapja
• Március15.Nemzetiünnep

HírekaPlébániaéletébõl:
• Keresztút: Hamvazószerda után egészenHúsvét ün-
nepéigmindenpéntekeneste5órakorKeresztútiáhí-
tatravárjukakedvesTestvéreket.

Miértnemszóltálhamarabb?
Aférj izmosember, hangjábabeleremega föld, és amodora
nemvalamimegnyerõ.A feleséggyengéd,érzékenyasszony.
Amikorösszeházasodtak, a férjminden térengondoskodott a
családról,ésafeleségpéldásannevelteagyermekeket.Agyer-
mekekfelnõttek,kirepültekacsaládifészekbõl…
Sokilyentörténetvan.
Amikormármindengyermekkirepült,azasszonyajkárólel-
tûntamosoly,naprólnapragyengébbéstörékenyebblett.Nem
voltétvágya,ésegyszépnaponnemistudottfelkelniazágy-
ból.
Aférjeaggódott,ésbevittefeleségétakórházba.
Orvosokéshíresspecialistákismegvizsgálták.Egyikneksem
sikerültmegállapítaniakórokozóját.Csakafejüketcsóválták,
ésegyreezthajtogatták:-Hm!
Azutolsóspecialistakihívtaabetegszobábólazizmosférjetés
kijelentette:
-Nekemazavéleményem,hogyfeleségénekelmentazélettõl
akedve.
Azerõsférjszónélkülvisszamentabetegszobába,odaültabe-
tegasszonyágyaszélére,megfogtaakezét.Avékonykiske-
zecske szinte eltûnt a nagymarokban.Majd harsogó hangon
ígyszóltafeleségéhez:-Nekednemszabadmeghalnod!
-Hátmiértnem?-kérdezteazasszonyhalksuttogással.
-Azértnem,mertszükségemvanrád!
Attólapillanattólkezdveazasszonyszemmelláthatóangyógy-
ult.Azorvosokmegazontörtékafejüket,mifélebetegségben
szenvedhetettaszegényfeleség.
Nemkellmegvárniaholnapot,hogyvalakivelközöld:szeret-
lek.Teddmegazonnal!Negondoljarra:"Afeleségem,fiam,
lányom…eztúgyis tudják."Talán ténylegúgy isvan.Téged
zavarna,hagyakrabbanhallanád?Nenézdazórát,veddake-
zedbeakagylót,éstelefonáljhaza:"Énvagyokéscsakaztaka-
rommondani,hogynagyonszeretlek."
Aszeretetéletetjelent.(BrunoFerreronyomán)
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

Ideje:2014.február10-16.
Téma:JézusKrisztusésakapcsola-
taink

Február10.hétfõ18óra-MikeSámu-
el-Jézusszeretetétmegélni
Február11.kedd18óra-PintérNóra
-Jézusszeretetéttovábbadni
Február 12. szerda 18 óra -Hegedûs
Béla -Hogyanélhetünkegymássalbé-
kességben?
Február 13. csütörtök 18 óra -Dányi
NagyMárió -Istentiszteleteahétköz-
napokban
Február 14. péntek 18 óra -Alföldy-
BorussDániel -Istendicséreteahét-
köznapokban (zenés alkalom a  Káté
zenekarral)
Február15.szombat18óra-Komádi
Róbert -Jézusésacsalád(om)
Február 16. vasárnap 10 óra -Szabó
Gábor-Jézusésazidõ(m)-úrvacso-
ra,szeretetvendégség

Továbbialkalmaink:

Február19.-KözösBibliaóra,18óra
Február20.-HáziIstentisztelet,14óra
Február21.-Filmklub,18.30
Február23.-Istentisztelet,10óra

Életedmindenterületénbiztosala-
potnyújt,hakapcsolatodvanJézussal;
beleértveafizikaierõnlétetis.
Azáltal, hogy biztos kapcsolatban

vagy Vele, számtalan módon fejlõd-
hetszésváltozhatsz;sõt,olyanterüle-
teken is, amelyeken ez máskülönben
lehetetlen lenne. Ha jobban meggon-
doljuk,Istennélkülegyáltalánsemtu-
dunkváltoztatniazegészségünkön;de
igaz az, hogy "mindenre van erõm a
Krisztusban, aki megerõsít engem."
(Fil4,13)
Mintolysokegyébváltozásazéle-

tünkben, az is lehetetlen vállalkozás-
nak tûnhet számunkra, hogy egészsé-
ges életmódba kezdjünk. Valóban:
könnyen kudarcot vallunk, ha a saját
erõnkbõl próbáljuk megtenni! Alkal-
matlanságunk megtapasztalásakor él-
hetjük át igazán, milyen tökéletesen
megmutatkozik Isten ereje a hitbõl
élõkszámára.
Ezért van szükség a hitre ahhoz,

hogy egészségesen tudjunk élni; úgy,
ahogyaztIstenszeretné.Sohanemle-
szünkráképesek,hogyasajáterõnk-
bõl kitartsunk, mégpedig azért nem,
mert nem így lettünk megteremtve!
Bármihez,amitsajáterõnkbõlképesek
vagyunk megtenni, nincs szükségünk
hitre;ésmegszoktuk,hogyhaegyszer
nincsszükségünkhitre,akkorhitnél-
küléljünk.
DehaKrisztushozjössz,hogybeis-

merdgyengeségeidet,Õgyakranaleg-
nagyobb erõtlenséget változtatja leg-
nagyobb erõsségeddé. Ráadásul na-
gyonszívesentesziezt!Haúgyérzed,
hogygyengeahited,vagynem tudsz
hinni, akkor csak bízz Istenben, és
hagyd,hogyahitetalegnagyobberõs-
ségeddéváltoztassa!
Ezazonbancsak Istenerejével le-

hetséges.ABibliamondja,hogyahit
és az erõ közvetlen kapcsolatban áll-
nak egymással.Minél több hited van
Istenben,annáltöbbazerõésazáldás
azéletedben.
Jézus viselkedése is alátámasztja

ezt,amikoraszülõvárosába,Názáretbe
látogatott(ahogyanaztMátéevangéli-
uma 13. részében olvassuk): "Nem is
tettottsokcsodátahitetlenségükmi-
att."(Mt13,58)
Istenmegáldjaazokat,akikteljesen

belévetikabizalmukat.Haígyteszel,
Isten kiárasztja rád az erejét.  Ezt ol-
vassuk aBibliábanÁbrahámról, a hit
õsatyjáról: "Nem volt hitetlen, hogy

kételkedjen Isten ígéretében. Ehelyett
magasztaltaIstentazígéretéért,éshite
általerõssélett."(Róm4,20GWalap-
ján).
AzÕerejenélkülcsaklemerüléle-

tünkenergiaforrása.DeÕsosemsze-
rettevolna,hogybárkiveliseztörtén-
jen.Úgyiselképzelhetjükezt,mintha
az életünk egy laptop volna, amelyet
nem csatlakoztattak a töltõjéhez: az
akkumulátor elõbb-utóbb lemerül, és
elfogyrólaatöltés.
Miértakarnabárkiígyélni?
Képzeljükmostel:olyanez,mint-

ha mindenkiben lenne egy kis elem.
Ha végigküzdjük az életet a saját
erõnkbõl, akkor folyton fáradtak le-
szünk.Haazonbancsatlakoztatjukma-
gunkatIstenhatalmasenergiájúáram-
forrásához;habeismerjük,hogyase-
gítségérevanszükségünk,akkorfeltu-
dunktöltõdni.

Elégegyszerûadöntés,nem?
- Mikor próbáltál meg legutóbb

megoldaniolyasvalamit,amitcsakIs-
tenerejetudottelvégezni?MittettIs-
tenebbenahelyzetben?
-Mi a különbség aközött, hogy a

sajáterõnkbõl,vagyIstenerejébõlpró-
bálunkmegegészségesenélni?
- Milyen figyelmeztetõ jelek van-

nak az életedben, amelyek aztmutat-
ják,hogyIstenhelyettamagaderejé-
bõlpróbálszmegoldaniegyhelyzetet?
[Daily Hope by Rick Warren,

2014.02.01

EvangélizációshétaSzentkirályiReformátusGyülekezetben
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Magyarkultúranapjaakönyvtárban
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én

fejezte be a Himnuszt, ennek kapcsán
ünnepeljükezenanaponamagyarkul-
túranapját1989óta.
Az ünnep tiszteletére ezen a héten

különbözõ programokkal vártam kicsi-
ketésnagyokat.
Az ovisoknak és a kisiskolásoknak

LackfiJánosverseiésMakhultGabriel-
larajzaialapjánacirkuszvilágátmutat-
tam be papírszínház segítségével. Az
elõadás végén a gyerekek a témához

kapcsolódórajzosfeladatotkaptak.
Anagyobbakkülönbözõanyanyelvi

játékokbanvehettekrészt.Szólásokatés
közmondásokat, valamint híresmagya-
rokneveitkellettjátékosformábanmeg-
fejteniük.
Beszélgettünkarról,kinekmitjelent

akultúra,miért fontosahagyományõr-
zés.Mimindennekvankultúrája:étke-
zésnek, öltözködésnek, közlekedésnek.
Milyen különbségek figyelhetõk meg
ezen a téren is a különbözõ nemzetek-

nél.Mennyire fon-
tos a magyar nép
hagyományainak
megõrzése, tovább
adása. Hogyan, és
mit tudnak õk is
tenniezenatéren.
Az érdeklõdõk

ezenkívül megte-
kinthették a ma-
gyarkultúranapján
átadott díjakat, az
írókhoz, tudósok-
hoz, híres embe-
rekhez köthetõ do-

kumentumokat. A kiállításhoz játékos
feladatok is kapcsolódtak, melyekre a
választcsakaztudhatta,akifigyelmesen
elolvasta a tablókon található rövid is-
mertetõket és kézbe vette a könyveket.
Akijóloldottamegafeladatokat,köny-
vetkapottjutalmul.
AkiállítottdokumentumokaKatona

JózsefKönyvtár állományából kerültek
hozzánk,ésafelnõttolvasókközültöb-
ben is kikölcsönözték õket a program
végén.

Újramegnyitásrakerülneka

Tanyaprogram pályázatai

Atanyánélõgazdálkodók2014.február7-tõlkétjogcím-
repályázhatnak:atanyagazdaságokfejlesztéséreésazegyéni
tanyavillamosításra.A fejlesztéshez tartozik többek között a
gépekbeszerzése,azállatállománynövelése,valamintalakó
vagyagazdálkodásiépületfelújítása.
Atanyagazdaságokfejlesztésére200millió,mígazegyéni

tanyavillamosítástámogatására100millióforintállrendelke-
zésre. Pályázni a forrás kimerüléséig, de legkésõbbmárcius
10-iglehet.Apályázatelektronikusfelületétazérdeklõdõka
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet(NAKVI)honlapján(www.nakvi.hu)érhetikel.Ata-

nyagazdaságokfej-
lesztésére fordítha-
tó pályázati pénz
maximális összege
továbbrais7500euró,mintegy2,2millióforint.
Atámogatásmértéke75,afiatalgazdálkodókesetében90

százalékos.Azegyénitanyavillamosítástámogatásikeretösz-
szegénekfelsõhatára5millióforintlehet,atámogatásmérté-
kepedig100százalék.
Amostani pályázat esetében nincs hiánypótlásra lehetõ-

ség,ígykb.150-ennyerhetnekmajdtámogatást.-kut-
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IskolaiSZMK-bál-keringõvel
AziskolaSZMK-bálonazidénisalegszebbésleg-

kedvesebb esemény a 8. osztályosok keringõje volt.
Mindenkielragadtatvanézteezeketaszárnyaikatbonto-

gatófiatalokat,dekülönösenaszüleik.
Bizony,elrepültazanyolcév!

Félévzárókoncert
ASzentkirályiÁltalános Iskola ésAlapfokúMûvé-

szetiIskolazongoratanszaka2014.január27-éntartotta
félévikoncertjét.

Tanáraik:PolyákAlbertnéésTóthCsilla.

Kettenatanszaknövendékeiközül:HunyadiRékaésFarkasGyõzõ

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

Meghívó
Szeretettelvárunkmindenirodalomkedvelõt,2014.február21-én18órára a
hetedikországosWassAlbertésmásírónk,költõnkfelolvasóestjénekprog-
ramjára a Könyvtár, Információs és Közösségi
Helyre(Szentkirály,KossuthLajosutca16.Mûve-
lõdésiHáz).Felolvasássalbárkikészülhet,elsõsor-
banWassAlbertmûveibõl,demásmagyaríró,köl-
tõmunkáibólislehetválogatni.Természetesenvár-
jukazokatis,akikcsakhallgatniszeretnékafelol-
vasókat.

Tudta?,hogy1881.február3-
án született Galamb József gé-
pészmérnök,adetroitiFordMû-
vek legendás T-modelljének ter-
vezõje,agépkocsikfutószalagon
történõ gyártásának megszerve-
zõje.
Hogy:55évebocsájtottákfel

az elsõ meteorológiai mûholdat,
hogypontosabbátegyékazidõjá-
rásielõrejelzéseket.
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2013. november 21., Budapest,
Szombathely -AzAGRO.bio Hungary
Kft.sajtótájékoztatójánacégvezetõiés
a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetõ
tanácsosa ismertettékamagyarésglo-
bálismezõgazdaságégetõproblémáités
lehetségesmegoldásait. Részletek a ta-
nácskozássajtótájékoztatójából:

A mikrobiológiai megoldásokat fej-
lesztõ és forgalmazóAGRO.bioHungary
Kft.megdöbbentõkutatásieredményekkel
igazolja,hogyatermõtalaj,amelybõlelfo-
gyasztott élelmiszereink származnak, az
utolsóéveitéli-anépességegyrenõ,több
élelmiszerre van szükség, ám azok ásvá-
nyianyag-tartalmadrasztikusancsökken.

Atények
Kutatások szerint Európában jelenleg

17-szer gyorsabban pusztul a talaj, mint
ahogyépülvagyhelyreáll(azaz17kgter-

mõtalajmegytönkre,amíg1kgújraéled).
Amerikábanezazértéktízszeres,Ausztrá-
liábanötszörös.AhelyzetKínábana leg-
rosszabb,aholatalajpusztulásmértéke57-
szeres. JohnCrawford, aSydney-iEgye-
tem mezõgazdasági és környezetvédelmi
karának professzora komoly szakmai ku-
tatásaszerintbolygónkrólévente75milli-
árdtonnatermõföldtûnikel,80%-apedig
többé-kevésbé károsodott. Dr. Gyulai
Iván,az"ÖkológiaiIntézetaFenntartható
Fejlõdésért" igazgatója 2010-ben kiszá-
molta, mennyi idõnk van hátra a termõ
Földön:mindössze60év.Vagyishozzáve-
tõlegmégkétgenerációraelegendõ.AGö-
döllõiAgrártudományiEgyetemfelmérése
kimutatta,hogyélelmiszer-éstakarmány-
növényeink ásványianyag-tartalma 30 év
alatt rohamosan csökkent: a kukoricánál
31%-ra,aburgonyánál9,52%-ra,asárga-
répánálpedig4%-ra.

AzAGRO.biofelhívjaafigyelmetar-
ra,hogynemazélelmiszeriparigyárakban
dõlel,hanemmáratalajminõségemegha-
tározza azt, hogy milyen élelmiszert fo-
gyasztunk. Ezért 2001-es alapítása óta a
cégmagyargyógyszerkutatók,agrárbioló-
gusok bevonásával végez kutatásokat és
folyamatosanfejleszttalajjavítómikrobio-
lógiaimegoldásokat.Azittkészülõvégter-
mékek - mint a többszörösen díjazott
BactoFil baktériumtrágya - a talaj meg-
óvásán,javításántúlazegészségesélelmi-
szerekelõállítását issegítik.Acikkfoly-
tatódikamárciusi"Hírmondóban"

Továbbiinformációk:

AGRO.bio Hungary Kft. (www.agro-
bio.hu)

Sárospataki György, üzletfejlesztési
menedzser (tel.: +36-76/597-530, e-mail:
g yo rgy. s a r o s p a t a k i@ag rob i o . h u ,
sarospataki.gyorgy@gmail.com)

ÉRTÉKEINK
Megtelt érdeklõdõkkel a Tiszakécskei

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

mészetiértékeitversbeszedveagólyáktóla
dinnyéig.Aközönségszintelélegzetvissza-
fojtva figyelte  Festõ-Hegedûs Kármen,
KirsnerMátéésOláhDávid produkcióját.
A települések értéktárgyaiból isnyílt kiállí-
tás.Gyönyörûfûzbõlfontkosarak,bekötött
üvegek, kézimunkák vonzották a tekintetet.
Községünkbõl Kiss László Gábor vasaló
gyûjteményénél,fõlegazidõsebbkorosztály
nosztalgiázott. Czakó Lajos fafaragómíves

munkáit küldte a kiállításra. Szalai Szilvia
nagyrészt vidám hangulatú festményei iga-
zánszépek.MegcsodáltákBimbónéPápaiIl-
diésPápaiFerencnéHímzettéshorgolttex-
tiliáit,cipõit,karácsonyiéshúsvétidíszeit.A
kiállítástfebruár10-iglehetettmegtekinteni.
Köszönjük a résztvevõknek kiállítóknak,
hogyidõt,fáradságotnemsajnálvaöregbítet-
tékszûkebbhazánkhírnevét.-szerk-

Amezõgazdaságnakújraélesztésrevanszüksége



ÉTKEK,TIPPEK,
FORTÉLYOK

Fordítottköleskása
Hozzávalók:20dkgvastag

füstölt szalonna, 12,5 dkg

füstölt tarja, 20 dkg (2 kö-

zepes) vöröshagyma, 20

dkg hántolt köles, 1 púpo-

zott evõkanál jóféle piros-

paprika, 1 mokkáskanál

õröltfeketebors,só,1-1kisebbzöldpaprika

(tévépaprika)ésparadicsom,10-15dkgjó-

féleházikolbász

Aszalonnátésafüstölttarjátfélcentiskoc-
kákra vágjuk.A hagymát megtisztítjuk, fi-
nomraaprítjuk.Akölestmelegvízbenjólát-
mossuk,leszûrjük,lecsöpögtetjük.
Egy lábasban a szalonna zsírját félig kiol-
vasztjuk, a tarját hozzáadjuk, pár percig
együtt pirítjuk tovább. Most kerül bele a
hagyma,amitmegfonnyasztunkbenne,majd
beleszórjukakölest,éskevergetvemegfor-
rósítjuk.
A pirospaprikával megszórjuk, éppen csak
elkeverjük,majdráöntünkkb.1decinyifor-
rásban lévõ vizet. Megsózzuk, megborsoz-
zuk,akiskockákravágottpaprikátéspara-
dicsomotbelekeverjük.Ahogyakölesavi-
zetfelveszi,apránkéntpótoljukforrásbanlé-
võvízzel,éppenúgy,ahogyanarizottótkell
fõzni.Sokszorátkeverjük,átfordítvaazalul
lévõrészt.Mindaddigfolytatjukavízpótlást,
állandó keverésmellett, amíg a köles puha
nemlesz.Akiskockákravágottkolbásztbe-
leforgatjuk,melegentálaljuk.
Tipp: kolbász helyett kis kockákra vágott
virslivagypárizsiiskerülhetbele,mígvege-
táriánusokpirítottgombávalgazdagíthatják.
Jóétvágyatkíván

KenyeresnéZsuzsika
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JANUÁRIDõJÁRÁSA
Sorradõltekmeganépi "jóslatokra"

épülttéliidõjárásielõrejelzések.Nemjött
beaSzentMihálynapikeletiszél,aKa-
talin nap, a sort lehetne folytatni.A Pál
nap viszont igen.Az egész hónapra jel-
lemzõ már-már kora tavaszi idõ 25-én
megszakadt.Azidõjárásitérképekenmár
15-tõl lehetett látni,hogyazóceán felõl
érkezõidõjárásifrontoksorraelakadnak,
feloszlanakakelet-európaisíkságon,már
pedigezaztjelenti,hogycsakidõkérdé-
se, hogy elinduljon a Kárpát-medence
irányába.Ahõmérsékletahónapelejétõl
Nappal5-10Cfokközöttmozgott,17és
20-a között efölé is emelkedett, 20-án
még darvak vonuló csapatát is lehetett
látni-hallani.Azéjszakák is szinte fagy-
mentesek voltak. Majd megindult az
elõbbemlítettfelhalmozódotthidegleve-
gõ hazánk felé, és 23-ától már erõsen
csökkennikezdettahõmérséklet,26-ától
már átment nappal is 0 C fok köré, sõt
többszörnappal is fagyott.Csak február
6-tólkezdettenyhülni.Perszeahideghó-
takarót is hozott, igaz nem sokat, 8-10
cm-nyit.Azértezmégiscsakhóvolt.

Nemvoltkedvezõazenyheidõagaz-
dálkodásnak.A gyümölcsfák nedvkerin-
gésebeindult,amikihathatatermésered-
ményekre. Sajnos az õshonos rovarok
gyengébb egyedei is átvészelik a telet,
noha erõs fagy esetén elpusztulnának.
Igenerõsakullancsfertõzöttség,azeny-
he januárban tömegesen "támadtak". A
néhányfokos fagyok nem tesznek, nem
tettekkártazutóbbiévtizedekbenbeván-
dorolt kártevõkben sem. Az elmúlt né-
hány évben újabb fajjal lettünk "gazda-
gabbak",egymuslincafajjal.Ezekazap-
rórovaroknemvárjákmeg,hogyagyü-
mölcs erjedési stádiumba kerüljön, ha-
nemmárafán,azérõtermésbefurakod-
nak,ésértéktelennéteszik.

Csapadékviszonyok:4-én16mm,5-
én0,4mm,6-án0,2mm,7-én0,1mm,8-
án0,3mm,13-én4,5mm,15-én3,2mm,
17-én1,6mm,19-én4,8mm,20-án0,7
mm,21-én3,2mm,22-én08mm,24-én
5,7mmhó,25-én4,5mmhó,26-án1,2
mmhó,28-án1,6mmhó,29-én1,1mm
hó.Összesen35,5mm.Asokéviátlagja-
nuárban:30mm.Vecsei.

Anyakönyvihírek
Született:KozmaLevente2014.01.27.anyjaneveÁdámAn-
namária
TelekiMira2014.01.30.anyjaneve:JáróRamóna

Elhunyt:ZollerSándorélt60évet

Emlékezés

GömöriBalázs
SzámunkraTesohasemleszelhalott,
Örökkéélnifogsz,mintacsillagok.
Drágajószívét,kétdolgoskezét

ÁlddmegAtyám!
Smiköszönjük,hogyõlehetettami

ÉDESAPÁNK.
Megpihenadolgosjóapaiszív
Áldáséshálaöveziesírt.
Szeretõférjvoltál,drágaédesapa
Bocsánatoscsaládodnakmostaz

Õrangyala.
Eltávoztáltõlünk,életeddelén
Gyõzöttahaláltestednekerején.
Nehézakõ,denehezebbabánat,
BoldogNévnapotdrágaÉdesapám!

Szeretõcsaládod

Múltidézõ

Fel ismeri-e akedvesOlvasóaképen láthatóegykorköztiszteletben levõ
embereket? (TóthIstván,KissSándor(PiciSanyibácsi)ésKovácsIstván
(BaranyiPistabácsi).



KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,
magánszemélyek,Kft-k,Bt-k,
alapítványokrészére,teljeskörû
APEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.

Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyvelést

ígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagért

elmegyek.

Azirodanyitvatartása:hétfõtõl
szombatig8-18óráig.

Telefononegyeztetésalapjáncsak
egyfõtfogadokateljesdiszkréció

érdekében.

Kérem,válasszonengem,hacsaládias
környezetetésnem

"tömeg-könyvelõirodát"keres.

VargánéFarkasháziOrsolya,

Nyárlõrinc,Iskolau.7.,

06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap

Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc
-Munkatársak:CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,Takácsné
KissMárta,VargaBéláné,VarjúnéSzéchenyiMarianna -Szerkesztõség címe:PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -
Tel./fax:76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

Hirdetések
*Háromszobás,gázfûtéses,családiház
eladóSzentkirályonazAlkotmányutca
12. szám alatt. Érdeklõdni: 06 70
9489889telefonszámon.
* Eladó Szentkirály Olaszdûlõben ta-
nyahelyen erdõ, valamint osztatlankö-
zöstulajdonbóla0253/5hrsz-úszántó,
gyep.Érdeklõdnia20/9551507,vagya
06-53/353-079-estelefonszámokon.
*Alkalmigyermekfelügyeletetvállalok
-színház,mozi,bevásárlásidejére.
Telefon:06-20/4967-947

KÖNYVELÉS,ADÓTANÁCSADÁS
Vállalommagánszemélyek,õstermelõk,egyénivállalkozók,

egyesületek,alapítványok,Bt-k,KFT-kkönyvelését,
APEH-ésTBügyintézését,hatóságokelõtti

képviseletüket.

Dobi-KecskésKrisztina
0630/392-8028

mérlegképeskönyvelõ,adótanácsadó

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

Megnyitottamférfi-
nõifodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenvárom
szépülnivágyóvendégeimet.

TiszteltMezõgazdaságiTermelõk,Vállalkozók!

ÉrtesítjükÖnöket,hogytulajdonosváltásmiattaFran-
ciska Input Kft nevemegváltozottORIGO-INPUT
MGKft-re.
TovábbraisvárjukrégiésleendõPartnereinketmegújult,szélesválasz-
tékúnövényvédõszer,vetõmag,mûtrágyakínálatunkkal,kisésnagyki-
szerelésbenis.Igényeseténingyenesszaktanácsadássalállunkrendelke-
zésére.
Mezõgazdaságiinputanyagforgalmazási tevékenységünketKecskemé-
tenaHalasiút19/a.sz.alattikorszerû,nagyobbalapterületûtelephelyen
folytatjuktovább.
Bátmonostoritelephelyünk változatlanul6528Bátmonostor,Széchenyi
utca034/12.hrszalatttalálható.
Igényeikkel, kérdéseikkel, megrendeléseikkel forduljanak bizalommal
szakembereinkhez:
KotvicsZoltán 30/553-9805 MadarassyGábor 30/963-4004
LeviczkyAttila30/299-1611 SchwickerImre 30/974-5224

ORIGO-INPUTMGKft = egy biztos kezdõpont amezõgazdasági
termelésben!

JÓZSIBÁTANÁCSA
Választáselõttösszesúgnakagóbék.AzöregKolomposJózsibáalegtapasztal-

tabbgóbé.Sokféletervethoztak,deJózsibászavadöntött.Atyafiak,aztmondom,
hogyeztaszolgabíróteltesszükanyakunkból.Aznemlehet!-mondtaatöbbség.
Nekünkkönnyen lehet, hamondom.És elmondja Józsi bá, hogy fölléptetikkor-
mánypártiprogrammal.Azállásáróllemond,mertbiztosnaklátjaaképviselõséget,
aztánmástválasztanakmeg,aválasztásnapján.Atervetelfogadták.Aszolgabíró
uratnagytöbbséggeljelölték.Mégazutolsóéjjelisabbanaboldogtudatbanaludt,
hogyõleszaképviselõ.Azállásárólislemondott.Anépmegtisztelõbizalmátésdi-
cséretéttömjéngyanántfogadta.Aválasztásreggelénazonbanláttaasajátlakása
ablakából,hogyazõvezérembereiazellenpártzászlójávalvonulnakföl.Eljöttek
aszolgabíróhoz,ésbejelentettékadolgot,szemébemegmondtákazigazat.Éséner-
renemjöttemrá???.dühöngöttabecsapottszolgabíró,akitõlavidékmegszabadult.
Nemislehetettinstálom,nyugtattamegaközségibíró,merthiszenJózsibácsinál-
taazegészdolgot,snekitöbbeszevan…/Acikka"SzékelyGóbéságok"kiadvá-
nyábólszármazik/


