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MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Fiesta

Reviczky Gyula: Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a Föld most készül ülni,
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a Földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az Isten-ember,
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel,
Sírját a dicső:
Aki látja, hogy a földön,
Minden újra nő:
Gondoljon a feltámadásra,
Mely örök lészen,
Feltámadt az Isten-ember
Győzedelmesen.

A helyi könyvtár idén is csatlakozott az Internet Fiesta országos rendezvényhez. A programok között minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. A legidősebbek a hangos
könyvekkel ismerkedhettek. A kisgyermekes szülők egymásnak adhatnak ötleteket a gyermekneveléssel, gondozással
kapcsolatos internetes oldalakról, melyeken már számukra
hasznos információkkal találkoztak. Egy csillagközi űrutazásra is eljöhettek az érdeklődők, illetve megismerkedhettek
a fotószerkesztés lépéseivel is egy gyakorlati foglakozás keretében. A Nava filmklubban a Fekete kefe című filmet lehetett
megnézni. A gyerekek és felnőttek számára Tót Szilvia százados, alosztályvezető tartott előadást az Internet veszélyeiről. A
gyerekek több játékban és pályázatban is részt vehettek. Ezek
eredményhirdetésére majd a tavaszi szünet után kerül csak
sor. Az áprilisi programokról tájékozódjanak a hirdetőtábláról,
a könyvtár honlapjáról illetve személyesen a könyvtárban.

A TARTALOMBÓL

Palotai Gyöngyvér:
Húsvét második napján
Korán reggel útra keltem,
Se nem ettem, se nem ittam.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy megöntözzem alig vártam.
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MeghV

2010. április 12-én, hétfőn 12.30 órakor a művelődési házban
Költészet napi megemlékezést tartunk az általános iskolásoknak,
és minden irodalom iránt érdeklődőnek.
Szeretettel várnak mindenkit az iskola pedagógusai.
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2010. március 22-ei testületi ülésen történt
A képviselő-testület március 22én tartotta soron következő ülését. A
napirendek között szerepelt a belső
ellenőr, a Polgármesteri Hivatal és a
tanyagondnoki szolgálatok 2009. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató, a
szavazatszámláló bizottságok megalakítása, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása, fecskeházi lakásbérlet
pályázatának elbírálása, köztisztviselők
teljesítményértékelésének célkitűzései,
a 2010. évi közbeszerzési terv, valamint az óvodai és iskolai beiratkozás.
Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a belső
ellenőr 2009. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató került napirendre. Molnár
István belső ellenőr elmondta, hogy
az elmúlt évben az alábbi ellenőrzések történtek: az önkormányzat 2008.
évi pénzmaradványának felhasználása,
mely szakszerűen történt. Az önkormányzat által nyújtott támogatások
felhasználásánál megállapítást nyert,
hogy a támogatások lebonyolítása, és
a támogatásokkal történt elszámolások
megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, de a jövőbeni helyes gyakorlat
érdekében kisebb korrekciók szükségesek. Az Általános Iskola melegítő
konyhájának, és a Napközi Otthonos
óvoda főzőkonyhájának ellenőrzéséből
levonható következtetés, hogy az élelmezési szabályzatok aktualizálásával,
kiegészítésével és a bizonylati munka
javításával elősegíthető a maradéktalan vezetői ellenőrzés és segíthető a
külső ellenőrök munkája is. Javasolta
az élelmezési anyagok beszerzésében
versenyhelyzetbe hozni a nyersanyagbeszállítókat, mivel így a legkedvezőbb feltételek és árak egybevetésével hatékonyabbá tehető az élelmiszer
beszerzésre előirányzott költségvetési
keret felhasználása. Javasolta továbbá korszerű számítógépes élelmezési
program alkalmazását, mely az élelmezési tevékenységet teljes vertikumában feldolgozza. A képviselő-testület a
beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.
Ezt követően dr. Lipka Klaudia
jegyző, mint a helyi választási iroda
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a szavazatszámláló bizottság
három tagját és a szükséges számban

póttagokat a települési önkormányzat
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja
meg. A bizottsági tagságra/póttagságra
azokat a személyeket kérte fel – a velük
történt előzetes egyeztetés alapján
– akik hosszú évek óta részt vesznek
a választási munkákban, figyelembe
véve az összeférhetetlenségi szabályokat is. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a szavazatszámláló
bizottság tagjaira vonatkozó javaslattal
az előterjesztésben foglaltak szerint.
A következő napirendi pont a
Polgármesteri Hivatal elmúlt évi munkájáról szóló tájékoztatás volt. A jegyző elmondta, hogy a Hivatal köztisztviselői létszámában illetve személyi
összetételében 2009. évben változás
nem történt. A Hivatal a munkáját az
előző évekhez hasonlóan 9 fő köztisztviselővel látja el. A tavalyi évben az
„Út a munkához” program keretében
lehetőség nyílt az évnek egy részében
– határozott idejű munkaszerződéssel
– két további személyt alkalmazni.
Ők elsősorban a szennyvízberuházással összefüggésben megjelenő többletfeladatok, adminisztrációs munkák
ellátásában nyújtottak segítséget. A
Hivatal köztisztviselői közül a 2008ban közszolgálati jogviszonyt létesített két köztisztviselő nem rendelkezett
még a jogszabály által előírt közigazgatási alapvizsgával. Időközben mindkettő sikeres vizsgát tett. Külső szervek
ellenőrzést az elmúlt évben gyámhatósági területen valamint az adóigazgatás
során felmerült végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban tettek. Ezen kívül az
ÁNTSZ a nemdohányzók védelmével
kapcsolatos szabályok betartását illetve
a temető közegészségügyi ellenőrzését
végezte. Összességében elmondható,
hogy apróbb hiányosságok jelzésén
kívül szabálytalanságok feltárására
nem került sor. A különböző jelentések,
statisztikák határidőben való elküldése rendben megtörtént. Tárgyi eszköz
beszerzésünk nem volt, csak a működéshez elengedhetetlen eszközöket
szereztük be. Az év során a munkatársaknak lehetősége volt továbbképzéseken részt venni. A jegyzői értekezlete-

ken minden alkalommal részt vett. Az
önkormányzat intézményeivel a kapcsolatunk az elmúlt évekhez hasonlóan
továbbra is jó, együtt tudunk működni
velük.
2009. évben kiemelt feladatként
kezeltük az EP választásokkal kapcsolatos teendőket. Zökkenőmentesen, a
jogszabályok maradéktalan betartása
mellett került sor a választás lebonyolítására. Tájékoztatójának további részében részletesen beszámolt a Hivatal
egyes területeinek munkájáról. A
Hivatal dolgozóiról elmondható, hogy
munkájukat lelkiismeretesen, nagy
felelősségtudattal, megfelelő szakmai
tudással látják el. A tavalyi évben is
voltak névnapi összejövetelek, köztisztviselői kirándulás. Ezek az alkalmak további lehetőséget kínáltak arra,
hogy egy összekovácsolt, jó „csapat”
dolgozzon együtt a mindennapokban.
Ezt követően a tanyagondnokok tájékoztatták a jelenlévőket a 2009. évi tevékenységükről. Varga Béláné elmondta,
hogy munkája az előző évekhez hasonlóan alakult az elmúlt évben is. Feladatai
közé tartozott az ebédszállítás, bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, kórházba, SZTK-ba betegek szállítása, segítség
a temetkezés intézésében, szociális gondozó szállítása vércukor és vérnyomásmérésre, a Hivatal, a védőnő és a családsegítő munkájának segítése, óvónők,
és a családgondozó családlátogatásra
vitele, Okmányirodába és TB-hez ügyintézésre szállítás, segélyek kiszállítása.
A Nyugdíjas Klub rendezvényeire személyszállítás, nyári gyermekétkeztetés
keretében konzerv szétosztása, és kihordása 11 héten át, 62 év feletti lakosok
ajándékutalványainak kiosztása, Máltai
Szeretetszolgálat karácsonyi csomagjainak kiszállítása, Uniós segélycsomagok
csomagolása és szállítása, a Szociális
Bizottság tagjaként annak munkájában
havi rendszerességgel részvétel.
Benkovics Tibor tanyagondnok feladatai közé tartozott az ebédkiszállítás, bevásárlás, és ügyintézésben való
segítség, tűzifa kiszállítása, intézményeknek tisztítószer, írószer és egyéb
dolgok vásárlása, szociális gondozóval
idősek látogatása, betegszállítás a háziorvoshoz, Kecskemétre szakrendelésre
és a kórházba.
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Takarmány kiszállítása, részvétel a
gréder javításában, üzemanyag ellátásában, földutak kitűzésében, Majális,
Hírös Hét kiállítás és augusztus 20-ra
való készülődésben, a közmunkásokkal a település virágosításában, a Szent
István park felújításában, szemét összegyűjtésében a főútról és a falu utcáiról.
A mozgáskorlátozottak több rendezvényén segítette a részvételt. Eu. élelmiszercsomagok kiszállítását végezte, közmunkásokkal Ópusztaszeren,
Helvécián, Kiskunmajsán látóúton,
a nyugdíjasokkal Kecskeméten, a
Hunyadi napokon, Budapesten volt.
Szeptembertől hétfőnként az iskolásokat hordja úszásra. Decemberben
megtörtént a szokásos nyugdíjas-csomagok és a máltai csomagok kiosztása. Szenior tanyagondnokként részt
vett 8 kezdő tanyagondnok gyakorlati
képzésében. Bőszén Imre képviselőtag
felhívta a figyelmet a gépkocsik karbantartásának fontosságára. Legyen
kiválasztva egy szerelő, akihez rendszeresen viszik a kocsikat.
Ezután a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.
A következőkben a polgármester arról tájékoztatott, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjáról szóló kormányrendelet módosulása miatt aktuálissá vált a szemé-

lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló helyi rendeletünk felülvizsgálata.
Az egyik legnagyobb változás, hogy a
szociális törvény alapján a továbbiakban már nem kötelező önkormányzati
feladat a támogatói szolgáltatás működtetése, illetve az ellátáshoz való hozzáférés biztosítása. Ennek megfelelően a
támogatói szolgáltatás kikerült a rendeletünk hatálya alól, amelyet eddig az
önkormányzat társulás keretében látott
el. A képviselő-testület egyhangúlag
egyetértett a helyi rendelet fentiek szerinti módosításával.
A Fecskeház 6. számú lakására a
korábban közzétett pályázati felhívásra egy pályázat érkezett Palatinusné
Németh Éva és férje részéről. A feleség
2007. óta dolgozik a helyi Általános
Iskolában, jelenleg a 3. osztályosokat
tanítja. Mindketten szeretik a falusi
életet, hosszú távon szeretne itt dolgozni és családot alapítani. Vállalták,
hogy a pályázatuk kedvező elbírálása
esetén lakás-előtakarékossági szerződést fognak kötni. A képviselő-testület
nevezettek pályázatát elfogadta, és öt
év időtartamra bérbe adja részükre az
említett lakást.
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény bevezette a köztisztviselők
munkateljesítménye
értékelésének
rendszerét. A Hivatal köztisztviselői
teljesítmény-követelményeinek alapját az önkormányzat megvalósítandó
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kiemelt céljai határozzák meg, melyek
átfedik a teljes ügyintézési és feladatellátási kört. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a felsorolt célokat.
A képviselő-testület jóváhagyta a
2010. évi közbeszerzési tervet, mely
nem tartalmaz olyan beruházást, amelyhez közbeszerzésre lenne szükség.
A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról. A
jegyző az óvodai felvétel időpontját
2010. március 29 – 30-án 8.00-12.00
óra, az iskolai beíratás időpontját
ugyanezen a napokon 8.00-15.00 óra
közötti időben határozta meg. A fentieket a képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta.
Az ülés végén a polgármester a
szennyvízberuházással kapcsolatban
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a műszaki átadás-átvétel február 26-án megtörtént. Megkezdődött a próbaüzem,
dolgozik a telep. Az állami támogatás
lehívása még nem sikerült, de az már
nagy eredmény, hogy megtörtént a támogatási szerződés módosítása, és a
november végén leadott első támogatási kérelemhez a hiánypótlási felhívás
teljesítése. Tájékoztatott arról is, hogy
megérkezett a Szabadalmi Hivataltól a
„Szentkirályi” megjelölés használatával kapcsolatos levelére a válasz, melyet részletesen ismertetett.

Hírek a tánccsoportról

2010. március 6-án a Balaton-felvidéki Szentkirályszabadjára kaptunk
meghívást. Egy nőnapi rendezvényen
táncoltunk nagy sikerrel.
2010. március 24-én a Kecskeméti

Televízió Városon kívül című műsorában szerepeltünk.
2010. március 27-én a Kecskeméti
Ifjúsági Otthon által szervezett Fringe
Fesztiválon lépünk fel.

2010. április 11-én a Kecskemét
és környéke Show-táncversenyen
mutatjuk be tudásunkat több csoporttal is.
Takácsné Kis Márta
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100 éve halt meg Mikszáth Kálmán a magyar novella- és regényírás jelentõs alakja
Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án
született a Nográd vármegyei Szklabonyán.
A nagy író iránti tiszteletből később
Mikszáthfalava lett. Középiskolai tanulmányait Rimaszombatban és Selmeczbányán
végezte. Debrecenben pedig jogi tanulmányokat folytatott. Ezt követően Balassagyarmaton
a megyei hivatalban szolgált. Rövidesen a
fővárosba költözött, ahol újságírással kezdett foglalkozni. 1869-től kezdve jelentek
meg írásai. A magánéletében is változások
történtek. 1873-ban házasságot kötött Mauks
Ilonával, de két év múlva elváltak. 1882-ben
viszont ismét egybekeltek, 1885-ben született
ifjabb Kálmán. 1878-ban Szegedre költözött,
ahol a Szegedi Napló című újság munkatársa
lett. Átélte a szegedi nagy árvizet. Szegeden
kezdte írni első jelentősebb műveit. A fővárosi élet és lehetőség jobban vonzotta, ezért
1880-ban ismét Pestre költözött, 1906-ig a
Pesti Hírlapnál dolgozott újságíróként.

A sikeres író
Az Elbeszélések 1874-ben jelent meg.
Követte 1881-ben A tót atyafiak, 1882-ben A
jó palócok. Ezek az elbeszéléskötetek meghozták számára az igazi írói sikert és anyagi
elismerést. A kötetek sikere ellenére később
csak elvétve fordult a népi témákhoz. Írásait
elsősorban a közéletből merítette.
A Gavallérok /1897/, A Noszty fiú esete
Tóth Marival /1906-07/ című műveiben a
hanyatló nemesi középosztályt saját közegét
kritikusan szemlélte. Népszerű regénye a
romantika eszközeit felvidéki élettapasztalataival sikeresen elegyítő Szent Péter esernyője 1895-ben látott napvilágot. Ez a regénye óriási sikert aratott nemcsak hazánkban,
hanem külföldön is. Ez a történet a felvidéki kisvárosok alakjait mozgatja. A regény
ellenállhatatlanul hat az olvasóira, szeretetre
méltó üde szerelmi romantikával. Jókai Mór
romantikus pátosza helyett az irónia és a

Diákszínjátszók találkozója

2010. március 6-án huszadik alkalommal tartották meg a Diákszínjátszók
Városi Találkozóját. A programnak
ezúttal is a Vásárhelyi Pál Általános
Iskola adott otthont. A Szentkirályi
Általános Iskola 4. osztályos tanulói
a Csontos Szigfrid c. darabbal mutatkoztak be ezen a rendezvényen, igen
szép sikerrel. A zsűri tagjai között volt
Pál Attila színművész és Tolnai Ottó
drámapedagógus, aki a Kecskeméti
Lapokban így értékelte az idei rendezvényt: -Visszatekintve a kezdetekre, illetve az elmúlt évekre azt látjuk,
és ez jellemezte az idei találkozót is,
hogy egyre homogénebb a színvonal.
Nincsenek olyan gyenge produkciók,
amelyek nem felelnének meg a rendez-

vényt szervezők elvárásainak. Az évek
során nagyon sokat tanultak egymástól a felkészítő pedagógus kollégák,
és ez érződik az előadások minőségén
is. Továbbra is azt tartom a találkozó
legnagyobb jelentőségének, hogy reprezentálja a város és környékéről érkező csoportok munkáját. Egyértelműen
megmutatja, hogy kiváló szakemberek
dolgoznak az iskolákban. Kiemelném
a házigazda intézmény kiemelkedően
jó vendéglátását: ide valóban nagyon
szeret visszajönni gyermek és felnőtt
egyaránt. Ráadásul nem versenyről
van szó, hanem egy fesztiválról, melynek végén barátságosan elemezzük,
értékeljük a látottakat, hallottakat
– mondta Tolnai Ottó.

köznapi beszéd jellemzi írói stílusát, amelyet gyakran a szatiriáig fokozott. Ilyen a
Beszterce ostroma című regénye is.
A fekete város, utolsó nagy regénye a
kuruc korban játszódik. A szepesi polgárok és
a vármegyei urak közötti regényes konfliktus
körül forog az esemény. A Beszterce ostroma, legmélyebb regénye, amely egy magát
a középkorba visszaképzelő Pongrácz gróf
alakjában egy magyar Don Quijotet teremtett. Az új Zrinyiászban a közélet embereinek
közgazdasági tevékenységét apró és nagy
panamáit figurázza ki rendkívül éles szatírával, igen elmésen. Néhány figyelemre méltó
regénye: Különös házasság; A szelestyei
asszonyok; Akli Miklós; A vén gazember;
A beszélő köntös; Jókai Mór élete és kora.
Novelláskötetei: Öreg szekér, A fakó hám, A
fészek regényei.
Kenyeres Dénes
Folytatás a következő számban.

Kertészkedjünk!
A zöldség, és gyümölcs árainak elszabadulása egyre sürgetőbbé teszi, hogy elővegyük
szüleink, dédszüleink tudományát, a ház körüli
kertészkedést. Ezzel elfoglaltságot, az alkotás
örömét szerezzük magunknak, és persze némi
gyakorlat után pénzt is takaríthatunk meg.
Aktuális példák: szinte minden udvarban
vannak gyümölcsfák. Ezeknél ne feledkezzünk meg a tavaszi lemosó permetezésről.
Szinte még valamennyi gyümölcsfánál elvégezhető. Ezzel nemcsak a rovarkártevőket
gyérítjük, hanem meggátoljuk a kora tavaszi
gombabetegségek kártételét. Egyre ügyeljünk! Általában az őszibarackfák nagy része
rézre érzékeny, könnyen kipusztíthatjuk egy
nem megfelelő időben, és nem megfelelő
„dózissal” végzett permetezéssel. Természetesen a permetezés előtt feltétlen szedjük le
a fán maradt tavalyi gyümölcs-múmiákat, és
semmisítsük meg. Szinte valamennyi kertben
van vadon kelt őszibarack. Higgyük el, hogy
ezeknél is szép darabos terméseket szüretelhetünk, ha némi időt szánunk a fák metszésére.
Ha a virágrüggyel berakódott vesszők felét eltávolítjuk, és a sűrű részeket kiritkítjuk, máris
szebb terméseket szüretelhetünk. Mindehhez
némi növényvédelem is kell. Védekeznünk
kell évjárattól függően a levélfodrosodás ellen, a monília ellen /a lemosó permetezéssel
sokat tehetünk ellenük/ és a levéltetűk ellen.
Nem késő még hagymát duggatni, korai
retket, sárgarépát és petrezselymet vetni. Azért
ne feledjük, némi bajunk lehet elsősorban a talajlakó kártevőkkel. Nem késő még borsót vetni sem. Ha a vetőborsót beáztatjuk, akár több
nappal is korábban kikel. Higgyük el, néhány
négyzetméteres területen meg lehet termelni a
konyhára szükséges friss zöldséget. Persze ha
kényelmesek vagyunk és továbbra is a boltba
akarunk járni zöldségért, ott az-az előnyünk
azért megvan, hogy válogathatunk is. V.F
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GARABONCIÁS DIÁK
Az időnek az alkalmas voltáról…
Bizony, nem könnyű dolog felismerni azt, hogy adott időpontban mit lenne
legcélszerűbb tennie egy nemzet közösségének, vagy éppen egy település közösségének. Olykor igen nehéz meglátni, mire
alkalmas egy időpont. Vagy mire nem.
De ha alkalmas emberek felismerik az
alkalmas időpontot az alkotásra, nagy dolgokat lesz véghez viendő az a közösség…
Ragyogó példa a magyar géniusz kibontakozására 1848 tavasza. A megfelelő emberek a megfelelő helyen! Az előző számban
arra emlékeztünk vissza, minő készülődés
előzte meg ama ’48-as március 15-ét, azt
az esős, szerdai napot. Most pedig azon
elmélkedjünk, minő események követték
volt e fényességes napot
Anemzet alkotó erőinek bőséges áradása
napvilágra került immár. A hosszas készülődés nem volt hiába. Miközben Pesten
a forradalom lángja lobbant, Pozsonyban
ülésezett a még 1847-ben összehívott
országgyűlés, amely ’48 márciusában
befejezi a törvényalkotást, a nagy jelentőségű törvényeket pedig már április 11-én
szentesíti a király. Jobbágyfelszabadítás;
sajtó- és vallásszabadság… sorolhatnánk
még, de a lényeg, hogy törvényes forradalmunk volt százhatvankét éve. Később,
az 1920-as években, éppen április 11ét nyilvánították ünnepnappá, mondván,
az akkor szentesített törvényekkel teljesedett a forradalmi kívánságok sora.

Igen, törvény született az országgyűlésnek
felelős kormány – akkor ministériumnak
mondották – felállításáról is; új országgyűlés összehívásáról is. S gondoljuk csak el,
néhány hónap múlva, ’48 július 5.-én már
összeül az újonnan megválasztott országgyűlés! Persze, tudjuk, akkor nem volt
még általános választójog, hanem bizonyos vagyoni vagy tisztségbeli állapothoz
(cenzus) kötötték a szavazójogot, tehát
nem minden állampolgárnak volt ilyen, de
akkor is, az egész országban szűk három
hónap alatt lebonyolították a voksolást és
a képviselők összehívását! Április végénmájusban pedig már elkezdette a munkát a
Batthyány Lajos vezette ministerium, azaz
kormány, ahogyan ma mondanánk. Volt
kormányképes államférfiak sora, volt kormányzati program, ami szinte benne volt a
levegőben, s megvalósítható program volt,
így gyorsan felállíthatták az új miniszterek hivatalait. A ’48-at megelőző készülődés, lám, tettekben, eredményekben
valósult meg! Az új országgyűlés aztán
Kossuth kérésére elhatározta kétszázezer
katona felszerelését, már július 11.-én.
Kossuth, mint pénzügyminiszter előteremtette ehhez az anyagi forrásokat; amelynek
alapja az ország lakossága által összeadott
hatalmas ezüstvagyon volt, bizony, sokan
ékszereiket, asztali ezüstneműiket ajánlották fel az új magyar államberendezkedés
által kibocsátott pénz fedezetéhez. Aztán
megindult a katonák toborzása, s lettek

Gazdakör felújítása
A "Vágó János" Gazdakör
elhatározta,
hogy felújítja a
gazdakör épületét. Már régóta
esedékessé vált,
hogy
rendbe
hozzák az 1932
óta álló épületet.
Március 16-án megkezdődött
a tető felújítása Bimbó Imre
és brigádja és a gazdakör tagjainak részvételével, amit 3
nap múlva be is fejeztek. Már
elkészült a tető most az épület
többi része várja a megújulást.
A tetőre új deszka került, és a
cserepeket lemosták. A felújításra a pénzt a gazdabálból és
adományokból szedték össze.
Ősszel kivágták a száraz fákat
és a gazdakör köré új sövényt
ültettek. Szeretnék az épületet

még sok dologra használni,
hagyományőrző rendezvényeket, bálakat tartani. Szívesen
várnak, fogadnak bármiféle segítséget a közeljövőben a takarításban, újításban. Többet meg
lehet tudni a gazdakör gyűléseken vagy a gazdakör tagjainál.
Ezáltal szeretnék megköszönni
a sok segítő kezet, aki idejüket
feláldozva mentek ki és segítettek, és az asszonyoknak is akik
ellátták a férfiakat étellel.
Vörös Boglárka

kiképzőtisztek is, korábban már nyugdíjazott vagy kilépett volt császári és királyi
tisztek léptek elő. Igen, Görgey Artúr is, a
szabadságharc 30-31 éves katonai zsenije
is az első hónapokban kiképzőként kezdte.
S lettek szervezőzsenik, mint a későbbi
aradi tábornok-vértanú, a sváb származású
Lahner György, aki a katonai fegyver- és
felszerelésgyártás vezetőjenként lehetővé
tette, hogy már ’48 őszén legyen elegendő fegyver és felszerelés, s hogy a ’49es dicsőséges tavaszi hadjárathoz legyen
még több fegyver és felszerelés. De ha
kellett, előlépett a berecki Gábor Áron, a
konok székely kisnemes is, ott Háromszék
megyében, s ha már mondta: „lészen
ágyú”, hát lett is. A törvényes forradalom,
s az alkotmányos önvédelmi szabadságharc (alkotmányos, mert az új magyar
honvédsereg és az idevezényelt korábbi
császári és királyi alakulatok letették az
esküt a magyar királyra), még külföldieket
is idevonzottak. Most csak annyit, hogy a
honvédseregben a törzstiszti és tábornoki karban (tehát őrnagyi rendfokozattól
felfelé) 13 németországi születésű, nem
magyar állampolgár katonatiszt harcolt,
közöttük a legkiválóbb, gróf LeiningenWesterburg Károly, ő is későbbi aradi vértanú, aki alig tudott magyarul, jó magyar
honvédei mégis rajongtak érte… Van még
mit tanulnunk 1848-49-től!
Békesség veletek! A kő marad.
–bor--

Iskolanyitogató
Évek óta hagyomány, hogy
a nagycsoportos
óvodások a tanév
folyamán többször
betekinthetnek iskolánk
életébe különféle
programok alkalmával. Megnézhették például,
hogy versenyeznek a mesemondók. Decemberben az alsósok Mikulás buliján
játszottak együtt az iskolásokkal. Márciusban a negyedikesek egy iskolába hívogató műsorral- a Csontos Szigfrid c.
színdarabbal- lepték meg ovisokat. Nagy élmény volt, amikor a leendő elsősök átjöttek az
iskolába, beültek az iskolapadba és még egy játékos órán is
részt vettek. Bekukkantottak az

osztálytermekbe, meglátogatták tavalyi ovis társaikat az első
osztályban. Nemrég pedig zeneiskolás növendékeink mutatták be hangszeres tudásukat az
óvodában, zenetanulásra biztatva a kicsiket. A programok sora
még folytatódik, hamarosan
például a Nyuszi bulival. És
hipp-hopp eltelik néhány hónap, a kis ovisból pedig „nagy”
iskolás lesz!
Takácsné Kis Márta
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KATOLIKUS ÉLET
A szentmise ajándékai

Azt mondja a II. Vatikáni Zsinat: „Mielőtt
az emberek a liturgiában részt tudnának
venni, szükséges, hogy a hitre és megtérésre
meghívást nyerjenek. Mert hogyan hívhatják Istent segítségül, amíg nem hisznek
benne? S hogyan higgyenek abban, akiről
nem hallottak? S hogyan halljanak róla, ha
nincs, aki hirdesse? S hogyan hirdesse az,
akit nem küldtek?" Ez azt jelenti, ha nincs
megtérés és mély hit, a szentmisén való
részvétel külsőségessé válik: úgy megyünk
haza, ahogy jöttünk. Az élő Istennel való
találkozás nem hozott létre bennünk nagy
változást - mert igazán nem is találkoztunk
Vele. Ezért kell jobban megismernünk, hogy
a szentmisében milyen ajándékok is rejtőznek. Ezek az ajándékok ugyanakkor kihívások is: kihívják az embert zárkózottságából
és közömbösségéből, és döntő változásokat
hoznak létre benne.
1. Az első ajándék a szentmise kezdeténél
található: a bűnbánat
A bűnbánathoz, illetve a megtéréshez
szükséges a Szentlélek világossága. Csak
Isten Lelke tudja az embernek bemutatni,
hogy ki is valójában. A Lélek megmutatja
a bennünk lévő rosszat és megmutatja Isten
irgalmát. Felelősségre von, ugyanakkor
megvigasztal. Sőt, erőt ad a rossz legyőzéséhez. Egyedül a Szentlélek fényében ismeri
fel az ember, hogy a Jézusnak való engedelmesség érték. Egyedül a Szentlélektől származik az az örömteli fölismerés, hogy Isten
gyermeke vagyok! Szívesen megteszem
mindazt, amit az én szerető Atyám mond
nekem! Nem az én vágyaim a fontosak,
hanem az Ő szent akarata! Szent Ferencben
egy szentmise indította el a megtérést. Erre
a döntő lépésre és felismerésre hív az Úr
minden szentmise kezdetén! Ez az a kapu,
amelyen át beléphetünk a szentmise misztériumába. Ezért tanácsos néhány perccel
korábban érkezni a templomba, hogy a szívünket föl tudjuk készíteni erre a lépésre.
2. Az Úr második ajándéka: a dicsőítés
A Szent Liturgiáról szóló zsinati dokumentum azt írja: „A liturgia az a csúcs,
amelyre az Egyház tevékenysége irányul;
ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad
minden ereje”. Az apostoli munka ugyanis
azt célozza, hogy mindazok, akik a hit és
a keresztség által Isten gyermekei lettek,
egybegyűljenek, az Egyház közösségében
Istent dicsérjék, részt vegyenek az áldo-

zatban, és az Úr vacsoráját vegyék. Az
eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a
kegyelem, és általa valósul meg az emberek
megszentelése és Isten dicsőítése.
Miért kell dicsőíteni? Mert ez szeretetből fakad és értelmes dolog! Amikor az
ember találkozik a végtelen bölcsességgel,
jósággal, szépséggel, igazsággal, dicsőíteni
kezd. Ezt nem Isten követeli meg, hanem
ez értelmes mivoltunkból fakad. Mert ezt
megelőzi az a fölismerés, hogy ki az Isten!
Bármi jót, igazat, szépet megtapasztalsz,
azért dicsőítheted Istent.
3. Az Úr harmadik ajándéka: az Ige
A Szentlélek által ismerheted fel az
Igében Isten neked szóló üzenetét. Amikor
Szent Ferenc egy szentmisén azt hallotta:
„add el mindenedet", ez meggyökereződött
benne. Úgy érezte, ezt személyesen neki
mondja Jézus. Ettől fogva elkezdte életét
átrendezni, és Istennek alárendelni.
Jó, ha valaki már otthon átelmélkedi
a szentmise olvasmányait. Jó, ha minden szentmisén kéri a Szentlelket, mutassa
meg, hogy neki személyesen mit üzen
most az Úr. Akinek a szíve kész az engedelmességre, egészen biztosan meghallja
azt a szót, ami számára világosságot hoz,
és kinyilvánítja Isten akaratát. Ugyanakkor
arra is jó gondolni, hogy Isten Igéje teremtő erejű. Ahogy a világot megteremtette,
ugyanúgy képes arra, hogy bennünk is új
világot teremtsen.
4. Az Úr negyedik ajándéka a szentmisén: az élő hit.
Hit abban, hogy Isten nincs távol, hanem
közel van. Hit abban, hogy Isten itt és most
cselekedni fog. Hit abban, hogy minden
rosszaságunk ellenére elfogad minket és
szeret. Úgy mondjuk el a Hiszekegyet,
hogy a Szentlélek közölhesse velünk a hit
erejét. Azt az erőt, amivel kapcsolatban
Jézus azt mondta: „Ha azt mondjátok ennek
az eperfának, szakadj ki tövestül és verj
gyökeret a tengerben - engedelmeskedik
nektek" (Lk 17,6). Ha ezt a hitet szívünkbe
engedjük, ez felszabadít minket. A betegség, a rosszindulatú emberek támadásai,
sorsunk problémái nem uralkodnak többé
fölöttünk, mert Istenhez közelebb lépünk,
ahol a rossznak nincs hatalma.
5. Az Úr ötödik ajándéka: a felajánlás
A miséző pap fölajánlja Istennek a
kenyeret és a bort, mint az „emberi munka
gyümölcsét". A felajánlás gesztusa a mi

életünkre is vonatkozik. Isten át tudja változtatni, amit odaadunk. Így akár az életünket is. Minden testi és lelki képességünket,
létünket, minden eredményünket és sikerünket ajándékba kaptuk. A felajánlás által
tudatosul bennünk, hogy Istentől jöttünk és
hozzá megyünk.
6. Az Úr hatodik ajándéka az átváltoztatás és az áldozás
A kenyér és a bor Jézus testévé és
vérévé válik. A világtörténelem legnagyobb
csodája megy végbe a szemed előtt. Életed
legnagyobb lehetősége előtt állsz: Isten a
szívedbe akar költözni. Jézus van előtted,
aki azért jött el, hogy feláldozza magát
éretted. Nem foglalható szavakba az az
isteni szeretet, ami itt megnyilvánul. Isten
egyesül a teremtményével. Emberré lett,
kenyérré lett, hogy eljöhessen hozzánk, és
hogy soha ne érezzük magunkat egyedül.
Hogy amikor elhagynak, elutasítanak, megaláznak és megcsalnak minket, akkor is
mellénk tudjon állni. Ugyanakkor az átváltoztatás azt is jelenti, hogy a Szentlélek
téged is át akar változtatni. Lehetővé akarja
tenni, hogy rajtad keresztül megnyilvánuljon Isten hatalma és jósága.
7. Az Úr hetedik ajándéka a küldetés
Gondolj bele, mi ment végbe benned. Jézus van a szívedben, megújultál és
kilépsz a világba. Jézus általad akar szólni,
általad akar szeretni, és rajtad keresztül
akarja az egyházat építeni. Ez történt az
első pünkösd alkalmával is. Amikor az
apostolok megtapasztalták a Szentlélek
kiáradását, háromezer embert megtérítettek (evangelizáltak), segítettek a rászorulókon (béna gyógyítása), és megszervezték
az első egyházi közösséget (hét diakónus
megválasztása, együtt imádkozás, kenyértörés). Az Úr téged is küld a világba. A
Szentlélek megmutatja, hogy kinek, mikor
és hogyan kell szólni, vagy segíteni. A világ
ma tele van sebekkel: a gyűlölet, a bűnök, a
reménytelenség és a félelem sebeivel. Jézus
küld, hogy gyógyítsd meg a világ sebeit.

Kalendárium:

2010. április 15. – május 15.
Április 18. Isteni Irgalmasság vasárnapja
Április 25. Szent Márk evangélista, a 8 órai
szentmise után Búzaszentelés
Május hónapban minden este 19 órakor
Májusi litánia lesz, utána szentmise
Május 2. A 8 órai szentmise után Anyák
napi köszöntés
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REFORMÁTUS ÉLET
„Krisztussal együtt keresztre vagyok
feszítve: többé tehát nem én élek, hanem
Krisztus él bennem; azt az életet pedig,
amit most testben élek, az Isten Fiában
való hitben élem, aki szeretett engem, és
önmagát adta értem.” Galata 2,20
Kedves Református Élet olvasói!
Húsvét legnagyobb örömhíre és lényege:
él a Krisztus!!! Feltámadt a halálból, és élőként találkoztak vele. Ezen döbbentek meg
és lepődtek meg, sőt megrettentek Mária és
magdalai Mária, aki először a kertésznek
nézte Jézust. Ezen döbbentek meg a tanítványok és aztán győződtek meg róla a saját
szemükkel. Ezen csodálkozott és kételkedett Tamás, majd teljesen átértékelve mindent, végül hitt a szemének. Él a Krisztus!
Természetfeletti dolog történt, olyan, amihez
nem szokott az ember szeme, szíve, gondolata. Mégis megtörtént és meg kellett győződniük az üres sírról, de nem csak az üres sírról,
hanem az élő Krisztusról.
Sok helyen lehet látni, akár matricás
formában, de még falfirkaként is: Jézus él.
Rövid evangéliumi üzenet ez.
De feltehetjük a kérdést: hol él ez a feltámadt Krisztus? Úgy él, mint egy eszme,
ami nem hal ki soha, és eléggé elterjedt
már? A keresztyénség eszméjében él? Vagy
egyszerűen csak halhatatlan, mint egy világhírű alkotó? Nagy és példamutató történelmi
személy, aki mint jó erkölcsű ember példa
lehet számunkra is? Voltak és vannak efféle válaszok erre a kérdésre a történelemben. Egyszerű válaszként mi hívők is hamar
rámondhatjuk: igen Jézus él: az Igében, él a
mennyben, ahová felment 40 nappal feltámadása után, az Atya jobbján ül.
Pál viszont azt mondja: Bennem él
Krisztus! Nemcsak egy eszméjében élő, de
amúgy holt, és elavult ismeretanyag, nemcsak egy régi példa, és nemcsak egyszerűen a
mennyben él, hanem bennem él a Krisztus.
Törékeny cserépedény vagyok, de a tartalmam gazdag. És ez a gazdag tartalom az
életét irányítja, mert az Isten Fiába vetett
hitben éli az életét.
Nagyon nem szereti az ember, ha beleszólnak a dolgaiba. Már egészen kicsi kortól
kezdve irányítani akarja az életét és érvényesíteni akaratát. Ilyenkor a kisgyermekek még
jól ki is hangsúlyozzák: de én, azt, akarom!!!
De ÉN! Házastársak egymás között, vagy
mások előtt sokszor azzal élcelődnek, hogy
ki mennyire szól bele a másik életébe, az

asszony, esetleg anyós – mikor milyen kis,
apró belső szabályt állít fel, aminek a férj
kénytelen megfelelni; vagy fordítva.
Sok házassági probléma is abból fakad,
hogy az ember leginkább a saját akaratát
akarja érvényesíteni, és a másik, vagy elfogadja, vagy nem; de mindkettőből problémák
adódnak a későbbiek folyamán. Főleg, ha
sűrűn az egyik fél enged csak, s a másik
pedig szenved.
A nagybetűs ÉN-ünk szeret mindent
úgy látni és intézni, ahogy Ő maga kitalálta és jónak, helyesnek, célszerűnek látja.
Életünket magunk szeretjük irányítani, és ha
valaki beleszól, nemcsak, hogy nem tetszik,
sokszor meg is sértődünk. Életünkben önmagunk királya akarunk lenni, és a trónunkon
akarunk ülni!
De Pál azt mondja, hogy benne él a
Krisztus, azaz bele szól az életébe. Egészen
átadja neki az Ő életét és annak irányítását. Ahogyan Páltól egy másik levelében
olvassuk: és azért halt meg mindenkiért
– mármint Krisztus -, hogy akik élnek, többé
ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki
értük meghalt és feltámadt. Te átélted-e
már, hogy Krisztus beleszólt az életedbe?
Hogy úgy történtek a dolgok, ahogy nem te
akartad, de mégis általad máshogy alakultak,
ahogyan Krisztus akarta, hogy történjék. Az
én életembe is beleszólt Krisztus egyszer
oly módon, ahogyan addig sohasem éreztem. Mássá akart változtatni, mintha tisztává
akart volna mosni egyszeriből. Azt mondta:
megbocsátottam bűneid, legyen mostmár új
életed, nem pedig az a régi, az a piszkos, az
az énközpontú.
Krisztus él-e bennünk? Valóban Ő az, aki
irányítja életünket, aki beleszól és formálja?
Valóban él, valósággal, nemcsak látszatként,
a mi életünkben?
Igen, ha így van ez, az nagyon csodálatos
dolog ezt megtapasztalni: mégis, csak szerényen és alázatosan lehet ezt elmondani: hogy
él bennem a Krisztus. Mert mindez: egyszerűen kegyelem és ajándék az Istentől. Mi
magunk nem érdemeltük ezt ki. Nem érdemeltük ki, hogy mi is feltámadjunk és nekünk
is örök életünk legyen. Nem érdemeltük ki,
hogy Krisztus bennünk éljen. Ezért csak
a fejünket meghajtva, Krisztus keresztjére
mutatva vallhatjuk ezt meg mások előtt.
A keresztyén élet középpontjában nem
a halál, hanem az élet áll. Mivel meghaltam
a kereszten Krisztussal, fel is támadok vele.
Jogilag kibékültem Istennel, és szabadon

válhatok Krisztus képmásához hasonlóvá.
És a mindennapi, sőt hétköznapi életemben,
ahogy folytatom a bűn elleni harcot, Krisztus
feltámadásának erejét bőségesen megkapom.
Krisztus él bennem – ez az oka életemnek, és
reményemnek a jövőben.
De a keresztyén élet sokszor kereszthordozás is. Sokszor érezzük, hogy Isten létezik
és valahogy közel is van hozzánk, mégsem
tapasztaljuk meg az életben, mégsem érezzük jelenlétét életünkben. Mert még a hívő
keresztyén embernek is vannak mélypontok,
nehéz időszakok az életében.
De a Jézusi élet olyan élet, amit szüntelen
élni kell, és az életünk milyenségével lehet azt
megvallani. Ha valóban a Krisztus él bennem,
akkor valóban meg is vallom őt az életemmel.
És különleges alkalmakkor kell őt megvallani.
A legváratlanabb helyzetekben.
Velem sokszor előfordult, hogy vonaton, vagy buszon mikor Bibliát olvastam,
megszólítottak, és el kellett meséljem, mit
tanulok. Ilyenkor mindig megkérdezték,
hogy miért? És én sokszor vallhattam meg
Krisztust, tehettem róla bizonyságot! Az Úr
munkálkodhat ilyen szavak által is. De legfőképpen életünkkel mutathatunk rá Krisztusra.
Ne valljunk szégyent ebben a hatalmas felelősségben! Valljuk meg Krisztust, szenvedéseink és kereszthordozásunk közepette is,
hogy ő váltotta meg a mi életünket, valljuk
meg, hogy még küszködünk óemberünkkel,
valljuk meg, hogy minden gonoszságunk
ellenére szeret, az Isten, aki önmagát adta
értem. Kívánom, hogy ezt a csodát mindan�nyian átéljék és minden napon megtapasztalják az életükben Krisztus jelenlétét! Úgy
legyen! B.H.

Hívogató
Április 2. péntek Passiós Istentisztelet 18 óra
Április 4.-5. Húsvét ünnepnapjai de. 10 óra
Úrvacsorás Istentisztelet
Április 15. Házi Istentisztelet, 15 óra,
Kincsesné Juliska néninél
Április 18. Interaktív Istentisztelet 17 óra,
Káté zenekarunk szolgálatával
Május 2. Anyák napi ünnepi Istentisztelet
Húsvét után felnőtt konfirmációs tanfolyamot, és keresztelési oktatást indítunk, havi
egy alkalom, összesen tíz. Érdeklődni lehet
az alkalmainkon, illetve a lelkipásztornál:
Balázs Hajnalka, tel: 70/9676-480
Mindenkit szeretettel várunk!
http://szentkiraly.bakirefem.com
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Községünkben a hagyományoknak megfelelően az idén is
megemlékeztünk az 1848. március 15-i vértelenül kirobbant
szabadságharcra. Március 12-én fél tizenegy órakor a hősi
emlékművünknél a megemlékezés koszorúit helyezte el önkormányzatunk képviseletében Szabó Gellért polgármester,
dr. Lipkai Klaudia jegyző, és Kutasi Ferenc alpolgármester.
A Magyarok Szövetsége helyi csoportja nevében Gavallér
Lajos, Varga Imre, Sándor István és ifj. Faragó István koszorúzott, majd az óvodások „kerítették” körbe az általuk
készített nemzetiszín zászlócskákkal az emlékhelyet. Ezt követően került sor a Művelődési Házban az általános iskola
rendezésében az ünnepi műsorra. „A FORRADALOM EGY
HANGOS KIÁLTÁS” címmel Katzné Almási Zsuzsanna
rendezésében, melyet 6. osztályos tanulók mutattak be.

A „Vágó János” gazdakör hagyományos bankettet szervezett március 13-án este 6 órai kezdettel az
1848-as forradalomra, és szabadságharcra emlékezve a Művelődési
Házban. A gazdakör elnöke Vörös
Dezső köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz eléneklése után az
általános iskolások műsorát láthattuk, majd egyházközségeink zenei

Ünnepi bankett

együttesei mutatták be műsoraikat
külön-külön, de sor került közös
fellépésükre is. A helyi nótaklub
régi katonadalokat énekelt. Az est
ünnepi szónokaként Magyar Tamás történész méltatta a márciusi ifjak hősies kiállását a magyar
szabadság érdekében. A műsort
meghitt beszélgetés, és vacsora
követte. - f. szerk -
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Ellátogatott az óvodába

A 4. osztályosok Csontos Szigfrid történetét játszották el a leendő első osztályosoknak. A darabot Takácsné Kis Márta tanította be, aki ősztől már az 1. osztályosok tanító nénije lesz.

Oscar-gála angol órán

A szentkirályi iskolában az idén hamarabb volt Oscardíj átadás, mint Hollywoodban. A képen Drakula és Piedone
látható, de a díjat több kategóriában is Eddie Murphy, azaz
Prikkel Levente nyerte.

Március 22-től módosult a könyvtár nyitva tartása:
Hétfőn és szerdán 12-16 óráig; kedden, csütörtökön és pénteken 10-17 óráig; szombaton 9-12 óráig
vagyunk nyitva. A tavasz szünet idején, április 1-től
6-ig, a könyvtár zárva lesz.

Könyvtári hírek

Március 23-án Sárkánykaland címmel a Katona József Könyvtár munkatársa Koleszár Márta
tartott játékos foglakozást a 3-4. osztályosoknak.
Az elhangzott versek főszereplői a sárkányok
voltak. Az irodalmi alkotások után a gyerekek
nyelvi, ügyességi játékokat játszottak.

Márciusi programok

A könyvtárban az előző hónapban több programra is vártuk az érdeklődőket. A hónap második
szombatján a társasjátékot kedvelők népesítették
Csillagász szakkör Szentkirályon,
be a helyiséget. Most valamivel kevesebben voltak,
a Művelődési házban. Szemléletes
mint az első alkalommal, de a hangultra most sem
előadásokkal és távcsöves bemutatóvolt panasz. Március 17-én az irodalmat kedvelő felval szeretnénk a csillagászat alapjait
nőttek gyűltek össze az Olvasókör foglalkozásán.
megismertetni minden érdeklődővel.
Áprilisi időpontjaink: 9-én és 23-án,
Most Márciusi gondoltok címmel Csorbáné Katika
pénteken, este 7 órától. Témáink: gyűjtött írásokat márciusról. Előkerült jó pár vers,
mélyég objektumok, - kettőscsillagok. Várunk minden „leendő
novella és regényrészlet a tavasz első hónapjáról.

Csillagász szakkör Szentkirályon

csillagászt”: Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert.
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2010. A FECSKÉK ÉVE

„Megjelentek az első füsti fecskék!”
repítették a hírt a médiában, egyben hozzá tették, hogy vészesen csökken a világon a fecske állomány. Ezt elsősorban a
globális /az egész Földre kiterjedő/ időjárás átalakulásra vezetik vissza a kutatók, amit viszont szerintük az emberiség
okoz. Egy biztos, az élővilág egy nagyon
bonyolult, és nagyon érzékeny „műszer”,
a legkisebb változásra is hevesen reagál.
Sorra tűnnek el környezetünkből állatfajok, listájukat hosszú sorokban lehetne
folytatni. Most már a fecskéken a sor. Jelentős létszámapadást „eredményezett” a
2008 szeptemberének hűvös csapadékos
időjárása. Ezt nem felejtették el kedves
madaraink 2009-ben, és hamarabb keltek útra. Hazánkban négy fecskefaj őshonos, mégpedig a fentebb említett füsti
fecske /„füstös” melléről és hasaaljáról
kapta nevét/ épületek belsejében, nyitott
teraszokon nyálával kevert sárból készített félig nyitott fészekben költ. A molnárfecske az ereszek alatt épít hasonló
módon az előzőhöz fészket, csak zártat,
kis röpnyílással. A partifecske a nevéből is adódóan homokbányák, löszfalak
oldalába vési 40-80 cm-es járatait, és
abban neveli fiókáit. A sarlós fecske igazán nem is fecske, csak a táplálkozási és
fészkelési szokásai révén nevezzük fecskének. Valójában közelebbi rokonságban
áll a trópusi kolibrikhez, mint a fecskékhez. Fecskéink Afrikában telelnek. Legkorábban a füstifecske érkezik, március
végén tűnnek fel első példányai, ezt kö-

Partifecske, fotó: dr. Szép Tibor

Füstifecske

Sarlós fecske
veti a molnár és parti fecskék érkezése
április végén, május elején tájegységtől
függően. A sarlósfecskék május elejénközepén érkeznek térségünkbe. Jellegzetes semmilyen más madárhanggal össze
nem téveszthető sivításáról, vijjogásáról
is felismerhetjük. A madarak vonulását
természetesen az időjárás is nagyban
befolyásolja. Valamennyi fecskefaj táplálékát a levegőben repülő rovarok képezik: legyek, szúnyogok, kisebb lepkék,
bogarak, melyeket röptében kap el. Való
igaz, hogy elfogytak az állattartó helyek
és velük együtt a legyek. A fecskék meg
éheznek. Ne is csodálkozzunk, hogy kevesebb a kirepülő fióka, a második költés
gyakran elmarad. Az állattartó épületek-

Molnárfecske (Zsoldos Márton festménye)
re lakat került, a szépen festett falaktól
elűzik kedvenc madarainkat, az illegális
homokbányákat megszüntetik, az esetleg ide fészkelő partifecske kolóniákat
elhordják a töltésnek szánt homokkal
együtt. A magas panelházak illesztési hézagait kitöltik szigetelő anyaggal. A sort
lehetne folytatni. Csak némi gyógyír a
bajra, hogy már lehet kapni „mű fecskefészket” és az EMBERNEK tetsző helyre lehet elhelyezni. Mit „szólnak” ehhez
a fecskék? A jövő választ ad a kérdésre.
Óvjuk, védjük a még meglevő természeti
értékeinket! Segítsük és ne üldözzük el a
megtelepedni akaró fecskepárokat.

Elkészült az új csatornarendszer Szentkirályon
Szentkirály Község Önkormányzata 2010. március 25.

Befejeződtek a csatornázási munkálatok Szentkirályon, 2010. február 26án, megtörtént a csatornarendszer és a
szennyvíztelepet műszaki átadása.
Jó hírrel szolgálhatunk a szentkirályiak számára: véget értek a csatornázási munkálatok, 2010. március 1-jétől
megindult a hat hónapos próbaüzem.
Tartani tudta tehát magát a kivitelező
az előzőleg meghatározott határidőhöz, időre elkészült a 7344 m hosszú
gerinccsatorna és a szennyvíztelep is.
A hat hónapos teszt ütemmód ideje
alatt még a kivitelező cég marad az
üzemeltető. Ennek gyakorlati oka van:
a gépek finombeállítását, a rendszer

nyomonkövetését a kivitelező szakavatott munkatársai kísérik figyelemmel,
de egy önkormányzati megbízású személy is felügyeli a telepet, illetve annak
működését. Majd 2010. szeptember 1je, a próbaüzem lejárta és a használatba
vételi engedély kibocsátása után keres
az önkormányzat hosszútávú szakmai
üzemeltetőt. Néhány adat a végleges
hálózatról: a 7344 méteres gerinchálózatra 4844 méter bekötő szakasz
csatlakozik rá. Összesen 136 db beton
tisztítóaknát helyeztek el, elősegítve a
hálózat zavartalan működését. (A szerkesztő hozzáfűzése: összesen a tisztító
épülethez 24 tonna betonvasat és 250
m3 betont használtak fel.)

Kedvezően alakultak a lakossági
rákötések is: a közműfejlesztési hozzájárulások befizetése 100%-os, az érintett 485 lakás részleteiben fizeti vagy
már teljes egészében befizette az ös�szeget. Március 17-ig 297 esetben már
el is végezték a rákötést.
Egyelőre a telep a tervezett szennyvíz kapacitás felével dolgozik, ez
azonban már elegendő a próbaüzem
sikeres elindításához, a szükséges mintavételek, tisztítási folyamatok elvégzéséhez.
A témával kapcsolatosan további
információ kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől a 70/382-9190-es
telefonszámon.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Tojásos, gombás, sonkás lepény
Hozzávalók: tésztához: 25 dkg finomliszt, 12,5 dkg vaj vagy margarin, csipetnyi só, 3-4 evőkanál hideg víz; a töltelékhez: 20 dkg csiperkegomba, 4 evőkanál
olaj, 40-45 dkg főtt füstölt sonka, só, örölt
fekete bors; a tésztanyújtáshoz: finomliszt. A tetejére: 5 tojás, 1 darab (10 dkg)
Camping tejszínes krémsajt, 1 dl tejföl, 1 csipetnyi só. A
forma kikenéséhez: vaj vagy sütőmargarin.
A tésztához valókat gyors mozdulatokkal összegyúrjuk,
majd letakarva hűtőszekrénybe tesszük, amíg a tölteléket
elkészítjük; de a sütést megelőző este is összeállíthatjuk.
A gombát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk és az olajon 4-5
percig pirítjuk. A vége felé hozzáadjuk a 2 centis kockákra vágott főtt sonkát is. Egy 26 centi átmérőjű, alacsony
peremű tortaformát kivajazunk. A tésztával kibéleljük,
a gombás sonkát egyenletesen beleterítjük. A tojást a
krémsajttal, tejföllel meg csipetnyi sóval simára keverjük
(még jobb, ha először a krémsajtot meg a tejfölt keverjük
össze, majd apránként a felvert tojást is hozzáadjuk). A
sonkás gombára öntjük, végül előmelegített sütőben, a
közepesnél erősebb lánggal (200 C; légkeveréses sütőben
180 C) 15 percig, majd a tüzet mérsékelve (180C; légkeveréses sütőben 165 C) további 15 percig sütjük. Ehhez a
meleg előételhez (vagy önálló vacsorához) egy pohár bor
mindenképpen kívánkozik; sőt valamilyen kész mártást
(barna-, paradicsom-, tejszínes gomba- stb.) is elbír.

Anyakönyvi hírek
Született: Fábián Johanna 2010.
03.02. édesanyja neve: Varga
Ágnes.

CSILLAGOS ÉGBOLT
A jó idők beköszöntével a hónap már igen alkalmas
távcsöves, vagy akár szabad szemmeli égi nézelődésre.
Napnyugta után a nyugati égbolton ismét feltűnt a Vénusz. Ragyogásával hívja fel a figyelmet. Szinte a fejünk
fölött „vöröslik” a Mars. Igen jó alkalmat nyújt távcsöves megfigyelésre. Mint érdekességet, meg kell jegyezni, hogy igen közel van az Ikrek csillagkép ikreihez a
Pollux-hoz és a Casztor-hoz. A Magyar nép mondáiban
is szerepel e két csillag, mint Hunor, és Magyar, akik az
aranyszarvast üldözik. A rendelkezésünkre álló távcsővel
igen tiszta időben akár a „hósapkát” is megfigyelhetjük a
Mars pólusai közelében. A Szaturnusz az esti órákban kel,
sajnos a „gyűrűjét” jellegzetes formában nem láthatjuk,
mert élével van fordulva felénk. Természetesen többet is
megtudhatnak a bolygókról, csillagokról az érdeklődők,
ha eljönnek a csillagászati klubunk előadásaira. V.F
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Március időjárása
A hónap nagy része olyan
igazi tavaszváró napokkal
telt. A meteorológiai tavasz
első napjaiban változó hőmérsékletek voltak. Míg 1én reggel -6 C fokot mértünk,
délután + 14 C fok volt, azaz
20 fok különbség alakult ki
néhány óra alatt. Alig egy
hét alatt aztán a kora délutáni hőfok már lecsökkent 0 C
körüli értékre. A meteorológusok, és a népi „bölcsek”
csak a Sándor, József napok körüli felmelegedéssel
biztattak. Igaznak bizonyult
a tudományos előrejelzés,
és a népi jóslás is annyira,
hogy nappal 20 C fok körül
alakult a maximum, és megszűntek az éjszakai fagyok
is. A talajvízszint a kutakban

az átlagos körüli értéket mutatja, a „mértékadó” kútban:
212 cm. A jó idő hatására
megjelentek a kora tavaszi
vándormadaraink, a fecskék,
a kerti rozsdafarkúk, a búbos
bankák, az örvös galambok.
Immár semmi akadálya a
kora tavaszi munkák megkezdésének. A viszonylag
sok csapadék ellenére belvizes területek csak alig lettek
községünk területén. A kicsit késői kitavaszodásnak
következményeként valószínű, hogy gyümölcsfáink
egyszerre fognak virágba
borulni. A csapadékviszonyokat csak a májusi számban tudjuk közölni. A sokévi
átlag: 29 mm.
Vecsei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
PÁLYÁZATOT HIRDET
Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalatszerzésének támogatásának
igénybevételére.
Támogatás célcsoportja:
szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső, az
aki a 25. életévét - felsőfokú
végzettségű személy esetén
30. életévét - be nem töltött,
a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel
rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve,
ha munkanélküli járadékra a
tanulmányainak befejezését
követően nem szerzett jogosultságot és legalább alapszintű szakképesítéssel vagy
szakképesítést nyújtóközépfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik. A támogatás csak
azon munkáltató részére állapítható meg, amely biztosítja
a megfelelő munkatapasztalatot nyújtó munkahelyet.
A támogatás vonatkozásában a megfelelő munka-

tapasztalatot nyújtó munkahely az, amely munkakör a
pályakezdő álláskereső képzettségi szintjének megfelel,
és a pályakezdő álláskereső
egészségi állapota szerint a
munka elvégzésére alkalmas,
és a munkahely és a lakóhely
között naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő
oda- és visszautazás ideje a
három órát, illetve tíz éven
aluli gyermeket nevelő nő
és tíz éven aluli gyermeket
egyedül nevelő férfi esetében
a két órát nem haladja meg;
A kérelem benyújtásának helye, határideje: A jelen
felhívás alapján benyújtásra
kerülő kérelmet 1 db eredeti
példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, 2010.
február 1-től 2010. december
31-ig a munkáltató székhelye/telephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségére kell benyújtani.
A támogatással kapcsolatban további információ
kérhető, illetve letölthető a
http://darmk.afsz.hu/ honlapról, kérelem nyomtatvány elérhető a kirendeltségeken.

HIRDETÉSEK
* Eladó Szentkirály külterületén a Szikrai részben 5775 nm tanya telek. Villany van. Irányár: 600
000 ezer forint. Érdeklődni: 06-30/271-2230.
* Eladó Szentkirály külterületén a volt Csernus
tanya 5341 m2 területtel és saját használatú úttal,
valamint a körülötte lévő: szántó, gyep területből
3 ha terület. Irányár: 1,2 millió forint. Érdeklődés:
06-30/271-2230.

AZ ADÓZÁS ÉS A NÉP
Kiürült a kincstár, üres a zsebe a királynak. Mit
tegyen? Kevesebbet fizet a zsoldosnak, emeli a
kincstári termékek árát, és természetesen jól megemeli az adókat, és újabbakat vet ki. Úgy egy év
múlva kíváncsiságból kiküldi álruhában a kincstárnokot, hogy adjon hírt a nép hangulatáról. A
hűséges alattvaló eleget tesz a kiküldetésnek, és
rendben beszámol a látottakról, hallottakról. Uram
Királyom! A nép nagyon el van keseredve, csak sír
és panaszkodik. A király kicsit gondolkodik, majd
meghozza a döntést: újabb adókat vet ki, hiszen
több lett a szolga, új hintókat is kell csináltatni.
Még így sem elég a pénz, ezért ismét hangulatjelentést kér. A nép nagyon el van keseredve, bánatában csak zokog - kapja a jelentést. A döntés
ismét adóemelés, de már a király is panaszkodik,
hogy számára mennyire fájdalmas a döntés. Újra
a kincstárnokhoz fordul, hogy jelentse mi újság
a végeken, dolgozik-e a nép? Uram királyom,
úgy látszik a népnek jól megy dolga, mert már
igen keveset, és kevesen dolgoznak. Mindenfelé
énekelnek, dalolnak. Nem látszik rajtuk az adótúlterhelés. Némi bölcsesség és együttérzés azért
maradt a királyban és így szólt: Most már elég az
adóemelésből, mert mikor már a nép nem tud mást
csinálni csak énekelni, akkor már nagyon nagy a
baj. Nekünk vajon lesz-e olyan királyunk, aki meg
tudja különböztetni a siránkozást az énekléstől,
mert már nagyon énekelünk.
vf

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
* Technikai biztosítás
* Mezőgazdasági
biztosítás

Gitároktatás kezdőknek
Szentkirályon,
kedvenc dalok betanulása.
Balázs Róbert, 70-335-2365
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Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
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