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"Lezárult" a szeméttelep
A címként szereplő mondatot szó szerint kell érteni.
Tényleg eltűnt a közel 14 évig „üzemelő” szeméttelepünk. A bezárása, és egyengetése évekkel korábban megtörtént, bár néhány illegális szemétlerakás időnként előfordult. Két éve került átadásra a Cegléd határában épült
hulladéklerakó telep. Ez a „feldolgozó üzem” iparszerűen
dolgozza fel a térség negyvenhat településének háztartási
hulladékát. A Ceglédi üzem megnyitása feltételül határozta meg a hozzá tartozó települések addigi, illetve illegális
szeméttelepeinek bezárását, felszámolását, eltüntetését. A
kis telepek összegyűlt hulladéka elszállításra került, míg
a miénkhez hasonló méretűek a helyszínen lettek eltemetve, természetesen jogilag szabályozott körülmények között. Községünk tulajdonképpen csak a munkálatok kezdéséről kapott tájékoztatót. Számunkra a rekultivációnak
látszó óriási munka nem jár semmiféle kötelezettséggel.
A geodéziai felméréseket az erőgépek munkája követte. A
felszín vízszintes egyengetése után 50 centiméteres földtakarást kapott a hulladék. A terület két oldalán levő a rézsű megmarad. Csak a lakosság jóindulatán múlik, hogy
az utóbb említett rész ne legyen újra szemétlerakó. Továbbiakban még talajvízfigyelő kutak készülnek. Értesülésem
szerint a terület szárazságtűrő fűfélékkel lesz betelepítve.
További hasznosítása a területnek a tulajdonos, az önkormányzat feladata.
- kép és szöveg: Vecsei -

Vállalkozók, adózók figyelmébe!!
Többek kérésére az iparűzési adóbevallás
nyomtatványa elérhető az interneten községünk
honlapján. A nyomtatványt le lehet tölteni a saját számítógépre és azon kitöltve, kinyomtatva
majd aláírva kell visszajuttatni a Községházára. "Gépi" kitöltés és elektronikus visszaküldés
nem lehetséges!!
Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ!

Értesítjük a község lakosságát, hogy
2009. március 6-án pénteken 15 órai kezdettel
falugyűlést tartunk a művelődési házban.
Várjuk a község lakosságát.

Így nézett ki tíz évvel ezelőtt.

Így néz ki most.
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2009. január 26-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület január 26-án
tartotta soron következő ülését. A
napirendek között szerepelt a helyi
adókról szóló rendelet módosítása,
a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás társulási megállapodás
módosítása, előterjesztés a RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
szolgáltatásáról, bérlakás kérelmek
elbírálása, földbérlet meghosszabbítása, és a dűlőutak menti fák gondozása. Az ülésen 6 képviselőtag volt
jelen.
Az ülés megnyitása után a helyi
adókról szóló rendelet módosítására
került sor. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy az elmúlt
évben több megkeresés érkezett a
Polgármesteri Hivatalhoz, miszerint
az adóbevallási nyomtatványt elektronikus úton, az internetről szeretnék
letölteni. Az adózók feladatát szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy
az idei évtől kezdve az adóbevallás
és mellette a hatályos helyi adókról
szóló rendelet megtalálható legyen
községünk honlapján. Az iparűzési adó alapítványi befizetését 2007.
december 31-ig vállalhatták az adóalanyok, erre ezután már nincs lehetőség, továbbá a helyi adókról szóló
törvény több rendelkezése is módosult 2009. január 1-jétől. A rendeleti
változások a törvényi szabályozással
való összhang megteremtését szolgálják. A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a rendelet módosítását az
előterjesztés szerint.
A következőkben a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás Társulási
megállapodásának
módosítására
került sor. A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló törvény módosítása szükségessé tette a
kistérségi szociális feladatellátások
– különös tekintettel a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a házi
segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – ellátásának átszervezését.
Ennek megfelelően a szociális feladatokat ellátó intézményi társulások
felülvizsgálták társulási megállapodásaikat, és módosították azokat.
A Főplébániai Karitász Alapítvány

Rév
Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálata 2008-tól integrált intézmény formájában az alábbi kötelező
feladatokat látja el: - szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali
intézménye (30 fő), - szenvedélybetegek közösségi ellátása, - pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, - szenvedélybetegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása.
2008. év elején a közösségi ellátások biztosítására a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás feladat-ellátási szerződést kötött a
Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal.
Az elmúlt időszak tapasztalatai
bizonyítják a feladatellátás szükségességét, és mind szakmailag, mind
gazdaságilag indokolt kibővíteni a
kistérségi feladatellátást a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátásával. A 2009. évi költségvetésről szóló törvényben foglaltak alapján
600 e Ft kistérségi kiegészítő normatíva lehívására válna jogosulttá a
Társulás, amennyiben 2009. január
31-ig a szociális alapszolgáltatási feladatait kibővítené a pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátásával. Ennek megfelelőn került kiegészítésre a Társulási megállapodás.
2009-től a közösségi ellátásokat
a központi költségvetés közvetlenül
finanszírozza, kistérségi kiegészítő
normatíva nem áll rendelkezésre a
feladat ellátására, így kikerültek az
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül.
A Főplébániai Karitász Alapítvány
mindhárom közösségi ellátásra (szenvedélybetegek közösségi ellátása;
pszichiátriai betegek közösségi ellátása; szenvedélybetegek alacsony
küszöbű közösségi ellátása) sikeresen pályázott. A tagönkormányzatok
képviselő-testületei külön-külön állapodhatnak meg a feladatellátásról. A
képviselő-testület egyetértett a társulási megállapodás fentiek szerinti
módosításával.
A negyedik napirendi pont
keretében a RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat szolgáltatásáról tájékoztatott a polgármester. Elmondta,

hogy a Szolgálat az előző napirendi
pontban hivatkozott közösségi ellátások keretén belül községünkben is vállal szolgáltatást. Az intézmény vezetőjétől kapott tájékoztatóban kiemelésre érdemes a pszichiátriai betegek orvosi kezdeményezésre induló
ellátása mellett a szenvedélybetegek
közösségi ellátása, ami a Szolgálathoz
közvetlenül érkező megkeresésre
indul. Külön lehet hangsúlyozni azt
a megelőző tevékenységet, ami az un.
alacsonyküszöbű gondozással, elsősorban a drogbetegség kialakulásának
kivédésében segíthet. A felső tagozatos iskoláskorúak számára, illetve
a pedagógusoknak, szülőknek szervezett egy-egy tájékoztató előadás
talán megelőzheti a későbbi családi
és személyes gondok kialakulását.
A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület részéről is felmerülhet
igény a fiatalok idősebb korosztálya
körében külön találkozó szervezésére
a szakemberekkel. Szóbeli tájékoztatásában jelezte az intézményvezető,
hogy speciális kortárs-segítő képzését
is vállalják, aki a helybeli fiatalok
közül volna elérhető. Az előző napirendi pontban szereplő külön megállapodás a RÉV és a települések
között arra vonatkozik, hogy az állami támogatás 600 e Ft-os összegén
felül 1.400 e Ft-ra volna szüksége a
Szolgáltatónak a tevékenység folytatásához. Ezt lakosság-arányosan felosztva az érintettek között Szentkirály
esetében 44.471.- Ft volna a 2009.
évre eső hozzájárulás. Az együttműködésre vonatkozóan egyelőre elvi
nyilatkozat szükséges, ezt követné a
tényleges feladat-ellátási megállapodás megkötése. A képviselő-testület
hozzájárult a feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez, és
a tevékenység folytatásához szükséges 44.471.- Ft hozzájárulás biztosításához.
Az „Egyebek” napirendi pont
keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Bencsik István földbérlet-meghosszabbítási kérelmével kapcsolatban testületünk előző ülésén született
határozat.
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Nevezett azzal a kéréssel kereste
meg, hogy a meghatározott idő eltelte előtti bérbeadói szerződésbontás
jogának kikötésétől tekintsen el az
önkormányzat, hogy a területet az
AKG Programba jelölhesse. A képviselő-testület vállalta, hogy öt évig
biztosítja nevezett részére a bérleti
jogot.
Az Alkotmány utcai önkormányzati lakás bérbeadására két kérelem
érkezett. Az egyik Durgóné Benkő
Babett óvónő és családja részéről,
akik Szentkirályon szeretnének letelepedni. 2008-ban vásároltak építési telket a Templom utcában. 2009
márciusában kezdenék az építkezést,
és előreláthatólag 2009 szeptemberében már be is költözhetnének.
A másik Bendzsa Tamás pedagógus
részéről, aki második éve dolgozik
Szentkirályon, és párjával albérletben laknak, mivel állandó lakhelyük
Szabolcs megyében van. Nagyon
megszerették Szentkirályt, és szeretnének ebben a faluban élni. A polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy

a lakás hőszigetelési mutatói meglehetősen rosszak, viszonylag sok pénzt
kellene rákölteni, hosszú távon nem
gazdaságos, de átmeneti megoldásnak jó. A döntésnél javasolta a Durgó
család előnybe részesítését, mivel
nekik remélhetően sikerül szeptember végére kiköltözni. Lehetőségként
merült fel még Bendzsáék számára
ideiglenesen az ÖNO-ban egy szoba
biztosítása, vagy az albérleti költséghez történő hozzájárulás. A képviselő-testület egyetértett az önkormányzati bérlakás Durgó Tamás és családja
részére történő meghatározott idejű
bérbeadásával.
A dűlőutak területének jó gazda
módján való gondozása kapcsán az
az elképzelés formálódik, hogy a
vágásérett fák kivágásával, a bozótok gyérítésével tűzifához tudnánk
juttatni az arra rászorulókat. A fák
kitermelését és rönkbe vágását szakemberrel végeztetnénk, a tűzifát a
Községháza udvarán gyűjtenénk és
aprítanánk. Így szociális segélyt nem
kellene erre a célra fizetnünk. Külön

3. oldal
gondot kell fordítani ennek kapcsán a
tervszerűségre, és a földtulajdonosok
érdekeinek szem előtt tartására, ám a
mostani rendezetlen helyzethez képest előrelépést jelentene.
A hozzászólók véleménye, hogy
első lépés a dűlőutak kitűzése, és az
utak mentén lévő fák tulajdonjogának
tisztázása legyen, mert ebből nagyon
sok vita lehet. A polgármester vállalta annak kiderítését, hogy mennyibe
kerülne az utak kitűzése.
Ezt követően a képviselő-testület
összeállította a 2009. évi munkatervét, melyben többek között szerepel
a 2008. évi zárszámadási és 2009.
évi költségvetési rendelet megalkotása, az önkormányzat intézményeinek, és a Többcélú Kistérségi Társulás
működéséről tájékoztató, tanyagondnoki tevékenységről szóló tájékoztató,
területfejlesztési pályázatokról döntés,
költségvetés teljesüléséről tájékoztató, szennyvízberuházásról tájékoztató,
2010. évi költségvetési koncepció. A
képviselő-testület a munkatervet egyhangúlag jóváhagyta.

Karácsonyfa rázás

Évek óta hagyomány már, hogy a művelődési ház karácsonyfáját Vízkeresztkor az óvodások „rázzák” meg.
Az idén erre a várt napra január 8-án került sor.
-szerk-
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290 éve hunyt el Vay Ádám udvari marsall
A vezérlő fejedelem parancsára hivatalos diplomáciai és katonai tanácsadói megbízatása mellett
csapattiszti szolgálatokat is vállalt
Rákóczi oldalán (1705 és 1706).
Sőt, a fejedelem megbízatása alapján 1710 nyarán-kora őszén Vay
marsall a partiumi várakat és erősségeket járta sorra. Megszemlélte
azok állapotát, és rendezte az őrségek és várkapitányok helyzetét.
Ekkor inkább a katonai főfelügyelői jogkört gyakorolta, mint huszti és munkácsi főkapitány, illetve
kékési főispán.
A szabadságharc bukása
és az emigráció
Vay Ádám mindvégig hűen kitartott a szabadságharc ügye és Rákóczi
mellett. Követte a fejedelmet 1711.
március 4-én Lengyelországba.
Nem önszántából, hanem Rákóczi
hívására távozott az országból a
népes családjával együtt. Hiszen a

fejedelem már előbb elhagyta az
országot. Rákóczi őt akarta haza
küldeni egy fontos megbízással.
Ekkor már inkább politikai biztosi feladatot kapott volna. De Vay
udvari marsall ezt a kényes és hálátlan megbízást már nem vállalta
magára.
Vay Ádám ezt követően
mindvégig
Lengyelországban
maradt emigránsként. 1712-ben
Gdanskban telepedett le. Elég
nehéz körülmények között tengette az életét. A császár kizárta a
kegyelemből, mivel Vay a Rákóczi
szabadságharc vezetői közé tartozott. Ezért nem is térhetett haza
soka többé. Amikor Rákóczi
Ferenc elhagyta Lengyelországot
és Franciaországba távozott, oda
már nem követte urát. Ettől kezdve
még nehezebbé vált a családja élete
és anyagi körülményei. A marsall
1719. január 31-én - kettőszázki-

lencven évvel ezelőtt - halt meg. A
gdanski Szent Erzsébet templomba
temették el. Sírtáblája ma is ott
látható. A hamvait azonban a hálás
utókor 1906-ban hazaszállíttatta
Vajára. Így a drága hamvak szülőföldjén pihennek, ahol rendszeresen gondozzák és koszorúzzák.
A Vajai várkastély ma múzeum,
és csodálatos - Rákóczit és a kuruc
mozgalmat idéző - kiállítások várják a látogatókat és a turistákat. A
várkastélyban szállásra is van lehetőség. Lassan fél évszázada, hogy
kegyeletes kultuszt kapott Vaja a
magyar történelemben. Rákóczi két
alkalommal is járt és tárgyalt a vajai
várkastélyban. Megtörtént a kastély
restaurálása. Érdemes odalátogatni.
Felhasznált irodalom: Mészáros
Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai
Argumentum Kiadó, 2006.
lovag Kenyeres Dénes

Vigyázat! a tűzzel játszunk
Községünk néhány családja keserűen emlékszik arra a január elejei napra, amikor a dühöngő ifjúság
tettei az eddigi csúcspontot elérték.
Sokat gondolkoztam, hogy ez egy
gyerekcsíny, netán előre kitervelt
gaztett, esetleg mámoros kábulat
következménye. Mert ilyen azért
nem mindenhol, és nem mindennap
fordul elő. Húsvét még odább van,
és a tojásokat a lányok szokták adni
a locsolóknak. Miről is van szó?
Azon az éjszakán fiatalok (nem lehet tudni hányan voltak) járták az
utcákat, és a leengedett redőnyöket,
a házfalakat megdobálták tojással.
Elsőre úgy látszott, hogy lányos házak a célpontok. Mindezek mellett
az iskola épületének is kijárt a tojásokból. Még a nemzeti zászló is útban volt, amit útközben oroztak el,
és a Művház kertjében dobtak el,
elég megtépett állapotban. Emellett
égő kuka, az autóbusz megállók

menetrendjeinek a felcserélése, egy
az útba eső gépkocsi gyújtókábeleinek kitépése, az óvodakert „felfordítása” kísérték a csapat nyomát. Az
vessen rájuk követ, aki fiatal korában nem követett el balhét. Mindez
azonban csoportosan és sorozatban
végezve már túlmegy az ifjonti hevület bájának határain. Lehet, hogy
helyeslői, elnézői is vannak!? Esetleg szülők körében is?!
Valószínű, hogy a „csínytevők”
fiatalkorúak lehettek! Talán nem
hiányzik egyetlen családnak sem,
hogy a gyámhatóság, vagy a rendőrség beavatkozzon az életébe,
amikor a szülők azzal foglalatoskodnak, hogy legyen élelem – többek között tojás is – az asztalon.
Kedves Olvasó! Nem tisztem az
oknyomozás, csupán a felháborodott sértettek elkeseredésének adok
hangot. Mi jöhet ez után? Vajon az
elkövetők egy bocsánatkérő szó

erejéig megkövetik-e a károsultakat. Nem akarom a sort folytatni,
az olvasóra bízom a gondolatokat
sorba fűzni. Nem sértésnek, megszégyenítésnek szántam e kis cikket. A közmondással szólva: akinek
nem inge, ne vegye magára. Ne általánosítsunk az ifjúságra ebből az
esetből. Végezetül, elgondolkodtató, vagy inkább ez a természetes,
hogy vannak családok, akiknek a
gyermekeit – legyen az bármilyen
korú – nem látni az utcákon tereken éjjel, sőt nappal sem céltalanul
lődörögni. Bizonyára megvan mindenkinek a helye, feladata az ilyen
családokban, és megvan a számonkérés is.
Vonjuk le a tanulságot az esetből, és tegyünk többet a falunk
rendjéért, minden szentkirályira és
otthonainkra vigyázva. Még időben
vagyunk.
Vecsei Ferenc

2009. február

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

GARABONCIÁS DIÁK
Hetvenkilenc
Bizony, az emigrációban élő Márai
Sándor mondotta: lassan már csak a
magyar nyelv a haza. Igen, talán itt a
Kárpát-medencében is lassan csak az
anyanyelvünk marad nekünk. Nem sokára
eladják a talpunk alól a termőföldet, s ha a
lakáshitelek is bedőlnek, a lakásállomány
nagy része is dobra kerülhet, s akkor mi is
hazátlanok leszünk, mint a palesztínok?
De, hogy mire képes szép magyari anyanyelvünk, érzékeltesse egy érdekes vers.
Gyimóthy Géza: Nyelvlecke
Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál,
Gyalogol vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki a mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S a hebegés nem rebegés.
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér.
Más nyelven hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!
Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó, hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S ki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol” elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul.
Másik erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül.
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -Itt kóvályog, itt ténfereg.
Franciául hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet!
(Firenze, 1984, október 12.
Megjelent: Transsylvania, 40 évf, 2.
szám.) Békesség veletek! A kő marad. A
versben 79 mozgást jelentő ige, igéből
képzett névszó olvasható.
--bor--
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Hóvirágzás
Kicsi szívem dallamára
Rügyet bont a hóvirág,
Pici fejével kitekint:
Óh, de szép ma a világ.
Nyújtóztatja zöld levelét,
Érzi, itt a kikelet,
Gondolkodik, mit is tegyen,
Kinek hozzon örömet.
Szívzenémre táncba lendül,
Ropva hívja társait,
Kis csokorba perdül-fordul,
Összebújnak szirmaik.
Lelkesedve vigadoznak,
Cseng-bong a szívmuzsika,
Giling-galang, Neked adom:
Boldogságom záloga.
Bíbor Kata

A prosperáló
közösség
A te kukoricád ma érik be;
az enyém holnap. Mindkettőnk
számára kifizetődő lenne, ha
ma én dolgoznék veled, holnap pedig te segítenél nekem.
Ám én nem kedvellek téged,
és tudom, hogy te sem kedvelsz engem. Nem fogok tehát
fáradozni érted; ha pedig magam miatt tenném - viszonzás
reményében -, tudom, csalódnom kellene, mert függenék
nagylelkűségedtől. Hagyom
tehát, hogy egyedül dolgozz;
s te is ugyanígy bánsz velem.
Váltakoznak az évszakok; s a
kölcsönös bizalom és biztonság hiánya miatt mindketten
elveszítjük termésünket.
David Hume
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KATOLIKUS ÉLET
Ötletek - böjtölésre
Nemrégiben egy ismerősöm
azt kérdezte, mi értelme is van
manapság a böjtnek, hiszen ma
már mindenféle élelmiszerhez
hozzájuthatunk, és ha mondjuk
az egyik napon nem is ehetünk
húst, másnap bőven pótolhatjuk
azt. Illetve a húson kívül annyi
más finom étel közül válogathatunk, hogy nem tűnik nehézségnek a böjt megtartása. Sőt, mivel
egyre divatosabb a vegetáriánus
életmód, sokaknak egyáltalán nem
okoz problémát a hústól való tartózkodás.
Ennek a beszélgetésnek a kapcsán találtam erre a rövid gyűjteményre, amely talán ad néhány
tanácsot a „túl könnyű” böjt valódi
böjtté tételéhez.
10 ötlet a böjtölésre
1. Étkezésünk: a falánkok egyenek kevesebbet; a kisétkűek, finnyáskodók egyenek többet, rendszeresebben, kevésbé válogatva.
2. Életünk: a reggelente lustálkodók keljenek öt perccel
korábban; akik mindig elkésnek,
legyenek ott mindenütt pontosan;
a rendszertelenül élők tervezzék
meg napjaikat, tartsanak rendet
időbeosztásukban.
3. Szenvedélyeink: a dohányosok szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a nyalánkságot;
a gyorshajtók közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélők néha
hallgassanak el, s figyeljenek oda
másokra; a hallgatagon, mogorván
félrehúzódók kedvesen szólítsanak meg másokat. A gépektől füg-

gők este ne kapcsolják be a tévét,
ne üljenek a számítógép előtt.
4. Érzelmeink: a robbanékony
természetűek fékezzék haragjukat;
a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak
próbálják humorral és derűvel
szemlélni az életet, magukat és
másokat.
5. Mások: a megszólást, pletykát kedvelők jót vagy semmit se
mondjanak másokról; az önzők és
mások kárára ügyeskedők legalább
néhányszor legyenek előzékenyek
másokkal; a parancsolgató természetűek engedjék érvényesülni a
többiek szempontjait, kívánságát.
6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak
végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek most minden
ígéretüket teljesítsék pontosan. A
közös munkákból magukat kihúzók önként vállaljanak nagyobb
részt a feladatokból.
7. Kapcsolataink: az elrontott
munkahelyi kapcsolatokból legalább egyet próbáljunk rendezni. A
szűkebb és tágabb családon belül
legyünk kedvesek és figyelmesek
ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk vagy akivel összeütköztünk; írjunk meg néhány régóta
halogatott levelet, tárcsázzunk fel
néhány rég elfeledett telefonszámot.
8. Imádságos életünk: hetente
legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos
együttlétre Istennel. Esténként
gondosabban, kitűzött szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente

egyszer hétköznap is igyekezzünk
elmenni szentmisére.
9. Egyházunk: akiknek van
rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben, végezzék
azt különös odaadással, gonddal, a
jobbulás és jobbítás szándékával.
Akiket csak vasárnapi szentmise
kapcsol az egyházhoz, keressenek legalább egy alkalmat, amikor
egyházközségükért tehetnek valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára.
10. Egyéb: mindenki keresse
meg saját adottságaihoz, lehetőségeihez, hibáihoz igazodva azokat a felajánlásokat, amelyekről
tudja, hogy egyébként nehezen
tenné meg.

Reményik Sándor:
Golgotha
Kővel, kereszttel csínján bánjatok,
Kövezni könnyű, megfeszítni játék,
Kimondatlanságba kimondott szavatok
Nehogy majd visszavágyjék.
Jaj, hány lélekben vannak
mindig hárman:
Kétfelől két bűn két keresztre verve
S közbül az Isten egyszülött fia,
Nem értve, nem ismerve.

Kalendárium:

2009. február 15. - március 15.
- Február 22. Szt. Péter apostol
székfoglalása.
- Február 25. Hamvazószerda.
- Március 1. Nagybőjt első vasárnapja.
- Március 15. Nemzeti Ünnep.
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REFORMÁTUS ÉLET
Megtartó
anyaszentegyház
Bizony, jó négy-ötszáz évvel ezelőtt a
reformáció, s a belőle kialakuló protestantizmus a hitvallás megújításán, a Szentíráshoz
való visszatérésen túl, életmódbeli változást
is hozott. Megjelent a protestáns etika és
kegyesség, amely a szorgalomra, a teremtő és
alkotó munkára helyezte a hangsúlyt, azzal,
hogy nem kivonulni kell a világból, hanem
igenis benne lenni. Benne lenni, s áthatni
keresztyénséggel. A reformációt aztán követte a katolikus megújhodás, szellemi fölpezsdüléssel. Nagyban segítette a protestantizmus megerősödését, terjedését az anyanyelvi
oktatás kiterjesztése, s az oktatás minősége.
Kérdés azonban, hogy ma, a huszonegyedik
század elején, ötszáz évvel Kálvin születése
után, hol tart hazánkban a vallásosság?
Jelent még valódi tartalmat, vagy már
csak külsődlegesség, abban az értelemben,
amikor a hittel hasonlítják össze? Érdekes
olvasmány jelent meg az elmúlt év végén,
amelyben az utóbbi tíz év vallásosságának
alakulását is vizsgálták Magyarországon.
A „Magyar lelkiállapot” című könyv a
Semmelweis Kiadónál jelent meg, alcíme:
Esélyerősítés és életminőség a mai magyar
társadalomban. (szerkesztette: Kopp Mária)
Ebből két a szempontból vizsgálták a kutatók
a hazai társadalmunkat, főleg 2002-es és
2006-os átfogó vizsgálatokkal. Az esélyerősítés lényege nem más, mint az életünk
eseményei feletti kontroll megszerzésének
képessége, vagy másként a személy által
kitűzött célok megvalósításának képessége
és lehetősége.
A szerzők összesített megállapítása lesújtó. „Egy társadalom leszakadását,
esélytelenségét semmi sem jellemzi inkább,
mint az idő előtti halálozás gyakorisága.
Végeredményben mindannyian meghalunk,
de az, hogy egy ország népességének igen
jelentős hányada aktív éveinek teljében megbetegszik, munkaképtelenné válik és meghal,
ez mutatja meg leginkább a »kiszakadás«, a
leszakadás valódi mértékét.”
A kérdőívekből az tükröződik, hogy a
magyar társadalom az angolszász országokhoz hasonlóan rendkívül individualista
(egyénieskedő), s jellemző rá a bizonytalanságkerülés nagy mértéke.
A vizsgálódás kiterjedt a boldogságérzés vizsgálatára is, ennek során azt elemez-

ték, hogy arra a kérdésre, általában mennyire érzik magukat boldognak, kik adtak
hat pontnál magasabb értéket egy 1-10-ig
terjedő skálán. Az összegzés szerint a mai
társadalmunkban a boldogság legfontosabb
meghatározója az élet értelmébe vetett hit,
valamint az önhatékonyság, kompetenciaérzés (=a dolgok elintézésére való képesség és
lehetőség) volt.
A vallásosság alakulása Magyarországon
1995-2006 között című fejezet összegzése
szerint a vallásosság hazánkban az elmúlt
évtizedben szerkezeti változáson ment
keresztül. Egyaránt csökkent a nem hívők és
a vallásukat rendszeresen gyakorlók aránya,
miközben a maguk módján vallásosak aránya
jelentősen nőtt. Ez az elmozdulás a hagyományos vallásosság változására és válságára
utal, másrészt az evilágon túli események
(transzcendencia) iránti igény növekedésére
utal. Csakhogy a maguk módján vallásosak arányának növekedése sok veszélyt rejt
magában, mert ebben a csoportban jóval
magasabb az egészségromlás aránya.
Leszögezhető, hogy a transzcendenciához, az evilágon túlihoz való viszony, az
arról való elképzelések nagymértékben meghatározzák az egyén gondolatvilágát, értékrendjét, ezen keresztül a pszichológiai és
egészségi állapotát.
Roppant érdekes az a megállapításuk,
hogy amíg a legtöbb tudományos kérdésben
– legyen az közgazdasági, fizikai, biológiai
– az emberek nagy része nem akar, mert
nem tud véleményt alkotni a megfelelő
tudás hiányában, addig e hiányosság a vallás
tekintetében általában nem feltűnő. Ennek
következtében a vallásokról és egyházakról
általában nagyon pontatlan, mondhatjuk,
elferdült kép él az emberekben, amely képet
mindmáig meghatároz a felvilágosodás
korának felfogása, érvrendszere. Mindez
annak ellenére igaz, hogy a teológia, mint
tudomány az azóta eltelt kétszáz évben
ugyanúgy hatalmas fejlődésen ment keresztül, mint a természettudományok, ám míg
ez utóbbi tényt nap mint nap tudomásunkra
hozzák, az egyházakról a legtöbb emberben az a tévképzet él, hogy még mindig
ugyanúgy gondolkodnak, mint az 1600-as
években. A vallásról, a hitről kialakított
ponttalan, ellenben mindenkit érintőm képzetek, felfogások következtében a vallással
kapcsolatos kérdésekre adott választ gyakran egyéb tényezők – a kérdező személye,
pillanatnyi benyomások, indulatok, félelmek – befolyásolják, ahogy az elterjedt elő-

ítéletek is. Mint pl. az, hogy a hit és a vallás
butasággal, a gondolkodás hiányával társul.
E fejezetből megtudhatjuk, a vallásosság
szintjében a II. világháború után jelentős,
folyamatos csökkenés volt megfigyelhető
a gyökeresen új világnézet hatalmaskodása
miatt. E folyamat a ’70-es évek második feléig tartott, amikor megint növekedni kezdett
a vallásosság, jelentősebb ugrással a ’80-as
évek végén, és azóta is lassú, de folyamatos
emelkedés látható. Ez a vallásosság azonban
igen nagy eltérést mutat a XX. század első
felének vallásosságától, mivel nagyon jelentős lett a réteg, amely magát a maga módján
vallásosnak mondja, azaz hisz valamilyen
Istenben, transzcendens létezőben, de nem
fogad el semmilyen egyházat. Ezt a réteget
támogatják az ún. „modern vallások” is, csak
hogy azok általában teljesen személyesek, az
egyénhez szólnak, és nem ösztönöznek semmilyen közösségben való részvételre.
A válaszok szerint 2006-ban a vallást
rendszeresen, egyházukban gyakorolják a
legkevesebben, többen vannak, akik ritkán,
egyházukban gyakorolják. Ennél kicsivel
többen mondták, vallásukat nem gyakorolják, jóval többen válaszolták, hogy nem
hívők, s legtöbben voltak a maguk módján
vallásosak.
Kiderül az is, hogy a rendszeres vallásgyakorlók körében a legalacsonyabb a depresszió, a vallásosak körében kisebb arányú a
dohányzás és az alkoholfogyasztás, a hétköznapi és a hétvégi televíziónézés.
Kérjük hát a Szentlélek megtartó erejét,
áldását, hogy megtarthassuk egyházunkat,
hogy az is megtarthasson bennünket!

Hívogató? Hívogató!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre és gyermek-istentiszteletre hív a harang!
Február 8-án, vasárnap 10-13 óráig, missziói vasárnap, vendég igehirdetővel, a református Missziói Központ bemutatkozásával.
Február 23-tól, február 28-ig, hétfőtől
szombatig, minden este 6 órakor a gyülekezeti házban: az evangélizációs hét alkalmai,
vendég igehirdetőkkel!
Március 1. napján, vasárnap 10 órakor istentisztelet, az evangélizációs hét záró
alkalma, egyben a nagyböjt első vasárnapja;
az úri szent vacsora közösségében, szeretetvendégséggel! Mindenkit szeretettel várunk
alkalmainkra!
Kenyeres Tibor
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Változik az agrár-kárenyhítési juttatás rendszere
Az országgyűlés tavaly december 15-én fogadta el a 2008 évi CI
törvényt a nemzeti agrár-kárenyhítési rendszerről és a kárenyhítési
hozzájárulásról. A február elején
hatályba lépő új törvény alapjaiban
változtatja meg az agrár-kárenyhítés rendszerét.
A gazdálkodó szervezetek és
az egyéni vállalkozónak minősülő
mezőgazdasági termelők számára
kötelező részt venni, azonban az
őstermelők szabadon választhatnak,
de a kötelezettség vállalását közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell megtenniük.
Az őstermelők önként vállalt
kötelezettsége akkor szűnik meg,
ha az őstermelő
- az egységes támogatási kérelem benyújtása előtt meghal,
- egyéni vállalkozóként nyújt be
támogatási kérelmet (kötelező!)
- vagy a nyilatkozatát visszavonja (annak megtételére előírt formában).
A korábbi törvény alapján kötött
kárenyhítési szerződések e törvény
hatálybalépésének napjával a törvény erejénél fogva megszűnnek.
Az őstermelők szerződéseik alapján azonban továbbra is jogosultak
maradnak – nyilatkozat megtétele nélkül – amennyiben az egységes kérelem benyújtására előírt
határidő lejártáig nem nyújtanak
be teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatot arról,
hogy a továbbiakban nem kívánnak
kárenyhítő juttatásra jogosultságot
szerezni.
A kárenyhítő hozzájárulás kötelező vagy önkéntes megfizetése
csak a jogszabályban meghatározott további feltételek teljesítése
esetén jogosít a kárenyhítő juttatás igénybe vételére, és a megfizetett kárenyhítési hozzájárulás nem
követelhető vissza.
A kárenyhítési hozzájárulás mértéke szőlő és gyümölcsös ültetvényterület után 2000 Ft/ha/év, az egyéb

termőföldterület után 800 Ft/ha/év.
A hozzájárulást június 30-ig
kell banki átutalással megfizetni a
regisztrációs szám és az adószám
vagy az adóazonosító jel megadásával. Megfizetésnek csak az agrárkárenyhítési szerv számláján június
30-ig jóváírt összeg tekinthető!!
A meg nem fizetett kárenyhítési
hozzájárulás adók módján behajtandó köztartozásnak minősül.
A kárenyhítő juttatásra az a
hozzájárulás fizetésére kötelezett
mezőgazdasági termelő jogosult
aki:
- A kárenyhítési hozzájárulást
határidőre megfizette.
- A használatában lévő termőföldön bekövetkezett belvíz- és fagykárt a bekövetkezésétől számított
10 napon belül bejelentette.
- Az elemi csapás alapján keletkezett kárenyhítő juttatási igénye
legkésőbb tárgyév október 20-ig
beérkezett az agrárkár-megállapító
szervhez.
- A felülvizsgált igénye legkésőbb november 10-ig beérkezik az
agrárkár-enyhítési szervhez, illetve
- aszály esetén a miniszter az
aszályhelyzet fennállásáról közleményt ad ki.
Kárenyhítési igényt csak olyan
termőföld után lehet benyújtani,
amely a kár bekövetkezésekor és a
kárigény benyújtásakor is a mezőgazdasági termelő használatában
van. A tárgyévi kárenyhítő juttatások mértékének meghatározásánál
a tárgyévet megelőző év október
1-jétől a tárgyév szeptember 30-áig
bekövetkezett elemi károkat kell
figyelembe venni. Az ezt követő
időszakban bekövetkezett elemi kár
a következő évi kárenyhítési igény
megállapításánál érvényesíthető.
A természetes személy mezőgazdasági termelő halála esetén a
juttatást az örökösöknek kell kifizetni.
A törvény fontosabb fogalmai:
- használatban lévő termőföld:
az egységes kérelemben (területala-

pú) megjelölt jogosult terület,
növelve a mezőgazdasági termelő
által művelt szőlőterülettel, és csökkentve a mezőgazdasági termelő
által használt gyep-, illetve legelőterülettel;
- elemi kár: a mezőgazdasági
termelő használatában lévő termőföldön bekövetkezett aszály-, belvíz- és fagykár;
elemi csapás: a tárgyévben a
mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld területére számítva több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okozó elemi kár.
- hozamérték-csökkenés: a referencia hozamérték és a tárgyévi
hozamérték különbsége;
- referencia hozamérték: a tárgyévet megelőző - elemi csapástól
mentes - három év átlagtermése és
a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld
területének alapulvételével külön
jogszabályban meghatározott áron
számított hozamérték
- tárgyévi hozamérték: a használatban lévő termőföldről a tárgyévben betakarított termékek külön
jogszabályban meghatározott áron
számított értéke.
A törvény felhatalmazása alapján miniszteri rendelet fogja majd
szabályozni:
- a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának,
az előlegfizetési és a kárenyhítő
juttatás iránti igény benyújtásának,
a kárenyhítő juttatás megállapításának részletes szabályait, a kárenyhítő juttatás jogszabálysértés esetén
jogosulatlannak minősülő részét és
az ellenőrzés rendjét,
- a mezőgazdasági őstermelőnek
minősülő mezőgazdasági termelő
által a kárenyhítési hozzájárulás
fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes szabályait.
Mák Sándorné tanácsadó (0630/288-1623, mak.sandorne@
agrarkamara.hu)
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Hasznosítható tudás kell!
Új szelek fújnak az oktatás területén, az intézményeknek fokozatosan át kell térni
a kompetenciaalapú oktatásra.
Mindez történik az utóbbi évek
felméréseinek eredményeként,
ugyanis a magyar gyerekek
megtanulják állítólag a leckét, elsajátítják a tudást, de
hasznosítani azt a mindennapi
életben nem tudják. A nemzetközi felmérések legalábbis ezt
támasztják alá. Például: hiába
tudja valaki folyékonyan elolvasni egy háztartási gép használati utasítását, ha nem érti
azt meg. Hiába tanulja meg a
gyerek tökéletesen a kerület
és területszámítás szabályait,
ha még a szobájának a területét vagy a kerületét sem tudja
kiszámítani. Ezek a példák természetesen nagyon leegyszerűsített példák, de talán éreztetik a probléma lényegét. Ebben
a tanévben kötelező jelleggel
be kellett vezetni 5. osztályban
a nem szakrendszerű oktatást,
ami azt jelenti, hogy új módszerekkel hasznosítható tudás
szerezzenek a tanulók, illetve kitolódjon az alapkézségek
kialakulásának, megszerzésének ideje.
Ezeken az órákon mód nyílik a csoportmunkára, a differenciálásra, játékos feladatok
és rejtvények megoldására.
Reméljük, mind országosan,
mind pedig a mi kis iskolánk
tekintetében meg lesz az eredménye ennek a munkának, és a
következő évek országos kompetencia-felmérései egyre jobb
képet mutatnak majd a gye-

Csoportmunka a nem szakrendszerű órán.

rekek tudásáról. Szerencsére
elmondhatjuk, hogy e tekintetben diákjaink jól szerepelnek,
hiszen eredményeik minden
évben 95% körüliek az országos átlaghoz képest. Ez mindenképpen jónak mondható, de
azért lehet még fejlődni!
Mi is az az IPR?
Az IPR, azaz Integrációs
Pedagógiai Rendszer azért jött

létre, hogy a hátránnyal induló gyerekek több törődést és
támogatást kapjanak az oktatási intézményekben. De kik is
azok a halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek? Azok, akik
szülei nem rendelkeznek 8
általánosnál magasabb iskolai
végzettséggel, és jár részükre
a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás.
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Az Oktatási Minisztérium
pályázatán 1,4 millió forintot
nyert intézményünk, mivel
iskolánk tanulóinak 14 %a ilyen háttérrel rendelkezik.
Ebből az összegből szeretnénk fejlesztő játékokat és
új bútorokat vásárolni, valamint szabadidős programokat
és foglalkozásokat tartani a
gyerekeknek. Az IPR-program fokozottan támogatja a
pályaorientációs, felvételire
felkészítő eseményeket és az
óvodától az iskolába átmenetet támogató programokat. Az
egyéni törődés projecten belül
pedig a pedagógusok egyenként is foglalkoznak ezekkel
a gyerekekkel, elmennek családot látogatni, vagy korrepetálnak, ha éppen arra van
szüksége a tanulónak.
Bízunk abban, hogy hasznos lesz tanulóink számára
az a többlet-gondoskodás,
amelyet most ettől a programtól várunk. Amennyiben

jók lesznek a visszajelzések egyaránt, jövőre is fogunk
pedagógusoktól, szülőktől pályázni.

Gratulálunk a bajnokcsapatnak!

A IV. korcsoport leány
megyei kispályás labdarúgó
döntőre január 30-án került
sor Bugacon. Lányaink, Baukó
Ferenc testnevelő tanár irányításával fantasztikus játékkal és
lelkesedéssel játszottak végig,
és elhozták a kupát! Mutatja

Könyvtári hírek

Mondókázó
A szentkirályi könyvtárba
február 25-én,
szerdán 10 órától
a Katona József
Könyvtár munkatársa „Mondókázó”-ra hívja a babákat és
szüleiket. A foglakozás keretében mondókákat, verseket,
gyermekdalokat tanulhatnak a
jelenlévők.
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Kézműves délelőtt
A hónap második szombatja most február 14-ére
esik, ezért ezen a napon egy
szív alakú rózsát készíthetnek a vállalkozó kedvűek. A
foglalkozáson való részvétel
mindenki számára ingyenes,
alapanyagokat a könyvtár biztosítja.
Könyvtári honlap
A könyvtár honlapját január

helytállásukat, hogy első meccsükön a házigazdák ellen
0:1-ről sikerült 4:2-re nyerni.
Egy különdíjat is sikerült megszerezni: a gólkirályi címet
– 8 találattal – Kasza Krisztina
érdemelte ki. Csak így tovább
lányok!

eleje óta önálló oldalon, és új
formában lehet elérni. Címe:
www.konyvtar.szentkirly.hu.
Igyekszem havonta friss hírekkel, információkkal feltölteni. A könyvtár programjairól szóló előzetesek, illetve a
programok utáni beszámolók
is itt érhetők el. Ezenkívül
mindig hírt adok új könyvek
érkezéséről, a gyerekek számára pedig könyvajánlásokat,
kézműves ötleteket, és meséket mutatok be.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Gesztenyehabos
kardinális szelet
Hozzávalók: A tésztához: 8
tojásfehérje, 25 dkg kristálycukor,
3 tojássárgája, 5 dkg finomliszt.
A töltelékhez: 20 dkg fagyasztott
gesztenyemassza, 4-5 evőkanál
porcukor, 2 evőkanál rum, 1 kiskanál zselatinpor, 0,5 dl víz, 5 dl habtejszín, kb. fél
üveg magozott meggybefőtt.
Kétféle tésztát készítünk. A fehérhez a tojásfehérjét habbá verjük, a vége felé a cukrot is apránként
beledolgozzuk. Kétharmadát simacsöves habzsákba
töltjük, majd sütőpapírral bélelt tepsire egymástól
egyenlő távolságban 2x3, egyenként 35-40 centi
hosszú, párhuzamos csíkot nyomunk belőle úgy,
hogy a csíkok között egy csíknyi helyet kihagyunk.
A sárga tésztához a tojássárgáját és a lisztet óvatos
mozdulatokkal a maradék egyharmadnyi cukros
tojáshabba forgatjuk. A fehér habcsíkok közti 2-2
sávot ezzel a sárga masszával töltjük ki, ezt szintén
habzsákból a legkönnyebb. Előmelegített sütőben,
közepes lánggal 16-20 percig sütjük, vigyázva,
nehogy kiszárítsuk. A töltelékhez a szobahőmérsékleten fölengedett gesztenyemasszát átpasszírozzuk,
majd a porcukorral és a rummal összedolgozzuk. A
zselatint a vízben kevergetve addig melegítjük, míg
föl nem oldódik. A tejszínt kemény habbá verjük, 4-5
evőkanálnyit a gesztenyével összekeverünk, így lesz
olyan laza az állaga, hogy könnyen beleforgathassuk
a többi habot. A már csak langyos olvasztott zselatint belecsorgatjuk. Az egyik, immár kihűlt tésztára
rákenünk egy réteg gesztenyehabot, amire bőséggel
lecsöpögtetett meggyet szórunk. Duplán hajtogatott
alufóliából egy peremet készítünk köré, nehogy a
tölteléke szétfolyjon, és a maradék habot rákenjük.
A másik tésztalappal befedjük, és 1 napra betesszük
a hűtőszekrénybe. Másnap, tálalás előtt a tetejére
porcukrot hintünk, és forró vízbe mártott késsel fölszeleteljük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek
Születettek: Bimbó Levente anyja neve: Fakan
Éva 2009. 01. 05. Halasi Boróka anyja neve:
Schiffer Edit 2009. 01. 21.
Elhunytak: Kovács Ferenc volt szentkirályi lakos
élt 85 évet, Vörös Dezső élt 67 évet.
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Január időjárása
A múlt év végén majdnem egész Európát átfogó anticiklon
alakult ki, mely folyamatosan hideg levegőt szállított a sarkvidék környékéről.
Az anticiklon jellemzői: benne magas légnyomás uralkodik, csapadék gyakorlatilag nincs. Télen kemény hideg idő
köszönt be, ami akár két hétnél tovább is eltarthat. Az igen
gyakran előforduló január közepi enyhülés bekövetkezett. A
légköri áramlások /ciklonok/ a szélességi körökkel párhuzamosan nyugat-kelet irányt vettek fel, enyhébb levegőt szállítva az Atlanti óceánról. Egy-egy mediterrán ciklon csapadékot
is hozott, térségünkben kiadós esővel, az ország nyugati
részén viszont ítéletidővel, jelentős havazással. Egyébként
nem ritka országunkban ez a kettős időjárás. Sajnos a talajvíz
tartaléka nagyon alacsony. A mértékadó „rekettyés” január
közepén vízmentes volt, ami az elmúlt húsz évben még nem
fordult elő. Az ok okozati összefüggésekről a cikk második
részében olvashatnak. Csapadék viszonyok: 15-én 1,9 mm,
16-án 0,8 mm, 20-án 0,8 mm, 21-én 4,2 mm, 22-én 0,8 mm,
23-án 4,2 mm, 27-én 11,2 mm, 28-án 14,3 mm, 29-én 3,5 mm,
összesen: 41,7 mm. A sokévi átlag: 30 mm.

Tisztelt olvasó! Az elmúlt évben a sokévi átlaghoz közeli
mennyiségű csapadék hullott. Félszáz évvel korábban ez a
csapadékmennyiség semmiféle hiányt nem mutatott volna.
Nagyon sok alacsony terület vízborítottsága egész évben
megmaradt volna. A növények vízellátásában nem lett volna
hiány. Akkor ma miért van ez a mértéktelen szárazság, vízhiány? Mire és kire fogjuk, hogy a rekettyés „üres”? A válasz
nagyon összetett, és sokoldalú. Elsősorban az emberi beavatkozás a fő ok. Most pedig nézzük mennyi az a vízmennyiség,
amit az elmúlt évben mértünk, azaz 520,7 mm. Egy négyzetméterre 520,7 liter, ami hektáronként 5207 köbméter, ami
akkor mond valamit, ha azt a szennyvíz-szállító tartálykocsi
kapacitálásához viszonyítjuk, ami 5 köbméter űrtartalmat
jelent. A fenti vízmennyiség elszállításához 1041 fordulót
kellene megtenni adott esetben Kecskemétre. Napi hat fordulóval számolva 173 napig kellene folyamatosan dolgozni.
Hová tűnik el ez a sok víz? Egy része leszivárog a mélyebb
rétegekbe, oda ahova az öntöző kutak leérnek és kivették a
vizet. A nagyobb részt a növényzet tavasztól őszig felhasználja, illetve a talajról elpárolog. Ha netán felesleg képződne, az
a belvíz-elvezető csatornákon elfolyna. Erre az utóbbi időben
nem volt példa, inkább talajaink fokozatosan kiszáradnak,
egyre mélyebbre kerül a nyugvó vízszint. Úgy látszik, hogy a
folyamat visszafordulása csak remény lehet. A cikk a következő számban folytatódik.
Vecsei.

A Szentkirályi
Hírmondó
2009 évre érvényes
hirdetési árai.
- hirdetést fogadó e-mail cím:
sztkhirmondo@gmail.com

- megjelenési terület:
Szentkirály

- megjelenés napja:

Minden hónap 8-14 között.

- anyagleadási határidő:
minden hónap 03 napja.
- példányszám: 350.
- lapméret, megjelenési mód
(színes vagy fekete-fehér):
fekete, fehér, zöld

- pontos szerkesztési
méretek (mm-ben):

szavanként 10 Ft.

* Családi ház eladó nagy
kerttel Szentkirály Kossuth
Lajos u. 12 szám alatt.
Érdeklődni:
06-20/2502304, este: 06-20/524-7936
telefon számokon.
* Eladó piros rendszámos
lassú jármű, UAZ rendszerű Perkins-motorral, terepváltós és összkerék hajtású,
teherbírása 30 q. Irányár:
420 e forint. Érdeklődni: a
06-30/665-7130-as telefonszámon.
* Szántóföldet bérelnék kedvező feltételekkel
Szentkirályon! Telefon: 0630/537-0511 Szakter Ferenc.

- Doktor úr! már megint nagyon
hasogat a vállam.
- Tegyen rá éjszakára hideg borogatást!
- De doktor úr, a múlt héten még
meleg borogatást ajánlott!
- Na látja! Milyen gyorsan fejlődik
az orvos tudomány.

Bölcs gondolatok
Kellemetlen, ha az ember
rájön, hogy a kenyere javát
nem ő ette meg.

- a különböző méretekhez
tartozó hirdetési árak

Apróhirdetés:

Viccek!

Amiből lehet lekvárt főzni,
abból lehet pálinkát is.

1/1-oldal: 230x180 mm
1/2-oldal: 180x125 mm
1/4-oldal: 125x 90 mm
1/8-oldal: 90x60 mm
1/16-oldal: 60x45 mm

1/1-oldal: 10000 Ft
1/2-oldal: 6000 Ft
1/4-oldal: 5000 Ft
1/8-oldal: 3000 Ft
1/16-oldal: 1000 Ft

hirdetések

A liberális olyan valaki, aki túl
szegény kapitalistának, de túl
gazdag kommunistának.
Az igazság felismeréséhez
néha inkább bátorság kell.
A csapatmunka azért fontos,
mert így van rá módod, hogy
másokat hibáztass.

- Két régi barátnő találkozik. Kérdi
az egyik a másiktól: Hogy vannak
a gyerekeid?
- Jaj ne is kérdezd! Szegény
fiam egy lusta nőt vett feleségül.
Délelőtt 11-ig fel sem kel az ágyból, költekezik a plázákban, este se
főz, hanem elviteti magát valami
drága étterembe.
- Szegény fiad jól kifogta! És a
lányoddal mi újság?
- Neki arany élete van. A férje reggel ágyba viszi neki a kávét, a reggelit, aztán ellátja pénzzel, hogy
vegyen magának amit csak akar, és
minden este vacsorázni mennek.
- Doktor úr! Miért nyakkendőben
akar műteni engem?
- Tudja uram az utolsó tiszteletet
önnek is meg kell adni!
- Főúr kérem - szól a vendég a
pincérnek -, hozzon nekem egy fél
pohár sört!
- Sajnálom uram, de mi fél pohárral nem szolgálunk ki.
- Nem? Érdekes, mert az előbb is
annyit hozott, amikor rendeltem.
- Ej, hát milyen pincér maga? bosszankodik a vendéglős - Már
megint eltört egy pezsgőspoharat.
Remélem ez volt az utolsó!
- Nem, főnök, még van belőle
három.
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