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SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

Szentkirály Napja

A TAR TA LOM BÓL
• Testületi ülés • Füstöl már a kemencék kéménye • Az év
sportolója • Kirándultunk • Az első apostoli királyunk, Szent
István • Garabonciás diák • Dinnye, dinnye, szentkirályi dinnye
• Egyházi oldalak • Kenyérsütés Szentkirályon • Anyakönyvi
hírek • Iskolai hírek • Okosan éljünk lehetőségeinkkel, erősítsük
egymás tűrőképességét • Térkőgyártás közmunkában

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket

2014. augusztus 24-én
a szentkirályi falunapra.

Program:

Egyházi szertartások:
• 10:00-kor a református templomban isten-

tisztelet

• 10:00-kor a katolikus templomnál templombúcsú: ünnepi szentmise,

körmenet, kenyéráldás

Mûvelõdési Ház:
• helyi gazdák zöldség-gyümölcs kiállítása

• helyi vállalkozók termékeinek kiállítása

• Könyvtár: kiállítás Szent Istvánról és Magyarország Alaptörvényéről

szóló dokumentumokból. Megtekinthető: 13:30 – 16:00 óra és

18:00 – 19:30 óra között

Ünnepi mûsor:
• 14 órától PROMISE Zenekar (ifj. Kovács Gáspár) bemutatkozása:

rock és blues

• 15:30 köszöntő, díjak átadása

• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai

• Kecskeméti Táncegyüttes Nagybetyár Tánccsoport: néptánc

• 20 órától utcabál: zenél a KORONA Zenekar

Egész nap vásári árusok és mutatványosok,
vendéglátásról a „Hétvezér Fogadó” gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk !
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Az ülésen jelen volt 6 képviselő.
Az első napirendi pontban Szabó

Gellért polgármester tett kiegészítést a
nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló rendelet-ter-
vezethez. A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény hatályon kívül
helyezte a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvényt, mely
korábban meghatározta a települési
folyékony hulladékkezelés kötelező
közszolgáltatás szabályait is. A Ht. új
szabályozást alakított ki a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésére, amely ren-
deletalkotási kötelezettséget ír elő a
helyi önkormányzat számára.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy egy
tiszakécskei vállalkozó rendelkezik
engedéllyel, így alkalmas kis
mennyiségű szennyvíz elszállítására.
A képviselő-testület hat szavazattal
megszavazta a rendelet-tervezetet, és
jóváhagyta az ezen feladatok
ellátására Rákóczi István tiszakécskei
vállalkozóval kötendő közszolgálati
szerződést is. Eszerint a vállalkozó
vállalja, hogy a folyékony-hulladékot

elszállítja az év 365 napján, a
bejelentést követő 72 órán belül. A
szolgáltatás díja magánszemély ingat-
lantulajdonosok részére 2014. évben
1500.- Ft/m3 + ÁFA, ami az éves
infláció mértékével emelkedik. (A vál-
lalkozó elérhetősége: 30/953-8906.)

Szabó Gellért polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az
óvoda vezetőjének megbízatása 2014.
július 31-én lejár, ezért az önkor-
mányzatnak az óvodavezetői állásra
pályázatot kellett kiírni. A vezetői kin-
evezés ideje 2014. augusztus 1-től
2019. július 31-ig szól. Hádingerné
Harnos Ildikó pályázó elmondta, hogy
szeretné fejleszteni az óvodát, problé-
mamentessé tenni az óvónők feladatát.
Munkája során a gyermekeket helyezi
előtérbe, a vezetői beosztás miatt nem
szorulnak hátrányba. Szabó Gellért
tájékoztatta a képviselőket, hogy ezen
napirendi pontban titkos szavazással
kell dönteni az óvodavezető poszt
betöltéséről, amelyhez mind a nevelő-
testület, mind a szülők közösségének
támogató nyilatkozata beérkezett. A
képviselő-testület megszavazta a
három tagból álló szavazatszámláló

bizottságot, akik a szavazás
törvényességéről gondoskodtak. A
képviselők egyenként szavaztak, majd
a bizottság megszámolta a szavaza-
tokat, melynek eredményeként 6
szavazattal elfogadták Hádingerné
Harnos Ildikó pályázatát. 

A következő napirendi pont
keretében Kutasi Ferenc alpol-
gármester tájékoztatta a jelenlévőket a
KEOP pályázatról, mely négy
intézményünk, az Óvoda, a
Művelődési Ház, az Iskola és a
Tornacsarnok megújuló energiával
(napenergia) való áramellátását céloz-
za. A képviselő-testület a pályázathoz
szükséges előzetes közbeszerzési
eljárás zárásaként az ajánlatokat
megismerve döntött a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó cég megbízásáról.
Ez a megbízás akkor lép életbe, ha
pályázatunkat támogatásra érdemes-
nek ítélik.

Ezt követően tájékoztatás hangzott
el arról, hogy a szentkirályi temetőben
megtörtént az urnafal felállítása. Az
alapot helyi kőműves mester, Oláh
István készítette, felépítményt egy
dunántúli sírköves, Zsolnai Elemér
állított rá.

A kép vi se lõ-tes tü let július 31-ei ülé sén tör tént

Füstöl már a kemencék kéménye

Elkészült egy 2012. évben benyújtott
pályázat utolsó beruházása, mely magába
foglalta a faluház felújítását, a játszótér
bővítését, a parkosítás, és egy kerti
pavilon elkészítését. A pavilon egy éve
készen van, a hozzá tartozó kemencék ez
év június-júliusban készültek el Cseh

Lajos kemenceépítésre szakosodott
tiszakécskei kőműves mester művészi
munkája nyomán. Az 1,2 millió Ft-ba
került remekbe szabott építmények mind
közösségi, mind magánrendezvények
céljából igénybe vehetők. A kemencék
külső ajtóit Kovács Menyhért készítette.

A sikeres beüzemelés megtörtént, jöhet-
nek nagyanyáink kemencében készített
ételei, sültjei. Azóta már a próbasütés is
megtörtént, igazán nagy sikerrel.
Szándékaink szerint augusztus 20-án a
mi kemencéinkben sült kenyeret
fogyaszthatunk.                         –szerk–

A kész kemencék Az első fűtés Cseh Lajos precíz munkát végzett
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Nem mindennapi kitüntetéssel
büszkélkedhet Imre Leila, júniusban

„ Az év spottolója” kitüntetést
vehette át. Leila rászolgált a rangot
jelentő elismerésre, hiszen kiskora óta
az asztaltenisz (ping-pong) sport
élvonalában szerepel. Míg a korosztá-
lyához tartozó többi fiatal szórakozik,
Ő versenyeken, kemény edzéseken
vesz részt nap, mint nap, Szentkirályi
lakhelyén alig tartózkodik, állandóan
úton van. Szobájában alig van hely,
ahol ne lenne érem, vagy kupa a
sikerekről.  Bejárta már a fél világot,
megismerkedett más népek kultúrájá-
val. Ez évben Kanadában,
Olaszországban, Szlovákiában
versenyzett, a múlt év végén Iránban
járt. Nagy kihívás számára az augusz-
tusi Nanjingi /Kína/ Ifjúsági Olimpián
való részvétel, ahol hazánkat, mint női
asztalteniszező versenyző egyedül
képviseli. Természetes, hogy a vegyes
páros mérkőzéseken is szerepel, egy
szolnoki fiatalemberrel Szudi Ádám-
mal az oldalán. Az olimpikonok
eskütétele július 31-én volt az Larusz
Rendezvényházban, ezután edzőtábor
következett Szekszárdon, majd

augusztus 10-én irány Kína. A kitűnő
sportoló nem titkolta, hogy többször
megkörnyékezték külföldi klubok,
hogy szívesen látnák az ő színeikben
versenyezni. Leila nem kívánja elhag-
yni az országot, tovább gazdagítja a
magyar sportolók sikereit. Ehhez
kívánunk erőt, egészséget, kitartást, és
természetesen sok-sok kitűnő ered-
ményt.   Vecsei

AZ ÉV SPORTOLÓJA

Az érem magáért beszél

A kupatenger egy kis részlete

Július 11-én kirándulni voltunk az
önkormányzat alkalmazottaival:
hivatali dolgozók (még Tiszaugról is),
tanyagondnok, szociális gondozók,
takarítók, közművelődés felelősei,
nyugdíjasok.

Utunk során megnéztük a gödöllői
Grassalkovich-kastélyt és az újonnan
felépített Szentháromság-templomot.
Ezek után sétáltunk egyet Gödöllő
főterén, nagyon szép és rendezett
város, rengeteg látványossággal. Az

eső kitartóan esett, mégis felbátorodva
neki indultunk a Rám-szakadék
túraútvonalának. Dömösről indult
túránk, még száraz időben, mit sem
sejtve az ezek után ránk váró
próbatételekről. Mindenki lelkesen
vágott neki az ismeretlen hegyi utak-
nak. Már fele út felé tartottunk, amikor
az időjárás meggondolta magát, ugya-
nis elkezdett esni az eső. Nagy

nevetés, mókázás és csúszkálás során
végül mindenki épségben, de bokáig
elázva és fülig sárosan ért le a hegyről. 

Az eső ellenére, vagy éppen annak
köszönhetően jókedvűen és kelleme-
sen elfáradva tértünk haza. Ezúton
szeretnénk megköszönni a
szervezőknek ezt a felejthetetlen kirán-
dulást.

Vörös Boglárka

Kirándultunk

Leila az eskütételen az olimpiai
egyenruhában a kiutazók tablója

előtt
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A dicső emlékű Árpád-házi
dinasztiából származó fejedelmek és kirá-
lyok több mint 400 éves uralkodásuk
során sok-sok maradandó alkotást és
emléket hagytak az utókorra. A sok kiváló
uralkodó sorából is messze kimagaslik
államalkotó és egyházszervező királyunk, 

I. István. Első királyunk szerencsés
volt abban, hogy édesapja, Géza nagyfe-
jedelem megkezdte a nyugati
kereszténység alapjainak lerakását. Az
alap és a megalkotott mű szilárd lett, ugya-
nis ellenállt minden külső támadásnak és
belső lázadásnak. Több mint ezer év óta
tagja hazánk az európai egyházi és világi
közösségnek!

István ifjú korában gondos nevelésben
részesült. Nevelői és oktatói felvértezték
mindazzal az ismerettel és tudnivalóval,
ami az uralkodáshoz szükséges. Apja ide-
jén keresztelkedett meg, s az István nevet
vette fel. Házasságot kötött a bajor királyi
családból származó Gizellával. 

Géza fejedelem 997-ben meghalt, így
fiára maradt a megkezdett munkásság
folytatása. Ebben segítségére voltak a nyu-
gatról érkezett hittérítők, valamint a nyu-
gati keresztény vallást választó magyarok
is. A hatalomra lépő Istvánt kezdetekben a
pogány magyarok nagy csoportja nem
támogatta. Sőt, Koppány herceg
vezetésével ellene lázadtak. A helyzet
komolyra fordult, mivel Koppány seregév-
el megindult Somogyból a Balaton
felvidékre. Esztergomot tervezte elfoglal-
ni. Természetesen István tábora sem
tétlenkedett. Az özvegy fejedelemasszony,
Sarolt és a főurak jelenlétében felövezték
Istvánt. A gesztussal jelezve, hogy
töretlenül bíznak benne, felsorakoztak
mögé. Serege pedig készen állt a nyugati

kereszténység és az új rend megvédésére. 
A Koppány vezette had és az István

által vezérelt keresztény magyar sereg
Veszprémtől északra ütközött meg. Az
összecsapás hatalmas volt, hiszen a régi
rend, a pogány szokások hirdetői, illetve
az új, keresztény vallás hirdetői küzdöttek
meg egymással. A rendkívül véres
ütközetben Koppány elesett, hívei megfo-
gyatkoztak a csatában. 

István vitathatatlanul nagy győzelmet
aratott ellenfelén. Elrettentésül, hogy így
jár mindenki, aki a központi hatalomra
kardot emel, Koppány testét felnégyelték,
és 1-1 vár kapujára kitűzték. Koppány
legyőzése után foghatott hozzá István
fejedelem az állam szervezéséhez. Addig
ugyanis a különböző törzsekre épült a
fejedelmi akarat végrehajtása. A központi
akarat és hatalom gyakorlása várm-
egyéket, várispánságokat hozott létre. A
vármegyék élére várispánokat nevezett ki.
Az államszervezet kiépítésével
párhuzamosan folyt az egyházi
szervezetek (érsekségek, püspökségek)
létrehozása. Összesen tíz egyházmegyét
(benne két érsekség: Esztergom és
Kalocsa) teremtett.

Közben követeket küldött Rómába a
pápához. II. Szilveszter koronát küldött
Istvánnak, amivel 1000 karácsonyán királ-
lyá koronázták egyházi és világi pompá-
val. Ez még nagyobb lendületet adott a
további munkásságához. 

Az államszervezetben a király után a
legmagasabb tisztsége a nádornak volt. Az
uralkodó létrehozta a Királyi Tanácsot,
amelyben a legfontosabb katonai, egyházi
személyek vettek részt. Abban az időben a
királyi udvar még nem rendelkezett
állandó székhellyel, hanem járta a várm-

egyéket. Az udvar személyzete ott
fogyasztott, ahol éppen székelt a király
udvartartása.

A király törvényeket alkotott, szigorú
rendeleteket bocsátott ki, értékálló pénzt
veretett, adókat vetett ki.

A király főkegyúri hatalmával élve
tovább folytatta egyházépítő munkáját.
Szerzetesrendeket hozott létre,
kolostorokat alapított. Minden tíz falu
köteles volt templomot építeni. A lakosság
szinte minden tagja – kivéve a tűzőrzőt –
köteles volt vasárnaponként templomba
járni.

István király nagy művét befejezve,
1038-ban halt meg, a székesfehérvári bazi-
likában temették el. Maradandó tetteiért
1083-ban szentté avatták.

Az I. (Szent) István által alkotott
Magyar Királyság, igaz más megnevezés-
sel, és Trianon által megcsonkítva, ma is
megvan és szilárdan hirdeti létrehozója
éleslátását, nagyszerű és időtálló tetteit.
Szent István király halhatatlan művét az
utókor örökké hirdetni és őrizni fogja,
amíg magyar ember él a Földön.

Szentkirályon, a Szent István téren
1989. augusztus 20-a óta áll első királyunk
szobra. Sőt, a katolikus templomban évek
óta őrzik Szent István csontereklyéit is. A
Szentkirályi Ásványvíz Kft kápolnájában
megtalálható a Szent Korona herendi
porcelánból készített hű másolata.

Szentkirály lakossága minden augusz-
tus 20-án, illetve ahhoz legközelebb eső
vasárnap ünnepi szentmisével (isten-
tisztelettel), körmenettel, búcsúval és
különböző mulatságokkal emlékezik első
királyunkra. Szentkirályon maradandó és
szép hagyománya van Szent István király
kultuszának.                    Kenyeres Dénes

Az első apostoli királyunk, Szent István

Negyedszázadok sorában 

Bizony, a régi mondás szerint addig él
egy ember, amíg emlékeznek rá. Hát
emlékezzünk Zám Tiborra (1929-1984),
aki élete utolsó éveiben községünkben élt.
Itt ismeretségeket, remélhetőleg helyi
olvasókat is talált; országosan pedig szo-
ciográfusként és szépíróként is – hírnevet.
Szabadságra vágyott, ezért egy egykori
tanyai népiskola épületébe költözött
községünk külterületén. A szabadságra
vágyott kifejezés kettős értelmű, hiszen
személyes életében is erre vágyott a városi
élet romboló levegője után is, de országosan

is, hiszen szociográfiai kutatásai során meg-
találta a kádári korszak jellemzőjét: a
közömbösséget, a közönyt, amelynek ellen-
szere a szabadságban kibontakozó cselekvő
részvétel a kisebb és nagyobb közügyekben.
Ma már az új és újabb nemzedékek számára
szükséges ez utóbbit tudatosítani, hiszen
közülük sokan egyáltalán nem ismerik, s
nem hiszik el a boldogtalan szochazás világ
rémségeit.

Zám Tibor írásait ma is érdemes olvasni.
Miért is, kérdezhetné, mondjuk egy ifjú
reménybeli olvasó. A Tanyabejáró című
kötet (1977) előszavában így vall magáról:
„stíluseszményem a rövidségre, tömörségre

való törekvés.” Ez üdítő dolog a locsogó-
fecsegő világban, amikor boldog-boldogta-
lan könyvet ír húszévesen az élettörténetéről
vagy arról, miként is ejtette le mobiltelefon-
ját.

Ugyanezen előszóból megtudhatjuk,
„hónapok munkájába telt egy-egy tanul-
mányhoz összehordani az anyagot,
helyességét ellenőrizni; még így sem
bizonyos, hogy minden adat és részmegál-
lapítás pontos, kétségbevonhatatlan.”

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Folytatás a következő számban.

GA RA BON CI ÁS DI ÁK
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Figyelem!
A tankönyvek átvételének

időpontja: 2014.augusztus 27-
28. 9-16 óra között. Kérjük min-
denki hozza magával a befizetést
igazoló csekket vagy az ingye-
nességre jogosító igazolást.

A Szentkirályi Általános Iskola

tanévnyitó ünnepségét
2014. augusztus 31-én, vasárnap 17 órakor 

tartja az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!

Piacokon, útszéleken, üzletekben
dinnye hegyek. Az igazi szezon
közepén vagyunk. A községünkben
termesztett dinnyének messze földön
híre van, kiváló izéről ismerik ország-
szerte, és Európa több országában. Sok
árusnál az is Szentkirályi dinnye, ami
soha nem látott Szentkirályi földet. Ma
már csak intenzív körülmények között
érdemes dinnyetermeléssel foglal-
kozni, mondja Bencsik István
Szentkirály legnagyobb dinnye-
termelője. Az őstermelő 6 hektáron ter-
meli a valóban finom mézédes
görögdinnyét. Elsősorban a savanyú
laza szerkezetű erdei talajok jönnek
számításba. Sajnos ezekből egyre
kevesebb van, mert áldozatul esnek az
erdőtelepítésnek. A munkák szezonális
részében a család minden „ráérő” tagja
kiveszi a részét a munkákból. A
magozás, a palántázás, kapálás, az
érett dinnye szedése szállítása jó
fizikai kiállást igényel. Bencsik István
saját gyökerén neveli a dinnye palán-
tákat, természetesen tapasztalatok
alapján kiválasztott fajtákból, LADY,
LENTUS, NOSZTALGIA. Tápanyag
ellátásra elsősorban istállótrágyát
használ. Ekkora terület vízellátását
véletlenre bízni nem lehet, csepegtető
öntöző rendszer van kiépítve. A gon-
doskodást ez évben is meghálálta a
dinnye. Darabszámra kevesebb van,
azonban egyformán jól fejlettek,
ízletesek. Az értékesítés tudománya
legalább annyira fontos, mint a ter-
mesztésé, mondja István. Bencsikék
dinnyéjét meg lehet találni a Kecske-
méti piacon, a Szentkirályi árusító
helyen, a falut átszelő nagyforgalmi út
mellett, a Budapesti elárusító helyen,
viszonteladók révén az ország több
pontján. Kamionba rakva jut még a
balti államokba is. Kedves István!
Kívánjuk, hogy sok-sok évig járuljon
még hozzá a szentkirályi dinnye
hírnevének megőrzéséhez. V.F.

Dinnye, dinnye, Szentkirályi dinnye!



Államalapító Szent István királyunk
életén gondolkozva talán legelsőként az
jut eszembe, hogy ez az ember bátor
volt. Rengeteg egyéb jelzővel lehetne őt
illetni, de talán a bátorságot emelném
ki.

Képzeljük el az első ezredforduló
utáni időszakot. 

Még azt sem tudja István, hogy mi is
lesz ebből a nemrég letelepedett népből.
Egy helyben és együtt tudnak-e marad-
ni, ellen tudnak-e állni a többi népcso-
port erejének, nem akar-e a hajdani
törzs nagy része tovább vándorolni? Mi
fogja őket összetartani, ha jönnek a
nehézségek? Nem fognak-e beolvadni
más népekkel? Lehet-e rájuk egy állam-
rendet alapozni? Megmarad-e a
kultúrájuk, nyelvük? El fogják-e őt
ismerni vezetőjüknek?…

Szóval ott állt István egy csomó
kérdéssel és nehézséggel és egyszer
csak neki kellett irányítani ezt a népet.
Neki kellett mindenkire vonatkozóan
döntéseket hozni, neki kellett mega-
lapozni nem csupán a maga és családja,
hanem a népe, s benne minden egyes
személy jövőjét. Nagy teher lehetett.

Biztosan voltak elképzelései, biz-
tosan ismerte más uralkodók történeteit,
módszereit, de azért nekifogni egy
állam létrehozásának többet kíván. Azt
hiszem, csak úgy tudott ehhez kellő
bátorsággal nekikezdeni, hogy bízott
valaki másban is önmagán kívül. Már
kiskorában megismertették egy olyan
Hatalommal, aki felette van minden
földi uralkodónak, és aki olyan országot
alapított, amelynek soha nem lesz vége.

Igen, Istenre bízta magát és országát, és
soha nem felejtkezett el arról, hogy ő
csak „társuralkodó” itt a Kárpát-
medencében. 

Legyen Szent István példa szá-
munkra, hogy bármibe is fogunk, bármi
is nehezedik a vállunkra, Istenre bízzuk
tervünket.

A mag nem tudhatja, hogy mi fog
történni; a mag soha nem látta még a
virágot. És a mag el sem hiszi, hogy ott
rejlik benne a gyönyörű virág
lehetősége. Hosszú az út, és mindig biz-
tonságosabb inkább el sem indulni rajta,
mert az út ismeretlen, és semmit nem
lehet garantálni. Ezer és egy veszély
leselkedik az úton; csapdák és kelepcék
szegélyezik mindenfelé - a mag a
kemény maghéjba rejtve biztonságban
van. De most tesz egy próbát: összesze-
di magát, ledobja magáról a biztonságot
jelentő kemény burkot, és elindul. A
küzdelem azonnal elkezdődik: a kín-
lódás a talajjal, a kövekkel, a sziklákkal.
És amilyen kemény volt a mag, olyan
lágy lesz most a csíra, s a törékeny
növényre ezerféle veszély leselkedik. A
mag eddig biztonságban volt, akár ezer
évig is biztonságban lett volna - a csíra
számára azonban rengeteg a veszély. De
a csíra elindul az ismeretlen felé, a nap
felé, a fény forrása felé, anélkül, hogy
tudná "hová?" és "miért?" Hatalmas
keresztet kell cipelnie, de a magot
megszállta egy álom, és ezért nekivág
az útnak. Ugyanilyen az ember útja is.
Nagyon viszontagságos. Sok bátorság
kell hozzá.

Tűz Tamás: Szent István király

Jól megjelölte ezt az ezredévet: 
kereszttel írta rá kemény nevét, 
mint halhatatlan győzelmi ék. 
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban 
vetette el az épülő falakban 
toronyszökkentő, férfias hitét. 

Amint alázatát mindegyre inkább 
úrrá emeli roppant erején, 
a bércre hág s egy országon tekint át, 
hol hajnalpírban reszket még a fény. 
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég 
s virrasztva várja népe ébredését 
a századok szélfútta reggelén. 

Nem tétován, de biztos mozdulattal 
lendül előre tervező keze, 
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal 
a forró puszták zendülő szele. 
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba 
s pillantásával féltőn átkarolja 
a frissen szántott szűzi földeket. 

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, 
hogy megkösse a rónák vad porát, 
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb 
s hogy mindenki meglelje otthonát. 
Áldott szigor, rendet hozó szelídség! 
Arany szív, mely eltékozolja kincsét, 
hogy új szívekben ragyogjon tovább! 

Hát róla zengjen most a lelkes ének! 
Uram, téged dicsérünk általa, 
mert ő volt a te választott edényed, 
apostolod; híved s a föld sava. 
És ő volt ama bibliai sáfár; 
kire be jó, hogy éppen rátaláltál, 
midőn megvirradt napunk hajnala! 
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KATOLIKUSÉLET

Ka len dá ri um: 2014. augusztus 15. – szeptember 15.

• Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király ünnepe
• Augusztus 25. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen a napon reggel 7 órakor lesz az első szentmise, míg az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melynek

szónoka Dr. Tóth Tamás atya, a római Magyar Intézet rektora. A hagyományok szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül sor a kenyéráldásra
és a hősi emlékműnél történő megemlékezésre is.

• Szeptember 8.: Kisboldogasszony, Tanévnyitó Veni Sancte
• Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása

Szent István király ünnepére
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

Lázár, jöjj ki!

Üzenetet küldtek azért a
nővérek hozzá: Uram, íme, akit
szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt
meghallotta, azt mondta: Ez a
betegség nem halálos, hanem az
Isten dicsőségére van, hogy általa
megdicsőüljön az Isten Fia. Jézus
pedig szerette Mártát és annak
nővérét és Lázárt. Amikor viszont
meghallotta, hogy beteg, két napig
azon a helyen maradt, ahol volt.
(János 11,3-6)

A történetet ismerjük, mire
Jézus odaér Lázár már négy napja
halott, de Jézus feltámasztotta őt a
halálból. Emberi értelemmel
felfoghatatlan volt akkor: miért
nem ment Jézus segíteni azonnal a
beteg barátján? Talán nem érdekli
őt a sorsa? Nem szereti őt? De az
ige azt írja:  „Jézus pedig szerette...
Lázárt". Márta megjegyezte
Jézusnak: "Uram, ha itt lettél volna,
nem halt volna meg a testvérem."
De Jézusban Isten értelme volt, és a
Szentlélek megmutatta Neki a tel-
jes képet, és nem csak a jelen prob-
lémáit látta, hanem hogy az Atya
Isten hogyan fogja magát
megdicsőíttetni ebben a tragikus
eseményben. Gyötrő lehetett a
testvérek várakozása: mikor jön
már Jézus, hogy segítsen, hogy
gyógyítson. de nem jön... túl későn
jön. Isten azonban soha nem késik.
És meg van rá az oka, ha látszólag
késik: "monda nekik Jézus: Lázár
meghalt. És örülök, hogy nem
voltam ott, ti érettetek, hogy hig-
gyetek. De menjünk el ő hozzá!"
Isten abban dicsőül meg, amikor az

emberileg megoldhatatlan prob-
lémákat megoldja. 

Amikor a reménytelenből
reményt fakaszt, a halálból életet.
Ez hitet eredményez, megerősít.
Milyen nagy a mi Istenünk és
milyen véges a mi felfogásunk!
Mennyire szükségünk van Őreá, és
mennyire nem úgy segít, ahogy mi
elgondoltuk, hanem sokkal hatal-
masabb és dicsőségesebb módon!
(Prókai Árpád)

A hónap gondolata:
A Szentlélek nemcsak bűnirtó

tűzként akar hatni bennünk, hanem
szívünket a Krisztusért lángra
gyújtó tűz gyanánt is.

Hírek

Elmúlt nyári időszakunkban az
Istentiszteleteken vendég
igehirdetőket hallhattunk, a
lelkész család szabadsága alatt.
Örömmel hallottuk az igét: Szabó
Gábor tiszteletbeli esperes úrtól,
Tubak János – lakiteleki teoló-
gustól, Pálóczy Károly – nyugdí-
jas lelkipásztortól, Tóth János –
lelkész-szupervizortól és nem
utolsó sorban Pungur Béla –
kecskeméti nyugdíjas lelkipász-
tortól. Nagyon köszönjük ezúton
is a szolgálatukat!

NAPKÖZIS HITTAN
TÁBOR lesz gyülekezetünkben
2014. augusztus 11-15. között a
szentkirályi református templom-
parkban.

A tábor célja: közösség
egymással, kicsinységünkben
megéljük, hogy sokan is tudunk
lenni. Játék, kirándulás, sport,
éneklés, bibliai történetek feldol-
gozása, kézműves foglalkozás. 

Naponta hétfőtől péntekig  9-
16 óráig tart a program. A hittanos
tábor játékos időtöltés a
gyerekeknek, a hosszú nyári
szünetben. Imádságot,
adományokat, kétkezi segítséget
szeretettel fogadunk a tábor
lebonyolításához!

A hetet augusztus 16-án
szombaton szülőkkel közös csalá-
di nappal zárjuk.

CSALÁDI NAP –
GYÜLEKEZETI NAP

Augusztus 16. szombat 10
órától 
Program: 
- közös bográcsos, tárcsás sütés-

főzés
- szabadtéri játékok együtt
- beszélgetés, közös ebéd
- napközis hittan táborzáró áhí-

tat
- a lelkipásztor család amerikai

útjának élménybeszámolója
Mindenkit szeretettel várunk,

gyülekezeti tagokat, egyedülál-
lókat is, nem csak a családokat! 
• Augusztus 17. vasárnap –

Újkenyéri hálaadó
Istentisztelet úrvacsorával, 10
órakor

• Szeptember 7. vasárnap –
Évnyitó Istentisztelet



Még ma is emlékszem arra, hogy
gyermekkoromban Édesanyám –
mint minden tanyai parasztasszony –
rendszeresen otthon a konyhából
sütötte a belső szobában lévő, úgyn-
evezett búbos kemencében a
házikenyeret. Ez rendszerint
kéthetente megismétlődött. Mindig
négy egész, 3 kg-os (nagy) kenyeret,
s egy kiscipót sütött. Ezt úgy válto-
gatta, hogy egyik alkalommal
kiscipó volt, máskor meg lángos.
Sőt, ha valamiért korábban – disznó-
tor, lakodalom, nyári gépelés, név-
és születésnap – sütött a két héten
belül, akkor még volt szikkadt
kenyér, s abból meg pirítós kenyeret
sütött, szintén a kemencében.

Arra is nagyon ügyelt, hogy
mindig hétköznap legyen a kenyér
kisütve, de pénteken sohasem sütött
kenyeret, mivel Jézust pénteken
szögezték keresztre, s ezt a napot ő
is tiszteletben tartotta.

A kenyérsütés két fontos moz-
zanatot ölelt fel.

A kemence megfelelő
hőmérsékletre való felfűtését, és a
kenyértészta előkészítését, beda-
gasztását. Ezeket a dolgokat
általában édesanyám végezte, igaz
előfordult, hogy édesapám fűtötte fel
a kemencét. Azért kapott kiemelt
szerepet a kenyérsütés, mert a család
étrendjének legfontosabb,
nélkülözhetetlen része a mindennapi
kenyér volt. Ez volt a család fő
eledele. A tésztaétel kivételével min-
den alkalommal kenyér került az
asztalra, de a határban dolgozók
tarisznyájába is.

A kenyértészta bedagasztása előtt
anyám először kovásszal úgyn-
evezett smolka-t készített (ez volt a
magkovász). Ezek apró kis
„nyerskenyér” (morzsoltka) gom-
bóckák voltak, amit megszárítva
vászonzacskóban hónapokig lehetett
tárolni. A morzsoltkával kelesztette
anyám a kenyértésztát úgy, hogy a
kenyérsütés előtti napon déltáj körül
a morzsoltkát langyos vízben beáz-
tatta, este átszűrte, majd ezt langyos

vízzel és liszttel elkeverve készítette
el a kovászt, ami reggelre megkelt. A
kenyér dagasztása sós vízzel addig
tartott, amíg meg nem felelt a házi-
asszony érzéseinek, tapaszta-
latainak. A dagasztást abbahagyta,
majd az előre elkészített szakajtókba
rakta az így jó összegyúrt tésztát.

A szakajtóba annyi masszát
(tésztát) rakott át, amilyen méretű,
súlyú kenyeret akart sütni.

A kemence tisztításához a
szüleim a szénvonót használták,
amivel az elégett hamut húzták ki,
míg a tüzet piszkafával egyengették.
A kemence alját vizes cirokseprővel
seperték fel, hogy a kenyér (cipó)
alja tiszta legyen, s ne szénporos. A
kemence száját TÉVŐ-vel – egy
vastag pléhből készített lemezzel –
zárták le. A szakajtóból a tészták a
felfűtött kemencébe kerültek a
sütőlapátról. A lapáttal kihúzott, sülő
kenyeret anyám több alkalommal
kihúzta, vízzel fröcskölte le, vagy
vizes kefével kente át, hogy a kenyér
pirosra és ropogósra süljön. Persze
azt is ellenőrizte, nehogy megégjen a
kenyér!

Nálunk az ilyen alkalom mindig
szertartásos volt, valamilyen oknál
fogva különös jelentőséget tulaj-
donított a család apraja s nagyja a
kenyérsütésnek. Alig vártuk, hogy
kisüljön az új kenyér, s a cipót máris
fel kellett vágni, hogy mi gyerekek
mielőbb megkóstolhassuk.

Még ma is számban van ennek a
fantasztikusan finom, meleg, zam-
atos házikenyérnek az íze, melyet jó
anyánk sütött a család számára. Nem
hiába kezdte korán az ilyen napokat,
mindig finom kenye-ret sütött a szá-
munkra. Érdekes, hogy az a kenyér
nem száradt meg, még két hét múlva
is el tudtuk fogyasztani. Nem
dohosodott, és nem is büdösödött
meg. A kenyérsütésnek még annyi
haszna is volt, hogy akkor a szoba is
fel lett fűtve, s melegben volt az
egész család. A parasztkemencét
nemcsak kenyérsütésre használták,
téli és hűvösebb időszakban

általában azzal fűtötték fel a szobát.
Ez könnyű is volt, mert a tanya körül
mindig volt elég tüzelőanyag.

Amikor 1961-ben elköltöztünk
Szentkirályról Kecskemétre a Vacsi-
hegybe, Édesapám ott is épített egy
különálló sütőkemencét, s anyánk
még évekig ott is sütött házikeny-
eret, mondván: sokkal jobb az, mint
a városi bolti kenyér. Ez tényleg
igaz, mert a valódi parasztke-
mencében sült kenyér íze, zamata
mindennél finomabb.

Amikor a nagy család évente
egy-két alkalommal összejön, még
most is felelevenítjük, hogy Éde-
sanyánk hogyan sütötte a friss, zam-
atos, illatos házikenyeret. Mi soha
nem feledjük el az ő munkáját,
melyet a család részére, a család
összetartozásáért tett. Sőt még egy-
két szakajtó is megvan, amelybe a
kenyértésztát rakta a kisütés előtt.
Mi minden morzsát, minden szelet
kenyeret felhasználtunk mindig,
nem ment veszendőbe. Anyánk
mindig azt mondta, hogy az Isten
adta nekünk ezt a finom kenyeret, az
embernek nincs joga elpazarolni.
Valahogy ezt az intelmet az egész
család megfogadta, s jól alkalmazza
ma is.

Kenyeres Dénes
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Kenyérsütés Szentkirályon

Anya köny vi
hí rek

Házasságot kötött

Bozsik Terézia Ildikó és
Kecskés Árpád 2014. július
28-án

Született

Dudás Sándor
Máté
2014. július 03. anyja neve:
Gyulai Petronella



Az idei napközis tábor az idén is
három hétig tartott a szentkirályi
iskolában.  Ezidő alatt több mint 50 tan-
uló vett részt a tábor munkájában, ami
leginkább kézműves foglalkozásokból,
kirándulásokból és strandolásból állt. Az
idén is nagy sikere volt az „ottalvós
estének”, melyet éjszakai túrával szí-
nesítettek a pedagógusok. 
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ISKOLAI HÍREK — Napközis tábor 2014.

A kézműves foglalkozások egyikén
ilyen festett lufifej készült.

Czakó Lajos tanyáján a program a fafaragás volt, melyből a lányok is
kivették a részüket

Nagyon szép szalvétaképek készültek

borús idő ellenére az idén is volt evezés Tiszaugon
A gyerekek íjjal bánni is

megtanulhattak.



Régi bölcs mondás, hogy a paraszt
embernek a főnöke az időjárás. Ez az idén
erősen beigazolódott, hiszen a tavaszi rend-
kívüli csapadékhiány okozta kilátástalanság
teljesen megváltozott, a május szinte min-
dent helyrehozott. A gazda, aki odafigyelt a
gabonája fejlődésére, megfelelő tápanyag-
ellátást biztosított, szükséges
növényvédelemmel látta el a növényeket,
elfogadható termést takarított be, persze ha
sikerült időben betakarítani. Az aratás
közbeni eső viszont jó kukorica- és
napraforgóterméssel kecsegtet. Az utóbbi

két hónap csapadéka egyáltalán nem
kedvezett a szőlő és a paradicsom
fejlődésének, intenzív növényvédelemmel
lehetett csak megmenteni. A téli-tavaszi
csapadékhiány nem pótlódott, azonban
annyi mindig esett, ami a növények
ellátását biztosította. Sajnos a talaj alsóbb
rétege 1. méter alatt még mindig
vízhiányos. Érdekes, hogy a rekettyésben
jelentős víz van. Valószínű, hogy a szen-
nyvíztisztító derítőjeként használt Peitsik
csatorna állandó víztartalma megemeli a
környék talajvíz szintjét. Hőmérséklet

szempontjából rekorddöntés nem volt.
Átlagosnak mondhatjuk a hónapot.
Elviselhető meleg 5-7, és 15-20-a között
volt, néhány fokkal 30 C felett. Hűvös volt
11-én, 21 C fokot mutattak a hőmérők.
Csapadék szempontjából nem panaszkod-
hatunk, volt bőven. Csapadék viszonyok: 2-
án 1,3 mm 8-án 9,6 mm 9-én 1,3 mm 10-én
11,6 mm 11-én 22,3 mm 22-én 73,6 mm 23-
án 1,1 mm 27-én 11,5 mm 28-án 2,9 mm
30-án 12,2 mm 31-én 32,3 mm. Összesen:
179,7 mm.

Bizony több hónapi csapadék esett.  A
sokévi átlag: 61 mm. 

Vecsei.
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Az utóbbival kezdem.
Júliusi lakossági fórumunk egyik témá-

ja volt a szennyvízkezelés szolgáltatói
tapasztalatainak megosztása a hallgatóság-
gal, amit Nádasdi Ábel, a Bácsvíz
munkatársa ismertetett. Alapvetően nem
szemrehányás volt a hangjában, hiszen a
Bácsvíz elég nagy cég ahhoz, hogy
területén sok furcsaság előforduljon.
Inkább saját meglepődéséről beszélt, a
hallgatóság többségének arcán azonban a
döbbenet, némelyekén viszont a düh kife-
jezése jelentkezett. 

A történet röviden annyi, hogy mintegy
két hónappal ezelőtt az elektronikus
távvezérlő rendszer dugulást jelzett a szen-
nyvízcsatorna hálózatban. Hamar kiderült,
hogy a baj nagyobb, mint hitték, ugyanis a
Dózsa György utca végén lévő végátemelő
akna szivattyúja beszorult. Akkor döbben-
tek csak meg igazán, mikor kiemelték,
ugyanis a megrekedést szilvamag okozta. 

Ez a nagy teljesítményű szivattyú
végzi a belterület egészéről a végaknába
lejtetett szennyvíznek a tisztító telepre jut-
tatását, és holmi szilvamag nem volna
szabad, hogy kifogjon rajta. Csakhogy
ezúttal olyan tömegben került a csator-
nahálózatba az apró magocska, amire nem
lehet sem szivattyút, sem csövet méretezni.
Merthogy a telepre vezető nyomócső is
eldugult. Ennek kitakarítása után derült ki,
hogy valaki csúf tréfát űzött töméntelen
mennyiségű szilvamag csatornába
öntésével. A csövek kitisztítása magas
nyomású vízsugárral történt, amelynek
során túlnyomás és vákuum egyaránt
keletkezik a csatornarendszerben. A
művelet késő estére sikert hozott, ám hogy
ez milyen közvetlen hatást gyakorolt a
környező fürdőszobákra, azt a végakna
közelében lakóktól bárki megtudhatja.

Ez a magyarázat a hallgatóság soraiban
ülők dühére, ugyanis a fürdőszoba
kényszerű felmosásának, fertőtlenítésének,
a lakás napokon át való szellőztetésének
okát tudták meg. Az előadó meglepődése
pedig azon alapul, hogy négy évvel a rend-
szer üzembe helyezése után, egészen
kiváló mutatókkal a rácsatlakozók számát
és a technológia beválását illetően éppen
Szentkirályon erre nem számítottak. Én
sem! A szivattyú javítása és az egyéb költ-
ségek 675 ezer forinttal növelik az idei
kiadásokat, amit mindenki fizet, és egy
időre oda a renomé.

A lehetőségeinkkel való célszerű
sáfárkodás jó példájaként szeretném
ugyanakkor felhozni a biokazánok
működésbe állítását. 

Ismeretes, hogy tavaly március óta az
Óvoda, a Művelődési Ház, az Iskola és a
Tornacsarnok gázkazánjai már csak bizton-
sági tartalékként léteznek, a fűtést három
faapríték kazán biztosítja. Az első volt a
2013 júliusától 2014 augusztusáig tartó
időszak, amikor végig ezekkel a
kazánokkal fűtöttünk. A gázfogyasztás
alakulása az alábbi diagramon látható.

A bal oldali oszlopok az adott
intézmény 2006 júliusától 2012 augusz-
tusáig mért gázfogyasztásának éves átlagát
mutatja, a jobb oldaliak a múlt év júliusától
mostanáig mért fogyasztást, az első oszlop
százalékában is kifejezve. Számos tényező
játszott persze még közre a szembetűnő
csökkenésben (enyhe tél, épület-
felújítások, fűtési rendszer korszerűsítése,
stb.), de a váltás célszerűsége egyelőre két-
ségtelen. Fontos megjegyezni, hogy az
Óvoda esetében a kisebb visszaesést a
Konyha főzési célú gázfogyasztása mag-
yarázza. 

Nem biokazán fűti ugyan az
Egészségházat, de a fenti egybevetés itt is
jelentős, 59 %-os értéket mutat. Önkor-
mányzati szinten egyébként a hat év átlag-
fogyasztása 50.288 m3, a legutóbbi év gáz-
fogyasztása pedig 15.312 m3.

Köszönet érte településfejlesztőnknek,
a kivitelezőknek, fűtőinknek, a kazánpro-
gram lebonyolításában részt vevő
munkatársaimnak, minden kedves
segítőnek.

Szabó Gellért

Okosan éljünk lehetőségeinkkel, erősítsük egymás
tűrőképességét! (Biokazánok és szilvamag)

JÚNIUS IDőJÁRÁSA



Csirkés-gombás töltött
padlizsán

Hozzávalók: 4 kisebb,
zsenge, hosszúkás
padlizsán, 30-35 dkg
csirke felsőcomb-filé,
20 dkg csiperkegom-
ba, 1 kisebb vörös-
hagyma, 1 nagy gerezd fokhagyma,
késhegynyi őrölt kakukkfű, fél
csokor petrezselyem, 3 evőkanál
olaj, só, őrölt fekete bors, 12 dkg
reszelt sajt (a fele füstölt is lehet), 1
tojás

A padlizsánokat megmossuk, majd
lapjában kettévágjuk. Belsejüket
egy kanállal úgy kaparjuk ki, hogy
a padlizsán „teknőnek” kb. 1,5
centi vastag faluk maradjon.
Utóbbiakat kissé besózva félr-
erakjuk. A csirkehúst 1 centis kock-
ákra, a gombát vékony cikkekre, a
hagymát és a fokhagymát finomra,
a kivájt padlizsánbelsőt 1 centis
kockákra vágjuk.

Egy nagyobb serpenyőben az olajat
megforrósítjuk, majd a hagymát
közepes lángon megfonnyasztjuk
rajta. A csirkét rádobjuk, továbbra
is keverve újabb 3 percig pirítjuk. A
gombát hozzákeverjük, a
kakukkfűvel és a finomra aprított
petrezselyemmel fűszerezzük,
megsózzuk, megborsozzuk, a
padlizsánbelsővel még egy percig
pirítjuk. A tűzről levéve a reszelt
sajt felével és a tojással elkeverjük.

Az ízes húsos gombás ragut a lec-
söpögtetett padlizsánok üregébe
púpozzuk, tepsire fektetjük, tete-
jüket a maradék reszelt sajttal
megszórjuk.

Jó közepesen forró sütőben 15-20
percig sütjük. Köretnek paradic-
somsalátát kínálunk mellé.

Tipp: nem billeg a padlizsán a
tepsin, ha az aljukból egy vékony
szeletet levágunk töltés előtt.

Kenyeresné Zsuzsika
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK

Időutazás a múltba – Sz. Varga János és felesége Kökény Márta

Kép fotóalbumomomból

Térkőgyártás közmunkában

A kistérségi startmunka mintapro-
gram kiterjesztéseként Szentkirálynak a
tavasz folyamán nyílt lehetősége, hogy
pályázzon a „Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás” programelemre.
Ennek keretén belül a
térkőgyártás tűnt a legígérete-
sebbnek, hiszen az itt előállított
térburkoló köveket pl. belterületi
járdáink felújítására tudnánk
használni.

A program támogatja 6 fő
foglalkoztatását, illetve eszközök
beszerzését, melyet azonban
önkormányzati saját forrással is ki
kellett egészítenünk:

- felépítésre került egy 50 m2-
es félig nyitott szín a játszótér
melletti közterületen,

- beszereztünk egy
betonkeverőt, egy rázóasztalt és
kézi szerszámokat, továbbá 500-

500 db tégla- és csont alakú
öntőformát,

- folyamatosan vásárolunk a
gyártáshoz anyagokat: sódert,
cementet, zúzott követ,
képlékenyítő adalékot, for-
maleválasztót.

Reményeink szerint még
ebben az évben az itt legyártott
kővel burkolhatjuk a polgármes-
teri hivataltól a Kossuth utca –
Rákóczi utca kereszteződésig
terjedő járdaszakaszt.
Amennyiben sikeresen működik a
program és a továbbvitelére is

lesz lehetőségünk, távlati tervként
szeretnénk az Ifjúság Lakótelep felé
megtervezett 1,5 m széles gyalogjárdát
is ezzel a térburkoló kővel megépíteni.

-kut-

Munkamegbeszélés, jobbra a száradó
térkőelemek még a formákban.

Az öntőformák töltése a rázóasztalon.
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Hirdetések
* 1560 m2-es építési telek, teljes
közművel, aszfaltos utcában, igény
szerint engedélyeztetett tervrajzzal
eladó! Érdeklődni: 70-319-4675 
* Eladó Szentkirályon, az
Olaszdűlőben, tanyahelyen erdő,
valamint a 0253/5 helyrajzi számú
osztatlan közös tulajdonból szántó,
gyep.
Érdeklődni: 20/9551507, 53/353079
* Szentkirály Felső 55. szám alatti, jó
állapotban lévő tanya egy hold föld-
del eladó. Víz, villany van.
Érdeklődni: 30/441-4554 telefonszá-
mon
* Lakodalmas hűtőkocsi bérelhető.
Érdeklődni: 30/9532-982

Zámbori Il di kó
Szentkirály,

Dó zsa György ut ca 9.

Bejelentkezés:

06-30-267-78-50

Meg nyi tot tam
fér fi - nõi

fod rá sza to mat!
Kellemeskörnyezetbenvárom

szépülnivágyóvendégeimet.

KÖNYVELÉS,
ADÓTANÁCSADÁS

Vállalom magánszemélyek,
őstermelők, egyéni vállalkozók,

egyesületek, alapítványok,
Bt-k, KFT-k könyvelését,

APEH- és TB ügyintézését,
hatóságok előtti képviseletüket.

Dobi-Kecskés Krisztina
06 30/392-8028,

mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó

Megnyílt a

nóri KozMetiKa!
Sok szeretettel várok minden kedves

szépülni, pihenni vágyó vendéget!

Szolgáltatásaim:

- arc-dekoltázs-testkezelések (Ilcsi Szépítő Füvek pro-

fesszionális natúrkozmetikummal)

- ultrahangos kezelés

- mikrodermabrázió (arcon és testen)

- tartós szemöldök-szempillafestés

- gyantázás

- szőkítés

- paraffinos kézápolás

- füllyukasztás (babáknak is)

- műszempilla (soros, tincses, 3D-s)

- smink (nappali, alkalmi, menyasszonyi)

Ajándékutalvány vásárolható!
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig bejelentkezés alapján.

Varga Nóri-Lakitelek, Mikes u.18

Elérhetőség, bejelentkezés: 06 70 413 50 64

„Szépülj Természetesen!”


