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Elűztük a telet?

Február 2-án az iskolai farsanggal egybekötve,
megpróbáltuk a telet elűzni, mégpedig a télbanya elégetésével. A banya elégett, de a bosszúja itt maradt,
utolsó lehelete még telet idéző sóhaj lett, télies napok
jöttek.

Szépkorú köszöntése

HÍRMONDÓ

Boldog Születésnapot
Marika Néni!

Bár saját gyermekkel nem áldotta meg Őt a Teremtő, áldozatos és minden szolgálatra kész szerető lélekkel igen, aki egész eddigi életén át példát mutatott
nekünk emberszeretetből.
December 29-én gyűltünk össze családtagok, barátok és tisztelők, hogy - amint dukál - megünnepeljük
Marika néni 90. születésnapját.
Csendes örömmel fogadta jókívánságainkat, egyetlen fájdalommal a szívében, hogy néhány hónappal
történt elhunyta miatt ikertestvére csak lélekben lehet
velünk.
A vigasság jegyében telt azonban az a délután
olyannyira, hogy még asztalon is táncolt az Ünnepelt!
Nagy örömömre szolgált, hogy köszönthettem és
ezúton is kívánhatom: Isten Éltesse Kedves Marika
Néni!
Szabó Gellért

A TARTALOMBÓL:
Tóth Józsefné, Marika néni is a szépkorúak táborába lépett.
Élete nagy részét a Kossuth majori tanyavilágban
élte, 90. születésnapján fiával és egykori szomszédjával együtt köszöntöttük.
Isten Éltesse, Kedves Marika Néni!
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A képviselő-testület január 24-ei ülésén történt
A képviselő-testület idei első ülését január 24-én tartotta, valamennyi képviselő
jelenlétével.
Az első napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi költségvetése szerepelt.
A polgármester bevezetőben elmondta, hogy aznap tartotta együttes ülését a
testület Tiszaug képviselő-testületével,
amin elfogadták a Közös Hivatal 53,8
milliós költségvetését.
Szentkirályon a közel 408 milliós gazdálkodási főösszeg az előző évben elnyert
és támogatási szerződéssel le is kötött uniós és hazai pályázatoknak köszönhető, ez
magyarázza a 82 milliós előző évi pénzmaradványt, ami teljes mértékben feladattal terhelt. Ráadásul ez még emelkedhet
is, hiszen nyertes pályázataink vannak,
amik év közben indulnak.
A bevételi oldalon az építési telkek
eladásából is terveztünk előirányzatot,
adóbevételeink esetében is enyhe emelkedéssel számolunk. Az önkormányzat működéséhez az állami támogatás részaránya
34 %, és közel ennyi a helyi adóbevételek
aránya is.
Örvendetes, hogy intézményeink biztonságos működtetéséhez van fedezet. Az
előző évihez képest jelentős a személyi
jellegű kiadások növekedése, melynek
kiváltója a minimálbér, illetve a garantált
bérminimum törvényi emelkedése.
Kiugróan magas viszont a beruházások
25 %-os mértéke. Ezen belül tervezzük a
Hivatal udvarán a garázs megépítését, az
Óvoda bővítésével mini bölcsőde megnyitását, földútkarbantartó gépek beszerzését Tiszaug önkormányzatával közösen,
Falubolt építését, a Szociális Szolgáltató
Ház (egykori ÖNO) és az Óvoda energetikai korszerűsítését. Az összes fejlesztési
célú állami támogatás összege 83 millió
forint.
A rendeletet-tervezetet a testület elfogadta.
Második napirendként a Helyi Építési
Szabályzat módosítására került sor.
Amint ismert, pályázatot nyújtottunk
be az egykori futballpályából átminősített
KG övezetű iparterület közművesítésére,
ami sikerrel szerepelt: 168 millió forintot
nyertünk erre a célra. A támogatás azonban csak Gip övezeti besorolásban lévő
területek fejlesztésére fordítható, így az
eddigi besorolás módosítását kellett kezdeményezni. Az Állami Főépítész záró
szakmai véleménye az ülés előtti napokban érkezett meg, ami viszont a módosításban megjelölt önkormányzati területtel

határos védő zöld (VZ) övezet egy 16 x
60 méteres sávjában az eddigieknél szigorúbb előírást tartalmazott, kizárólag erdősítési hasznosítást javasolva.
Az ülésen jelen lévő érintett földtulajdonosok egyike sérelmezte a szigorítást,
kiemelve, hogy a sportpálya iparterületté
minősítésekor sem történt a magántulajdonosokkal egyeztetés a földjeik VZ
övezeti besorolásáról, a mostani korlátozás pedig végképp leszűkíti a hasznosítási
lehetőségeket. A földek így lényegesen
kevesebbet érnek, ami méltánytalanság
velük szemben. Miért nekik kell biztosítaniuk a településrendezési feltételeket az
ipari tevékenységet űző vállalkozók számára, hogy azok ne zavarják a lakóövezetben élőket?
A polgármester jelezte, hogy több
ingatlantulajdonostól érkezett már beadvány a Rendezési Terv módosítására,
ennek azonban egyelőre több akadálya
is van. El kell készülnie a Településképi
Arculati Kézikönyvnek, majd a településkép védelméről helyi rendeletet kell
alkotni. A helyi építési szabályoknak az
ingatlantulajdonosok által szorgalmazott
módosítása csak teljes eljárás lefolytatásával lehetséges, amivel biztosítani kell
a megfelelést a Megyei Területrendezési
Tervhez. A megyei terv viszont átdolgozás alatt áll, ráadásul az Országos Területrendezési Tervet is módosítják. Ezt az
egymáshoz illeszkedést elvárja a hatóság,
kivételt csak az állami illetve önkormányzati kiemelt beruházások élveznek, amely
módosítások ún. tárgyalásos eljárással
bonyolíthatók. Ez történt most is, de a
módosítás kezdeményezésekor egyáltalán nem számítottunk arra, hogy a leendő
iparterülten kívüli ingatlanokra is kiható
állásfoglalást ad ki a hatóság.
A főépítészi szakmai vélemény ugyanakkor nem jogszabály, és erre a dokumentum ki is tér, ám az ettől való eltérést a
testületnek meg kell indokolnia, ellenkező esetben számolnia kell törvényességi
felügyeleti eljárással. Az iparterület és
a lakóövezet között egyébként indokolt
védősáv biztosítása, emiatt történt annak
idején a védő zöld övezet létrehozása.
Emlékeztetett arra, hogy a testület a
mostani kezdeményezés elindításakor
határozott a teljes VZ övezet térségének
átfogó felülvizsgálatáról, amelynek során
az érintett földtulajdonosok számára is
elfogadható egyezség kialakítására törekszik.
A testület előtt most lévő rendelet-tervezet viszont csak alapos indokolással fogadható el a főépítészi véleménytől eltérő

tartalommal. Kérte a jelen lévőket ilyen
indok megfogalmazására. Idézte a főépítész állásfoglalásának azt a részét is, miszerint a szakmai észrevételek figyelmen
kívül hagyásának következményeit az önkormányzatnak viselnie kell.
A kérdéskör alapos megtárgyalása után
sem tudott senki az állásfoglalástól történő eltéréshez alapos indokot felhozni, így
a testület egyhangú szavazással fogadta el
a javaslatot, vagyis létrejött a több korlátozással rendelkező VZ* övezet.
A Templom utca folytatásaként kialakított telkek eladási árának meghatározásával folytatódott az ülés. Az előterjesztésből kiderült, hogy a korábbi telekár
meghatározási módszer, amikor is az egy
telekre jutó közművesítés költsége külön
szerepelt a telkek árában és áfa csak a területre volt számolva, nem alkalmazható,
mivel magánszemélyek esetében az új
jogszabályok megszüntették a közműfejlesztési hozzájárulás lehetőségét. Ennek
következtében áfát a teljes eladási ár után
fel kell számítani, ami jó a Vevőnek, ha
vissza tudja igényelni az áfát, az önkormányzat viszont több milliós bevételtől
esik így el, ami fedezete lehetne az útépítésnek.
A testület végül egy olyan megoldást
választott, ami mindössze 24 %-os különbséget jelent a legkisebb (1.812 e Ft,
701 m2) és a legnagyobb (2.247 e Ft, 1.129
m2) telek ára között, egyenként meghatározva a telkek árát. Az árban 1.100 ezer
forint/db a közművesítés költsége.
Az előjegyzett telkek várományosai
hamarosan értesítést kapnak, hogy eldönthessék, fenntartják-e vételi szándékukat.
Az egyebek napirendi pontban a testület határozatban foglalt állást az ellen,
hogy Szentkirályon bevándorlás-szervező
irodák működjenek, tájékoztatást kapott a
Klímabarát Polgármesterek Európai Szövetségéről, amely szervezetbe a Megyei
Önkormányzattal közösen kidolgozásra
váró klímavédelmi és energia akcióterv
kapcsán várhatóan Szentkirály is belép
majd.
Döntés született még a Szociális Szolgáltató Ház tetőzetének felújításáról, a
képviselő-testület ez évi munkatervéről, a
Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg-segítő
szolgálat éves működéséről, és a testület
jóváhagyta a Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát.
Jelzés történt arról, hogy az Ady Endre
utca – Árpád fejedelem utca torkolatához
közeli buszmegálló közelében szükség
volna közvilágításra, melyre a Démásztól
kérünk ajánlatot.
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Blue Tanya projekt Szentkirályon
kozót tartottak. Az estét a szentkirályi
református női- és gyermekkar, illetve
a Kecskeméti Petőfi Iskola zeneiskolai
szolfézscsoportja színesítette.
A rendezvény egyik támogatójaként Prikkel Antal szikvíz és ivóvízpalackozó is jelen volt személyesen is,
termékeivel is. A közös sikert a maga
módján, a projekt logójának termékein
való feltüntetésével népszerűsíti.
A japán szakértők elégedetten
nyugtázták az eddigi eredményeket,
a BÁCSVÍZ Zrt-vel való együttműködést, és kifejezték nyitottságukat a
folytatásra. Bízzunk a projekt további
sikerében!
Vörös Erzsébet
projekt asszisztens
Január 25-én japán vendégeket
fogadtunk az Évszázad Technológiai
Innovációk Bt. szervezésében. A Faluházban rövid ismertetők és kiselőadások keretében a dzsokaszó rendszerű
szennyvíztisztító berendezések szentkirályi kivitelezéséről és működéséről
tájékoztattuk vendégeinket. A találkozó után megnéztük falunk nevezetességeit, majd kilátogattunk az egyik tanyán lévő szennyvíztisztítóhoz. A nap
zárásaként Kecskemétre látogattunk
a Tudomány és Művészetek házába,
ahol Magyar-Japán Közösségi Talál-

Köszönet
Ezúton is köszönöm Rada László, Tóth József és Varga József kollégáimnak, valamint Ádám Sándornak és
munkatársának, hogy az iskolai bál szombatján segítettek a fölöttébb bosszantó lefolyó-dugulás elhárításában.
Szabó Gellért
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Miért beszélnek csúnyán a tizenévesek?
Így vezetik le az
indulataikat?
Ettől
menők? Ez által különböznek egymástól?
Mit tegyen a szülő, ha gyermeke nem
tud disztingválni, és
bárhol, bármikor, bárki előtt ömlik a szájából a szenny?
Egy 11 éves magyar fiú Angliából került itthon egy jó budapesti iskolába. A szabadabb angolszász iskola után jól vészelte
át a váltást, csakhogy egyre trágárabbul
beszélt, ordenáré kifejezéseket használt,
amilyeneket azelőtt soha. Kérés, szidás
nem segített. Végül egy tanárnő (pszichopedagógus) oldotta meg a rejtélyt: végig
kérdezte a gyerektől a csúnya szavak jelentését, kiderült, fogalma sincs, hogy mit
mond. Hosszan beszélgettek a gyerekkel,
azt mondta, azért beszél így, mert a menő
osztálytársakat utánozza. Végül megegyeztek abban, hogy ezentúl, ha mérges, vagy
fel akar tűnni, angolul fog beszélni, mert az
különlegesebb, mint a trágárság.
A kamaszok legtipikusabb törekvése
az önállósodás. Ők akarják eldönteni, mit
utasítanak, vagy fogadnak el. A kortárs
közeg válik mintává és a saját értékük
meghatározójává. A hangadókhoz akar
igazodni, másképp kezdenek viselked-

ni, öltözködni, beszélni. Mert különbözni
kell!! Nem véletlen, hogy felelős szülők
aggódva figyelik milyen gyerekközösségbe kerül lányuk, vagy fiuk. Tudják, hogy a
haverok szokásai, stílusa, beszédkultúrája
mindennél erősebben alakítja gyermekük
értékrendjét, viselkedését.
Egy kisóvodás édesanyja a humorérzékével mentette meg fiát attól, hogy a váratlanul megszeretett „hülye” szóval további
kellemetlenségeket okozzon. Mérgelődtek
az óvónők, hogy foglalkozás közben vidáman lehülyézi őket, de szóltak a szülőtársak, a szomszédok, hogy csak úgy odarikkantja jókedvében: hülye vagy. Az anyuka
megbeszélte fiával, ezután mondja a hülye
helyett, hogy tilinkó. A kicsinek annyira
megtetszett a szó, hogy a régit elfelejtette,
reggeltől estig tilinkózott, ettől mindenki
elolvadt.
Egy gimnazista lány csúnya, trágár különös kifejezéseit édesanyja „Kamasz szótár” néven számítógépes oldalra gyűjtötte.
Hetek múlva lánya lelkesedéssel csodálkozott a gyűjteményre: „Anya ez szédületes,
ebből érdekes tanulmányt írhatok a magyar-fakultációra!” Nagyot beszélgettek,
megegyeztek abban, hogy a káromkodás
nemcsak primitív, de átlagos is, hiszen
mindenki rondán beszél. Négy hónap után
csoda történt, a lány kritikus lett önmagával, családjával szemben, átrendezte baráti
körét, egy bölcsész fiúval járt, aki szintén

Az év madara

A vándorsólymot választotta a 2018-as év madarának a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME). Az állat több évtizednyi szünet után 1997-ben
költött újra Magyarországon,
ezért az egyesület a 20 éves
évfordulóra emlékezve a 2018as évet a világ leggyorsabb
madarának választotta. Bárhol
megtelepszik, ahol költésre
alkalmas sziklafalat, közepes
és nagytestű madárfajok fán
épült fészkeit találja.
Főként repülő madarakra
vadászik, a verébnél kisebb
énekesektől a libákon át akár a
gémekig. Leggyakoribb zsák-

mányai a varjú és a seregély
méretű madarak. A vándorsólyom a legtöbb sólyomféléhez
hasonlóan a nyílt légtérben
vadászik. Prédáját rendszerint
a magasból indított, erőteljes
szárnycsapásokkal gyorsított,
akár 320 kilométeres sebességgel kapja el, vagy veri a
talajra.
Kipusztulása előtt Magyarországon a faj utolsó
ismert költése 1964-ben, a
Bükk-hegység egyik sziklakibúvásos „kövén” volt. Ezt
követően több mint három évtizeden át csak kóborló egyedeket sikerült megfigyelni az
országban egészen 1997-ig,
amikor a megerősödő európai
állomány terjeszkedése elérte
az országot, és ismét megtelepedett itt a vándorsólyom.
Védett madár. Eszmei értéke:
500.000 forint.
(Forrás: MTI)

érdeklődik a tinédzser szleng iránt.
Ha közlekedési eszközre száll egy
csapatnyi kamasz lány, az utasok olyan
leckét kaphatnak trágárságból, mintha egy
kocsma tökrészeg vendégei lepnék el a járművet. Repkednek a ló alkatrészek, ordítoznak, veszekednek, lökdösődnek … Egy
jóképű fiú a jármű másik részébe menekül
– ez a lányokat megzavarja – de amikor
egy idős utas rájuk szól, válogatott jelzőket
kap … Pedig a többségük még kislány, de
arcuk eltorzul a durvaságtól, megcsúnyulnak a vonásaik, inkább látszanak szerencsétlennek, mint vagánynak.
Leginkább a belső bizonytalanság jellemző erre a korosztályra. Önbizalom hiánnyal küszködnek, nem tudják mit érnek,
keresik azt a viselkedést, stílust, ami rájuk
jellemző, közben az őket befogadó kortárs
csoportot utánozzák. Ne feledkezzünk meg
arról sem: ahhoz, hogy durvaságot, verbális
agressziót, fizikai erőszakot lássanak nem
kell messzire menni – ömlik rájuk mindenhonnan: TV, internet, felnőttek világa …
Bízzunk abban, hogy a szeretet, a kitartó figyelem akkor is hat rájuk, ha ez nem
látszik rajtuk.
Ha okos, elég tág korlátokat állítunk,
ha következetesen képviseljük, hogy számunkra vállalhatatlan a beszédstílusuk, de
közben érzik, hogy mellettük vagyunk és
jó példát mutatunk, akkor átvészelhetjük
ezt a nehéz időszakot. Margó néni

Visszajött a répa
Nagy hó esett. A nyuszinak
elfogyott az ennivalója, útnak
indult, hogy szerezzen.
Boldogan kiáltott fel: Hohó!
Két répát találtam!
Megette az egyiket, maradt
még egy. Gondolta: „Nagy a hó,
hideg az idő, a csacsinak biztosan nincs mit enni, elviszem
neki a répát!” Szaladt a csacsi
házához, de az nem volt otthon,
otthagyta a répát.
A csacsi is ennivaló után
járt, talált is egy nagy édes
krumplit, örömmel vitte haza.
Mikor belépett a házába látta a
répát: „Hát ez hogy’ került ide?”
Megette az édes krumplit és azt
gondolta: „Nagy a hó, hideg az
idő. A báránykának otthon bizonyára nincs mit ennie, elviszem
neki a répát!”
Szaladt a bárányka házához,
de az nem volt otthon, hát letette
a répát, és otthagyta. A bárányka
is ennivaló után járt, talált egy
káposztát, örömmel vitte haza.

Házába lépve látta répát: „Hát
ez hogy’ került ide?”
Megette a káposztát, gondolta: „Nagy a hó, hideg az idő,
az őzikének bizonyára nincs mit
ennie, elviszem neki a répát!”
Szaladt az őzike házához, de az
sem volt otthon. Letette a répát
és otthagyta.
Az őzike is ennivaló után
járt, talált egy karalábét, hazavitte. Belépve látta a répát: „Hát
ez hogy’ került ide?” Megette a
karalábét, gondolta: „Nagy a hó,
hideg az idő, a nyuszinak bizonyára nincs mit ennie, elviszem
neki a répát!”
Szaladt az őzike a nyuszi
házához. A nyuszi már jól lakott, aludt édesen. Az őzike nem
akarta felkelteni, letette a répát.
Felébredt a nyuszi, nagyra
nyitotta a szemét: „Ejnye! Visszajött a répa! Nahát.
Gondolkozott egy keveset,
hamar kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba.
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garabonciás diák
A díjnégyszögszám és a felsőszentkirályi kun sírlelet rejtezése
Bizony, előző lapszámunkban, a régi
Szentkirály egynémely postatörténeti epizódjának felidézésekor rábukkantunk a
„díjnégyszögszám” kifejezésre, mint postai szakszóra. Ígértük volt nyájas Olvasóinknak, hogy feltárjuk e szó jelentését,
amely lehetséges, hogy postások számára
jelentéktelen apróság, de más földi halandók most hallottuk, olvastuk először. Nos,
előrebocsáthatjuk, hogy a díjnégyszögszám
a távolsági távbeszélgetések és postai csomagok díjazásához szükséges dolog. Igazán részletes kifejtését, ábrákkal ellátott
tanulmányában Orbán Ferenc adta magyar
nyelven. [Megjelent a Philatelica – a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
Tudományos Lapja – című folyóirat 1988.
évi 1. számában „Díjnégyszögek, díjövek
- Távolságok mérése a posta és a távirda
szolgálatában” címmel.]
A lényege szerint az Osztrák Császárságban (amelybe bekebeleztetett a Magyar Királyság), az 1800-as évszázad első
felében a vasúti postaszállítás bevezetésével az útvonalak hossza alapján való elszámolás értelmetlenné vált. Ezért a postaállomások egymás közti távolságának mérésére
bevezették a távolságok légvonalban tör
ténő mérését. 1835-ben a legfelsőbb udvari
postaigazgatás engedélyt kapott olyan új
viteldíjrendszer kidolgozására, amelyben
a helységek egyenes vonalban mért távolsága képezte a díjszabás alapját. Később a
kocsiposta-forgalomban az indítási és érkezési hivatalok közötti távolságot egyenes
vonalban mérték. 20 mérföldnyi távolságig
a hivatalok közötti távolságot közvetlenül
mérték. Nagyobb távolságok mérése a 4x4
földrajzi mérföldes (= osztrák v. postamérföld: 7585,936 méter) díjnégyzetek középpontjától középpontjáig történt. Minden ily
négyzet területén fekvő hivatal távolsága a
középpont távolságával volt számítandó.
Érdekes, hogy egy ilyen, jelentéktelennek
tűnő szóban ott rejtezik vagy százötven évi
osztrák és magyar postatörténelem!
Évszázadokon át rejtezett a felsőszentkirályi homokban az a kun sírlelet is,
amely 1934-ben vált ismertté. Tudományos
alapossággal a községünkben jól ismert
Pálóczi-Horváth András régész írt róla tanulmányt „A felsőszentkirályi kun sírlelet”
címmel (megjelent: CUMANIA - BácsKiskun Megyei Múzeumi Szervezet Évkönyve – 1972.), mely kis ismertetésünk
alapja is lészen.
Pálóczi-Horváth András a magyarországi kunok régészeti emlékei között
egyedülálló jelentőségűnek nevezi az egymással rokon kígyóspusztai (Kiskunmajsa

külterülete), csólyosi (Csólyospálos község
külterülete) és felsőszentkirályi sírleletet.
Mindhárom temetkezést a kunok vezetőrétegének hagyatékához sorolja, s azokat a
tatárjárást követő első évszázadra keltezi,
amikor a kunok még szívósan őrizték régi
szokásaikat.
A sírlelet – tehát egy vezető állású kun
férfiú magányos sírja – szőlőtelepítés révén
került napvilágra mintegy kilencven éve.
Szabó Kálmán kecskeméti régész emlékei
szerint „a Kecskemétről Újkecskére vezető út mentén, a pusztaszentkirályi iskolától
Kelet felé, mintegy 150 m-re” szőlő alá forgatás közben találta meg „egy felsőszentkirályi gazda” az övcsatot és a szíjvéget, továbbá a szablyát, markolatvasával együtt.
A csatot és a szíjvéget néhány hónap múlva
bevitte a kecskeméti múzeumba, a kardot a
szőlőfordítás árkába temette, markolatvasát
gyermekeinek adta játszani. Az 1934 májusában a helyszínre siető régész több sírt
nem talált.
Pálóczi-Horváth
András
1969ben és 1970-ben régészeti terepjárással, majd ásatással kereste a sír lelőhelyét. 1969-ben a Kecskemétről
Tiszakécske felé vezető út mentén,
az ún. régi központi iskolától Kelet felé
mintegy 150 m-re, a Bozsik-tanya és az út
között kezdett ásatásba, de sem a sírnak,
sem Szabó Kálmán ásatásának nyoma nem
volt. Ám kiderült, hogy a terület szőlőtermesztésre alkalmatlan, nem is volt rajta
régebben sem szőlő, s hogy az iskola megnevezése is téves volt. Szentkirály [a tanulmány írásakor a község mozgalmi neve
még Lászlófalva volt] északi részének,
Felsőszentkirálynak önálló tanyai iskolája van, mely 1934-ben már állt. Ez a falu
belterületétől észak-északnyugatra, légvonalban kb. 5,5 km-re fekszik, neve régen
is, most is felsőszentkirályi iskola. Itt a homokos talaj már jó a szőlőnek. „Az iskola
előtt vezető dűlőút ugyan Tiszakécske felé
tart, azonban ezt sohasem nevezték tiszakécskei útnak, a háború előtt Kör dűlő volt a
neve az iskolával szemben álló Gazda Kör
épületéről, újabban pedig Olasz dűlőnek
hívják. 1970-ben hosszas nyomozás után,
Vecsei Ferenc segítségével megtaláltuk a
lelőhelyet.” – rögzítette Pálóczi-Horváth
András.
A nyomozás pillanatfelvételeihez is
adjuk át a szót neki (ne feledjük, 1970-ben
történtekről ír): „A felsőszentkirályi iskolától délkeletre mintegy 900 m-re, az Olasz
dűlő mentén van Urbán István tanyája. A
tanya és a dűlőút között azelőtt szőlő volt,
abban került napvilágra a sír, az úttól 50-60
méternyire északkeletre. A 80 éven felüli
Urbán Istvánné még emlékezett a háború
előtti ásatásra, a leletek közül viszont csak

a szablyára. Fia, Urbán Ferenc, aki 15 éves
korában (szül. 1919-ben) dolgozott is Szabó Kálmán ásatásán, már részletesebb adatokkal szolgált. Hitelt érdemlően elmondotta, hogy 10 éves lehetett, amikor szőlő
alá forgatáskor előkerült a sír (tehát 192830-ban). Kb. 60 cm mélyen találták meg a
szablyát és az öv néhány díszét. A szablyát
kettétörték és visszatemették, az övdíszeket megőrizték. Urbán István 1934-ben vitte be a csatot és a szíjvéget a kecskeméti
múzeumba, hogy értéküket megérdeklődje.
Mint tudjuk, Szabó Kálmán haladéktalanul
elkezdte az ásatást…. Az ásatáson a szablyával együtt az öv hiányzó darabjai is napvilágra kerültek. Lócsontokat állítólag nem
találtak, de Urbán F. embercsontokra sem
emlékezett. A sír helyétől Ny-DNy felé
egyetlen hosszú (30-40 m-es) kutatóárkot húztak, de több sír nem mutatkozott.
Az Urbán Istvánné és Urbán Ferenc által
megjelölt hely körül 1970-ben több szelvényt és kutatóárkot nyitottunk, azonban
sem régészeti jelenséget, sem az egykori
ásatásra utaló nyomot nem figyelhettünk
meg.”
Pálóczi-Horváth András ezért a leletek
alapján következtetett a sír lehetséges adataira.
„A leletek alapján férfi sírja. A sírgödör mélysége: kb. 60 cm (ásatási megfigyeléseink szerint a bolygatatlan homok
55-65 cm mélységben jelentkezik). A
sírgödör formájáról és nagyságáról semmit nem tudunk, de foltjának látszódnia
kellett, mert Szabó K. annak alapján határozta meg irányítását: DK-ÉNy. Az emberi csontváz elhelyezkedéséről és sorsáról
ugyancsak nincs adatunk, feltételezhető,
hogy legalábbis a magasabban fekvő koponyát és egyes vázcsontokat már a szőlő alá forgatáskor megbolygathatták, s
mint ahogy ilyenkor lenni szokott, nem
ügyeltek rájuk, a csontváz egy része szét
is szóródhatott (talán ezért nem emlékezett
Urbán F. embercsontokra).”
A szőlőtelepítés és Szabó Kálmán ásatása eredményeként előkerült a csat és a
szíjvég, a szablya, az öv, a baloldalán hordott vaskéssel és fenőkővel együtt, baloldalt apró vastöredékek voltak még, amelyek kés vagy nyílhegyek darabjai. Szabó
K. szerint páncélruha „apróbb részei” kerültek még elő.
Mára csak az övfelszerelés maradt meg
a leletegyüttesből, a többi tárgy a feljegyzésekkel együtt elpusztult a második világháborúban. De hogy miért értékeli kimagasló
értékűnek az övfelszerelést a „kunok régésze”, a folytatásokban annak járunk utána.
Békesség veletek! A kő marad.

--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Kedves Testvérek!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe az előttünk álló időszak egyházi programjait!
Február 11-én lesz a betegek
világnapja és egyben könyörgőnap a világ éhezőiért.
Február 14-én kezdődik Hamvazószerdával a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Ez majd
nagycsütörtökig tart, március
29-ig. Ilyenkor nem díszítjük az
oltárt virágokkal, kivéve az ünnepeken, valamint az orgona és más
hangszerek is csak az ének kísértére szolgálhatnak. A nagyböjtben
szokásos keresztúti ájtatosságot
továbbra is végezzük, ápoljuk ezt
a szokást, mert elvezeti szívünket
ez a fajta imádság a szenvedés és
a feltámadás jobb megértéséhez.
Húsvét előtti készületünkben
nem egyszer bűnbánatot tartunk.
Látjuk ilyenkor, hogy a bűneik
nem tehetők meg nem történtté.
Hozzátartoznak a múltunkhoz és
amikor eszünkbe juttatják ezt a
múltat, elkeseredhetünk. De talán addig jó. Mert vannak olyan
“szent” felebarátaink, akik már
azt se tudják, hogy hazudtak volna valaha.
Legalább magunkkal szemben ajánlatos ilyenkor alázattal és
őszinteséggel élni. Segítségünkre
van ebben mindenféle lelkitükör,
melyek jó szempontokat adnak az
önvizsgálathoz. Kell majd nagyon
bízni az Istenben és amennyire
lehet szeretettel élni a mindennapokat, mert ezek alakítják ki a jó
lelkiismeretet, amit nem lehet becsapni, ami jól látja a körülöttünk

levő valóságot.
Kell majd nyilván a bánat az
elkövetett bűnök felett, tehát amikor így ítéletet mondunk magunk
felett, akkor el is határozzuk,
hogy ugyanígy nem élhetünk tovább. Nagy segítségünk, amikor átgondoljuk, hogy mit is kell
rendbe hozni az életben, hogy mi
az, ami sürgős és mi az, ami fontos és mely dolgok egyszerre sürgősek és fontosak is, vagy éppen
nem. Jó kérdés lehet az is, hogy
„mi volna, ha pont most kellene
Isten elé állni?!”
Amikor a bűneinket vizsgálgatjuk, nem azért tesszük, hogy
kínozzuk magunkat, vagy kisegeret csináljunk magunkból, hogy
végül már az utcára se nagyon
merjünk kimenni - legalábbis
bocsánatkérés nélkül. Azért gyónunk, és azért tesszük le a bűnöket, hogy ne kísértsenek minket,
hogy szabadok legyünk, hisz vannak rendszeresen visszatérő bűneink is, melyekkel nehezebben
bírunk, de Isten Fiának vére elég
ahhoz, hogy mindannyiunkat újjáteremtsen.
Egyes tettekről melyeket mások tettek, rossz, vagy rossznak
vélt cselekedetekről lehet elmarasztaló ítéletünk, el is újságolhatjuk ezt másoknak, de magát
az embert nincs jogunk elítélni.
Mert nem mi cipeljük a másik keresztjét, és nem tudjuk, hogy az ő
helyében mi hogyan reagálnánk,
sőt egész más út van kijelölve
minden egyes embernek.
Így valamiképp rendszeresen

rendbe hozzuk magunkat, amiben bármi a segítségünkre lehet,
például megvizsgálgatjuk Jézus
példabeszédeit, mindazt, amit
tetteiből megőrzött a Szentírás,
érdemes elmélkedni, meditálni...
egyszerűen csak válaszolni valahogy mindarra, amit a nap során
ajándékként élünk meg.
Majd, mikor így ellenőrizgetjük
magunkat, szép lassan kialakul az
a látás bennünk, hogy helyes-e az
irány az utunkon? Ha nem helyes,
akkor még mindig helyre lehet
tenni a dolgokat. Ugyanaz, mint
amikor az autóval rossz irányt veszünk és aztán kell pár kilométer,
mire ráébredünk, hogy nem ártana visszafordulni...aztán vagy így
teszünk, vagy nem. Amikor pedig
imádkozunk, bármilyen formában
is, kerüljük el a térhez és időhöz
kötött imát, amely persze jó egy
darabig, de nem törvényszerű,
hogy így legyen, hogy mikor beszéljek Istennel, és mikor nem. A
személyes kapcsolatok sem ilyenek. Nincs olyan, hogy például
fél nyolctól beszélek anyámmal
fél tízig, meg este még 25 percet.
Ez így nevetséges volna.
Miképpen várja tehát Isten a
szeretetünket? Várjunk mindent
Tőle, várjunk Rá, hagyatkozzunk
Rá, szeressük embertársunkat,
mint magunkat és szép lassan
rendben lesz minden. Szép napokat kívánok minden kedves testvéremnek!
Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános
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REFORMÁTUS ÉLET
Gyökössy Endre: Mai példázatok.
Fogas kérdés
Több mint másfél évtizede éltek már
együtt az öregek és a fiatalok, két szinten
ugyan, de közös előszobájuk volt, s annak
egyik falán szép, míves kovácsoltvas fogas.
Ha az a fogas nem lett volna! De volt. Ráadásul a fiatalok nászajándékul éppen ezektől a szülőktől kapták, akikkel együtt laktak.
Így hát szeretetben, békességben és egymás
független életére tapintatosan vigyázva élt
ki-ki a maga lakásában. Ám ha kellett, kisegítették egymást, olykor a televíziót is együtt
nézték. A templomba is együtt jártak.
Ha a papa nyugdíjazása nem jött volna
közbe, minden marad a régiben. De az is
elérkezett, s bizony nemigen tudott mit kezdeni töméntelen idejével. Így rendezkedni
kezdett. Kamrában, padláson, fiókokban. Az
éléskamrában nagyságrendbe rakta a kompótos, lekváros üvegeket és konzerveket.
Felesége nyelt egyet, de nem tette szóvá.
Ám férjének az az ötlete támadt - nyaksálát
fia kabátja alatt találván - hogy mindenkinek
saját fogasa legyen. Az első nyilván az övé,
mint családfőé, a második a feleségéé, a harmadik a menyéé - mert gáláns ember volt
- fiáé a negyedik, s a maradék három fogas
a három unokáé, szép rendjén, keresztnevük
ábécésorrendjében. Össze is hívta az előszobába a családi tanácsot, s kihirdette előttük
az új rendet. Unokáival többször elismételtette, kinek melyik a fogasa és azok apjuk
figyelmeztető oldalba lökdösése mellett
kuncogva ismételgették.
Amikor a fiatalok lakásukba fölértek, a
férj mélabúsan dünnyögte a feleségének:
Olykor mégis igazuk van a pszichológusoknak, hogy idővel nemcsak az arc ráncai mélyülnek el, hanem a léleké is. Apám
mindig spórolós volt, most kuporgatós lett,
világéletében szerette a rendet, úgy látszik
kényszeresen pedánssá vált.
Felesége nyugtatgatta:
Ha most a rendrakás lett a papa foglalkozása, ne bosszankodj. Tied a négyes számú fogas, ennyit megér a családi békesség.
Nem mi tettük éppen a fogas fölé az igetáblát, amelyet a közösségtől kaptunk esküvőnkkor: „Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe”?
Férje dohogott még valamit az öregek ri-

golyáiról, de mert szerette bibliás és csöndes
szavú apját, az élet megszokott tempójával
folydogált tovább. Egy napon azonban - miért, miért nem? - a fiú nagy sietségében, apja
fogasára hajította sapkáját és rohant fel lakásukba, feleségéhez, gyerekeihez. Este apja sakkpartijára elmenőben - megszólította fiát
s némi nyomatékkal figyelmeztette:
Fiam, a te fogasodra tettem át a sapkádat. -A megszólított egy pillanatig értetlenül
nézett apjára, aztán rádöbbenve „vétkes rendetlenségére” kényszeredetten bólintott, s
kissé erősebben húzta be maga után az ajtót
mint máskor. No nem szaporítom a szót. Ez
az eset hol a sapkájával, hol a zekével, hol
egy- egy pulóverrel meg. Megismétlődött,
s ezt mindannyiszor szóvá tette a „Fogasok
Őre” - így nevezte el az egyik unoka a nagyapját. De amikor a fia nedves esőköpenyét
találta az ő – „Az Ő” - fogasán, akkor kitört
a vihar. Olyan hangosan panaszolta a méltánytalan és figyelmetlen tettet feleségének,
hogy felhallatszott az emeletre: - Jöjjön
csak haza az a „te” rendetlen fiad, majd
megmondom neki a magamét! Így nem lehet együtt élni! - és így tovább. Ezzel elsietett a gyülekezeti énekkarba, ahol a három
basszus közül ő volt az egyik és így nem
hiányozhatott.
Az emeleten akkor csak a legidősebb
fiúunoka volt otthon. Jól hallotta nagyapja
kitörését, azért - egyik barátjához indulóban - figyelmeztetni akarta apját. Az előszobában hirtelen előkotorta zsebéből a
piros filctollát s más alkalmatosságot nem

találván, kamaszos ötlettel megfordította a
fogas felett levő bibliai mondást, s a hátára
gyorsan rápingálta jó nagy betűkkel: Apa!
Nyílt láng használata tilos! Robbanásveszély. FOGAS.
Igen ám, de kivételesen a Fogasok Őre
hamarabb ért haza, mint a fia. Első dolga
volt, hogy megszemlélje a helyzetet s az ő
fogasán a még mindig nedves esőkabátot.
Csak azután vette észre néhány arasszal
feljebb a megfordított igetáblát s rajta a
felírást. Sokáig dermedten nézte. Nem látta
még azt sem, hogy az ajtó nyílására elébe
siető felesége is ott áll mellette, s amikor ránézett, az ráadásul még mosolygott is. Első
pillanatban mondani akart valamit, valami
nagyon dühöset, de felesége egyre nevetősebb szemébe nézve, belőle is kirobbant a
kacagás. Majd ketten nevettek, egymást átölelve, - s egyre hangosabban. A Fogasok
Őre levegő után kapkodva egyre csak azt
mondogatta:
- A beste kölyke, a beste kölyke... Végül
kihozta a maga még vastagabb, zöld filctollát és unokája betűi alá odaírta: Robbanásveszély elmúlt!
Attól kezdve visszaállt a régi rendetlenség „rendje”. Mindenki odatehette a holmiját, ahol éppen hely volt. A fogaskérdés
megoldódott. Csak úgy “magától”.
Néhány nap múlva valaki visszafordította a táblát és ismét az állt rajta, sötétzöld
alapon, arany betűkkel: „Minden dolgotok
szeretetben menjen végbe.” - Így igaz. /1
Kor.16,14./

Alkalmaink – FEBRUÁR
Istentisztelet – minden vasárnap 10 óra, gyermek-istentisztelettel
Evangélizáció
2018. február 12-16. hétfő-péntek, 18 óra
Hétfő: Faragó Dávid Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség lelkipásztora
Kedd: Harkai Ferenc- Budapest Kispest-Központi Református Egyházközség
lelkipásztora
Szerda: Laczay András- Kecskeméti Református Egyházközség lelkipásztora
Csütörtök: Gáll Károly- Abonyi Református Egyházközség lelkipásztora
Péntek: Szabó Gábor- nyugalmazott esperes, lelkipásztor
Böjt 1. vasárnapja február 18.10 óra úrvacsoraosztásos istentisztelet
Bibliaóra február 27. kedd, 18 óra
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Nyugdíjas napok

Községünk egyik legtöbb
résztvevővel, taggal rendelkező „civil” csoportja, a több
mint harminc éve működő
nyugdíjas klub. Jelenleg is 66
állandó tagja van. Rendszeres a kapcsolat más települések nyugdíjas csoportjaival.
Évenként kétszer tartanak
más települések nyugdíjasainak vendégül látásával, kulturális műsorral egybekötött
„nyugdíjas bált”. Minden
hónap első keddjén klubdélután van, amikor is az
aktuális dolgokról esik szó.
Ekkor esedékesek az adott

hónap név-, és születésnaposainak köszöntése. Az ünnepeltek ilyenkor vendégül
látják a klub tagjait. Ezek a
rendezvények szinte minden
alkalommal nótázással érnek véget. Ilyen alkalom volt
február 6-án is, a hónap nevezetes névnaposait, és természetesen születésnaposait
köszöntöttük. A fotók ezen
a rendezvényen készültek.
A nyugdíjas klub szívesen
fogadja, várja a falu hasonló
korú lakosait a rendezvényeire, és természetesen állandó
tagnak is. –vecsei–
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Farsang az iskolában
Az idei farsangon csak egy napra sikerült elűzni a telet, mert a hétvégén megjött a
hideg és a hóesés.
De ez a mulatság hangulatából mit sem vont le, felvonultak a jelmezesek, finom
falatok voltak a büfében, és Kiss Balázs bűvész-illuzionista fantasztikus hangulatot
teremtett. Az előadás után minden gyerek azt kérdezte: De hogy csinálta?

Vadakat terelő juhász

Varázsló

Fúvósok koncertje

A legfiatalabb jelmezes

Az elsőbálózók

Január 13-án rendezte az iskolai szülői munkaközösség hagyományos
pótszilveszteri rendezvényét. A 8.
osztályosok keringővel búcsúztatták
az iskolában töltött nyolc évet.

Az SZMK és az iskola pedagógusai
köszönik mindenki munkáját és segítségét, aki jelenlétével vagy bármilyen felajánlással támogatta ezt
az eseményt.

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása
Január 17-én tartották vizsgakoncertjüket a Szentkirályi Művészeti Iskola fúvós tanszakos diákjai. Tanáruk:
Hámori Áron és Papp Ágnes

Hétfő: 12-17 óráig
Kedd: 10-17 óráig
Szerda: 10-17 óráig
Csütörtök: 10-17 óráig

Péntek: 10-17 óráig
Minden 2. és 4. szombat:
9:30-12 óráig
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Madárvédelem drónokkal
(A Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt. híreiből
/
Gyakran előfordul, hogy nemzeti
parkjainkat nagyfeszültségű elektromos vezetékek keresztezik. Évente nagyon sok nagytestű, elsősorban védett
madár pusztul el a vezetékkel történő
ütközés során. Ezen próbálnak úgy
segíteni, hogy élénk színű gömböket
helyeznek ki a veszélyes helyekre, a
tartóoszlopok közelébe. Ez egy nagyon bonyolult, magas technikai, és
koordinációs igényű művelet. Áram
lekapcsolás, kosaras daru, biztonsági felügyelet és még sok minden kell
hozzá. Fiatal konstruktőrők a bonyolult kivitelezésnek próbáltak egysze-

rűbb módot kidolgozni. Ehhez kezdték
alkalmazni a drónokat (pilóta nélküli
kis helikopter). A művelethez csak két
ember szükséges. Az alig pár kilogrammos szerkezetet a talajról lehet irányítani, és egyszerre több „madárijesztőt”
tud felvinni, és felrakni a vezetékekre.
Az első alkalmazást a Mosoni síkságon
alkalmazták. Alig két óra alatt 30 madáreltérítőt sikerült felrakni, miközben
több kilométert kellett utazni nehéz
terepen. Az eszköz használata kísérleti
stádiumban van, de remélhetően évek
múltán, ha még lesznek olyan vezetékszakaszok, amiket a madaraknak láthatóbbá kell tennünk, már olcsóbban,
minimális emberigénnyel és a hálózat
feszültségmentesítése nélkül, rutinból

fogják végezni.
Néhány madárvédelmi adat 2017ből:
240 darab madáreltérítőt helyeztek
fel drónok segítségével távvezetékekre. 22 új költőládát szereltek fel 2017ben, mellyel együtt eddig több mint
420 darabot helyeztek ki. A MAVIR
oszlopain élő kerecsensólyom párok
jelenleg az egész állomány 55%-át
teszik ki. 5760 órányi adást közvetítettek élőben a műfészekben zajló
életről. A közvetítés alatt 350.000 látogatás történt a honlapon. A MAVIR
2017-ben több mint 25 millió forintot
fordított madárvédelemre. Keresgéljen
az interneten!
–szerk-

A kiserdő
Szegényebb lett pusztai tájunk
egy színfolttal. A tulajdonosi szemlélet azt sugallta, hogy nincs szükség
egy tájelemre, a Polyák erdőre. Az
évszázados erdő megszűnt létezni.
A tájképfestőket is megillető szürkenyárcsoport madaraknak, vadaknak
adott menedéket, költő-helyet. Pusztább lett a pusztánk. A rendszerváltás
után már egyszer tarrá lett vágva a kis
pusztai ékszercsoport, hivatkozva:
öregek, odvasak a fák. Hát bizony az
akkori erdővel együtt eltűntek az ott
fészkelő szalakóták. Akkor legalább
nyolc pár fészkelt ott. Ma már vil-

lanyoszlopokra telepítenek mesterséges odukat, hogy mentsék az utókor
számára a még meglevő madarakat.
Hozzá kell tenni, hogy akkor csak a
kivágás volt fontos, a letermelt anyag
évekig ott korhadt. Érdemes megjegyezni, hogy az 50-60 évvel ezelőtti
madárvilágnak, az apróvadnak, jó ha
az 1 %-a található környezetünkben.
Hogy számolunk el az utókornak a
mai tetteikkel? Vagy jobb, ha csak a
negatív dolgokat hagyjuk meg? Persze szükség van a szántóföldre, ezt
senki nem vitatja. Az irodalom szerint az elmúlt 25 évben csak Magyar-

országon egymillió hektár szántóföld
esett áldozatul az esztelen erdősítésnek, az urbanizációnak, az útépítéseknek. Globálisan kimutatott, hogy
egy emberre 0,24 ha szántóföld jut.
Mindezen füstölgések mellett és után
meg kell hagyni: sokunknak hiányzik
a kis facsoport. Majd megszokjuk,
vagy inkább a sok egyébbel együtt
beletörődünk. Kedves Gazdálkodó
Olvasó! Hogy hogyan lehet – hogyan
érdemes – együtt élni, gazdálkodni
hasonló tájelemekkel, segítséget kaphat Szentkirály honlapján a „Gazdák
Kézikönyve” cím alatt. Vecsei

Februári időjárási érdekességek
Február a böjtelő hava. Az átlaghőmérséklet 0,6 C fok. A januári átlaghőmérséklet -1,4 C fok. A hónap
még teljesen a télé. Lehetnek kemény
hidegek, de gyakran enyhe időszakok
is bekeverednek. Igen hideg érkezett
1929-ben. Ekkor a Gyertyaszentelőkor kezdődő havazást -30 C fok hideg
követte. Hírhedt hideg volt 1940 februárjában. Nem is régen az idősebb
korosztály még emlékezett, hogy a
farkasok a sík vidékre is leköltöztek.
Ekkor -35 C fokot mértek. Ez február
16-án volt. Miskolcon 1950. február

3-án -25 C fok volt. Persze voltak meleg napok is, 1944. február 1-én 18,6
C-t mértek Szombathelyen, 2004.
február 5-én 22 C-t mértek Szentgotthárdon. 1585-ben Pál napja után nem
esett csapadék, és a gabonák nem
nőttek meg, csak néhány arasznyira.
1594 februárjában nem lehetett közlekedni a havas, jeges utakon. 1705ben egy pihe hó sem esett egész télen.
1713 februárjában meleg eső áztatta
a határt, szintén enyhe esős volt 1806
februárja, sokan elvetették az árpát.
1821 telén alig volt víz a Dunában.

Egy kis népi meteorológia
Ha a medve kijön a barlangjából,
és meglátja az árnyékát, visszamegy,
mert még sokáig tart a tél.
Ha Bálint napján (ma már Valentin
nap) párzanak a verebek, akkor jó termés lesz. Lehet, hogy verébből.
Zsuzsanna napkor megszólalnak
a pacsirták. (Ha még egyálltalán vannak, ha el nem pusztítottuk az élőhelyüket.)
Ha Mátyás nem talál jeget, akkor
majd csinál.
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Január időjárása

ÉTKEK, TIPPEK,
FORTÉLYOK

Pikáns gombaraguval
töltött zsemle
Hozzávalók:
4 zsemle (lehet
kissé szikkadt is),
1 apró vöröshagyma, 20 dkg csiperkegomba, 3 evőkanál olaj, só, őrölt
fekete bors, 2 közepes csemegeuborka, 10 dkg párizsi,
fél csokor petrezselyem
A tetejére: 5-6 dkg reszelt sajt
1 A zsemlék tetejéből egy vékony
szeletet levágunk, majd a zsemlék
belsejét kivájjuk, így készítve elő a
töltéshez.
2 A hagymát és a gombát megtisztítjuk, előbbit finomra, utóbbit vékony
szeletekre vágjuk. Az olajat egy serpenyőben kissé megforrósítjuk, majd
a hagymát megfuttatjuk rajta. A gombát hozzáadjuk, 4-5 percig pirítjuk,
kissé megsózzuk, megborsozzuk. Az
uborkát és a párizsit vékony csíkokra
vágjuk, a gombához keverjük, fölaprított petrezselyemmel fűszerezzük. A kikapart zsemlebelsőt is hozzákeverjük, ha nem éreznénk elég
szaftosnak, 1-2 evőkanál tejjel vagy
tejföllel lágyíthatjuk.
3 A zsemlék üregébe púpozzuk, tetejüket reszelt sajttal behintjük, tepsire
rakjuk, és mellé tesszük a zsemlekalapokat is. Forró sütőben vagy
grillsütőben 6-8 perc alatt ropogós
pirosasra sütjük.
Tipp: petrezselyem helyett apróra
vágott metélőhagymával (snidlinggel) is fűszerezhetjük.
Jó étvágyat
Zsuzsika!

kíván
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Kenyeresné

Hol vannak azok a nagy telek,
sok hóval? Bizony már nagyon sok
ember számára csak emlék. Alig van
lehetőség a gyerekek számára szánkózásra. Gyakorlatilag az utóbbi
években síkvidéken alig volt néhány
napig megmaradó hó 16-21-e körül. Az elmúlt hónapban is csak pár
centi esett, az is folyamatosan elolvadt. Persze ez nem is csoda, hiszen
az átlagostól enyhébb volt a hónap.
Ez nem lenne feltűnő, ha nem öltene
globális méreteket. A Kárpát-medencére egyébként is jellemző a szélsőséges időjárás. A hegykoszorú megvédhet a hideg levegő beáramlásától,
de ugyanakkor itt is rekedhet. Egész
hónapban az Atlanti óceán felől érkeztek néhány napos időközönként a
ciklonok némi csapadékkal és enyhe
levegővel. A szokatlan enyhe idő hatására a gyümölcsfák rügyei erősen

kifejlődtek, szinte pattanásig, mint
például az őszibarack. A talaj legfelsőbb rétege is csak néhány napig volt
fagyos, lehetőséget biztosítva a nem
őshonos rovarok áttelelésének. Persze a február még okozhat meglepetést, hiszen a régi mondás szerint „a
kutya nem eszi meg a telet”. Egyes
kerti virágok is jól tűrték eddig a telet, például a calendula, vagy a tátika.
Kevés fülesbagoly jött be telelni falunk belterületi fáira. A vetési varjak
csapatai januárban sem jelentkeztek.
Kevés volt a fenyőrigó, a zöldike.
Gyakorlatilag az átlagos csapadék ellenére a Peitsik csatornában a hónap
végéig nem indult meg a vízfolyás.
Csapadékviszonyok januárban: 3- án
1,6 mm, 10- én 2,2 mm, 12-én 1,1
mm, 13- án 9,2 mm, 16-án 7,4 mm,
hó, 21-én 8,2 mm, hó. Összesen: 29,7
mm. A sok évi átlag: 30 mm. V.F.

Kevés hó, kicsi hóember

A január 21-én leesett kevés hóból nagy területről kellett összegyűjteni az
alapanyagot, de a kitartó munka eredménye meglett.

Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:
Győrfi Balázs élt 64 évet, Kovács Balázs Ferencné élt 76 évet

Köszönetnyilvánítás
„Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,
S akit szeretünk
Azt nem felejtjük el.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik Győrfi Balázs /élt 64 évet/ temetésén részt vettek, sírjára koszorút
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk éreztek.

Gyászoló család.

Hirdetések
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 0620/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó.
Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.
* Eladó szántó! 0226/17 hrsz. 5,800 ha, 0193/29 hrsz. 14,3851 ha,
0127/17 hrsz. 16,4638 ha, 087/30 hrsz. 6,5474 ha. Érdeklődni: 0630/9256-794

ÁLLÁST, KÉPZÉST keresők
figyelmébe ajánljuk!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat új szolgáltatásával segíti a pályakezdőket, munkanélkülieket,
GYED-ről és GYES-ről visszatérőket, hátrányos
helyzetűeket.
A TOP-5.1.1.–15–BK1–2016–00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” program célja,
hogy segítsük Önöket abban, hogy munkát találjanak vagy képzésben részt vehessenek.
Szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi
elérhetőségeken jelentkezhet:
személyesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársánál
Kecskeméten, a Hoffmann János u.13. sz. alatti irodában és
telefonon a 76/613-240, 06-30/252-1277 számon, munkaidőben.
Szeretettel várjuk!
Czakóné Futó Edit
mentor
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskemét, Hoffmann János u.13.
76/613-240, 30/252-1277
czakone.edit@maltai.hu

„A hit védelme és a szegények szolgálata”

Itt az év eleje:
ha könyvelőt akar váltani hívjon:
Végzettségem:

mérlegképes könyvelő, adótanácsadó /regisztrált/
Vállalom Kft., Bt., egyéni vállalkozók,
őstermelők könyvelését, NAV előtti képviseletét,
bevallások elkészítését.

Telefonszámom: 06/20/403-88-70
Nagyné Szollát Emese

Kiállítás a Művelődési Házban
Településünk értékei címmel

2018. 02.07-től 2018.02.21-ig
naponta 7.30 perctől – 15 óráig.
A kiállítási anyag 11 település értékét
mutatja be képekben:
Szentkirály, Jakabszállás, Kecskemét,
Kerekegyháza, Kunbaracs, Kunszállás,
Lajosmizse, Lakitelek, Orgovány, Tiszakécske
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FIGYELEM! AKCIÓS FARSANGI JELMEZ ÉS KELLÉKVÁSÁR SZOLNOKON, A SZÉCHENYI
LAKÓTELEPI KIS PIAC MÖGÖTTI DÁVID JELMEZ SZAKÜZLETBEN. ÓRIÁSI A VÁLASZTÉKUNK BÖLCSIS,
OVIS, ISKOLÁS ÉS FELNŐTT MÉRETŰ JELMEZEKBŐL. (A tetőn fagyitölcsér látható! Belső sétálóutcán!)
Nyitva minden nap 9 – 18 óráig. Olcsó árak, óriási választék! Térjen be, és vásároljon olcsón!

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

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

