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Az igazi tél látványa a lovas szánkó

Társasjáték

A játékot szerető felnőtteket és gyerekeket
február 13-án várom társasjátékozni
a könyvtárba 9 órától.
Ha van kedvenc társasjátékod azt is hozd el,
és tanítsd meg rá a többieket is.

Meghívó
A könyvtárban
2010. február 17-én 17 órától
Olvasókör lesz
„Olvassunk együtt mai magyar írókat is“
címmel.
Ajánlott írók az estére Cserna-Szabó András,
és Darvasi László.
Minden irodalmat kedvelőt sok
szeretettel várunk, ha még
nem is olvasott ezektől az
íróktól semmit.
Ezután az este után garantáltan
kézbe veszik majd műveiket.

Hírét vettük annak, hogy a faluban egy óriási hóembert
építettek. Kíváncsiak lettünk rá, környezetismeret órán
elmentünk megnézni. Hatalmas élmény volt, hiszen ekkora
hóembert még a felnőttek sem láttak, nemhogy a gyerekek.
Köszönjük a látványt az építőknek!
Pápai Ferencné tanítónéni
és az első osztályosok
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A képviselő-testület január 27-én tartotta soron következő ülését
A képviselő-testület január 27-én tartotta
az idei első ülését. A napirendek között sze
repelt a településőri álláshirdetésre érkezett
pályázatok elbírálása, a helyi adókról szóló
rendelet újraalkotása, a bérlakások használatá
ról szóló helyi rendelet módosítása, valamint
a közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása,
tájékoztatás a szennyvízberuházásról, illetve
az önkormányzat anyagi helyzetéről.
Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után zárt ülés kere
tében a településőri állásra érkezett pályáza
tok elbírálására került sor. A polgármester
előterjesztésében elmondta, jó volna össze
kapcsolni azt a lehetőséget, amit jelenleg az
önkormányzat ennek a személynek az alkal
mazásához állami támogatásként kaphat, a
faluközösség biztonságigényével. Nem a leg
teljesebb egyetértéssel írtuk ki ezt a pályáza
tot. A pályázati kiírásnak jogszabályi alapja
nincs, csak ami a minisztérium honlapján
megjelent, és amit saját pályázati kiírásunk
tartalmaz. Ezért közösen kell próbálni kihoz
ni a lehetségest, és olyan emberi elvárásokat
fogalmazni meg a leendő településőr számá
ra, amelynek eleget is lehet tenni. Egyelőre
egy évre látunk előre, amit a pályázati felhí
vás az önkormányzatok felé tartalmaz. Ezt
a távlatot tárhatjuk az elé, aki majd esetleg
bizalmat kap.
A felhívásra négy pályázat érkezett be,
közülük hárman voltak jelen az ülésen, aki
ket zárt ülés keretében hallgattak meg a
képviselők.
Néhány hozzászóló képviselő elmond
ta, hogy nincsen meggyőződve arról, hogy
az önkormányzatnak településőrre szüksége
van, hiszen semmivel sem lesz több joga,
mint a polgárőrnek, és a községben legalább
60 polgárőr tevékenykedik. Ha a pályázati
kiírásban szereplő feladatok nem egészülnek
ki un. feltarthatósági joggal, akkor az egész
nem ér semmit. Településőrre nem a község
belterületén lenne szükség, hanem a külte
rületen a tanyavilágot kellene megvédeni.
Arra viszont nagyon kevés az a lehetőség,
hogy kap egy kerékpárt és egy távcsövet.
Ezt inkább kismotorral vagy lóháton lehet
ne megoldani. A polgármester válaszában
elmondta, hogy az említett feltételekkel a
pályázati kiírást kiegészíteni nem lehet. A
leendő településőr munkaköri leírásának rész
letes kidolgozása még hátravan, amihez az
illetékes rendőrkapitányság segítsége is szük
séges, hiszen ez az együttműködés a pályázat
beadásának feltétele volt. Lévén, hogy tel
jesen laikus ember is kaphatja a megbízást,
mindenféleképpen rászorulunk a rendőrség

szakmai irányítására. Ezután titkos szava
zásra került sor. A kétfordulós szavazás után
nem kapta meg a szükséges 5 szavazatot
egyik pályázó sem, így a képviselő-testület
nem tudott döntésre jutni.
Ezt követően a helyi adókról szóló ren
delet újraalkotása került napirendre. A pol
gármester előterjesztésében elmondta, hogy
a közteherviselés rendszerének átalakítását
célzó törvény 2010-től az állami adóhatóság
hatáskörébe utalta a helyi iparűzési adóval
kapcsolatos adóztatási feladatokat. A helyi
iparűzési adó továbbra is helyi adónak minő
sül, amelyet a települési önkormányzat rende
lettel vezet be a helyi adókról szóló törvény
rendelkezései alapján, az abból származó
bevétel teljes egészében az önkormányzatok
bevételét képezi. Rendeletünk utolsó módo
sítása óta a kommunális adó tekintetében is
történtek változások. A fenti jogszabály-vál
tozások következtében szükségessé vált a
helyi adórendelet újrafogalmazása, a megvál
tozott jogszabályi környezethez való hozzá
igazítása. Az új rendeletben az adók mértéke
a korábbiakhoz képest nem változott. A
pénzügyi bizottsági ülésen merült fel, hogy
az alapítványi befizetést vállalóknál elvártuk
eddig, hogy haladja meg az illető által tett
adomány a fizetendő adójának összegét, ám
ezt talán nem indokolt fenntartani. A bizott
ság javasolta ezt a rendeletből kivenni.
A képviselő-testület egyhangúlag jóvá
hagyta a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosító javaslattal.
A negyedik napirendi pont keretében
a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az állami támogatás segítségével 2004ben épített garzonházban (fecskeház) - a
pályázati feltételeknek való megfelelés miatt
- a bérleti idő legfeljebb öt év lehet. Tekintet
tel arra, hogy önkormányzatunk a pályázati
támogatással a földszinti és emeleti lakások
építését vállalta - a tetőtéri lakások kialakítá
sa kizárólag saját forrásból történt - ez utóbbi
két lakás esetében eltérhetünk a támogatási
szerződésben foglalt feltételektől. A módosí
tó javaslat arra irányult, hogy a két tetőtéri
lakás esetében a bérleti idő egy évvel meg
hosszabbítható legyen, erre az időre a bérleti
díj 50 %-os megemelése mellett.
A képviselő-testület egyhangúlag egyet
értett az önkormányzat helyi rendeletének
fentiek szerinti módosításával.
Ezt követően Kutasi Ferenc település
fejlesztő arról tájékoztatott, hogy az Önkor
mányzati Minisztérium 2009-ben már írt
ki pályázatot óvodák és iskolák infrastruk
turális fejlesztésére, melyre - sikertelenül
- az önkormányzat is nyújtott be pályázatot.

Most ugyanúgy kiírták ezt a pályázatot azzal
a különbséggel, hogy ezúttal csak egy intéz
ményre kérhető a támogatás, így a nagyobb
volumenű munka, az iskola fejlesztését java
solja megpályázni. Árajánlatot kértünk a
régi épületrészek nyílászáróinak cseréjére
új külső párkánnyal 25 db ablakra és 2 db
ajtóra, illetve vakolatjavításra. Az árajánlat
szerint az intézmény fejlesztése 7 millió
forintba kerülne, melynek 10 %-át kellene
az önkormányzatnak önerőként biztosítani.
A támogatást a kiírás szerint március 26-ig
elbírálják, így optimális esetben még a nyár
folyamán sor kerülhet a felújításokra. A támo
gatás előfinanszírozó, tehát a felújítás előtt
megkaphatjuk az elnyert támogatást.
A képviselő-testület egyhangúlag egyet
értett a pályázat benyújtásával.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Az elmúlt évben megtörtént a Gazdakör
és az Idősek Otthonháza tetőzet felújításá
nak felmérése. Az Otthonházra vonatkozóan
most annyiban változott az ajánlat, hogy köz
munkás segítséget biztosít az önkormányzat,
így a munkadíjból 50 ezer forintot elenged
a vállalkozó. A felújítás előirányzott teljes
költsége így 400 ezer forint.
Az önkormányzat tulajdonában lévő gép
kocsik tárolásával kapcsolatban felmerült a
tűzoltószertár teljes hosszában a községháza
felé egy féltetős garázs építése három garázs
ajtóval, oldalt OSB lapokkal, ami három
autónak jelentene tárolási lehetőséget. A hoz
zászóló képviselőtagok javasolták, hogy az
önkormányzat kérjen árajánlatot helyi vál
lalkozóktól, megvizsgálva más elhelyezés
lehetőségét is.
A Lada Niva jelenleg szervizben van.
A segédtengelye tört el. Az árajánlatban sze
replő javítási munkák költsége igen magas,
ezért olyan állásfoglalás született, hogy a
javításra vonatkozóan további lehetőségeket
kell keresni.
A jegyző tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy változott az üzletek működési enge
délyéről szóló kormányrendelet. Eddig a
mozgóboltoknál az volt az eljárás, hogy a
vállalkozás székhelye szerinti jegyző adta ki
a működési engedélyt, viszont a mozgóbolti
tevékenységhez a más települések jegyzői
nek is kellett a hozzájárulása. Ezt a szabályt
most kivették. Az elmúlt év során elég sok
vállalkozót visszautasított, de most már csak
bejelentési kötelezettségük van, és ha a felté
teleknek megfelelnek, akkor ki kell adni az
engedélyt. Emiatt várható, hogy a települé
sen is több mozgóárus megjelenik.
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Ezt követően a polgármester a szennyvíz
beruházásról, majd az önkormányzat pénz
ügyi helyzetéről adott tájékoztatást. (Az előb
biről bővebben külön cikket olvashat.)
A könyvtár esetében a támogatási szer
ződés módosításának jóváhagyását várjuk,
ennek a pénznek a leigénylése is hamarosan
elmegy. A Kocséri útjavítás pályázati pénze
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egyhónapos késéssel a napokban érkezett
meg.
Az elmondottakból kiderül, hogy kintlé
vőségeink vannak, nem is kevés.
Az elmúlt évről szólva elmondta, hogy
összesen 45 millió forint az a pénzmarad
vány, amivel zárjuk az évet, ellenben ebből
egyetlen fillér szabadon felhasználható pénz
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sincs, mert döntően a szennyvízberuházásra,
az iskolai TÁMOP-os programra, a kocséri
útra és a könyvtárbővítésre kell. Az iparűzési
adó bevételünk 91 millió forint volt tavaly,
egyébként minden szinten, a személyi jutta
tások, járulékok, dologi kiadások terén egy
aránt megtakarítás van.

A Szentkirályi Ifjúsági Egyesület februári hírei
Először is, az Egyesület nevében
szeretnék Boldog Új Évet Kívánni min
den kedves olvasónak! Megint eltelt egy
igen mozgalmas év és remélhetőleg az
idei esztendő is tartalmas munkát, és sok
élményt hoz magával.
A vizsgaidőszaknak vége, így Egye
sületünk február hónapban újból elindít
ja programjait, mely programokra, mint
eddig is, nagyon sok szeretettel várja
az Érdeklődőket és főleg a helyi fiata
lokat. A 2010-es évre rengeteg tervünk
van: szeretnénk megújítani honlapunkat,
amely tartalmazná Egyesületünk legfris
sebb híreit, programjait, történéseit, és
természetesen hozzáférhető lenne min
den olyan cikk, beszámoló, vélemény,
ami velünk "szikésekkel" kapcsolatos.
Szeretnénk egységes arculatot létrehoz
ni az Egyesületnek a plakátoktól egé
szen a honlapig bezárólag.

A 2010-es év legfontosabb célkitű
zése az, hogy megszólítsuk a helyi fia
talokat, mert szeretnénk, ha eljönnének
közénk, szeretnénk ha részt vennének a
programjainkon.
Ebben az évben március 15-e körül
szeretnénk egy beszélgetős, filmnézős
programot szervezni, amelynek elsősor
ban a helyi 8. osztályosok, valamint a
középiskolások lesznek a fő célközön
sége.
A Könyvtár felújítási munkáinak
befejeztével és a visszaköltözést követő
en a Könyvtártól bútorokat, asztalt, újság
tartó szekrényt kaptunk, amit ezúton is
nagyon szépen köszönünk.
Ebben az évben már internet kapcso
lattal is rendelkezni fogunk, így még
inkább bővült az Egyesület által nyújta
ni tudott lehetőségek köre.
Szeretnék megkérni mindenkit, aki

nek bármilyen ötlete, észrevétele van,
hogy nyugodtan jelezze személyesen,
vagy írhat is az alábbi e-mail címre:
szentkiraly.szike@gmail.com. Erre az
e-mail címre várjuk azok jelentkezését
is, akik már tudnak az Egyesületről, és
kíváncsiak arra, hogy mi történik fent a
Művelődési Ház első emeletén. Nekik
természetesen elküldjük a programokat,
terveket és így még többet tudhatnak
meg rólunk.
Februári programjaink:
Február 13, 20.00 - Társasjáték est
(hozz bármilyen társasjátékot)
Február 19, 20.00 - Filmklub (a vetí
tendő filmről további információk a kihe
lyezett plakátokon és a www.acsapat.
hu/szike oldalon)
Üdvözlettel:

Csorba Zoltán

A Magyar Agrárkamara az alábbiakra hívja fel a gazdálkodók figyelmét
Még négy évig él a termőföld-vásárlás
állami támogatása
A következő években nagyjából 5 ezer gaz
dálkodó számolhat azzal, hogy a magyar
állam támogatja földvásárlását. Erre ös
szesen 4 milliárd forint áll rendelkezésre.
Az Európai Unió mindezt külön határo
zatában hagyta jóvá 2010 első napjától
egészen 2013. december 31-ig terjedő
időszakra
A magyar gazdálkodók még négy évig
vehetnek igénybe közvetlen állami támo
gatást termőföld vásárlása esetén. Erre
az Európai Unió Tanácsa tavaly év végén
adta beleegyezését. A szubvenció összérté
ke nem lehet több 2 milliárd forintnál.
Termőföldterületek vásárlásához nyújtha
tó ez a közvetlen támogatás, amelynek
összege az adásvételi szerződésben meg
állapított vételár legfeljebb 20 %-a, de
kérelmenként maximum 3 millió forint,
és egy gazdálkodótól évente legfeljebb két
támogatási kérelem fogadható be.
A támogatás csak olyan magánszemélynek

nyújtható, aki a vétel időpontjában tulajdo
nosként a megvásárolni kívánt földterület
tel közvetlenül határos legalább 5 hektár
nyi ültetvényen vagy 1 hektárnyi egyéb
mezőgazdasági földterületen legalább egy
éve mezőgazdasági tevékenységet foly
tat. Továbbiakban - hívja fel a figyelmet
a Magyar Agrárkamara - azt is vállalja,
hogy a támogatás kifizetésének időpontjá
tól számított legalább 5 évig nem adja el a
megvásárolt földterületet és azt kizárólag
mezőgazdasági termelés céljára használja.
A támogatás csak abban az esetben ítél
hető oda, ha a meglévő és a megvásárolt
földterület teljes mérete meghaladja a 210
aranykoronát, illetve szőlőültetvényként
vagy gyümölcsösként használt mezőgazda
sági földterület esetében a 2 hektárt - és azt
nem erdészeti hasznosítású földterületként
tartják nyilván.
Az unió által jóváhagyott másik 2 milli
árdos állami támogatási keretből jelzá
loghitelhez biztosítható kamattámogatás.
Vagyis az a gazdálkodó élhet ezzel az
állami támogatással, aki hitelből akar ter

mőföldet vásárolni. Egy termőföld vásár
ló a magyar földjogi szabályok szerint
maximum 300 hektárig egészítheti ki bir
tokát. Brüsszel előírása, hogy legfeljebb
75 millió forint összegű, s legfeljebb 20
éves futamidejű lehet a földvásárláshoz
igénybe vett hitel, melyhez két év türelmi
idő kötődik. A kölcsön kamatának mértéke
az 5 vagy 10 éves futamidejű államkötvé
nyek hozamának 50 százaléka, plusz 1,75
százalék lehet.
A hitelkamat feltételei közé tartozik az
is, hogy a gazdálkodó megfelel a hazai és
uniós jog által előírt nyilvántartásba vétel
nek, megfelelő a szakképzettsége, betartja
a helyes mezőgazdasági gyakorlatok és az
életképes gazdaság működtetésére vonat
kozó szabályokat.
A Magyar Agrárkamara szerint fontos tud
ni azt is, hogy egy termőterületre csak az
egyik fajta, tehát vagy a közvetlenül adott
20 százaléknyi, vagy csak a hitelkamattámogatás vehető igénybe.
Mák Sándorné
ÚMVP tanácsadó
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Szentkirályi lakosok és a hadkötelezettség
Kecskeméten, a megyei könyvtár
ban, több témában is kutatva-bukkantam,
olyan katonai iratokra, mely szentkirályi
lakosok illetékességi körében a XIX. Szá
zad közepén íródtak. Ezen katonai köz
igazgatási iratok között található összeírá
si ívek, katonai szolgálat alóli felmentési
kérelmek, hadköteles listák, a hadsereg
kiegészítésére készített lajstromok, illetve
népfelkelési összesítések. Bizonyára több
mai szentkirályi lakos is talál olyan nevet
az itt közre adott listák között, mely vala
melyik felmenőjét tartalmazza. Jó kere
sést és sikeres azonosítást kívánok nekik.
Katonai összeírás:
Egy 1852-ben készített közigazgatási
összeírás szerint a szentkirályi lakosok
közül katonakötelesek voltak, a 20 éves
korosztályból:
- Garaczi Sándor, Kiss József, Németh
György, Tóth István, Ungon József.		
A 21 éves korosztályból:
- Dese József, Dobos József, Kovács
Gergely, Lénárt Sándor és Pataki József.
A 22 évesek közül:
- Bartha József, Darányi László,
Dobos János, Kovács István, Körmöczi
András, Németh Mihály, Toronyi István.
A 23 éves korosztályból:
- Darányi Mihály, Farkas Sándor,
Halász János és Kiss Sándor.
Felmentési kérelmek:
1852 elején különböző problémák/
egészségügyi, családi, szociális és egyéb

okok miatt/- saját kérelmükre, a szentki
rályi lakosok közül katonai szolgálat alól
felmentették:
Balogh Sándor 22, Bognár József
23, Csábi István 20, Csizmadia Antal
22, Fülöp István 23, Kerekes János 20,
Polyák Sándor 22, Sikari Nagy János
23, Tercsi János 22 éves katonaköteles
egyéneket.
Katonakötelesek listája:
1854-ben összeírt névjegyzék alapján
a szentkirályiak közül katonakötelesek
voltak: Barmos Mihály, Farkas János,
Körmendi Mihály, Lajos László, Mócza
Ferenc, Nagy János, Nagy I. János, Nagy
István, Pekár Mihály, Szabó Antal és
Ungar János.
Hadkiegészítés:
1859-ben a Hasburg Birodalom hábo
rúban állt, ezért ismét több katonára volt
szüksége a birodalom hadseregének. A
Császári-Királyi hadsereg hadkiegészíté
se céljából a szentkirályi lakosok közül
az I. korosztályba összeírták az 1839-ben
születettek közül, de itt már pontosan rög
zítették az illetők lakcímét is:
Acsai József 185, Drahos Imre 174,
Drahos József 174, Dékány László
39, Dobos József 108, Kafra Pál 109,
Kovács Imre 60, Kovács Mihály 87,
Jesső Hegyedűs Imre 54, Modi József 95,
Maczonkai László 99, Monár József 135,
Lázár Mihály 13, Lakatos Elek 156, Nyúl
Jovák János 45, Póta Nagy Sándor 142,
Pataki Antal 116, Puhafi János-, Vecsei

Gergely 1, Vecsei Ferenc Szentkirály 15.
szán alatti lakosok.
Népfelkelési lista:
Az 1870-es évtized végén Kecske
mét sorozójárásban, Kecskeméten a 93ik Népfelkelési járásban összeírták az
"A" és "B" alosztály szerinti csoporto
sításban a népfelkelésre kötelezetteket.
Természetesen ebbe a haderőnembe a
tartalékosokat és póttartalékosokat sorol
ták. Az "A" alosztály lajstromában 240,
a "B" alosztály listáján 118 név szerepelt.
Ezek közül Kókai Sándor Szentkirály
236. szám alatti lakos és Juhász Ferenc
Szentkirály 251. szám alatti lakos huszá
rok a lovas népfelkelőknél teljesítettek
fegyveres szolgálatot.
A felkutatott és itt felsorolt katonai
listák, összesítések is bizonyítják, hogy
elődeink nemcsak a földműves munkából
vették ki a részüket. A közzé tett névsor
ok hűen tanúsítják, hogy eleink a haza
fegyveres szolgálatra való felkészülésből
éppen úgy részesültek, mint a háborús
szereplésből. A község főterén álló hábo
rús emlékmű, mely az I. és II. világhábo
rú hősi halottainak állít méltó emléket,
szintén azt bizonyítja, hogy Szentkirály
lakossága véráldozattal is bőségesen hoz
zájárult a haza szent földjének védelme
zéséhez.
Felhasznált Források: Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzati Levéltár, Kecske
mét. IV. 1618. Újoncozási iratok.
Lovag Kenyeres Dénes

Köszönjük a segítséget és a támogatást
A Szentkirályi Általános Iskola
Szülői Munkaközössége és Tantestüle
te köszönetet mond mindenkinek, aki
tombolafelajánlással, anyagi támoga
tással és a bálban való részvételével
támogatta a január 16-án megrendezett
Pótszilveszteri SZMK-bálat.
Köszönjük továbbá a teremrende
zésben nyújtott szülői segítséget.
Összefogással és sok munkával
jóhangulatú rendezvényen szórakozhat
tunk együtt, a bál bevételét pedig a
diákok javára fordítjuk.
Hagyományteremtő szándékkal a
8. osztályos tanulók keringőt mutattak
be ezen az estén.
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GARABONCIÁS DIÁK
Remény a
reménytelenségben
Bizony, Ady Endre híres verse, az
Ember az embertelenségben, melyet 1916ban írt, ma is időszerű. Néhány részletből
is láthatjuk ezt:
"Szivemet a puska-tus zúzta,/ Szememet
ezer rémség nyúzta,/ Néma dzsin ült büszke
torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.
És most mégis, indulj föl erőm/ Indulj
föl, megintlen a Földről!/ Hajnal van-e,
vagy pokol éjfél?/ Mindegy, indulj csak
vakmerőn,/ Mint régen-régen cselekedted.
Ékes magyarnak soha szebbet/ Száz
menny és pokol sem adhatott:/ Ember az
embertelenségben,/ Magyar az űzött magyarságban/ Ujból-élő és makacs halott….
És élni kell ma oly halottnak,/ Olyan
igazán szenvedőnek,/ Ki beteg szivvel
tengve-lengve,
Nagy kincseket, akiket lopnak,/
Bekvártélyoz béna szivébe…."
Nem véletlenül időszerű e vers ma is.
A magyar sorskérdések ugyanis az egész
XX. század során többnyire nem oldódtak
meg, sőt, még újabbakkal bővültek. Hogy
melyek a magyar sorskérdések? Például a
földkérdés megoldatlansága, a két háború
között néhény nagybirok virágzott, de
rengeteg kistelkes, féltelkes, földnélküli
kisparaszt, zsellér sínylődött, ami tehertétel
volt a társadalomnak. A háború után a földosztás sem hozott áttörést, mert nem volt
teljes körű, s a kapott földeket is be kellett
vinni a téeszekbe. A részleges kárpótlás
pedig sok méltatlanságot hozott, s már odáig
jutottunk, hogy állítások szerint ilyen-olyan
szerződések révén 2-3 megyényi földterület
van külföldiek kezén. Ami már hovatovább
a magyar állami önrendelkezést (szuverenitást) kérdőjelezi meg. Sorskérdés Trianon
óta a határokon túli magyarokhoz való
viszonyulás. Sorskérdés a magyar munka,
a nemzetgazdaság irányultsága, azaz mindenhol csak összeszerelő üzemek legyeneke, mindenki csak a szolgáltatásban dolgozzék-e, előnyben részesítsük-e a külföldi
árukat, elsorvasztva a hazai gyártást, avagy
törekedjünk az önálló élelmiszerellátásra,
megteremtve a termeléstől az értékesítésig
tartó hálózatokat, a hazai mezőgazdasági
gépgyártást, a hazai növényolaj-, konzerv-,

cukoripart; növénynemesítést, széles körű
agrárfelsőoktatást. Sorskérdés az életmód
kérdése, hiszen az élet stresszhelyzeteire
túl sok a rossz válasz (túlzott alkohol, dohányfogyasztás, tévénézés), amelyek
testi megbetegedésekhez vezetnek.
Az újabb sorskérdéseink egyike manapság az oktatás, legyen az általános iskolai,
vagy felsőoktatás. Januárban tette közzé
elemzését a köztársasági elnök által felkért,
tudósokból álló Bölcsek Tanácsa. A közoktatás helyzete kapcsán így tekintett előre
az egyikük:
"Az iskolai értékrend megerősítése
nélkül Magyarország húsz-harminc év
múlva egyszerűen szétesik - véli az államfő
által létrehozott Bölcsek Tanácsa tanulmányának oktatási fejezetét koordináló
biokémikus, Csermely Péter professzor.
Az értékrend azonban rendkívül kényes
dolog. Egyszerű eszközökkel, rövid távon,
például a mostanában túlzottan nagy hangsúlyt kapó rendeleti úton nem javítható.
Értékeket csak közösség teremt és őriz. Ha
egy iskolában a tanárok nem beszélgetnek
egymással, és például a matekórán a tanár
lerombolja azt, amit a magyarórán a kollégája felépített, ott a tanárok kigúnyolása
meglesz, de értékrend soha. Ott, ahol a
diákok a buli révületében kerülnek közel
egymáshoz egyedül, de "ciki" szóbahozni
azt az otthoni problémát, ami miatt nem
alszik már egy hete egyikük, ott soha
nem lesznek értéktisztázó beszélgetések.
Közösséget nem lehet úgy teremteni,
hogy leülünk és koncentrálunk arra, hogy
"Legyen! Legyen!". Közösséget együttes
cselekvéssel lehet csak teremteni. Vissza
kell adni az iskoláknak a szakköröket. Több
és még több kirándulás kell. Csapatmunkát
igénylő projektek sokaságára van szükség,
amelyben a felsős és az alsós, a tanár és
a diák együtt dolgozik. Ehhez már csak
példaadó tanárok kellenek és sok-sok-sok
türelem." - idézték őt a lapok.
Sajnos, borús véleményt fogalmazott
meg a magyar jövőről egy másik komolyan
veendő férfiú is, Kassai Lajos, somogyi
lovasíjász. Huszonöt éve foglalkozik a régi
magyar fegyverzet részét képező visszacsapó (reflex) íjjal, s annak lóhátról való alkalmazásával. Mára elérte, hogy igen jó íjakat
készít, a versenyekben még nem talált
legyőzőre; tizenegynéhány országban rendeznek lovasíjász versenyeket, amelyeken
csak magyar vezényszavakat használnak.

Kassai Lajos igen jól ismeri a történelmet,
s a hagyományt, amit alkotó módon meg
is újít. Véleményét így sűrítette (Vasárnapi
újság, Kossuth Rádió, 2010. január 31.):
vigyázni kell, mert rántottából nem lesz
tojás. Azaz, ha a butaság, a közöny, a
fogyasztói alapú világlátás, az igénytelenség elér egy kritikus mértéket, onnan már
nem lehet visszafordulni a magyar sorsközösségbe, közös nemzeti gondolkozásba. Utána már "mint oldott kéve, széthull
nemzetünk"… ahogy Tompa Mihály költő
írta 1848 után.
Az ember az embertelenségben megállapításhoz napjainkban a 'remény a
reménytelenségben' kifejezést kell társítanunk közgondolkozásunkban. Hogy mi
mondatja ezt velünk? Szerb Antal író,
irodalomtörténész zseniális és mély meglátása, melyet még a két háború között
vetett papírra. Naná, hogy ez is időszerű
manapság.... , hiszen érvényes ez az utóbbi
ötszáz év magyar történelmére is.
"A magyar megdöbbentő történetének
számtalan halálkanyarjában hányszor ért
már arra a pontra, ahol minden racionálisabb nép behunyta volna a szemét és
lezuhant volna!... Ráció szerint már rég
elpusztultunk volna. Akik Magyarországon
logikusan gondolkoztak, mindig kétségbeestek. Itt a remény a reménytelenségben
van. Abban, hogy a végső órában, amikor
a nemzet sorsán őrködő riadtan takarja el
szemét, amint az örvény felé közeledünk
- hirtelen titkos erőtartalékok nyílnak fel a
lélekben. Erőtartalékok, amelyek túl vannak minden ésszel, akarattal elérhető dolog
határán; erők, amelyek kegyelemszerűen
jönnek, amikor már mindenről le kellett
mondanunk. Mint a halálos veszedelemben
levőnek egyszerre megszázszorozódik a
lélekjelenléte, és soha nem sejtett erő száll
karjaiba, a szemébe, egész élete, elmúlt
és eljövendő esztendei mind kapaszkodó
kezébe tolulnak - úgy törnek fel olykor a
nemzet életében a titkos erők, amelyeket
felhalmoztak a századok." [Részlet Szerb
Antal (1901-1945): Machiavelli történelmi
helye c. tanulmányából.]
De tudjuk azt is Pál apostoltól: "megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet."
A szeretet pedig maga Jézus Krisztus.
Békesség veletek! A kő marad.

--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Kilátszik?
Egy kisgyermek, akinek sokat beszéltek szülei Istenről, így
faggatja apját:
-Apu! Azt mondtad, hogy Isten mindenkinél nagyobb.
-Így igaz -válaszolt az apa.
-De apu! Azt is mondtad, hogy Isten itt lakik bennünk.
-Így igaz -felelt az apa.
-De apu! Ha Isten mindenkinél nagyobb, és itt lakik ben
nünk, nem kéne, hogy kilátsszon belőlünk?
Nagyböjt idején talán egyik legnagyobb és legértéke
sebb feladatunk az lehet, hogy próbáljunk úgy élni, hogy
Isten "kilátszódjon" kicsit belőlünk is. Lemondásokkal,
türelemmel, gondjaink, bajaink viselésével, jócselekedetek
kel és elmélyüléssel.

Neil Hopkins: Az ötvös tüze...
Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt. Mikor
elérkeztek Malakiás könyvéhez, a harmadik fejezetben
találkoztak egy verssel, amely ezt mondja: "leül az ötvös
és megtisztítja az ezüstöt''.
Ez a vers teljesen lenyűgözte az asszonyokat, és azon
gondolkodtak, hogy vajon mit fejez ki ez az állítás Isten
természetéről. Az egyik nő felajánlotta, hogy utána néz,
hogyan tisztítják az
ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon megosztja a
többiekkel. Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és
megbeszélte vele, hogy elmegy megnézni munka közben.
Nem említette neki, hogy milyen célból akarja megnéz
ni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítási folyamat
ra. Miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab
ezüstrudacskát, tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmeleged
jen. Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy az
ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani,
ott, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen
belőle.
A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen for
ró helyen tart bennünket, aztán
felelevenítette az igeverset: "leül az ötvös és megtisztít
ja az ezüstöt''. Megkérdezte hát a férfit,
hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az
ezüsttisztítás teljes ideje alatt. A férfi igennel válaszolt, és
elmagyarázta, hogy nemcsak, hogy ott kell ülnie és tartania
kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell tartania egész idő
alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is

tovább marad a lángok között, megsemmisül.
A nő egy rövid ideig csöndes volt. Majd megkérdezte:
"Honnan tudja, hogy mikor teljesen
tiszta az ezüst?'' Az ötvös mosolyogva így válaszolt: "Ó,
az nagyon egyszerű: amikor látom magamat
benne."
Ez a történet különösen mély tartalmú azoknak, akik
most a legforróbb lángokban érzik magukat. Tudni azt,
hogy Isten szemeit rajtunk tartja, és semmi nem zavarja
meg ebben - ez megnyugtató!
Nincs olyan dolog, ami veled történne, és az Atya ne
tudná - ez még megnyugtatóbb!
A Lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás. Tudjuk, hogy az igazi kereszténye
ket nem a munkájukon keresztül ismerjük fel elsősorban,
hanem a gyümölcseiken! De emlékeznünk kell arra is,
hogy ezek az Ő gyümölcsei, az Ő Lelke, rajtunk keresztül
- mások felé.
Milyen hatalmas felelősség ez! Amikor a "legforróbb
lángok'' között találom magamat,
ösztönösen a "gyümölcs-listára'' nézek. Milyen gyümöl
csöt próbál az én Uram előhozni bennem? Minden nap
olyan helyzeteket ad az életembe, amelyek megkövetelik
tőlem, hogy békés, kedves, türelmes stb. legyek.
Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk felé elhang
zott/elhangzik a kérdés: "Miért történnek rossz dolgok jó
emberekkel?" vagy még pontosabban: "Isten gyermekei
vel?"
Hogyan tudná kifejleszteni a Lélek gyümölcseit ben
nünk, ha nem engedné meg az akadályokat? Néha kicsi,
de erős dolgokon keresztül, máskor mély, fájdalmas esemé
nyeken.
Honnan tudod, hogy mikor teljesen tiszta az ezüst?
Rámosolygott, és azt válaszolta: „Ó, hát az nagyon egysze
rű - amikor látom magam benne!“

Kalendárium:

2010. február 15. - március 15.
•
•
•
•

Február 17. Hamvazószerda
Február 21. Nagybőjt első vasárnapja, hamvazás
Március 14. Laetare vasárnap
Március 15. Nemzeti Ünnep
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REFORMÁTUS ÉLET
Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?
Érdekes kérdés ez. Valójában szinte mindenki igennel felel erre a kérdésre,
de erőfeszítést már ritkábban teszünk érte, mert általában a látható személyes találkozásra gondolunk Istennel kapcsolatban. Nekünk azonban láthatatlan, de igenis érzékelhető, tapasztalható, személyes Istenünk van.
Ez a négy tény felvilágosítást ad arról, hogy hogyan ismerheted meg Istent
személyesen.
____________________________________________________________
1. ELSŐ TÉNY
ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ
ÉLETEDDEL.
ISTEN SZERETETE
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)
ISTEN TERVE
Jézus mondja: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
(= …hogy teljes és tartalmas életet éljenek.) (János 10,10)
Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él?
Az, hogy...
____________________________________________________________
2. MÁSODIK TÉNY
AZ EMBER BŰNÖS ÉS ELSZAKADT ISTENTŐL. EZÉRT NEM
ISMERHETI ÉS NEM IS TAPASZTALHATJA ISTEN SZERETETÉT ÉS
ÉLETÉRE VONATKOZÓ TERVÉT.
AZ EMBER BŰNÖS
"Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének." (Róma 3,23)
Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az
ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy
aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami - a Biblia
szerint - az ember bűnös voltának a bizonyítéka.
AZ EMBER ELSZAKADT ISTENTŐL
"Mert a bűn zsoldja a halál." (Istentől való lelki elszakadás.) (Róma 6,23)
Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten szent és
az ember bűnös. Nagy szakadék választja el
őket. Az ember állandóan próbálkozik azzal,
hogy elérje Istent és a teljes életet - mindezt
saját erejéből, pl. erkölcsös élettel, filozófiával vagy vallással teszi.
A harmadik tény magyarázza meg e szakadék
áthidalásának egyetlen módját...
____________________________________________________________
3. HARMADIK TÉNY
JÉZUS KRISZTUS ISTEN EGYETLEN MEGOLDÁSA AZ EMBER
BŰNÉRE. ÁLTALA MEGISMERHETED ÉS TAPASZTALHATOD ISTEN
SZERETETÉT ÉS ÉLETEDRE VONATKOZÓ TERVÉT.
JÉZUS HELYETTÜNK HALT MEG
"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." (Róma 5,8)
FELTÁMADT A HALÁLBÓL
"Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak
(Péternek), majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz
testvérnek egyszerre." (1Korinthus 15,3-6)

Ő AZ EGYETLEN ÚT, AMELY ISTENHEZ VEZET
"Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam." (János 14,6)
Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten már
áthidalta azt a szakadékot, amely minket
elválaszt Tőle: elküldte Jézus Krisztust, aki
helyettünk halt meg a kereszten, hogy megfizesse a bűneinkért járó büntetést.
Nem elég csak ismerni ezt a három tényt...
___________________________________
_________________________
4. NEGYEDIK TÉNY
SZEMÉLYESEN EL KELL FOGADNUNK JÉZUS KRISZTUST
MEGVÁLTÓNKNAK ÉS URUNKNAK, AKKOR ISMERHETJÜK
MEG ÉS TAPASZTALHATJUK ISTEN SZERETETÉT ÉS ÉLETÜNKRE
VONATKOZÓ TERVÉT.
BE KELL FOGADNUNK KRISZTUST
"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében." (János 1,12)
KRISZTUST HIT ÁLTAL FOGADJUK BE
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Efézus
2,8-9)
KRISZTUST ELFOGADVA ÚJJÁSZÜLETÜNK
(János 3,1-8)
KRISZTUST SZEMÉLYES MEGHÍVÁSSAL FOGADJUK BE
(Krisztus mondja:) "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja
a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz..." (Jelenések 3,20)
Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy önmagunktól Istenhez fordulunk, és
bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket,
és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk). Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt
bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által
fogadjuk el, az akaratunk döntésével.
Ez a két kör kétfajta életet ábrázol:

Melyik kör ábrázolja jobban az életedet? Mit szeretnél, hogy melyik kör
ábrázolja az életedet?
A következők hónap REFORMÁTUS ÉLET-ből megtudhatod, hogy hogyan
fogadhatod be Krisztust...
____________________________________________________________
HÍVOGATÓ?!!!! Hívogató!!!!!
Február 19. pénteken Új Bibliaóra 18 órakor
Február 21. vasárnap de. 10 óra Böjt 1. vasárnapja - Úrvacsorai közösség
Február 21. vasárnap Interaktív Istentisztelet 17 óra - a Szentkirályi Káté
zenekar szolgálatával
Február 22-28. hétfő- szombat 18 óra, vasárnap 10 óra Evangélizációs hét
Március 5. pénteken Új Bibliaóra 18 órakor
Honlapcímünk: http://szentkiraly.bakirefem.com
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Klímaváltozás hatása a mindennapi
életünkre

2010. január 30-án, Szabó Zoltán a Levegő Munkacsoport programvezetője
és a Team Europe szakértői csoport tagja tartott rövid előadást a klímaválto
zásról a könyvtárban. Az előadó felhívta a figyelmet a klímaváltozás hatásaira
szűkebb és tágabb környezetünkben. Bemutatta a hőmérséklet emelkedésével
öszszefüggő környezeti változásokat. A munkacsoport munkájáról részleteket a
http://www.levego.hu/ internetes oldalon találhatnak.
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Planetárium
Január közepén a negyedikesekkel
a Kecskeméti Planetáriumban vettünk
részt egy rendhagyó természetismereti
órán.
Beültünk a kényelmes székekbe és
egy csillagász bácsi segítségével hama
rosan csillagokat láttunk, pedig oda
kint fényes nappal volt. Beszélgettünk
csillagokról, bolygókról. Eljátszottuk,
hogy milyen mozgásokat végez a Föld,
majd megtudtuk, hogy ennek milyen
következményei vannak. Magyaráza
tot kaptunk az évszakok váltakozására,
pedig először nagyon meglepődtünk
azon a híren, hogy Ausztráliában a
40 fokos hőségtől szenvednek most
az emberek. "Elutaztunk" az Északi
-sarkra, ahol fél évig nappal van és fél
éven át egyfolytában éjszaka.
A legizgalmasabb azonban az „űrha
józás“ volt. Olyan gyorsan forogtak a
csillagok a fejünk fölött, hogy teljesen
elszédültünk. Volt is sikongatás!
Szívesen ajánljuk a Planetárium
műsorait mindenkinek!
Takácsné Kis Márta
és a 4. osztály

TÉLI MADÁR MENHELYEK

Készülnek az etetők
Az utóbbi években elszoktunk a
hosszan tartó igazi télies napoktól. Az
emberek csak-csak megoldják a hideg
előli menekvést, vadon élő állatoknak
azonban elkél a segítség.
Kicsiny falunk belterületén a fog

lalkoztatott közmunkások parkjaink fáira.
egyszerű madáretetőket
Csak remélni lehet, hogy sok
készítettek műanyag flako madár otthonra lel a kihelyezett odúk
nokból, és helyezték ki az ban, öreg fűzfákban, parkjaink terebé
utcák, parkok fáira, termé lyesedő örökzöldjeinek oltalmában.
szetesen megtöltve madár
V.F.
eleséggel. A kihe
lyezett élelmet szin
te azonnal ellepték
az éhes cinkék, zöl
dikék, tengelicek.
Csinos madáretető
házikók is készül
tek, illetve készül
nek. A hosszúnak
ígérkező tél való
színű, hogy sokáig
parkjainkban tartja
az apró madara
kat, fészkelőhely
keresésre, foglalásra rövid idő
marad. Ezen segítenek a köz
munkások mesterséges odú
kat készítenek „testre“ szabott
röpnyílásokkal, és helyezik ki Szorgalmasan látogatják az etetőket a cinkék.
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Társasjáték délelőtt
2010. január 9-én, szombaton délelőtt a társasjátékozni
szerető gyerekeket és felnőtteket vártam a könyvtárba.
Mindenki talált életkorának, érdeklődési körének megfelelő
játékot. Volt nyomozós, gyémántgyűjtős, létrás, várépítős,
királyválasztós és autóversenyzős társasjáték is. A kisebbek

a végén a könyvtár macijával is játszottak, és előkerült a
Twister is. A gyereküket elkísérő felnőttek is bekapcsolódtak. Vidám, mozgalmas délelőttnek adott otthont a könyvtár, amire a következő hónapban is sor kerül majd.

HELYÜKÖN A SZENNYVÍZGYŰJTŐ CSATORNÁK
Január 29-én pénteken délután Gulyás András a
SIMPLEX Kft. művezetője közölte Szabó Gellért polgármesterrel, hogy befejezték a szennyvíz csatornahálózat lefektetését. Az utolsó napokban már igénybe vették a fagyott
föld megbontásához a nagy teljesítményű légkalapácsot is.
Az időjárás javulása után még visszatér a "csapat" a felszíni helyreállítás elvégzésére. A tisztítótelepen a kemény
hideg ellenére a beltéri munkákat végezték. Február 2-án
befejezték a festési munkálatokat. A gépi berendezések
szerelése, és a külső színes vakolat felhordása még a
nagyobb feladat. Jelenleg előre láthatóan semmi akadálya
nincs a próbaüzem március 1-i megkezdésének. Jelentős a
lakossági bekötő vezetékek kiépítése is. Erre nagy szükség
van, a próbaüzem ugyanis elegendő mennyiségű szennyvíz
nélkül nem indulhat el. Községünk középületeinek belső
hálózat kiépítését a kemény fagyok állították meg, itt a kézi
munkát a közmunkások végzik.
Azért ne gondoljuk, hogy minden rendben van a szennyvízberuházás körül. Gyakorlatilag a kivitelezők ingyen
dolgoztak, hiszen a pályázati pénzek késnek.
Minderről a képviselő-testület legutóbbi ülésén is esett
szó. A polgármester elmondta, hogy a szennyvízberuházás
állami támogatásának kifizetése jelenleg három ponton ütközik akadályba. Az egyik a támogatási szerződés
módosítása, ezen a Közreműködő Szervezet még dolgozik,
a másik a vízjogi engedély módosítása, mely február elejére várható, a harmadik az MNV Zrt. állami tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozata a Peitsik-érrel kapcsolatban. Ez
utóbbi kérelem elbírálása még folyamatban van annak
ellenére, hogy az eredeti kérelmet még tavaly augusztusában elküldtük. A tragikus ebben az, hogy a kivitelezést
végző építési vállalkozó az általunk átutalt önrészen kívül
még semmi állami pénzt nem kapott, noha a fizetési határidő
az első rész-számlára még november végén lejárt. Az
eddig benyújtott építési-kivitelezői rész-számlák összege

164.178.000 Ft, amiből csak az önkormányzati önrész,
azaz 20.933.000 Ft folyt be a SIMPLEX Kft. számlájára.
A kivitelező folyamatosan jelzi pénzügyi nehézségeit a
támogatás késedelme miatt, és minden elismerés megilleti,
hogy ennek ellenére folytatja, sőt a csatornafektetés tekintetében befejezte a munkát. A hiányzó dokumentumokkal
kapcsolatban az a legbosszantóbb, hogy becsatolásuk nélkül
nem fizet az állam, ám ráhatásunk a hatóságokra a nyilatkozatok mielőbbi kiadása érdekében a telefonos és személyes
sürgetésen kívül nincs. Önkormányzatunk eddig összesen
37.978.000 Ft-ot költött a szennyvízberuházásra, amiből
állami támogatásként igényelhetünk vissza 11.670.000 Ftot. A támogatás elmaradása az önkormányzat tartalékait is
emészti, mivel a II. rész-számlát részben abból a pénzből
terveztük kifizetni, amit az I. harmadból visszakapunk.
Kellemetlen és veszélyes "kötéltánc" mutatványa zajlik tehát úgy az építési vállalkozó, mint az önkormányzat
részéről, amiből nagyon jó volna már a túlsó pózna biztonságába érni.
-szerk-

Csatornázási munkálatok az Arany János utcában
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Bizonyítványosztás után a középiskolában
Amikor júniusban nyolcadik osz
tályom munkáját értékeltem, büszkén
jegyeztem meg, hogy mindenki az
első helyen megjelölt középiskolába
nyert felvételt. Emlékeztetőül, 15-en
gimnáziumban, illetve szakközépisko
lában, négyen szakmunkásképzőben,
hárman speciális szakiskolában tanul
nak tovább.
Kíváncsi voltam, hogyan boldogul
nak a középiskolákban, kértem, mesél
jenek első benyomásaikról, tapasztalata
ikról, élményeikről.
A tájékozódást különösen indokolt
tá teszi az a tény, hogy néhány szülő
a "kis falusi" iskola helyett inkább
a "városi" iskolát választja. A
mi iskolánkba visszalátogató
volt diákok ugyanakkor rend
re arról számolnak be, hogy a
középiskolában milyen öröm
mel fogadják a felkészült,
jó magatartású, tisztelettudó
falusi gyerekeket. Eredménye
ik pedig nem maradnak el
a "városi" iskolákban tanuló
gyerekekétől. Kivételek per
sze mindig vannak, itt is, ott
is, hiszen tehetség, szülői hát
tér, motiváció is kell a jó ered
ményekhez.
Elsőként, Kasza Krisztit
kérdeztem, aki a Bolyai János
Gimnázium német tagozatán
tanul:
- Hogyan emlékszel vissza a tanév
kezdetére?
- Nagyon izgultam, de szerencsére,
már a gólyatáborban oldódott a feszült
ségem, jó társaság jött össze.
- Hogy érzed, volt-e hátrányod a
többiekkel szemben, hogy vidéki, kis
iskolából jöttél?
- Nem, semmi.
- Sikerült-e összeegyeztetni a komoly
tanulást, kézilabdát és a zongorázást?
- Sajnos, Kecskeméten, az egyesület
nél a heti négy edzés soknak bizonyult,
este 7 után értem haza, utána tanulni
nagyon nehéz volt. Ezért az edzéseket
nem tudtam már vállalni, de a zongora
és a szolfézs még belefér az időmbe.
- Megkérdezhetem, hogy milyen lett
a félévi bizonyítványod?
- 3 tantárgyból kaptam négyest, a
többi jegyem ötös lett, németből is ötös

vagyok.
- Nagyon büszke vagyok rád. Agárdi
Szandi is a Bolyaiban tanul, matemati
ka tagozaton. Róla mit tudsz?
- Ő is jól tanul, négyes közeli az
átlaga.
Rohács Fanni a Kada Elek Közgaz
dasági Szakközépiskola tanulója, keres
kedelmi-marketing tagozaton.
- Nagyon céltudatosan készültél a
Kadába. Milyenek voltak az első benyo
másaid?
- Kezdettől fogva jól éreztem
magam, nagyon tetszett a gólyatábor és
az iskola sem okozott csalódást.

Nekik már másutt kell bizonyítani!
- Mi a kedvenc tantárgyad?
- A matek, ebből szaktanári dicsé
retet is kaptam, jó érzés, hogy tudok
segíteni a többieknek is. Szeretem a
szakmai tárgyakat, az irodalmat és a
történelmet is.
- Az elmondottak alapján, felesleges
is megkérdeznem, de azért felteszem a
kérdést. Volt-e hátrányod abból, hogy
vidéki, kis iskolából jöttél?
- Egyáltalán nem, osztályelsőként
zártam a félévet.
- Teljes szívből gratulálok.
Vörös Boglárka, szintén a Kada
Elek Szakközépiskola tanulója
- Hogy érzed magad a Kadában?
- Remekül. Szeretem az osztálytársa
imat, és a tanulással sincs gondom, elég
jól tanulok. Szabó Alettával osztálytár
sak vagyunk.
- Hogy érzed, milyen alapokkal

érkeztetek a középiskolába?
- Amint már mondtam, nincs és nem
is volt különösebb problémánk. Mind
kettőnknek jól megy az angol és a többi
tárggyal is megbirkózunk.
- Ennek igazán örülök.
Szabó Ildikó ÁFEOSZ kéttannyelvű
osztálya német tagozatának tanulója.
- Hogy érzed magad a középiskolá
ban?
- Nagyon jól, szeretek idejárni.
- 18 német óra hetente! Ez azért
nehéz lehet.
- Sokat kell tanulni, de mindig is sze
rettem a németet, ez nem okoz gondot.
- Mint volt osztályfőnököd, nagyon
kíváncsi vagyok, milyen lett a
félévi bizonyítványod?
- Mind a négy némettel
kapcsolatos tárgyból ötöst
kaptam, német nyelvtanból
külön is megdicsértek, de a
többi tantárgyból is négyes,
ötös vagyok.
- Nagyon-nagyon büszke
vagyok rád.
Tormási Attila a Kandó
Kálmán Szakközépiskola és
Szakiskolában - villanyszere
lőnek tanul.
- Milyen az osztályközös
ség nálatok?
- Elég vegyes a társaság.
- Mindig is talpraesett
gyerek voltál, remélem sike
rült beilleszkedned.
- Igen, azzal nem volt semmi gond.
- És a tanulás?
- Ilyen bizonyítványom még általá
nosban sem volt, 4,3 lett az átlagom,
osztályelső lettem.
- Többiekről mit tudsz?
- Én úgy tudom, senkivel sincs
probléma, mindenki hozza a megfelelő
formáját.
Azt hiszem, ennél jobb végszót nem
is találhatnék kis riportomhoz, csak így
tovább!
Kedves Olvasók! Ugye megértenek
bennünket, ha be akartunk számolni
olyan gyerekek eredményéről, akik eset
leg a legjobb kecskeméti iskolákban
osztályelsők?
A jó hírek is kapjanak nagyobb
teret!
Ádámné Péli Andrea
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Csokoládékrémes diótorta (liszt nélkül)
Hozzávalók: 7 tojás, 18 dkg kristálycukor, 36
dkg őrölt dió, 18 dkg vaj, 1 kiskanál narancsvagy citromhéj. A forma kikenéséhez 2 dkg vaj.
A csokoládékrémhez: 3 dl főzőtejszín, 30 dkg
kristálycukor, 35 dkg vaj, 8 dkg keserű kakaó
por. Az oldalára: 3 evőkanál őrölt dió.
A tésztához a tojások sárgáját a cukor egyharmadával fehéredésig
keverjük, ez elektromos habverővel, maximális fokozaton 3-4
perc. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé apránként a
többi cukrot is beleszórjuk. A diót a cukros tojássárgájához adjuk
az olvasztott, de nem meleg vajjal és a narancshéjjal együtt. Végül
a tojáshabot is beleforgatjuk. Vajjal kikent 24-26 centi átmérőjű tor
taformába simítjuk és előmelegített sütőben, a közepesnél kisebb
lánggal (170 C; légkeveréses sütőben 155 C;) körülbelül 1 órán át,
tűpróbáig sütjük.
A csokoládékrémhez a tejszínt egy lábasban a cukorral, kevergetve
2-3 percig forraljuk. Ha a cukor elolvadt benne, a vajat beledobjuk,
és ha ez is elolvadt benne, a kakaót is beleszitáljuk. Jól elkeverjük,
a tűzről lehúzzuk, hűlni hagyjuk, majd hűtőszekrénybe tesszük pár
órára, hogy jól megdermedjen. Ha sietünk, fél órára a mélyhűtőbe
is betehetjük. Ezután elektromos habverővel jó habosra keverjük.
A piskótakorongot lapjában három részre vágjuk. A csokoládékré
met négy részre osztjuk. A tortalapokat ezzel megkenve egymásra
illesztjük. A maradékkal a torta oldalát körbekenjük, és darált
dióba hempergetjük. Végül csillagcsöves habzsákkal a tetejét is
ezzel díszítjük.

Anyakönyvi hírek
Születettek: Kovács Kende 2010.01.04. édesanyja neve:
Gut Dóra, Oláh István 2010.01.28. édesanyja neve: László
Ildikó.
Elhunytak: Mócza Ferenc élt 79 évet, Törőcsik Pál élt
83 évet.
Házasságkötések: 2009. decemberében
Vörös Lajos és Ladányi Renáta, Kovács Zsolt és Virág
Katalin

Csillagász szakkör Szentkirályon
a művelődési házban
Szemléletes előadásokkal és távcsöves bemutatóval
szeretnénk a csillagászat alapjait megismertetni minden
érdeklődővel.
Februári időpontjaink: 5-én és 19-én, pénteken, este
6 órától.
Témáink: Kisbolygók, meteorok
Várunk minden „leendő csillagászt“:
Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert
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JANUÁR IDŐJÁRÁSA
A sokéves átlag szerint az év leghidegebb hónapja a janu
ár. Az utóbbi években ettől viszont elszoktunk. Most viszont
mintát kaptunk az igazi télből. A hónap eleji kellemes idő
fokozatosan átment fagyos éjszakákba. A hőmérséklet kis
területeken is nagy szórást mutatott, alig néhány kilométer
távolságban is akár 5-6 C fok eltérést is lehetett mérni. Köz
ségünk határában 4-én reggel
-17,5 C fokot mértek, míg a belterületen -8-10 C fok
volt. Ezt gyors enyhülés követte 5-én havazással, majd
gyorsan olvadni kezdett, és néhány nap alatt gyakorlatilag
eltűnt a hó. Az ezt követő néhány esős nap országosan is
megemelte a folyók vízszintjét. Igazán kellemetlen hőmér
sékletű napok következtek. 20-a után néhány napon mutat
tak a hőmérők -10 C körüli hőmérsékletet, 28-án -13 C fok
volt. Mindent elborító hó 30-án, és 31-én esett, összesen 12
cm vastagságban.
Ritkán hallott madárhangra figyelhettünk a tél folyamán,
zöld küllőpár költözött falunkba, és hallhatjuk messze hang
zó felelgetésüket. Madarunk fokozottan védett harkályféle.
Télen elsősorban hangyabolyokat keres, és azokat dézsmál
ja, persze mint minden harkályféle egyben fadoktor is. Ha
rákap a madáretetőre rendszeresen látogatja. Odvas, öreg fák
ban fészkel. Lehet, hogy szívesen fogadnák a parkjainkban
a számukra méretezett odút. Madarunk kimondottan kedveli
a víz közelségét.
HELYRE IGAZÍTÁS: A hírmondó januári számában
nem helytálló információval "szolgáltam", az-az, hogy az
elmúlt húsz évben még nem fordult elő, hogy a rekettyés év
végén vízmentes volt. Ez téves közlés volt, a 2009. évi feb
ruári hírmondóban arról olvashattak, hogy január közepén a
rekettyésben nem volt víz.
Csapadék viszonyok: 5-én 10,7 mm, 6-án 0,6 mm, 8-án
4,8 mm, 9-én 4,6 mm, 17-én 1,2 mm, 18-án 0,7 mm, 20-án
2,5 mm, 30-án 9,6 mm, 31-én 3,4 mm. összesen 38,1 mm. A
sokévi átlag: 30 mm.
Vecsei

D rá mai v ég
Tisztelt Embertársaim!
Miért van az, hogy egy állatnak a legkegyetlenebb halállal kell
végeznie? Egy vadnak a hurokban. Miféle ember az, aki ilyenre
képes? Egyáltalán ember az ilyen?!
És még bennünket vadászokat ítélnek el, hogy kegyetlen gyil
kosok vagyunk. Abban igazuk van az embereknek, hogy a vadá
szok is elveszik a vadak életét, de szabályozott keretek között,
fegyverrel, a vadnak minél kevesebb szenvedést okozva. Azok
a jellemtelen szörnyek, akik kirakják a hurkokat, felfoghatatlan
kínokat okoznak a vadnak. Csak tetézi a bajt, hogy a kitett hurko
kat napokig meg sem nézik.
Ideje volna felébredni a csipkerózsika álomból, és kivetni
magunk közül az ilyen elvetemülteket. Nem létezik, hogy ezek
ről csak azok tudnak, akik kiteszik a hurkokat.
Emberek, nyissuk ki a szemünket! Ide is összefogás kell, mint az
élet sok más területére.
Egy mindenkiért, mindenki a vadért!
Mély tisztelettel:

Kovács Norbert sportvadász

HIRDETÉSEK
Folytatom ingyenes masszázs
tevékenységemet
a Tornacsarnokban 2010. évben is.
Kérem, lepedõt és
törölközõt hozzon magával.
Ladányi Lászlóné
Tel: 06/30-45-36-097

A Szentkirályi Hírmondó
2010. évre érvényes
hirdetési árai
A hirdetést fogadó e-mail cím:
sztkhirmondo@gmail.com
A hírmondó megtekinthető községünk honlapján:
www.szentkiraly.hu
A lap megjelenési területe: Szentkirály.
Anyagleadási határidő a hónapok 3. munkanapjá
val bezárólag.
Megjelenik minden hónap 8-14-e között.
Példányszám: 350 db A/4 méretben.
Terjesztés: postaládás, és árusítás a helyi üzletek
ben.
A lap fekete-fehér színben, a borító oldalak zöldfekete-fehér színben jelenik meg. A honlapon a
képek színesek.

Szerkesztési méretek mm-ben, és hozzájuk
tartozó hirdetési árak Ft-ban:
1/1-oldal: 230x180 mm 10.000 Ft
1/2-oldal: 180x125 mm
6.000 Ft
1/4-oldal: 125x90 mm
5.000 Ft
1/8-oldal: 90x60 mm
3.000 Ft
1/16-oldal: 60x45 mm
1.000 Ft
Apróhirdetés: szavanként 10 Ft.
A hirdetési árak természetesen egyszeri alkalom
ra értendők.

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító
helyi képviseletét!
Tanácsadók:
Kovács Péterné 30/9383-783,
Kovács Péter 30/349-2944
* Élethelyzet finanszírozása * Nyugdíj
* Életbiztosítás * Egészség- és
balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Banki termékek * Lakáshitel
* Gépjármű-biztosítás * Vagyonbiztosítás
* Felelősségbiztosítás * Techniaki
biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester,
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécs
ke T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

