
A hagyományoknak megfelelően
a „Vágó János” Gazdakör szervezésében

idén is megrendezésre kerül a

Március 15-i bankett
Az ünnepi műsorral

egybekötött megemlékezés

2018. március 15-én, pénteken 17 
órakor kezdődik a Művelődési Ház-
ban.

Program:
- köszöntő
- általános iskolások ünnepi műsora
- Lakiteleki Tűzoltó Zenekar

A vacsora marha pörkölt lesz, melyre jelent-
kezni Vörösné Vári Ilonánál (tel.: 445-151 
vagy 597-016) és Bimbó Ferencnél lehet.

Szeretettel várunk a közös megemlékezésre 
és egy kis beszélgetésre minden kedves ér-
deklődőt!
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gyógyszerekkel! • Farsang az iskolában • Aranyérem a Bugac-
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A MAGYAROK
ISTENE

Félre, kislelkűek, akik mostan is még
Kételkedni tudtok a jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség
Őrzi gondosan a magyar nemzetet!

Él az a magyarok istene, hazánkat
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század
Ostromolt vak dühhel: ő védelmeze.

Az idők, a népek éktelen viharja
Elfujt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
Mint a folyóvízen által a nap képe,
Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt.

Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, amidőn már elértük a révet,
Az utósó habok eltemessenek?

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla ilyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet
Ily gunyos játékot gyermekeivel!

A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő.

Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség
És boldogság lészen a te életed...
Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!

Petőfi Sándor
Pest, 1848. április
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A képviselő-testület március 1-jei ülésén történt
A képviselő-testület március 1. nap-

ján tartott ülést, melyen 5 képviselő volt 
jelen.

Az első napirendi pontban Pullai 
Béla ügyvezető adott tájékoztatást a 
Homokhátság Nonprofit Kft. eddigi 
működéséről, jövőbeni terveiről. Amint 
elmondta az eltelt öt hónap alatt módja 
volt megtapasztalni a Kft. körüli gondo-
kat. A Kft. létrehozását jó lépésnek tart-
ja, de csak akkor, ha önálló működésre 
képes. A 16 alkalmazott 5 fő területen 
dolgozik: konyha, traktorosok, bölcső-
de, karbantartás, útjavítás.

A munkájuk koordinálása a múlt-
ban sajnos nem volt megfelelő. Úgy 
működtek, mint különálló szervezetek, 
ahol a munkáját mindenki maga intézte. 
A munka kiadásával nem volt gond, de 
a visszaellenőrzés hiányos volt, emiatt a 
hatékonyság nem volt megfelelő.

Konyha: az élelmezésvezetővel 
együtt 7 fő dolgozik a konyhán. Felada-
tuk a bölcsődei, óvodai, iskolai közét-
keztetés, a szociális étkeztetés, és a ven-
dég ebédek megfőzése, valamint tízórai 
és uzsonnáztatás az óvodában és az 
iskolában. Ez 320-340 adag ételt jelent 
naponta, ami nem kis feladat. Alapvető-
en a konyha jól főz, ízletesek az ételek. 
Változatosabb ételkínálattal, több gyü-
mölcs és savanyúság adásával, valamint 
heti egy süteményes nap bevezetésével 
azonban ez javítható volt. 

Az elvégzett önköltségszámítás 
eredményeként az látszik, hogy a té-
rítési díj nem minden esetben fedezi a 
költségeket, de mielőtt árat emelnénk, 
a saját áru-előállítással, illetve a helyi 
termékek felvásárlásával igyekszünk 
csökkenti az alapanyag árat. Az idei 
évben ez már látszódni fog. A „többet, 
jobbat, olcsóbban” elv realizálásához 
egy év szükséges. A konyha adminiszt-
rációja sok ponton volt hiányos, de ezt 
sikerült helyrehozni.

Traktorosok: Három fő dolgozik a 
csapatban, elég jól ellátva gépekkel. 
Három MTZ traktor, egy kotró-rakodó 
gép, és egy önjáró gréder az erőgéppark. 
Megfelelő számú munkaeszköz is tarto-
zik hozzájuk. A hét munkaeszköz közül 
négy nem volt jó érkezésemkor. Ebből 
kettőt már megjavítottunk, egynek a 
javítása folyamatban van, egy pedig át-
alakítás alatt. A traktorosok napi eliga-
zítása nagyon fontos dolog, mert sűrűn 
fordul elő azonnali intézkedést igénylő 
teendő. Három jól dolgozó munkaerő-

ről van szó, de az ő esetükben nagyon 
fontos a munka kiadása és visszaellen-
őrzése.

Bölcsőde: A beszoktatás után való-
jában idén induló részlegben három fő 
dolgozik Pekár Renáta vezetésével, aki 
tökéletesen kézben tartja a szakmai irá-
nyítást.

Karbantartás: Egy fő végzi a szük-
séges karbantartási feladatokat akár az 
óvodában, az önkormányzatnál vagy az 
orvosi rendelőnél. Univerzális feladat-
kör, ezért szükség esetén segítséget kell 
biztosítani. Ő látja el a Művelődési ház, 
az Óvoda és a Bölcsőde fűtését az aprí-
ték-égető kazánnal. A hatékonyabb mű-
ködésre jó példa, hogy az odafigyelés, a 
tüzelőanyaggal való folyamatos ellátás, 
a gyors karbantartásoknak köszönhető-
en a gázfogyasztás a tavalyi szint felére 
esett vissza a vizsgált három hónapban.

Kézi útjavítás: Egy fő dolgozik a 
szinte kilátástalan harcban, hogy a meg-
növekedett forgalmú

Kocséri úton a kátyúkat betemesse. 
Azért kilátástalan, mert mire végig ér a 
szakaszon, kezdheti elölről, mert újra 
kátyús az eleje. Ebben a munkában ta-
vasztól-őszig a vontatott gréder is segít, 
de alapvető javulást csak egy átfogó út-
javítás jelenthetne.

A Kft. minden tevékenységéért az 
ügyvezető anyagilag és jogilag is felel, 
ezért a most is meglévő jó kapcsolatra 
az önkormányzattal, mint tulajdonos-
sal szükség van. Tudomásul kell ven-
ni, hogy az önkormányzat igényeit kell 
kiszolgálnunk elsősorban, minden más 
csak utána jöhet.

A Kft. önállóságra törekvésének leg-
fontosabb feltétele az önkormányzattól 
független árbevétel biztosítása. Ezt bér-
munkából és egyéb bevételekből tudjuk 
megtenni.

A Konyha jobb felszereltségéhez hi-
ányzik még egy kontakt grill berendezés 
és egy nagyteljesítményű páraelszívó. 
Az eddigi főzés mellett új feladatként 
rendezvények lebonyolításához vállal-
juk az étkeztetést. 

Új szolgáltatást is szeretnénk beve-
zetni: a pékáru és cukrászsütemény for-
galmazását. 

A még jobb étkeztetés, a bizton-
ságos eredet miatt a saját termesztésű 
termények még nagyobb súlyt kapnak. 
A tervek megvannak, a terület előkészí-
tése megtörtént, és a megnövelt 1,34 ha 
területen a Start program segítségével 

20 féle zöldséget és 8 féle gyümölcsöt 
lehet termelni, ezeket feldolgozni.

A Traktorosok esetében a lakosság-
nak végzett kisebb munkákon túl vállal-
kozásoknak nagyobb munkák vállalása 
a cél.

A veszélyes fák kivágásából, a 
parkok metszéséből származó ágak, 
gallyak ledarálásából készült apríték 
remek, olcsó tüzelőanyag a meglévő ka-
zánjainkhoz. Ha egész nyáron szárítani 
tudjuk, ősszel kiváló tüzelőanyag lesz. 
A megjavított saját ágdarálót beüzemel-
tük, használatra készen áll. 

Nagyon kellene egy melegedő helyi-
ség, amit raktárnak és télen műhelynek 
is lehetne használni.

A Bölcsőde kilátásai a születendő 
gyerekek száma miatt bizakodásra ad 
okot, különösebb gond nem várható.

A karbantartónak szüksége lenne még 
alapvető szerszámok beszerzésére, és egy 
kis műhely kialakítására, amely lehetne a 
traktorosokkal közös használatban is. 

A kézi útjavítást folytatjuk, amíg 
nincs átfogó rendezés, addig valamilyen 
szinten a járhatóságot biztosítjuk a Ko-
cséri úton, de ez csak romlani fog. Eset-
leg magasságkorlátozó kihelyezésével 
lehetne a nagyobb autókat elterelni.

Az ügyvezető szóbeli kiegészítés-
ként még megemlítette az utak síkos-
ság-mentesítését is, amire a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kíván fordítani, 
ehhez is szükség volna egy munkagép 
beszerzésére.

A képviselők elismerőleg nyilatkoz-
tak az ügyvezető és a Kft. dolgozóinak 
munkájáról, értékelve a kedvező válto-
zásokat és bizakodva a további eredmé-
nyekben.

A második napirendi pontban Kutasi 
Ferenc településfejlesztő, alpolgármes-
ter ismertette az építendő bölcsőde elké-
szült terveit. Az Óvoda és a Fecskeház 
közötti terület egy részének beépítésé-
vel egy kétcsoportos intézmény épülne, 
ide kerülne át a mostani mini bölcsi. A 
testület egyetértett e célra pályázat be-
nyújtásával, ám a 263 milliós költség-
vetésből 40 millió lenne az önrész.

A következő napirendben a polgár-
mester előterjesztését tárgyalták meg, 
amely az önkormányzat javára egyes 
magántulajdonú ingatlanokra bejegy-
zett különféle ingatlan-nyilvántartási 
terhek törlését indítványozta (jelzálog-
jog, beépítési kötelezettség, elidegení-
tési tilalom). 
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Február 21-én került sor az M44 
gyorsút szentkirályi leágazásával kap-
csolatban múlt év augusztusában tar-
tott helyi népszavazás eredményének 
helyi rendeleti rögzítéséhez lakossági 
fórum megtartására. A Művelődési 
házban megjelent érdeklődők előtt 
Szabó Gellért polgármester ismertet-
te, hogy a Rendezési Terv módosítá-
sa annyit jelent, hogy az előterjesztés 
szerint az elkerülő út népszavazáson 
„nyertes” változata jelenne meg a do-
kumentumban.

Fontos fejlemény az ügyben, hogy 
a beruházást a 345/2012. Kormányren-
delet az alábbi szövegrészek beiktatá-
sával nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítot-
ta.

„1.336. A 4623. j. - 4622. j. össze-
kötő utak M44 autóút és 44. sz. főút 
közötti szakasz fejlesztése a Szentki-
rály elkerülő szakasz kerékpárút meg-
valósításával.

1.337. A 44. sz. főút Kecskemét és 
4622. j. összekötő út közötti szakasz 
fejlesztése.

1.338. A 44. sz. főút 4622. j. össze-
kötő út és Lakitelek közötti szakasz 
fejlesztése.”

A népszavazási döntés jelent meg 
tehát a Kormányrendeletben is, ám 
egyelőre nem tisztázott, ez milyen el-
járásjogi-engedélyezési helyzetet te-
remt.

Annyit tudunk, hogy készül a köz-
beszerzési dokumentáció, és a beru-
házó legutóbbi tájékoztatása szerint 

az ún. „rekettyés” helyi természetvé-
delmi jelentőségét a hatóság úgy érté-
kelte, hogy a nyomvonalnak azt min-
denképpen el kell kerülnie. Emiatt az 
elkerülő út vonalvezetése várhatóan 
változik (közelebb kerül a belterület-
hez), ám ennek pontos tartalma csak 
a beruházás előkészítése során válik 
véglegessé.

Még jócskán vannak eldöntésre 
váró kérdések, hiszen a feladat a maga 
nemében egyedülálló, ugyanis egy 
projekten belül kell gyorsutat építeni 
(M44 kerekdombi út és a szentkirályi 
komplex pihenő közötti szakasza), fő-
utat (44-es Kecskemét-Lakitelek kö-
zötti szakasza) és mellékutat felújítani 
(komplex pihenő és 44-es között), il-
letve települési elkerülő utat és kerék-
párutat létesíteni – mindez tervezéssel 
és kivitelezéssel együtt.

Elsőbbsége a 44-es út felújításának 
van, hiszen az engedélyezést nem kí-

ván. Ezzel együtt viszont a települési 
elkerülő szakasz előkészítését is el kell 
kezdeni, hiszen időben és tervezési-en-
gedélyeztetési munkában az a legtöbb.

Számításaik szerint a folyó év vé-
gére várhatóan lezajlik a közbeszerzés 
és lesz nyertes vállalkozó, akivel a 
részletekről is lehet egyeztetni.

A polgármester elmondta, külön 
hangsúlyozta annak fontosságát a be-
ruházó felé, hogy az elkerülő út kö-
zépső szakaszán szükséges gépkocsi-
felhajtás és áthajtás biztosítása úgy az 
itt működő vállalkozás, mint a külte-
rület északi részén tanyákon élő, vagy 
ott gazdálkodó nagy számú közlekedő 
személyforgalom és teherszállítmá-
nyok mozgásának biztosítása, a belte-
rület megközelítése végett. 

Jelezte, hogy a részletes tervezői 
munka további lakossági fórumokat 
tartalmaz, így hasonló egyeztetések-
tájékoztatók lesznek a jövőben is.

Fórum a településrendezési eszközök módosításáról

A képviselő-testület összesen 30 
ingatlan esetében látta indokoltnak 
határozott idő eltelte, feltétel bekö-
vetkezése, vagy egyéb érdekmúlásra 
tekintettel a településrendezési szem-
pontból az önkormányzat érdekében 
nem álló bejegyzett terhek és jogok 
törlését.

Kutasi Ferenc múlt évi település-
fejlesztői tevékenysége volt a követ-
kező téma. Ebből megtudhattuk, hogy 
összesen 6 pályázat benyújtása, illetve 
teljes, vagy részbeni megvalósítása tör-
tént meg, de legtöbb munkát a korábbi 
pályázatok lebonyolítása, a kifizetési 
elszámolás összeállítása jelentette, ami 
különösen sok adminisztrációt igényel. 

A Nonprofit Kft. élére került új ügyve-
zetőnek köszönhetően szervezési teen-
dői csökkentek, így a jövőben remél-
hetőleg több energia marad elsődleges 
feladatköre ellátására.

Településünk jövőjét tekintve a tár-
sadalmi, népességi változás egyre erő-
teljesebben érződik. Már tapasztalható 
a növekvő számban betelepülők hatása, 
akiknek integrálása a faluközösségbe 
jövőbeni sikeres település-státuszunk 
legnagyobb kihívása. Ennek érdekében 
intézményeink (bölcsőde, óvoda, isko-
la, művelődési ház) szerepe hangsúlyos, 
fejlesztésük, megerősítésük kiemelt fel-
adata az elkövetkező éveknek. A kép-
viselő-testület elismeréssel nyugtázta a 

tájékoztatóban foglaltakat.
Módosította a testület a lakáscélú 

helyi támogatásról szóló rendeletet 
is.

Az egyebek napirenden belül a tes-
tület elfogadta idei munkatervét és a 
fecskeház lakásbérletére beérkezett pá-
lyázatot, jóváhagyta a Hivatal működé-
sét érintő egyes belső szabályzatok mó-
dosítását, valamint pályázat benyújtását 
a jelenleg üzemen kívül lévő vízműkút 
ún. melléfúrásos rekonstrukciójára (ön-
erő 8,7 millió forint). Tudomásul vette 
a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-
ság múlt évi tevékenységének tájékoz-
tatóját is, és határozott négy buszváró 
fülke készítésének megrendeléséről.
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A fejlődés feltételei
Csak akkor fej-

lődnek jól a gyere-
kek, ha szeretik azt, 
amit csinálnak.  Az 
sem mindegy, hogy 
milyen a motiváció.

Kívülről orien-
tált: mikor elsősor-
ban a jó osztályzatért, 

vagy a tanári, szülői dicséretért, esetleg a 
jövőben elérhető magasabb fizetésért ta-
nulnak.

Belülről orientált: mikor magáért, a 
tudás megszerzésért tanulnak.

Ha az iskolák rangsorait böngésszük, 
gondoljunk arra, ez csak nagyon pici sze-
letét mutatja annak, amivel egy iskolá-
nak foglalkoznia kellene. A tantárgyakra 
koncentráló 45 perces tanórákkal operáló 
iskolákban nem sok szerepe van annak, 
hogy a 21. századi munkahelyeket lekop-
pintva élményszerű és hatékony tanulási 
környezetet teremtenek, ahol a gyerekek 
érzelmi készségeinek fejlesztése nagy 
hangsúlyt kap.

A matematikára, szövegértésre szorít-
kozó rangsorok mellett fontos lehet a fej-
lődés mértéke. Érdemes lenne figyelembe 
venni a lemorzsolódási, hiányzási, évis-
métlési számokat. Ahol nagy a fejlesztési 
lehetőség, oda szívesen járnak a gyere-
kek, ott valamit megértettek a 21. századi 

világ kihívásaiból és az egyéni tehetség-
gondozás helyett az érzelmi és közösségi 
nevelésre helyezik a hangsúlyt.

Legfontosabb, hogy ne a legjobb, 
hanem a gyerekek képességeinek leg-
megfelelőbb iskolát válasszuk. Mivel a 
későbbi tanulási készségek egy részét az 
alsó tagozat alapozza meg, az iskolavá-
lasztás kérdése már jóval a középiskolai 
felvételi előtt aktuális: kulcsfontosságú, 
hogy a gyerek hány évesen, milyen éret-
ten, milyen képességekkel, milyen kö-
zösségben kezdi meg az alapkészségek 
elsajátítását.

Sokféle iskolában, sokféle tanár, sok-
féleképpen értékel, sokszor a szülő is 
„benne van” a jegyekben.

Magyarországon sokat számít a felső-
fokú végzettség, hagyománya van, hogy 
„papír kell”. Aki meg tudja fizetni, járhat 
egyetemre. Sok szülő már látja, nem éri 
meg a gyereket a szabad idejére rátelepe-
dő, feleslegesen stresszező iskolába járat-
ni. Legyen idő iskola mellett sportolni, 
boldog kamasznak lenni!

Nem mindig a legerősebb iskola a 
legjobb döntés! Az alacsonyabb önérté-
kelésű, kevésbé kudarctűrő, más területen 
(sport, zene, tánc) kitűnni nem tudó gye-
rekeket sokkal jobban megviseli, ha erős 
gimnáziumban a gyengébb diákok között 
vannak. Ha egy ilyen gyerek kevésbé 
teljesítménycentrikus iskolában a jobb 

– legjobb tanulók között lesz, önbizalma 
pozitívan alakul.

Erősebb önbizalmú, jobb kudarctű-
résű, ambiciózusabb gyereket motivál az 
erős, hajtós közeg: ők, látva a versenytár-
sak képességeit rákapcsolnak, a korábbi-
nál sokkal jobban teljesítenek.

Amíg a 40-es és idősebb generáció 
jellemzően a hallott – olvasott szöveg 
alapján tájékozódik, a mai generáció a vi-
zuális – interaktív anyagot érti könnyen. 

Bármilyen körültekintően és jól vá-
lasztjuk is meg a középiskolát, lesznek 
tényezők, amelyeket nem tudunk kont-
rollálni: gyerekközösség, melybe be kell 
illeszkedni; jó tanuló is érezheti rosszul 
magát, ha piszkálják, kiközösítik. Má-
sik, amit a szülő nem tud kézben tartani, 
a tanárok személyének gyors változása. 
Fontos, hogy figyeljük a gyermekünk fej-
lődését, az iskolához kapcsolódó érzelmi 
viszonyulásait, ha kell, merjünk változ-
tatni. Nem igaz, hogy ami nem öl meg, 
az erősebbé tesz, és az sem, hogy a váltás 
szükségszerűen törést, sérülést jelent. A 
rosszból a jobb felé változás mindig po-
zitív. Ha úgy látjuk, hogy gyerekünk az 
iskolájában tartósan kudarcos, boldogta-
lan, stresszes, önbizalma hanyatlik és sa-
ját eszközeinkkel nem tudunk változtatni, 
fontoljuk meg az iskolaváltás lehetősé-
gét.

Margó néni

Válasszunk iskolát okosan 2. rész

Vendégszereplésen volt Művelődési házunkban a Soltszentimrei Csonka Színkör február 23-án. A kettő is néha sok-(k) címmel 
mutattak be egy vígjátékot. A komikus fordulatokkal teli színdarab az első pillanatoktól kezdve szórakoztató, kacagtató volt. A 
hálás közönségtől sok tapsot kaptak az amatőr szereplők. Köszönet a szereplőknek, és a művház vezetőnek a szép és kellemes 
estéért. A 10 éves amatőr színjátszó csoport egy 1400 fős településről érkezett. További sikereket kívánunk nekik.

-szerk-

ELjöTT HOZZÁNK A SZÍNHÁZ
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Ismét nagy érdeklődés követte a 
Szentkirályi Tánccsoport Farsangi 
Bálját. Március 2-án a Sportcsarnok 
gyönyörű „jelmezbe” öltözött, majd 
kigyúltak a színes fények és megkez-
dődött a fergeteges karnevál.

A „Legyen ez egy őrült karnevál!” 
című programban összesen hat cso-
port, közel 100 táncos mutatta be tánc-
tudását, hatalmas sikerrel.

Az ifjúsági csoport farsangi nyi-
tótáncát a legkisebbek vidám Bohóc 
partija követte. Az Oroszlánkirály vad 
tánca után megjelentek a titkos ügynö-
kök, akik a Macskanőkre vadásztak.  
Mazsorettjeink botforgatással kápráz-
tattak el minket, majd a táncparketten 

Mignonok és Banánok ropták a táncot. 
A műsor egy fergeteges revütánccal, a 
„Cabaret”-val zárult óriási sikerrel. A 
táncokat megálmodták, betanították 
és színpadra állították: Rohács Vera, 
Rátfai-Takács Renáta, Berec Nóri, Hu-
szár Ildikó és Takácsné Kis Márta.

A jelmezfelvonuláson nem túl 
nagyszámú, de ötletesebbnél ötlete-
sebb maskarák léptek színpadra: eső-
felhő, zsonglőr bohóc, vödrös árvács-
ka, mexikói pár, rendezetlen dominók, 
Scooby-Doo és még sorolhatnám.

Sztárvendégünk Nagy Feró volt, 
aki közvetlenségével és vidámságával 
mindenkit lenyűgözött. A népszerű 
slágereket együtt énekelte Feróval a 

bál apraja, nagyja! Hatalmas buli volt! 
A fergeteges produkciók után a vendé-
gek is táncra perdültek és folyt a mula-
tozás hajnalig. 

A tombolasorsoláson rengeteg 
ajándék talált gazdára. Nagyon hálásak 
vagyunk a vállalkozóknak, magánsze-
mélyeknek, szülőknek, hogy minden 
évben számíthatunk segítségükre!

A bál bevételét táncruhák készítte-
tésére, tánchoz szükséges kellékek vá-
sárlására, illetve a csoport utaztatására 
és kirándulásra fordítjuk.
Együtt mulatott a falu apraja-nagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang 
farka!

Szentkirályi Tánccsoport

TÁncOsOk FARsAngi BÁLjA 2019.

Fotók: Szentirmay Tamás
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Nagyböjti felkészülésünk so-
rán megfontoljuk azt az igazsá-
got, hogy ha mindig csak a kön-
nyű és a kellemes dolgok azok, 
amelyek kellenek nekünk, akkor 
olyan emberekké leszünk, akik 
általában mindent és mindenkit 
lenéznek és kritizálnak.

Mi alapvetően vallásban 
gondolkodunk, meg hogy ki 
hová tartozik, míg Jézus Or-
szágban gondolkodott. Nem a 
Messiás Országának nevezte 
ezt, hanem Isten Országának. 
Ebben más az élet, mint itt a 
földön és mások a törvényei. 
Akkor valósul meg az Isten Or-
szága, amikor a szeretetet meg-
éljük. Ez pedig olyan állapot, 
amiből ki lehet esni, de vissza 
is lehet kerülni. Hogy pontosan 
milyen törvények vannak az Is-
ten Országában azt Jézus nem 
mondta el, de érezzük őket és a 
Szentlélek által bennünk élnek 
ezek a törvények, mocorognak 
a szívünkben és indítanak ben-
nünket a jóra. Mindenki azért 
született meg, hogy ennek az 
Országnak legyen az építője, az 
orvosa, a mérnöke vagy a tiszt-
je. Nem pusztán egy erkölcsiség 
ez, mert a Szentlélek műveli és 
Isten ereje építi.

Egyik jellemzője, amikor 
egymás szolgálatára vagyunk 
és elkezdjük keresni, hogy hol 
lehetne szolgálni és nem is kell 
messzire menni, hamar találunk 
jó alkalmat erre. Másik jellem-

zője lehet, amikor tiszteletben 
tartjuk a saját életünket, vigyá-
zunk arra, és a felebarátainkra 
is. Jellemzi továbbá, hogy meg-
próbálunk tisztán gondolkodni, 
mert sokszor olyan ez a mi éle-
tünk, mint a részeg emberé, aki 
mindig a következő pohártól 
várja a boldogságot. Aztán ott 
van az a szempont is, hogy nem 
lopunk, hanem szerényen és 
szabadon éljük a mindennapo-
kat és ami fölöslegünk adódik, 
hát azt megosztjuk másokkal, 
rászorulókkal, akárkivel. Ami-
kor arra tanítjuk a gyermeke-
ket, hogy nem szabad hazudni, 
akkor érezzük igazán, hogy itt 
nem csak arról van szó, hogy 
csak az igazat kellene mondani, 
hanem hogy szépet kell mon-
dani, és jót kell mondani, mert 
a szavaink gyógyíthatnak má-
sokat és magunkat is. Itt sem a 
teljesítmény a lényeg…a telje-
sítmény az ószövetség mértéke. 
Mi olyan gyerekek vagyunk az 
Úrban, akiknek mindig szabad 
újból kezdeni és mindig kell is, 
hogy újra tudjunk kezdeni.

Sokszor halljuk, hogy az 
egyházban Jézus él. Ezt tény-
legesen és kézzelfoghatóan kell 
látnunk! Amikor például Pálnak 
megjelent a damaszkuszi úton, 
azt mondta Jézus: „Saul, Saul, 
miért üldözöl engem?” Nem 
azt mondta, hogy: „Saul, Saul, 
miért üldözöd az én híveimet?” 
Egy másik helyen ezt olvassuk: 

„Éheztem és ennem adtatok”, 
és nem azt, hogy: „úgy tegyetek 
az emberekkel, mintha én éhez-
nék!” Ő az, aki éhezik. És ez 
valahol félelmetes dolog, hogy 
Jézus tényleg közöttünk van és 
megéli a sorsunkat. Ha század-
szor megyek neki a falnak fejjel 
és még mindig nem sikerülnek 
a dolgaim, csak még a szidást is 
kapom, akkor Jézus megéli ve-
lem és veled ezt a sorsot, ezt az 
állapotot.

Krisztus szenved bennünk, 
és szenved miattunk is. Ebből 
a sok szenvedésből, amit átél, 
ebből energia fakad, ami kiárad 
az egyházra, az egyházban sa-
ját magunkra és segítségünkre 
van és lesz minden olyan hely-
zetben és állapotban, melyet 
nehéznek és nyomorúságosnak 
élünk meg. 

A nagyböjtben megpróbá-
lunk odaadással élni, és törek-
szünk jobban megérteni egy-
mást. Észrevenni, hogy a másik 
ember hol szenved szükséget, 
hol van valamiféle segítségre 
szüksége. Kell a tisztelet, a sze-
retet, az eggyé válás, az értékek 
felismerése egymásban, és hogy 
ki merjük szolgáltatni magun-
kat egymásnak. Így lesz ez az 
élet egy kicsit jobban öröm és 
boldogság, főleg, ha ez elkezd 
működni egy közösségben, egy 
családban, egy munkahelyen.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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„Ahogyan a szarvas kíván-
kozik a folyóvízhez, úgy kí-
vánkozik a lelkem hozzád, Is-
tenem! Isten után szomjazik a 
lelkem, az élő Isten után: Mi-
kor mehetek el, hogy megje-
lenjek Isten előtt?” Zsoltárok 
42, 2-3 

A zsoltáríró szerint a szar-
vas szomjazik, ezért kíván-
kozik a folyóvízhez. Mi 
emberek is sok mindenre 
szomjazunk. Szomjazzák a 
gondoskodást és figyelmet 
a gyerekek, a teljes elfoga-
dást a kamaszok, a működő, 
szeretetteljes kapcsolatokat a 
felnőttek, a hétvégi pihenést 
a dolgozók, az unokát a nagy-
szülők… A zsoltáríró azonban 
nem ezekről ír, hanem arról 
az őszinte vágyakozásáról, 
ami az Istenre irányul. Ennek 
a szomjúságnak a leírásához a 
sóhajtozó, epekedő állat képét 
használja a zsoltár. Ha egy ál-
lat szomjas, vizet kell keresni 
magának, de a vízig el kell 
érnie, oda kell mennie hozzá. 
A szomjúság víz utáni kereső 
útra indítja az állatot. A szom-
júság tehát önmagában nem 
rossz. Jelez valami hiányt, 
amire érdemes odafigyelni. 
Persze a mai felgyorsult vi-
lágunk magával hozta, hogy 
semmire nem tudunk várni, a 
„rögtön”, és „azonnal” fogal-

makat jobban szeretjük, ezért 
a hiány, várakozás érzését ne-
hezen fogadjuk el. Érdemes 
lenne most mégis megélni ezt 
a szomjúságot, mert a lelkünk 
mélyén lévő űr Isten hiányát 
jelzi. Minden ember lelkében 
ott van egy Isten alakú űr, amit 
csak az Isten képes betölteni, 
és aki nem tud szomjazni az 
élő Isten után, nem tudja be-
töltetni ezt az űrt. Istent tehát 
csak szomjazva lehet meg-
érteni. Ezért ne nyomjuk el 
magunkban a szomjúságun-
kat, inkább éljük meg azt. 
Böjt van, ezért figyeljünk ma-
gunkra, és érdemes feltenni 
magunknak a kérdést: mire 
is szomjazunk most az isten-
kapcsolatunkban? Ha ez meg-
van, akkor már nem kell mást 
tennünk, csak elindulnunk a 
folyóvízhez, ahol Isten szom-
joltó szeretete vár minket! Ba-
loghné Oravetz Anett, forrás: 
www.aldasbekesseg.hu

IFI indult a szentkirályi 
református gyülekezetben 
melyre szeretettel hívunk és 
várunk 5. osztálytól – 9.osz-
tályig téged is, mint a szent-
királyi ifjúság képviselőjét, 
felekezettől függetlenül! Két-
hetente csütörtökön várunk 
egy jó klubba, filmnézésre, 
zenehallgatásra, kajálásra, ha-
verkodásra!

REFORMÁTUS ÉLET

IFI időpontok:
1. március 14. csütörtök 17 
óra
2. március 28. csütörtök 17 
óra
3. április 11. csütörtök 17 óra
4. április 25. csütörtök 17 óra
5. május 9. csütörtök 17 óra
6. május 23. csütörtök 17 óra

Alkalmaink: 
Március 8. – péntek 18 óra 
– Böjti úrvacsorára felkészítő, 
bűnbánati alkalom
Március 10. – vasárnap 10 óra 
– Családos Istentisztelet böjti 
úrvacsorával
Március 10. vasárnap 16 óra 
– Áprily Lajos és a madarak 
– Olvasó és énekköri alkalom
Március 12. kedd 18:30 – Bib-
liaóra
Március 14. csütörtök 17 óra 
– Ifi klub
Március 17. vasárnap 10 óra 
– Istentisztelet keresztelővel
Március 19. kedd 18 óra – 
Presbiteri gyűlés
Március 24. vasárnap 10 óra 
– Istentisztelet
Március 28. csütörtök 17 óra 
– Ifi klub
Március 29. péntek 18:30 
– Filmklub
Március 31.vasárnap 10 óra 
– Istentisztelet
Gyülekezeti kirándulás 
– Szekszárd – április 28. va-
sárnap
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Óvatosan a gyógyszerekkel!

A cSENDES TRAGÉDIA
Kopp Mária orvos, pszichológus egy 

magánbeszélgetésben azt mondta, hogy 
Európát nem a harmadik világháború-
tól, hanem a semmittevésben felnövő, a 
saját kontrollálatlan vágyainak odavetett 
generációktól félti! Felnőtt egy generá-
ció, amelynek sok tagját nem lehet fel-
adatokkal terhelni, mert unja, s mindjárt 
továbbáll! Vannak fiatalok, akik kitartó 
munkát sem az iskolában, sem az életben 
nem végeztek, nem is tudnak maguknak 
parancsolni, más véleményét elfogadni 
még kevésbé. Így a házasságban, családi 
életben, de a munkahelyen is nagyon sok 
kudarccal találkozva megkeserednek. 

A legutóbbi 15 év statisztikájából 
kiviláglik, hogy a gyermekek pszicholó-
giai rendellenességei egészen elképesztő 
mértéket öltenek: minden ötödik gyerek 
mentális rendellenességben szenved; a 
figyelemhiányos rendellenességek száma 
43, a serdülőkori depressziós betegsége-
ké 37, a 10–14 éves gyermekek körében 
az öngyilkossági arány 200 százalékkal 
nőtt.

Az a valóság, hogy – bár fáj ezt sa-
ját magunknak bevallani – egyedül mi, 
szülők vagyunk a hibásak. A modern 
kor gyermekei nem élik meg az egész-
séges gyermekkor élményét, melyhez 
tartoznak például az érzelmileg elérhető, 
megközelíthető szülők; az egyértelműen 
meghatározott határok és erkölcsi minta, 
a felelősség, a kiegyensúlyozott étrend, a 
megfelelő mennyiségű és minőségű al-
vás, megfelelő mennyiségű és szabadban 
eltöltött aktív mozgás, kreatív játékok, a 
szabadidő közös, önfeledt eltöltése.

Ehelyett a gyerekek ezt látják: örök-

ké elfoglalt szülők; a végletekig kényez-
tető szülők, akik mindent megengednek 
a gyermeküknek; az érzés, hogy „nem 
kellesz senkinek”; kiegyensúlyozatlan 
étrend és hiányos alvás; „otthonülős” 
életmód...

Állandó vibrálás, szórakoztató eszkö-
zök hada, az igények azonnali kielégíté-
se. Hogyan lenne lehetséges, hogy ilyen 
körülmények között mentálisan egészsé-
ges gyerek nőjön fel? 

Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk-
nek örömteli gyermekkora legyen, akkor 

− állítsunk fel védőkorlátokat, mert 
ne feledjük, mi a gyermekeink szülei és 
nem barátai vagyunk;

− azt biztosítsuk a gyermekünknek, 
amire szüksége van, ami nem mindig az, 
amit szeretne;

− biztosítsunk számára egészséges 
ételeket és korlátozzuk a nassolást;

− naponta legalább egy órát töltsünk 
a természetben;

− a családi vacsora alatt felejtsük el 
az elektronikai eszközök nyomogatását;

− rendes, asztali játékokkal is játs-
szon a gyerek;

− minden napra kapjon valamilyen 
feladatot (beágyazás, a játékok össze-
szedése játszás után, kiteregetés, táskák 
elrendezése, megterítés stb.);

− minden este ugyanabban az időben 
feküdjön le;

− tanítsuk meg a felelősségtudatot és 
az önállóságot. A kis sikertelenségektől 
ne védjük meg, hogy megtanuljon meg-
birkózni a nehézségekkel, leküzdeni az 
akadályokat.

− ne csomagoljuk össze, illetve vi-

gyük a gyermek helyett az iskolatáskát, 
ne vigyük neki az iskolába az otthon 
hagyott ételt, házi feladatot. Ha elmúlt 
5 éves, ne tisztítsuk meg neki a banánt 
se. Tanítsuk önállóságra. Tanulja meg, 
mi a türelem, és adjunk neki esélyt, hogy 
a szabad idejét valóban szabadon töltse. 
Kissé unatkozhat is, ami arra sarkallja 
majd, hogy alkotótevékenységet végez-
zen.

− az élet ne csak szórakozásból áll-
jon! Ne vegyük körül gyermekünket 
állandóan technikával, hogy „addig se 
unatkozzon”. Semmilyen oda nem való 
tárgy ne legyen az asztalon étkezéskor. 
Akkor se, ha autóban vagy étteremben 
ül, vagy akár az üzletben vagyunk vele. 
Ezzel arra ösztönözzük a gyermek agyát, 
hogy gondolkozzon és kitaláljon valami 
unaloműzőt.

− ne csak fizikálisan, de érzelmileg is 
legyünk elérhetőek gyermekünk számá-
ra;

− ne a telefonon lógjunk, gyerme-
künkkel beszélgessünk;

− tanítsuk meg, hogyan birkózzon 
meg a haraggal, az ingerültséggel;

− tanítsuk meg kezet fogni, helyet át-
adni, megosztani valamit, együttérezni, 
megfelelően viselkedni az asztalnál vagy 
beszélgetés közben;

− tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot: 
nevessünk rá, pusziljuk meg, csiklandoz-
zuk meg, olvassunk neki, táncoljunk, ug-
ráljunk vele, kússzunk-másszunk együtt!

Ne okozzunk kényelemszeretetből, 
könnyelműségből maradandó kárt gyer-
mekeinknek!

(ismeretlen szerző)

Február 25-én Sebéné dr. 
Csatári Eszter gyógyszerésznő 
látogatta meg a 7. és 8. osztá-
lyokat. Előadásában az antibio-
tikumok történetéről és haszná-
latáról beszélt a gyerekeknek. 
Sok érdekes információval let-
tünk gazdagabbak, és alkalmat 
adott arra, hogy a gyerekek is 
elmondják tapasztalataikat illet-
ve feltegyék kérdéseiket. 
Köszönjük az előadását!

Dr. Steklács Jánosné
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A Szentkirályi Általános 
Iskola február 8-án tartotta ha-
gyományos farsangi mulatsá-
gát a művelődési házban. Idén 
is volt banyaégetés, és sokan 
öltöztek jelmezbe is, mely di-
cséri a szülők, gyerekek krea-
tivitását és kézügyességét!

A farsangi mulatság vendé-
ge Gulyás László vándormu-
zsikus volt, aki idén is megne-
vettetett kicsiket és nagyokat 
egyaránt.
Fotók a rendezvényről: 

FARSANG AZ ISKOLÁBAN

Aranyérem a Bugac-kupán
Bizakodva, bár egy picit tartaléko-

san, hangos zeneszóval indultunk neki 
a bugaci  focitornának február 15-én. 
Tóth Roxi hiányzott az együttesből, 
csupán két fő korcsoportos lányunk 
volt a csapatban, a többiek 6. vagy 
„fiatal 7. osztályosként” vették föl a 
küzdelmet a 7.-8. osztályos ellenfe-
leik ellen!!!!!

A csoportmérkőzéseink kivá-
lóan szolgálták a bemelegítést az 
elődöntőre és a döntőre, mivel a 
hazaiak „B” csapatát 6-0-ra, míg a 
nagyon harcos és helyenként egy 
picit „túl  kemény” Izsák együtte-

sét pontos, precíz és gólra törő já-
tékkal 9-0-ra sikerült legyőznünk! 
Az elődöntőben a jó erőkből álló Ke-
rekegyháza csapatával találkoztunk, 
ahol is egy „agyon nyert mérkőzést” 
sikerült 7-7-es döntetlenre kihozni, 
de a büntetőpárbajban már nem hi-
báztunk és behúztuk a meccset!

A döntőben a hazaiak – akik addig 
az egész tornán gólt sem kaptak – ko-
moly játékerőt képviselő csapata várt 
ránk! Gólt egyik csapat sem szerzett, 
de a büntetőpárbaj a miénk lett!

Hatalmas sikert aratott a CSA-
PATUNK, MINDENKI NA-

GYON „ODATETTE MAGÁT”!! 
Kis ünneplés után öreg este volt, mire 
fáradtan hazaértünk, de csodálatos 
napunk volt, egy újabb hatalmas 
sportélménnyel gazdagodtunk!!!! 
Csapattagok: Szente-Varga Edit 
(a torna legjobb kapusa), Gulyás 
Bíborka, Bimbó Petra, Varga Zsu-
zsanna, Trencsényi Noémi, Zetkó 
Szabina, Vörös Renáta, Gyenes 
Barbara!

Baukó Ferenc

Részletes beszámoló:  http://iskola.
szentkiraly.hu/news.php
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A HÓD

Nem akartam hinni a szemem-
nek egy Tőserdei séta alkalmával. 
Egy jó nagy utánfutóra való szál-
fák hosszára egymásra rakva, olyan 
helyen, ahol nagyon ember sem jár. 
Nem tán hód? A bizonyosságot az 
adta, hogy fák kérge lehántva, éles 
foghelyek nyoma látszott. Óriási 
fák kidöntve, vagy öles fák félig 
elrágva, kidöntésre várva. A hód 
őshonos rágcsáló volt hazánk terü-
letén, azonban az 1850-es évekre 
kiirtották, valószínűleg azért, mert 
ebben az időben történtek a folyók 
szabályozásai, és a hód életmódjá-
ból adódóan a gátak rongálásával 
árvízveszélyt idézett elő. A hód vá-
rat épít magának fákból, agyagból, 

kőből a tavakban a víz fölé, vagy 
a patakok, kisebb folyók partjaira, 
vízalatti bejáróval. Az állandó víz-
szint tartásához a patakokra, kis 
folyókra gátat épít, szintén árvízve-
szélyt idézve elő. Ez a rágcsáló akár 
35 kg-ra is megnő. Egykoron húsát 
fogyasztották, főleg túlméretezett 
ásónyi pikkelyes lapos farka volt 
kedvenc csemege. A hód csak növé-
nyi táplálékot fogyaszt, vízi növé-
nyeket, fák kérgét, kidöntött fák le-
velét, ágait. Télire vízalatti raktárat 
készít kidöntött fák ágaiból, vagy a 
vízparti fák kérgét fogyasztja. Ked-
venc eledele a fűz, a nyár, az égerfa. 
A felszaporodott populáció a Tisza 
környékén, valószínű az 1996-ban 
Csongrád térségébe telepített né-
hány egyedtől származik. Orszá-
gosan mára már igen elterjedt, sok 

helyen a fák kidöntésével jelentős 
kárt okoznak a víz körüli nyárfá-
sokban. Pillanatnyilag védett állat, 
nem vadászható. Az elmúlt évben 
260 egyed kilövését engedélyezték 
kutatási és oktatási célból. A hód 
igen óvatos állat, a víztől csak pár 
tíz méterre távolodik el. Ellensége 
az emberen kívül a csapatban vadá-
szó farkas tudja elfogni, ha sikerül 
a víztől távol tartani. Magányos far-
kasnak nem igen van esélye, mert 
szembe fordul támadójával, és óri-
ásira nőtt szemfogaival elveszi a 
kedvét az ordasnak a pecsenyétől. 
A képeken a hód, az óriás nyár félik 
elrágva, és a kidöntött fák.

- vecsei -

Ismét sor kerül egy országos sze-
métszedési napra március 18-án. Az 
akcióhoz településünk is csatlakozott. 
Kérjük a falu lakosságát, hogy ki-ki a 
maga módján vegye ki részét a nagy-
takarításban, akár a szervezett sze-
métgyűjtésben, akár úgy, hogy saját 
portáját, utcafrontját teszi rendbe. A 
közösségi akcióhoz gyülekezés a Pol-
gármesteri Hivatalnál lesz reggel 8 
órakor. Szemetes zsák biztosítva lesz. 
Kullancs elleni védekezést, riasztószer 
használatát javasoljuk. Sajnos sokan, 
sőt nagyon sokan vannak, akik fittyet 
hánynak környezetünk védelmére, tisz-
taságára. A jó szándékú emberek szedik 
össze a felelőtlenek szemetét, sokszor 
olyanokét, aki saját portájukon viszont 
pedánsak. A legújabb törvények szerint 
akár börtönbüntetés is jár az illegális 

szemétlerakásért. Szégyenletes cse-
lekedet a fotón látható kerti hulladék 
lerakása a falu szélén, más portájára. 

Ne restelljük nemtetszésünknek hangot 
adni mások szemeteléséért, mutassunk 
példát!           -vecsei-

TE SZEDD



Igen enyhe volt a február. Röviden en-
nyit lehet mondani a hónapról. Egy nap 
sem volt, hogy napközben nem emelke-
dett a hőmérséklet nulla fok fölé. A hónap 
utolsó napján megközelítette a 20 C fokot. 
Éjjel azonban rendszeresen csökkent a hő-
mérséklet 0 C fok alá, de kemény hidegek 
nem voltak. Érdekes, hogy az első daruvo-
nulást 16-án észleltem. Ez elég korainak 
tűnik. Seregélyt és fenyőrigót nem lehetett 
látni. Pacsirta énekét sem lehetett hallani, 
elfogytak sok más állatfajjal együtt, élőhe-
lyüket elpusztítottuk. A varjak viszont az 
egész hónapban szokatlanul sokan voltak. 
A csapadékhiány már katasztrófával fenye-
get. Egyre szélsőségesebb időjárásunk, és 
ez egyértelműen a klímaváltozásnak tudha-
tó be. Persze mindig volt, és lesz változás, 
csakhogy ez a jelenlegi túl gyorsan zajlik, 
és az egész Földre kiterjed. Jó, ha tudjuk, 
hogy a Szahara 20.000 évente kizöldül. 
Most hol tarthatunk? Csak a klímakutatók 
tudják. Nemcsak nálunk volt szokatlanul 
meleg, hanem Nagy-Britanniában is nyári 
meleget mértek. Szintén enyhe volt a hónap 
a Skandináv országokban is.

A tudósok általában hajlamosak a szél-
sőséges időjárási jelenségeket egyedül a klí-
maváltozásnak betudni. Ugyanakkor egyre 
több utólagos kutatás folyik annak meg-
állapítására, hogy egy-egy ilyen esemény 
bekövetkezhetett-e volna, ha nincs klíma-
változás.

„Szokatlan hosszú nyarunk volt az ős-
szel, a tavasz is korábban kezdődik. Ennek 
köze van a bolygó felmelegedéséhez, amely 
nagyban növeli az ilyen hőség eshetőségét” 
– véli Dim Coumou, a potsdami PIK éghaj-
latkutató intézet munkatársa.

A kutatók a klímaváltozás és a konti-
nens keleti felében tapasztalt zord időjárás 
összefüggéséről óvatosabban nyilatkoznak. 
„Ha valahol rendellenesen nagy a hőség, 
ezt a jelenséget másutt gyakran kompen-
zálja rendellenes hideg” – mondja Étienne 
Kapikian. 

Csapadék viszonyok: 5-én 2,2 mm, 10-
én 2,6 mm, 21-én 1,9 mm. Összesen 6,7 
mm. 2018 februárjában 74,3 mm. A sokévi 
átlag 32 mm.

Vecsei

Született: Teleki Marcell 2019. 
02. 13. anyja neve: Járó Ramóna.
Elhalálozott: Gábor Pál.
Házasságot kötött: Duka-Jaeger 
Mária és Duka József 2019. 02. 18.
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Anyakönyvi hírek

FEBRUÁR
IDőjÁRÁSADiós béles

Előkészítés: 25 perc. Sütés: 30 perc.
Hozzávalók: Tésztához: 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 3dkg cukor, 1 

tojássárgája, 12 dkg zsír. Töltelékhez: fél üvegbaracklekvár, 14 dkg por-
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 20 dkg darált dió, 1 evőkanál rum, 2 tojássárgája, 
3 tojás keményre vert habja.

Összegyúrjuk a tésztát a hozzávalókból. Két részre osztjuk, egy nagyobbra és 
egy kisebbre. A nagyobbik részét egyenletesen belenyomkodjuk egy tepsibe. Olyan 
közepes tepsit választunk, hogy ne legyen vastag a tészta. Megkenjük baracklekvár-
ral. Összeállítjuk a diós tölteléket a hozzávalókból, és rásimítjuk a lekváros alapra. 
A maradék tésztát kinyújtjuk, betakarjuk vele. Villával megszurkáljuk és közepesen 
forró sütőben szép pirosra sütjük. Ha kihűlt, meghintjük porcukorral, és kockákra 
vágva kínáljuk.

Trükk: Ha a tészta nem akar összeállni, adjunk hozzá pár evőkanál tejfölt.  
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, 
felár nélkül, úgy válassza a Folia cargo Pack Zrt. termékeit!

Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EVA PRÉMIUM” - UV 
S 3 AGROFÓLIÁK 

A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket el-
lássuk egy öregedést csökkentő adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉ-
MIUM hozzáadása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az 
EVA fóliák lényege, hogy az egyik réteg visszatartja a növények 
számára káros UV-sugarakat, a másik réteg meggátolja a hosszú 
hullámhosszú hősugarak távozását, míg a harmadik réteg a fólia 
nagyfokú szilárdságát biztosítja.
AZONNAL RAKTÁRRÓL!
Ár: 163 Ft + ÁFA/m2

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, 
melyek nem tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/
kg (de ezt nem kell megfizetni, ha a fóliaház palástra használja, 
és erről nyilatkozatot tölt ki adószámmal együtt). A 36 hónapos 
UV garancia maximum 500 ppm kén (S) terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett 
nem hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz 
szabását csak akkor kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék.
Hívjon minket a 20/337-9084 telefonszámon!

                                         
                                     Év végi 10 % rendelési kedvezmény 

Amennyiben megbízható Extra erős fóliát keres viszonteladói, felár 
nélkül, úgy válassza a Folia Cargo Pack Zrt. termékeit! 

Extra erős 180 mic. vastag, termikus „EVA PRÉMIUM” - UV S 3 AGROFÓLIÁK  

A globális felmelegedés szükségessé tette, hogy a termékeinket ellássuk egy öregedést csökkentő
adalékanyaggal. Az „EVA” PRÉMIUM hozzáadása a termékek élettartamát hosszabbítja meg. Az EVA fóliák 
lényege, hogy az egyik réteg visszatartja a növények számára káros UV-sugarakat, a másik réteg meggátolja a 
hosszú hullámhosszú hősugarak távozását, míg a harmadik réteg a fólia nagyfokú szilárdságát biztosítja. 

AZONNAL RAKTÁRRÓL! 

Ár: 163 Ft + ÁFA/m²

  

Méretek (egyenként) Listaár 1400m2

alatt Nagykerár 1400m2 felett 

500m2 felett/tekercs 
(duda + csomagolás) 
AKCIÓS

163 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 0 Ft 

150-500 m2/tekercs 
(duda + csomagolás) 

163 Ft/m2 + áfa 
+ 2500 Ft + áfa 

156 Ft/m2 + áfa 
+ 2000 Ft + áfa 

150m2 alatti darab 
(hajtogatva) 

251 Ft/m2 + áfa 229 Ft/m2 + áfa

Az ár az adott vásárlás mennyiségétől függ, áraink nettó árak, melyek nem 
tartalmazzák a 27% áfa-t, a termékdíjat, mely 57 Ft/kg (de ezt nem kell 
megfizetni, ha a fóliaház palástra használja, és erről nyilatkozatot tölt ki 
adószámmal együtt). A 36 hónapos UV garancia maximum 500 ppm kén (S) 
terhelésig érvényes! 
1 tekercsen maximum 250 kg (1kg=7m2) fólia lehet, 150m2 felett nem 
hajtogatunk fóliát, mert kezelhetetlenné válik, a fólia hossz szabását csak akkor 
kezdjük meg, ha már ki van fizetve a termék. 



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén 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 Polgármes-
teri 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, 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: sztkhir-
mondo@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.

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos 
településeken szántót, legelőt, kaszálót 
vásárolnék vagy bérelnék. Bencsik Jenő 
telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 
és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 
70/442-7008-as telefonszámon.

Villanybojlerek javítása,
vízkőmentesítése,

villanyhálózat felújítása.

Áramfogyasztás
ellenőrzése,

kapcsolók-konnektorok,
lámpatestek-fénycsőarma-

túrák javítása, cseréje.

Hívjon a 06 53 358 029,
vagy a 06 20 928 8334

telefonszámon.

FELESÉGEK
FELESÉGE...

   
Feleségek felesége,
Lelkemadta kicsikéje!
Jer ide már az ölembe,
Mulassak veled kedvemre.

Szerettelek lyánykorodban,
Szeretlek most százszor jobban,
Nem százszor, de ezerszerte,
Ha meg nem haragszol érte.

Nem is tudja a nőtelen,
Mi az igazi szerelem;
Hogy tudná az istenadta?
Mégcsak akkor tanulgatja.

Nőtelen ember szerelme
Csak virág a kalap mellett;
S most a szerelem énnékem
Lélekzetem, szívverésem.

De boldogok is vagyunk ám,
Ugye, lelkem kis Juliskám?
Meg se’ várjuk a halálunk,
Elevenen égbe szállunk!

Petőfi Sándor Pest, 1848. január

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
március 15-i megemlékezését, melyet az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendeznek 2019. március 14-
én, csütörtök 11:30 órától tartja a művelődési házban.

Ha itt az ünnep, emlékezni kell …

Az ünnepi műsort az iskola 6. osztályának tanulói adják elő. 
Felkészítő pedagógusok: Ádámné Péli Andrea, Katzné Almási 
Zsuzsanna.
Az ünnepi műsor előtt 11 órakor kezdődik a koszorúzás a Hősi 
emlékműnél. A megemlékezésre szeretettel várjuk a szülőket 
és minden kedves érdeklődőt. Ünnepeljünk együtt!

Minden kedves Nő Olvasónkat
szeretettel köszöntjük
Nőnap alkalmából!


