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Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rhododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Túl a tetõkön,
Dárdás fenyõkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sûrû vadonban
Halkan, titokban,
Fenyõ-óriások könnye pereg...

Mélyen a völgyben,
Fûzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.

A Szentkirályi Tánccsoport ismét megrendezi
hagyományos fArSAngi báljáT
a szentkirályi Sportcsarnokban
2012. február 18-án 19.00 órától
Tánckavalkád
“Miénk ez a cirkusz!!

Jelmezverseny

sztárvendég: kaczor Feri

büfé

zene: casino zenekar

tombola

Szeretettel várunk mindenkit!
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A képviselõ-testület január 19-ei ülésén történt
A képviselõ-testület január 19-én
tartotta idei elsõ ülését, melynek napirendje a helyi szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítása, és az önkormányzat ez évi gazdálkodási adottságainak és lehetõségeinek megbeszélése
volt. Az ülésen 6 képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a helyi
szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása került napirendre. A jegyzõ
elõterjesztésében elmondta, hogy a
Magyarország 2012. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény hatályon kívül helyezte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény azon bekezdését, mely felhatalmazást adott arra, hogy a települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit. A helyi lakásfenntartási támogatási forma megszûnésével hatályon
kívül kell helyezni a szociális rendeletünknek ezt az ellátási formát szabályozó szakaszát. További változás még,
hogy a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása - mely eddig a
Szociális Bizottság hatásköre volt - január 1-tõl a jegyzõ hatásköre lett, immár csak normatív alapon juttatva ezt
az ellátást. A képviselõ-testület egyetértett az önkormányzati rendelet fentiek szerinti módosításával.
Ezután a 2012. évi kilátások megbeszélése következett. A polgármester
elmondta, hogy elkészült a múlt év
tényadatait tartalmazó kimutatás,
melybõl megállapítható, hogy az önkormányzat a betervezett feladatokat
elvégezte anélkül, hogy eladósodott
volna. A kiadások csökkentésére vonatkozóan a képviselõ-testület korábbi
ülésein is hangzottak már el javaslatok,
azonban intézkedés azok végrehajtására ez idáig nem történt. A testületi ülés
elõtti szûkebb körû megbeszélésen elmondta, hogy változatlanul kinek-kinek a saját felelõsségévé teszi, hogy
hol takarít meg, de azt, hogy miben legyen változás, azt a képviselõ-testület
döntse el. Úgy gondolja, hogy siker
fogja koronázni ezt az évet is, de ehhez
a tartalékainkat jobban föl kell tárni.
Ennek érdekében abból kiindulva,

hogy a feleslegesen el nem költött pénz
megtakarítása nem spórolás, hanem
csak a józan ész, és a jó együttmûködés
eredménye, az alábbi javaslatok születtek:
Az önkormányzat minden intézményében a lehetõségek legteljesebb kihasználásával kell törekedni arra, hogy
minél kisebb költséggel mûködjenek.
Ez fõként az energiafelhasználás terén
lehet hatékony. A Tornacsarnokot, az
Egészségházat és a Mûvelõdési Házat
fûteni kell, de a Faluház és az ÖNO fûtése a fagymentességre korlátozható,
ha az itt zajló tevékenységek, programok áttelepíthetõk más épületekbe. A
tanyagondnoki autók futását csökkenteni kell. Ennek érdekében várhatóan
március 1-tõl a tanyagondnoki szolgálat keretében Kecskemétre történõ betegszállítás megszûnik. Indokolt lenne
egy mosó-szárítógép beszerzése az önkormányzat intézményeinél jelentkezõ
mosási-szárítási feladatok elvégzésére.
A Lada Niva eladásával az önkormányzat mentesülne a cégautó-adó fizetési
kötelezettség alól. A szociális juttatások biztosítása terén az átmeneti segély
csökkentését és a rendszeres átmeneti
segély megszüntetését, valamint a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás
feltételeinek módosítását tartaná indokoltnak a képviselõ-testület. A szilárd
hulladék szállítás február végéig a jelenlegi kondíciókkal történik, de hogy
azt követõen a költségcsökkentés kapcsán mi várható, még nem lehet tudni.
A külterületi konténerek bevonása
szintén része lehet az önkormányzat
költségcsökkentõ törekvéseinek.
Ezt követõen a polgármester javaslatára a képviselõk hozzájárultak a
"Szentkirályért" Közalapítványtól 10
millió forint kamatmentes kölcsön önkormányzat részére történõ kérelmezéséhez a közfeladatok ellátásában átmenetileg jelentkezõ pénzügyi gondok elhárításának céljával.
Majd a központi orvosi ügyelettel
kapcsolatban elmondta, hogy az ügyeletben résztvevõ orvosokkal volt egy
megbeszélés óradíjuk emelése tárgyában. A megbeszélés eredményeként
2.200.- Ft lenne az óradíjuk hétköznap,
hétvégén pedig 2.300.- Ft. Mivel az

üzemanyagárak emelkedését és a
gyógyszerár-emelést a Szolgáltató cég
saját gazdálkodásából biztosítani már
nem tudja, az egyeztetések eredményeként az önkormányzatoknak 7,60 Ft-tal
kellene lakosonként havonta többet fizetni, mint eddig. Az eddigi díj
21.600.- Ft, ehhez jönne még 14-15
ezer forint. A fentieket a képviselõtagok egyhangúlag jóváhagyták.
Tájékoztatott arról is, hogy a tûzoltóságok fenntartása is változott. Állami
feladatellátás lesz ezután a teljes katasztrófavédelem, polgárvédelem és
vízvédelem. A kecskeméti tûzoltóság
állami tûzoltóság lett vagyonával,
egész állományával, feladataival
együtt. De a 15 percen belüli vonulást
jelentõ teljes lefedettséget az állami
tûzoltóságok nem tudják biztosítani,
szükség van az önkormányzati tûzoltóságokra is. Ilyen van Tiszakécskén. A
gond az, hogy az állami hozzájárulás
összege csökkent az eddigiekhez képest, ráadásul az állam határozza meg
azt is, hogy mire költhetõ a pénz (munkabérre csak ennek az összegnek 70
százaléka). A hiányzó összeg tízmilliós
nagyságrendû. Eddig Szentkirály 100
ezer forint támogatást nyújtott az egyesületnek, de Tiszakécskétõl sem várható el, hogy a különbözetet teljes egészében finanszírozza.
Jelenleg tart az önkormányzat intézményeinek a Kincstár részérõl történõ vizsgálata. Bízik benne, hogy a rendelkezésükre bocsátott dokumentumok
elegendõek és jók lesznek ahhoz, hogy
fizetési kötelezettséget ne kelljen megállapítaniuk.
A Bimbó László-féle terület ügye
jelenleg úgy áll, hogy a földmérõ kitûzte a sarokpontokat. Volt egy döntése a
képviselõ-testületnek a múlt év tavaszán, amikor megállapodtunk abban,
hogy milyen feltételekkel vásárolja
meg az önkormányzat ezt a területet.
Ezt egy 12 pontos határozatban rögzítettük, melynek egyes pontjait ismét
egyeztettük.
Az ülés vé gén tá jé koz tat ta még
a je len lé võ ket a já rá sok ki ala kí tá sá val, és a kö zös hi va ta lok lét re ho zá sá val kap cso la tos ál ta la már is mert el kép ze lé sek rõl.
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ÚTjAvÍTáS pélDáS öSSZEfOgáSSAl
Igazi "savanyú" metszõ északi szél söpörte a határt Pál
napján. Egyáltalán nem volt kedvezõ az idõjárás szabadtéri
kézi munkákra, viszont jobb és alkalmasabb napot ki sem lehetett volna fogni útjavításra. Szorgalmasan forogtak traktoros
pótkocsikkal a segítõkész gazdák a Jász úti szélhordta homokbuckánál. (Valamikor itt volt egy összefüggõ erdõ széle.) Ráfért a Jász útra, a Templom-dûlõre, a vadkörtefa melletti kis
útra, a Jász és a Hori dûlõt összekötõ kis útra a karbantartás,
javítás. A több száz pótkocsi föld szállításában részt vett 25én, Sándor István, ifj. T. Nagy Sándor, Tormási Attila, Terjéki
Mihály erõgépével, Varga Imre, Csikós József, Vörös Dezsõ
erõgépével és ifj. Bimbó József.
Január 27-én a szállításban részt vett: Sándor István, ifj. T.
Nagy Sándor, Terjéki Mihály, Varga Imre, Bõszén Imre, Kasza
Tibor Darányi József erõgépével, Krizsán János, Revuczki
Béla erõgépével, Csikós József, Vörös Dezsõ erõgépével, és
Tohai István. Pótkocsival járult hozzá a munkálatokhoz: Erki
Balázs, Bogyó Ferenc, és Szente- Varga János. A rakodást Deák Béla végezte önkormányzati megbízásból Szabó András rakodó gépével, a föld egyengetését Rada László önkormányza-

Jókor jött segítség

Megérkezett a tüzelõ. Fotó: Benkovics.
Nincs nagyobb, és tiszteletre méltóbb cselekedet, mint az
elesetteken segíteni. Karácsonykor örömmel olvastuk a Magyar Közlönyben megjelent rendeletet, mely a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatásról szólt, benne Szentkirály neve is szerepelt.
Önkormányzatunk egy korábban kiírt pályázaton vett részt sikerrel, melynek révén 1 143 000 Ft-ot kapott 75 köbméter tûzifa vásárlására, melyet kizárólag szociális alapon lehet elosztani
a rászorulók között. A fenti összeghez a pályázat kiírása szerint
önkormányzatunk köbméterenként 2000 Ft + Áfa összeget tett
hozzá. A tüzelõnek való a Nyárjasi erdészetbõl lett településünkre szállítva. A rászorultság elbírálása a tanyagondnokokkal, a házi szociális gondozókkal, a védõnõvel, a szociális elõadóval, közösen készült. Közel 70 család részesült a szigorú hideg átvészeléséhez nyújtott segítségként 1-1 köbméter tûzifához. A szállításnál a fel, és lepakolásnál a közmunkások fizikai
munkájára is szükség volt. Külön köszönet ifj. Béni Sándornak,
Vörös Szabolcsnak, és Szabó Péternek a tûzifa házhoz szállításában nyújtott segítségért. Elkelt a segítség.
-szerk-

tunk gréderével végezte. Az ellátmányról (kávé, tea, sütemény) Varga Pálné és ifj. Vörös József gondoskodott. A munkálatokat Varga Imre szervezte és vezette. Köszönet az önkénteseknek a saját költségükön elvégzett munkáért, és természetesen a "hivatalból" résztvevõknek is. Fotó: Benkovics
- szerk-

A Szentkirályi ifjúsági Közhasznú
Egyesület februári hírei
Egyesületünk nevében minden kedves olvasónak Boldog Új Évet
Kívánunk! Ezen alkalomból szeretnénk megosztani néhány gondolatot ami mostanában sokszor eszünkbe jut. A fiatalkor rendkívül
nagy elõnye az, hogy az ember nem azon búslakodik, hogy mi mindent mulasztott már el az életében, hanem frissen, derûsen, tele optimizmussal tekint a jövõbe és próbál meg - ahogy tõle telik - változtatni, újat alkotni, elõre mozdítani azt, ami mozdíthatatlannak látszik. Legtöbbször nem látjuk azokat a veszélyeket, amelyek elõttünk
vannak, és nem tudjuk megjósolni, hogy milyen problémákat kell legyûrnünk, de pont ettõl válik még édesebbé a gyõzelem, az elért siker, a cél. Kell, hogy legyen cél a szemünk elõtt. Azok, akik e nélkül próbálnak élni, hamar rájönnek hogy a céltalan, tervek nélküli
élet valójában nem is élet. De együtt mindenki jobban tud boldogulni, egyedül viszont halálra vagyunk ítélve. Sajnos, vagy épp szerencsére az élet így mûködik. "Együtt az öröm kétszer akkora, a bánat
pedig fele rész." Viszont ez a mondás fordítva is igaz.
február 25.
• Kellemes hangulatú nosztalgia rock koncertet szervezünk, melyre
minden korosztályt sok szeretettel várunk. Alapvetõen a '70-80-90
évek rockszerzeményei lesznek terítéken.
• Közeledve az éjfélhez Dj Bykoz gondoskodik az est további részében az elektronikus zene kedvelõinek szórakoztatásáról.
Március hónapban
• a Sz.i.k.e. hölgy tagjai az egyik szombati napot kiválasztva (Pekár
Reni, Ádám Dorina, Szabó Andi) a szentkirályi kisgyermekeknek
szerveznek játékos foglalkozást. A tervezett kezdési idõpont: délután
15:00 vagy 16:00.
• Szintén márciusban "Rendhagyó" Irodalmi Estet szervezünk melyrõl Csorba Zolinál és Kenyeres Zsoltinál lehet érdeklõdni.
Mindenki figyelje az aktuális rendezvényekrõl szóló hirdetéseket az
Egyesület facebook oldalán, mert ott részletes leírással szolgálunk
minden programunkkal kapcsolatban. Sok szeretettel várunk mindenkit és ne felejtsük, hogy egységben az erõ!
Üdvözlettel: Csorba György
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"Szülõk iskolája" - drogprevenciós
szülõi értekezlet Szentkirályon
Magyarország
elsõ
Drogellenes Stratégiáját
tizenkét évvel ezelõtt fogadta el a Magyar Országgyûlés. Ennek Bevezetõjében olvassuk: "Nem lehet
kétségünk afelõl, hogy
mára a drogok illegális
használata és az ezzel járó
egyéni és társadalmi károk
az ország komoly problémájává váltak. ... A kábítószerek veszélyt jelentenek
az egészségre, a közösségekre és a társadalom egészére is." A helyzet azóta
nyilvánvalóan nem lett
jobb. A Kecskeméti Kábítószerügyi Fórum és a
Nemzeti Drogmegelõzési
Intézet településünkön is
végzett egy kutatást 2010ben. A kutatás megerõsítette, amit eddig is gondoltunk: a kisebb településeken élõ diákok védettebbek, mint a nagyvárosban
tanuló társaik. Ez a megnyugtató tény azonban
A program a nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával és a nemzeti Család- és
Szociálpolitikai intézet közremûködésével valósul meg.
Kedvezményezett: fõplébániai Karitász Alapítvány.

nyugtalanító kérdést is felvethet szülõkben: mi lesz a
gyerekemmel, ha továbbtanul, ha a viszonylagos
biztonságot és védettséget
nyújtó településrõl bekerül
a városi középiskolába?
A Rév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat munkatársai hosszú évek óta
folytatnak drogmegelõzõ
tevékenységet. Ebben az
évben a Kistérség településein elsõsorban a nyolcadik osztályos diákok szüleivel szeretnének találkozni. Szülõi értekezleteken kívánnak átadni minden nyolcadikos osztályos
diák szüleinek egy szülõknek szóló tájékoztató kiadványt és egy gyerekeknek
szóló kiadványt is. A program célja, hogy a szülõk
támogatást kapjanak abban, hogy segítõleg gyermekeik mellett állhassanak akkor is, ha azok esetleg nehéz élethelybe kerül-

nek. Hogy ne csak akkor
kelljen errõl beszélni a
családban, amikor már feszültség keletkezett. Hogy
elinduljon a párbeszéd, és
a drogkérdés sem legyen
tabutéma a családban.
Ugyanakkor a Rév Szolgálat munkatársai személyesen szeretnének találkozni mindazokkal a helyi
szakemberekkel is, akik felelõsséget éreznek és viselnek a gyerekekért, fiatalokért. Ezért a szülõi értekezletekhez kapcsolódóan egy
órás szakmai mûhelybeszélgetést is tartanak.
A drogprevenciós szülõi
értekezlet 2012. február
21-én délután fél öt órakor
kezdõdik az iskolában.
A mûhelybeszélgetés
iránt érdeklõdõ szakembereket elõtte fél négy órakor
várjuk ugyancsak az iskolában.
Molnár Ferenc
a Rév intézményvezetõje
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GarabonCIÁsDIÁK
"Szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között" ii.
Bizony, már egy több mint egy hónapja hatályos hazánk, Magyarország új
Alaptörvénye. Ha valakinek úgy tetszik,
ám lehet bírálni is, de nem árt ahhoz is
elõbb megismerni. Az elõzõ számban
már megkezdtük ennek bemutatását, kis
összehasonlítást téve az elõzõ alkotmány
eredeti, 1949-es szövegével. Alaptörvényünk a Nemzeti Hitvallás címû résszel
kezdõdik, amely meghatározza az egésznek a szellemiségét, mondanivalóját.
A Nemzeti Hitvallás kinyilvánítja,
hogy: "Hazánk 1944. március 19.-én elveszített állami önrendelkezésének viszszaálltát 1990. május 2.-ától, az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük
hazánk új demokráciája és alkotmányos
rendje kezdetének." (Ismeretes, 1944.
március 19.-e hazánk német megszállásnak napja volt a második világháborúban, ettõl kezdõdõen a magyar állam a
megszállás alatt korlátozottan mûködhetett, majd ezt rögtön felváltotta a szovjet
megszállás.)
"Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei
után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy
gyermekeink és unokáink tehetségükkel,
kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot. Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a
múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között.
Élõ keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk. Mi, Magyarország polgárai készen
állunk arra, hogy országunk rendjét a
nemzet együttmûködésére alapítsuk."
Valljuk meg, mindannyian szívesebben olvasunk ilyen alaptörvény-vezetést,
amely szerint nemzetünk élete munkára,
becsületre, szorgalomra és összefogásra
épül; semmint olyat, amely valami
"nagy" külsõ hatalomnak, birodalomnak
talpát nyalja.
Lényegi különbség, hogy az ún. népköztársasági alkotmány, amely eredetileg
tizenegy fejezetbõl állt, csak a nyolcadikban szabályozta az állampolgárok
alapvetõ jogait és kötelességeit. Ezt megelõzték az államszervezetre vonatkozó
fejezetek, kifejezve azt, hogy az "emberarcú" szocializmusban valójában nem az

ember a fontos; a honpolgár csak kis csavar a nagy gépezetben. (Vagy kis gépezet
a nagy csavarban? Hiszen Magyarország
1949 után csak egy csavar lehetett a
kommunizmus nagy darálójában.)
Ezzel szemben az Alaptörvényünkben a Nemzeti Hitvallást követõ normaszövegben (amelyben a konkrét rendelkezések vannak) az Alapvetések címû fejezetet követi a Szabadság és felelõsség
címû; s csak azután sorjáznak az államszervezetre vonatkozó fejezetek. A Szabadság és felelõsség fejezetben állnak a
mindannyiunkra irányadó jogosultságok
és kötelességek. Ezek második fejezetben való szerepeltetése azt fejezi ki,
hogy hazánk nem valami öncélú, idegen
eszmét követõ államgépezet félrevezetett
lakossággal; hanem egészen egyszerûen:
mindannyiunk felelõs és alkotó cselekvésén, polgári magatartásán nyugvó közösség.
Az Alapvetések címû fejezet leszögezi, hogy hazánk neve Magyarország. Azt
is leszögezi, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam; államformája köztársaság. Látható tehát, hogy egyes
híresztelésekkel ellentétben nem szûnt
meg a köztársasági államforma attól,
hogy hazánk neve megváltozott. A köztársasági államformában nyilvánvaló a
köztársasági elnöki tisztség is. A téves
értelmezésekkel ellentétben tehát nem
szûnt meg és nem is vált alaptörvény-ellenessé köztársasági elnöki tisztség.
Az Alaptörvény leszögezi: a közhatalom forrása a nép. A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen
közvetlenül gyakorolja.
E szabály nem jelent mást és kevesebbet, mint, hogy továbbra is lesznek
országgyûlési és települési önkormányzati választások, amelyet nem tesz fölöslegessé az sem, ha utóbb választott képviselõk esetlegesen méltatlanná válnak
tisztségükre.
Érdekes a mai szlovákiai történésekkel (állampolgárok állampolgárságuktól
megfosztása) szembeállítani az Alapvetések G.) cikkelyét, amely szerint: "Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy
jogszerûen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani." Bizony, így van ez
magára adó államban. Sajnos az 1950-es
években nálunk is mûködött efféle állampolgárságtól való megfosztás, ami a

diktatúrák tõrõlmetszett jellegzetessége.
Most még az Alapvetések három további cikkelyét hadd mutassunk be a lap
hasábjain.
"Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nõ között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a
nemzet fennmaradásának alapját."
Ehhez különösebb magyarázatot nem
kell fûzni, minden becsületes ember így
gondolja ezt. Más kérdés, hogy NyugatEurópában és nálunk is vannak, akik üzleti (biznisz) ügyet csinálnak a nemiség
kérdésébõl, ami az ízlésük szerint önkéntesen megválasztható dolog; s harsányan
hangot adnak annak a kívánságuknak,
hogy életellenes kapcsolatokat is ilyen
alkotmányos védelmi szintre kellene
emelni.
Talán meghökkentõ manapság felelõsségrõl, kötelezettségrõl olvasni, hallani, de az Alapvetés ezt is becikkelyezte:
"Mindenki felelõs önmagáért, képességei és lehetõségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához
hozzájárulni." Egyébként ez sem rendkívüli dolog, a 20. századig igencsak ez
volt államok, társadalmak, nemzetek,
egyházak mûködésének alapja. Újabb
korunk jellegzetessége csak az "egyén"
túlhajtott kultusza, holott kisebb és nagyobb közösség nélkül minden egyes
egyén roppant kiszolgáltatott és gyenge.
Igencsak értékes és figyelemre méltó
az a cikkely, miszerint "A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és mindenki kötelessége."
Ebbõl vezethetõ le bizony, további
jogszabályok, törvények szintjén a termõföld, a vízkészlet nemzeti kézen való
megtartásának ügye. Ami jobb késõn,
mint soha, mert ahogyan Ravasz László,
volt református püspök írja: a pokol a késõn felismert igazság, amikor már nincs
lehetõség az igazságnak megfelelõ tettekre. Nekünk még van lehetõségünk a
tettekre! Tegyük meg!
Szeressük mi is! A kõ marad.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
Homok és kõ (gondolatok nagyböjt idejére)
Két barát utazott a sivatagban.
Valamin összevesztek, és az egyik
adott egy pofont a másiknak. Ekkor õ,
anélkül, hogy visszavágott volna, lehajolt, és az ujjával beírta a homokba: "Ma a barátom megütött engem." Továbbmentek, ameddig csak
nem találtak egy oázist, ahol elhatározták, hogy megfürdenek. Az, akit
megütöttek, nem tudott úszni, és a zavaros víz magába akarta szippantani.
Ekkor a barátja utánament és kimentette õt. A másik, ahogy a partra jutott, lehajolt és egy kõbe karcolta:
"Ma a barátom megmentette az életemet."
Társa, aki elõször megütötte,
majd megmentette az életét, furcsállva kérdezte: – Amikor megpofoztalak,
a homokba írtál, és amikor kihúztalak
a vízbõl, kõbe. Miért?
A másik így felelt: – Amikor valaki megbánt minket, írjuk a homokba,
hogy a megbocsátás szele elsöpörje!
De ha valaki valami jót cselekszik velünk, véssük kõbe, hogy semmi ne vigye el a nyomát!
Jézus kiment az Olajfák hegyére,
majd kora reggel újra megjelent a
templomban. A nép köré sereglett, s
õ leült és tanította õket. Az írástudók
és a farizeusok egy házasságtörésen
ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá:
"Mester, ezt az asszonyt röviddel ezelõtt házasságtörésen érték. Mózes
azt parancsolta a törvényben, hogy
az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit
mondasz? "Ezt azért kérdezték,
hogy próbára tegyék, s vádolhassák.
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. De tovább faggatták,
azért fölegyenesedett, és azt mondta
nekik: "Az vesse rá az elsõ követ,

aki bûntelen közületek!" Aztán újra
lehajolt, s tovább írt a földön, õk
meg ennek hallatára eloldalogtak,
egyikük a másik után, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította:
"Asszony, hova lettek? Senki sem
ítélt el?" "Senki, Uram" - felelte az
asszony. Erre Jézus azt mondta neki:
"Én sem ítéllek el. Menj, de többé
ne vétkezzél!"
Ez egy különleges ítélet. Hiszen
a bíró az ítéletét a homokba írja,
ahol nem tud nyoma maradni. Az esti szellõ biztosan betemeti, ha már el
nem vitte a délutáni szél. Nem töltenek meg irattartókat vádiratokkal és
nem foglalkoznak a paragrafusokkal.
Sokan úgy képzelik, hogy Isten
olyan, mintha a világ rendõrfõnöke
vagy legalábbis egy jól képzett kém
lenne, aki a szemüvege fölött kitekintve állandóan azt lesné, hogy ki
mit követ el. Mintha az lenne a feladata, hogy állandóan feljegyzéseket készítsen viselkedésünkrõl, és
beírja minden hibánkat a Nagy
könyvbe. Miért kell Istent egy szigorú bírónak elképzelni, aki ellenünk van? Miért kell Istent egy számítógép adatbázisához hasonlítani,
amely csak gyûjti-gyûjti az adatokat? Isten jegyzõkönyve a homok.

követ el, de azt nem bánja meg, akkor
a pokolban végzi. Igazságos ez? Száz
bûn könnyebb, mint egy?
Az öreg pap így válaszolt a királynak:
-Ha fogom ezt a nagy követ és a víz
felszínére helyezem, le fog süllyedni,
vagy lebegni fog?
-Lesüllyed -válaszolta a király.
-És ha fogok száz nagy követ, egy
csónakba teszem õket, és a csónakot
pedig a vízre lököm, le fognak sülylyedni, vagy lebegni fognak?
-Lebegni fognak.
-Akkor száz kõ és egy csónak könynyebb, mint egy kõ?
A király nem tudta mit válaszoljon, az
öreg pedig elmagyarázta:
-Így van, királyom, az emberekkel is.
Bármennyi bûn terheli is vállukat, ha
Istenre támaszkodnak, nem kárhoznak el. Az pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem kéri Isten irgalmát, el fog veszni.
Egy fonal köt mindenkit Istenhez.
Bûnbeeséskor ez a fonal elszakad.
Amikor viszont megbánjuk bûneinket,
Isten az elszakadt fonalat összeköti.
Így a megbocsátással közelebb kerülünk hozzá.

De mi lebegünk...

Kalendárium:

Egy hatalmas király azt mondta az
öreg papnak:
-Te azt mondod, hogy aki száz éven
keresztül mindenféle lehetséges roszszat elkövet, de a halála elõtt bocsánatot kér Istentõl, újjászülethet az égben. Viszont ha valaki csak egy bûnt

2012. február 15. - március 15.
• Február 22.: HAMvAZÓSZErDA
• Február 26.: nagyböjt elsõ vasárnapja
• Március 4.: boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
• Március 15. nemzeti ünnep

Hírek a plébánia életébõl:
• Keresztút: Hamvazószerda után
egészen Húsvét ünnepéig minden
pénteken este 5 órakor Keresztúti
áhítatra várjuk a kedves Testvéreket.
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REF ORM ÁT USÉLET
igen. Hiszek egy istenben...
Izgalmas lenne, ha mindenkinek
lenne egy eszköze, amely rögzíti,
hányszor, mikor és hol mondjuk el
az Apostoli hitvallást.
Ott lennének a gyerekkori pillanatok, amikor a templompadból kisandítva a felnõttekkel kántáltuk az
akkor még érthetetlen szöveget, az,
amikor a konfirmációra készülve
memorizáltuk, idegesen, tudva,
hogy még legalább kétszáz kérdésfeleletet kell átismételni.
Egyházi iskola istentiszteletén, a
kötelezõen elõírt, egyenköpenybe
burkolt áhítatos légkörben, elfojtva
a lázadást vagy minden részletét
felfedezve, átgondoltan rögzítve,
próbálva látni az egészet, miközben
a felnõttkeresztségre készülve tanulom.
Az úrvacsorák elõtt, átélve az
ünnepet, az Isten közelségét vagy
épp ellenkezõleg, a "legyen-márvége" érzésbe ültetett automatizmust, a szavakat kiejtve, de nem figyelve.
Keresztelõn - gyerekünk a kézben - izgalommal, együtt a családdal, mögöttünk egy gyülekezet
meghatóan dübörgõ kórusa.
Ökumenikus imahéten, a más
hangsúlyok hitvallásegységében,
miközben persze belezavarodunk,
hogy most egyetemes vagy katolikus-e az az Anyaszentegyház. Vagy
temetésen, valaki hiányával birkózva, felismerve, hogy kapaszkodót
nyújt a "Hiszekegy" biztonsága.
Kísér minket, ahogy minden generációt, ott van velünk. A titka az,

hogy nem kell félteni.
Rövid, tömör, gyengének tûnik,
de régóta az egyházé, mindenkinek
a hitvallása. Nem kell papírba csomagolni, fejben kell vinni, hogy
meglegyen, és persze szívben, hogy
mûködjön. De tûri az odanemfigyelést is, a fáradt darálást is, azt,
amikor megtûrt, megszokott elemként tekintünk rá, mint felesleges
idõhúzásra. Aztán máskor megszólal, hitvalló alkalomkor vagy válság
idején, üldözésben és fogadalmat
téve, és érezzük, hogy erõ van ebben a pár sorban, koncentrálódik
benne minden, ami az életalap építéséhez, felújításához kell. Erõsebb,
mint mi, nyugodjunk meg, túlél
majd minket is.
Valójában az Apostoli hitvallás a
mi nagy közös igent mondásunk,
újra és újra. Kimondom, hogy hallja bárki: "Igen, hiszek egy Istenben!
Igen, hiszek az Atyában, a Fiúban, a
Szentlélekben." Demonstrációja a
gyülekezetnek, hogy mondjanak
bármit körülöttünk, legyünk békén
hagyva, vagy elnyomás alatt, de mi
ezt hisszük. Igent mondani, egyértelmûen, hangosan, valami mellett,
újra és újra. Hitbólintás a "Hiszekegy", közös félreérthetetlen igen,
ami arról szól, hogy nem csak tudjuk, de hisszük, mondjuk, ki is a mi
Istenünk!
Amikor mondom az Apostoli
hitvallást, igent mondok - együtt az
egyházzal, a mellettem szinkronban
szavaló testvérrel - arra az Istenre,
aki rám, ránk is igent mondott.
Atyámként a teremtésben, hogy

elõhívott a semmibõl, életet adva.
Megváltómként igent mondott
rám a kereszten, és így adta meg a
lehetõséget a visszatalálásra, hogy
naponta igent mond rám Szentlelkével és vezet, bátorít, tanít, együtt
a többi hitvallóval, igent mondó
megszentelttel, akikkel egybe vagyunk zárva a feltámadás és örök
élet reménységében. Mert a mi igenünk csak válasz lehet egy sokkal
nagyobbra!
Sokszor meg fog ez még történni velünk, rengetegszer elmondjuk
azokat a sorokat. Talán jobb is,
hogy nincs olyan eszköz, amely
rögzíti, hányszor történik is ez meg.
Ez segíthet nekünk, hogy minden
egyes alkalommal úgy mondjuk
mindig Istennek és világnak a Krédó igenjét, mintha elõször és utoljára vallanánk ott és akkor: Hiszek
egy Istenben… (Bella Péter,
www.parokia.hu)

gyülekezeti alkalmaink
Február 17. péntek 18 óra Filmklub
Február 19. vasárnap 10 óra Interaktív Istentisztelet
Február 23. csütörtök 15 óra Házi Istentisztelet
Február 24-26. Mátraháza családos hétvége
február 24 - március 4.
Evangélizációs hét, hétköznap 18
óra, vasárnap 10 óra, úrvacsoraosztás és szeretetvendégség
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Új törvény lépett hatályba az idõjárási és természeti
kockázatok kezelésérõl
A legfontosabb változás, hogy csak
az új szabályozásnál kisebb területen
gazdálkodók választhatnak a belépésrõl.
Az õstermelõk is csak a területnagyság alapján maradhatnak ki a kockázatközösségbõl!! A törvényszerinti
mezõgazdasági biztosítással nem rendelkezõ termelõ az egyébként járó
kárenyhítõ juttatás felére jogosult.
A kárenyhítés miatt is megkötendõ
biztosításokhoz az érintett termelõk támogatást vehetnek igénybe!!
Részletesebben:
A mezõgazdasági termelést érintõ
idõjárási és más természeti események
miatti kockázatok enyhítésében való
kockázatközösség kialakítása, a termelõk öngondoskodáson alapuló felelõsségének megerõsítése, az állami segítség
hatékonyabbá tétele, az érintettek arányos felelõsség vállalásának, valamint a
mezõ- és erdõgazdaságot sújtó idõjárási
és más természeti eredetû elháríthatatlan
külsõ ok (vis maior) miatti káresemények hatásai egységes kezelése érdekében új törvény került elfogadásra. A törvény 2012. január 1-én lépett hatályba.
A törvény a mezõgazdasági termelést
érintõ idõjárási és más természeti események miatti kockázatok kezelésének egységes rendjét szabályozza.
A kockázatok megosztásra kerülnek
a mezõgazdasági termelõ, a felvásárló, a
mezõgazdasági biztosítás megkötése
esetén a biztosító, a bérbe, illetve haszonbérbe adó és az állam között.
A rendszer két pillérre épül:
• az állam által mûködtetett mezõgazdasági idõjárási kockázatokat kezelõ
rendszer és a
• mezõgazdasági biztosítás díjának
támogatása.
A jogszabály fogalmi meghatározása
tartalmazza az egyes idõjárási és más
természeti események meghatározását,
úgymint az aszály, belvíz, fagy, felhõszakadás, jégesõ, mezõgazdasági árvíz
és a vihar.
Az egyes események által okozott
káresemények meghatározása során, általánosságban a megtörtént esemény által okozott 30%-os hozamérték csökkenést tekinti a jogalkotó káreseménynek.
Elemi káresemény a jégesõkár,
aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi

fagykár, téli fagykár, felhõszakadáskár.
Mezõgazdasági káresemény az elemi
káresemény valamint az árvízkár.
A referencia hozam a referencia
idõszak (a tárgyévet megelõzõ öt éves
idõszak) hozamaiból a legmagasabb és a
legalacsonyabb érték elhagyásával képzett átlag.
A kockázatviselés helyét a Mepar
kötelezõ alkalmazásával kell meghatározni.
i. Az állam által mûködtetett mezõgazdasági idõjárási kockázatokat
kezelõ rendszer
a kockázat közösség szereplõi:
• mikro, kis,- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõk
(a mezõgazdasági õstermelõk is beleértve)
• szántóföldi kultúrák esetében legalább 10 hektár,
• szántóföldi zöldségtermesztésre
szolgáló kultúrák esetében legalább 5
hektár,
• ültetvényterületeként összesen legalább 1 hektár,
• együttesen legalább 10 hektár
• ültetvény és szántóföldi zöldségtermesztés esetén együttesen legalább 5
hektár terület megjelölésével egységes
kérelmet benyújtók.
A fenti körbe nem tartozó mikro,
kis,- és középvállalkozásnak minõsülõ
mezõgazdasági termelõk (a mezõgazdasági õstermelõk is beleértve) nyilatkozatban 3 éves idõtartamra önkéntesen
csatlakozhatnak és kockázatközösségi
tagságukat tárgyévet megelõzõ november 1-tõl fennállónak kell tekinteni.
A kockázatközösséget alkotó tagok
kárenyhítési hozzájárulást kötelesek fizetni, illetve kárenyhítõ juttatás igénybevételére jogosultak.
2013-tól kezdõdõen az állam által a
központi költségvetésbõl nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb, mint
a tárgyévet megelõzõ összes kárenyhítési hozzájárulás összege.
A kárenyhítési hozzájárulás összege:
• ültetvénymûvelésre szolgáló termõföld után hektáronként 3.000ft,
• szántóföldi zöldség termesztésére
szolgáló termõföld után hektáronként
3.000ft,
• egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termõföld után hektáronként 1.000ft.
A hozzájárulást az egységes kére-

lemben bejelentett összes terület alapján
- kizárólag átutalási megbízással, a regisztrációs szám az adószám (adóazonosító jel) feltüntetésével - tárgyév szeptember 15-ig kell megfizetni, oly módón, hogy az, az agrárkár-enyhítési szerv
számláján, legkésõbb ezen napon jóváírásra kerüljön. A meg nem fizetett hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.
A törvény szabályozza a kárenyhítõ
juttatás igénybevételének jogosultsági
feltételeit is.
A kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ legfeljebb a a hozamérték-csökkenésnek a 1857/2006 EK
11.cikk (2) bekezdésben meghatározott
80%-os mértéke szerinti kárenyhítõ juttatásra jogosult. A mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján kifizetett kártérítés összegével és a mezõgazdasági káresemény bekövetkeztébõl adódóan fel
nem merült költségek összegével a hozamérték-csökkenést mérsékelni kell.
ii. A mezõgazdasági biztosítás díjának támogatása
Az idõjárási kockázatokra a mezõgazdasági termelõ által kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához támogatás vehetõ igénybe.
iii. A mezõ-, és erdõgazdaságot
sújtó idõjárási és más természeti jellegû elháríthatatlan külsõ ok (vis
maior) miatti káresemények kezelése
A törvény szerzõdési semmisségi
meghatározást tartalmaz, továbbá a legalább 30%-os mértékû hozam csökkenés
esetében igazolás birtokában haszonbérmérséklést irányoz elõ.
vis maiornak minõsül:
• a mezõgazdasági káresemény,
• természeti csapás,
• a homokverés,
• erdõgazdaság esetében
• hó-, jég-, és széltörés,
• zúzmara,
• villámlás és más természeti esemény miatt keletkezett tûz, ideértve az
öngyulladást is.
A jogszabály elérhetõsége:
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_
bin/njt_doc.cgi?docid=142754.577747
Forrás: MAK
Mák Sándorné
ÚMVP tanácsadó
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A ZEnE ünnEpén

Kovács Katalin - iskolánk volt tanítványa - fuvolán játszott
A Szentkirályi Általános Iskolában 10 évvel ezelõtt, 2002-ben indult
a zeneoktatás. Igény volt erre a szülõk
részérõl, támogatta az elképzelést a
helyi képviselõtestület, és az akkori
intézményvezetõ - Pászti András olyan nagyszerû zenetanárokat nyert
meg az intézménynek, mint Sajtiné
Szemerédi Anna, Járvás Katalin és
Kiss László.
2008-ban gitár tanszakkal bõvült a
zeneoktatás, Sajti Péter elsõ tanítványai azóta már középiskolások. Az
intézmény 163 tanulója közül ebben a
tanévben 49-en járnak zeneiskolába,
ez az arány az elmúlt években is hasonló volt.
Január 28-án, az évfordulóra rendezett ünnepi gálamûsoron felléptek

pusztai réka édesanyjával hegedült
az intézményben tanító zenetanárok,
a Laczkó János vezette szolfézskórus,
régi és jelenlegi diákok, Szabó Gellért
polgármester, és más meghívott vendégek.
A változatos és színes mûsorban
nemcsak a komolyzene, hanem a vers
és az operett is helyet kapott.
Ez a nap a zene szeretetérõl szólt.
Talán segített minden résztvevõnk abban, hogy felejthetõ legyen kis idõre
minden gond, baj, lelki és anyagi
probléma egyaránt. Ezért örültünk
annak, hogy sok felnõtt és szülõ is elfogadta meghívásunkat.

UHl vErOniKA
fejlesztõpedagógus
és mozgásterapeuta elõadása
2012. fEbrUár 15. (SZErDA) 17 ÓrAKOr,
A SZEnTKirálYi ÓvODábAn
Kevesen tanulunk iskolás éveink alatt pedagógiát,
és bizony sok olyan feladat vár ránk szülõként,
amit elsõre nem kézenfekvõ, hogyan is oldhatnánk meg.
Remélem, mindenkinek hasznos információval szolgál majd
az elõadás!
Lehetõség nyílik egyéni kérdések megbeszélésére is!
A részvétel ingyenes, költségeit az óvodai SZMK téríti!
Darányiné Bencsik Mária SZMK elnök

Járvás Katalin elõadómûvész,
egykori zongoratanárunk Jáger László zenérõl írt versét mondta el.
Álljon itt ebbõl a gyönyörû költeménybõl egy idézet, hogy melegítse
szívünket ezekben a hideg napokban,
miközben valamilyen szép zenét hallgatunk otthon. " ….jegyezd meg hát a
kedvemért, sosem a hangszer, a szív
zenél."
Katzné Almási Zsuzsanna
(A Kecskeméti Televízió a "Városon Kívül" mûsorában összefoglalót
sugárzott az ünnepségrõl. -szerk-)

Anyakönyvihírek
Elhunytak: Jurászik Sándorné
élt 89 évet, Bakó Antal élt 79
évet, Vágó István élt 91 évet,
Prógli Ferencné élt 57 évet.

Emlékezés
S. nAgY jánOS
halálának 5. évfordulójára
"Állunk a sírodnál némán, nem tudjuk elmondani, hogy hiányod mennyire fáj. Mert
hogy egy férj, apa, nagypapa mekkora
kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Ha
majd mi is elindulunk arra az útra, Gyere
elénk, hogy találkozzunk újra"

Szeretõ családja,
és hozzátartozói
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Tisztelt Szentkirályi lakosok!
SzilvásiHazag imre vagyok. 1979-ben
születtem. 10 éves
korom óta életem
része a mezõgazdaság, mivel szüleim több hektáros
kerekegyházi gazdaságában ismerkedtem meg a szakma
szépségeivel. Innen már egyenes út vezetett a Kecskeméti Fõiskolára, ahol
2002. évben agrárdiplomát szereztem.
A diploma megszerzése után egy helyi ökogazdálkodással foglalkozó cég-

hez kerültem. 2007 óta boldog házasságban élek feleségemmel és két kislányunkkal.
2009. évtõl falugazdászként dolgozom, három településen. 2012 januárjától Kerekegyháza és Kunbaracs
mellett az önök barátságos településén is bízom benne, hogy segítségükre
lehetek.
Amennyiben szakmai segítségre van
szüksége forduljon hozzám bizalommal!
Elérhetõségeim:
Tel.: 06-70/436-13-89,
e-mail: szilvasi.imre@kereknet.hu

KArriErHÍr

Sándor benedek lett a Szentkirályi gazdasági igazgatója

2012. február 1., Szentkirály - A
Szentkirályi Ásványvíz Kft.-nél 2012.
január 1-tõl Sándor Benedek (30) tölti
be a gazdasági igazgatói pozíciót. Pályafutását Frankfurtban kezdte az Európai Központi Banknál, majd itthon a
Magyar Nemzeti Bankban, illetve a
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökségnél (ITDH) folytatta. A Szentkirályi Ásványvíz Kft.nél betöltött pozíciója elõtt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapító tagjaként és a befektetõi kapcsolatokért felelõs igazgatójaként vált ismertté a neve pénzügyi- és gazdasági területen.

jeles napok februárban
Még a múlt század elején is mindig
az idõjárás volt a beszélgetések elindítója. Voltak, akik aztán kitûntek a megfigyelõképességükkel, és az abból levont
következtetésekkel. Ezek a megfigyelések (jóslások) sok esetben ma is beválnak.
A Pál napot már magunk mögött
hagytuk, azonban a hozzá fûzõdõ jóslás
tökéletesen, naprakészen bevált. Gyertyaszentelõ napja február 2. jeles nap.
Ha a barlangjából kibúvó medve meglátja az árnyékát, visszabúvik, mert még
nincs vége a télnek. Hát, úgy látszik ez
is bejön. Valentin napja, február 14. a
szerelmesek napja. Ekkor ünneplik névnapjukat a Bálintok is. A népi megfigyelés szerint, ha ekkor a verebek párzanak,
jó termés várható. Arról nem szól a fáma, hogy mibõl lesz a jó termés, lehet,
hogy verébbõl. A veréb védett madár,

az alant említett pacsirtával együtt.
Zsuzsanna napján a pacsirták megszólalását várják. Sajnos alig van már ebbõl a
kedves madárból. Mátyás (február 24.)
ha nem talál, csinál, mármint jeget. Hát
könnyû lesz megjósolni, hogy az idén
talál. Csak remélni lehet, hogy gyorsan
összetöri. Egy kis visszatekintés. 1705
telén egyáltalán nem esett hó. 1804-ben
csak a hóba vájt alagutakban lehetett
közlekedni. 1929 februárjában -30C fok
volt. Az elbeszélések szerint már az elõzõ évi mindenszenteki vásárt sem lehetett megtartani a nagy hó miatt Tiszakécskén. Ekkor az átfagyott föld csak
áprilisban engedett ki. 1940. február 16án -35C körüli értékeket mértek sokfelé
hazánkban. Igen hideg volt még 1950ben, 1963-ban, és 1987-ben. Valószínû,
hogy az idei február is rekordokat fog
döntögetni.
-szerk-

2012. február

vendégünk
volt a
paratriatlonista
Január 26-án egy világhírû sportoló volt az iskola vendége.
Boronkay Péter a többszörös világés Európa bajnok paratriatlonista
közel másfél órás, rendkívül tanulságos és élménydús, bemutatóval
egybekötött beszámolót tartott az iskola diákjainak és tanárainak. A
kecskeméti sportolóban egy rendkívül közvetlen és nagyon szimpatikus embert ismertünk meg, aki életfelfogásával és személyiségével
méltán lehet követendõ példa a gyerekek szemében. A diákok megnézhették Péter speciális versenykerékpárját, kézbe vehették érmeit és dedikálást is kaphattak tõle. Péter elmondása szerint nagyon jól érezte
magát közöttünk és nagyon megdicsérte a gyerekeket okos és hasznos
kérdéseikért, kitartó érdeklõdésükért és az elõadáson tanúsított példás magatartásukért.
Szeretnénk, ha ez a kapcsolat a
közel jövõben is folytatódna, ezért
tervezzük Péter meghívását más iskolai rendezvényre is.
Baukó Ferenc

2012. február

SZEnTKirálYi HÍrMOnDÓ

11. oldal

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK

jAnUár iDÕjáráSA

Almás-túrós lepény
Hozzávalók: A fûszeres linzertésztához: 10 dkg
kristálycukor, 15 dkg vaj, 25-30 dkg finomliszt,
késhegynyi (1 gramm) õrölt fahéj, két késhegynyi (2 gramm) õrölt szegfûszeg, 1 mokkáskanál
só, 1 mokkáskanál (3 gramm) szódabikarbóna,
1 tojás, 0, 5 dl tejföl, fél citrom leve, 0,3 dl rum
Az almatöltelékhez: 1 kg alma, 15 dkg kristálycukor, 8 dkg
keksz- vagy piskótamorzsa, 5 dkg darált dió, 15 dkg vegyes
aszalt gyümölcs. A túrótöltelékhez: 1 csomag (40 gramm) fõzni
való vanília ízû pudingpor, 10 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 dl tej, 2 tojás, 25 dkg tehéntúró, 1 citrom héja,
5-5 dkg mazsola és cukrozott narancshéj. A lekenéshez: 1 tojás.
A tetejére: 5 dkg dió
A tésztához a cukrot és a hideg vajat a liszttel gyors mozdulatokkal elmorzsoljuk. A fahéjjal és a szegfûszeggel fûszerezzük,
a sót és a szódabikarbónát belekeverjük. Ezután a tojással, a
tejföllel, a citrom kifacsart levével és a rummal, továbbra is
gyors mozdulatokkal, hogy a vaj ne olvadjon meg benne, öszszegyúrjuk. Letakarva 25-30 percre hûtõszekrénybe tesszük.
Ezalatt az almát meghámozzuk, félbevágva kicsumázzuk,
majd vékonyan fölszeleteljük. A cukorral, a morzsával, a dióval és a mazsolányi darabokra vágott aszalt gyümölccsel összekeverjük. A pudingporból a fele cukorral és a vaníliás cukorral
ízesítve sûrû krémet fõzünk. A tûzrõl levéve elõször a tojások
sárgáját, majd az átpasszírozott túrót keverjük bele, a jól megmosott citrom sárga héját belereszeljük, a mazsolát és a kis
kockákra vágott cukrozott narancshéjat belekeverjük, azután
beleforgatjuk a maradék cukorral kemény habbá vert tojásfehérjét is. A tésztát két egyforma részre vágjuk. Az egyiket jól
belisztezett gyúrólapon kinyújtjuk kb. 4 mm vastagságúra, 2535 centisre, és egy ugyanekkora sütõpapírral bélelt tepsibe fektetjük. Az almatölteléket egyenlõ vastagságban elterítjük rajta.
Elõmelegített sütõben, a közepesnél erõsebb lánggal (220 C,
légkeveréses sütõben 200 C) 6 perc alatt elõsütjük. A túrótölteléket az elõsütött lepényre simítjuk, és a másik ugyancsak 4
milliméter vastagságúra nyújtott tésztalappal befedjük. Felvert
tojással lekenjük, durvára vágott dióval behintjük, és a sütõbe
visszatolva tovább kb. 20 percig sütjük. Amikor a lepény félig
kihûlt, vágódeszkára borítjuk, a sütõpapírt lehúzzuk róla. Amikor teljesen kihûlt, visszafordítjuk és már szeletelhetjük is. A
kész sütemény lefagyasztható. Ez a könnyû, fûszeres linzertészta a híres mesterszakács testvérpár. Turós Lukács és Turós
Emil édesanyjának, "Turós néninek" a receptje.
Kenyeresné Zsuzsika ajánlja

A hónap elejétõl továbbra is az Atlanti óceán felõl, a Golfáramlás által felmelegített légtömegeket szállítottak a Brit szigetek, illetve Izland térségében vonuló ciklonok. Tél
esetén ez a nyugati áramlás
mérsékelten hideg éjszakákkal, és enyhe téli napokkal
jár, mérsékelt csapadékkal.
(A fotón egy nagy kiterjedésû ciklont látunk.) Többször
elõfordult nappali 10C-fok
körüli hõmérséklet. Az idõjárási térképeken már 20-tól figyelemmel lehetett kísérni, hogy a Kelet-Ukrán sztyeppék felett a
nyugatról érkezõ ciklonok folyamatosan elakadnak, és egyre
nyugatabbra oszlanak fel, ezzel együtt rohamosan nyugat felé
fagyosodik el a levegõ. A népi megfigyelés szerint január 25.
azaz Pál napja fordulópont az idõjárásban. Ha Pál nem talál,
akkor csinál, már mint telet.
Tulajdonképpen az idén a
nevezetes napon kezdõdött
meg a hideg levegõ beszivárgása a hazánkat védelmezõ Kárpát medence "hágóin" keresztül, valamint a
Duna völgyén át. A képen
jól látszik a felhalmozódott hideg levegõ sötét színnel megfestve. A logika azt diktálná, hogy a leghidegebb idõszaknak egybe kellene esni a legrövidebb nappalokkal, úgy Karácsony táján volna az ideje. A valóságban azonban akár 30-50 nap csúszással érkezik a zord tél. Ennek elsõsorban okozója, hogy igazából az Északi jeges tenger ekkorára hûl le teljesen, képzõdik
rajta vastag jégtakaró, lehûtve a térség levegõjét. Ezt a hideg
levegõt a légkörfizikai törvényeknek megfelelõen felépült, óriási anticiklonok Európa belseje felé sodorják, sokszor egészen
Afrika partjáig is. Ez a hideg levegõ aztán elfoglalja a légkör
alsóbb rétegeit, és akár több hétig is itt "vendégeskedik".
Gyakran a magasban egy mediterrán ciklon helyezkedik fölé,
élénk északi széllel igazi téli idõt okozva. Ez történik most február elsõ napjaiban is. A meteorológusok igen kemény hidegekre számolnak a hónap elsõ felében. Sajnos ez rossz hír a
szõlõs gazdáknak. Remélhetõleg mikorra e sorok az olvasóhoz
eljutnak, már túl leszünk a 21. század elsõ emlegetett hideg
hullámán. Csapadék viszonyok: 5-én 0,8 mm, 7-én 2,6 mm,
10-én 2,2 mm /hó/, 17-én 0,6 mm /hó/, 19-én 1,1 mm, 21-én
4,2 mm, 22-én 3,8 mm, 25-én 0,5 mm /hó/. Összesen: 15,8
mm. A sokévi átlag: 30 mm.
Vecsei.

februári csillagos égbolt
Februárban már várjuk a tavaszt, a nappalok hosszabbodása "látványos", hiszen Karácsonykor csak 8 óra 27 percig volt fent a
Nap, míg Február 1-én már 9 óra 33 percig. Kedves Olvasó! Ebben az évben egy nappal többet "csillagászkodhatunk", hiszen
2012. "szökõév", azon belül a február a szökõhónap, az-az 29 napos. Ritkán adódik a kiscsillagászok részére annyi égi látványosság, mint szökõhónapunk vége felé. (Azért írtam kis csillagászt,
mert õk azok, akik egyszerre szeretnének minden égi szépet meglátni.) Naplemente után a Nyugati égbolton egyszerre lesz látha-

tó a Holdsarló, az óriásbolygó a Jupiter, és a felszínén az ólmot
megolvasztó hõmérsékletû ragyogó Vénusz. Estétõl a Keleti égbolton a Szûz csillagképben láthatjuk Földünk másik két bolygótársát a vörös színû Marsot, és a gyûrûjérõl látványos Szaturnuszt. Még igazi látvány az Orion csillagkép híres köde. Kedves
Olvasó! Mindezekrõl többet megtudhat, ha részt vesz csillagászklubunk foglalkozásain. A szabadtéri bemutatókra természetesen
a télvégi idõnek megfelelõen fel kell öltözni.
V. F.

HIRD ET ÉSEK

MEgHÍvÓ

* Ház eladó Szentkirályon, a Béke utca 33. szám alatt.
Érdeklõdni: a 06 30 505 22 51 telefonszámon.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Tiszakécskei Kirendeltsége
MUNKÁLTATÓI FÓRUMOT szervez, amelyre
ezúton tisztelettel meghívja a térség foglalkoztatóit
Ideje: 2012. február 14. (kedd)
Kezdete: 13,00 óra
Helye: Tiszakécske, Városháza tanácsterme vagy
Házasságkötõ terem (létszámtól függõen Tiszakécske, Kõrösi u. 2.)
Érintett témakörök:
• A béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések.
• Start bónusz kártya ismertetése
• TÁMOP foglalkoztatást elõsegítõ támogatásai
• Fejlõdõképes vállalkozások munkahelyteremtõ
szándékainak támogatása a Munkahelyteremtõ beruházás pályázatáról szóló tájékoztatás
"
Munkaügyi
ellenõrzések
változásai
(BKMKH Munkaügyi és Munkavédelmi Szakigazgatási Szerv tájékoztatója)
(A helyszín pontosításához várjuk részvételi igényük visszajelzését 2012. február 09.-ig (csütörtök) a következõ elérhetõségeken, telefonszámok:
76/540-079, 30/742-6456
Terjéki
Zsuzsanna
kirendeltségvezetõ
terjekizs@lab.hu, Szalkainé Tarcsai Melinda tarcsaim@lab.hu
és
Horpácsi
Bálintné
horpacsibne@lab.hu munkáltatói kapcsolattartók.)

Csillagász szakkör
Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Mûvelõdési házban.
Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmekkel és
távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait
megismertetni minden érdeklõdõvel. Februári idõpontok: 10-én, 24-én pénteken, este 5 órától. Márciusi idõpontok: 09-én, 23-án pénteken, este 5 órától. Minden érdeklõdõt várok a Mûvelõdési Házban. Várok minden érdeklõdõt!
Szakáll Norbert

Köszönjük a támogatást!
A Szentkirályi Általános Iskola Szülõi Munkaközössége január 14-én rendezte hagyományos
pótszilveszteri bálját. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részvételével, tombola
felajánlásával vagy pártolójegy vásárlásával,
illetve a szervezésben nyújtott segítségével
hozzájárult a bál sikeréhez.
Köszönettel: iskolai SZMK

Új buszjárat a Mercédeszhez
A Kunság Volán új buszjáratot indított a
Daimler Mercedes gyárába. Tiszakécske
felõl érkezve reggel 5.09-kor indul a Tsz
irodától, majd a Rákóczi utca és a Gácsi
vendéglõ megállókat érintve 5.35-re ér az
1. kapuhoz, 5.45-re a buszpályaudvarra.
Visszafelé 15.10-kor indul a pályaudvarról, 15.20-kor a gyárkaputól.

KönYvEléST éS
KönYvviZSgálATOT
vállAlOK
egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemélyek Kft-k, Bt-k,
alapítványok részére, teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása eredményérõl, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési anyagért elmegyek.
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-könyvelõirodát" keres.
vArgáné fArKASHáZi OrSOlYA
6032 nyárlõrinc, iskola utca 7. 06-30/2668536
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