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Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás
Az 1848-as forradalom és szabadságharc hõseinek
emlékezetére az óvodások és az általános iskolások
részvételével megemlékezést és koszorúzást tartunk

2012. március 14-én, 10:30-kor
a Hõsi Emlékmûnél.
Utána 11 órai kezdettel a Mûvelõdési Házban
községi ünnepség az Általános Iskola
szervezésében.
Minden megemlékezõt szeretettel várunk !

A hagyományoknak megfelelõen a "Vágó János"
Gazdakör szervezésében idén is megrendezésre kerül a

Március 15-i bankett
Az ünnepi mûsorral egybekötött megemlékezés

2012. március 15-én, csütörtökön
18 órakor kezdõdik a Mûvelõdési Házban.
A vacsora marhapörkölt lesz, melyhez a jegyek
Vörösné Vári Ilonánál (tel.: 445-151 vagy 597-016)
és Bimbó Ferencnél válthatók 1500 Ft/fõ ellenében.
Szeretettel várunk a közös megemlékezésre
és egy kis beszélgetésre
minden kedves érdeklõdõt!

Petõfi Sándor:
A RAB OROSZLÁN
A végtelen birodalom helyett
Adának néki egy kis ketreczet!
Vasrostélyos kicsiny ketreczben áll
Az oroszlán, a sivatag-király.
Hagyjátok õt békében állani,
Szentségtelenség háborítani.
Ha elrablák a szabadságot tõle,
Hadd gondolkozzék legalább felõle;
Ha el nem éri a fa sudarát,
Hadd lépjen árnyékára legalább.
Ott áll merõen, méltóságosan,
Még mostan is milly méltósága van!
Elvették szabadságát, mindenét,
De nem vehették hõs tekintetét.
Merõen áll, miként a piramíd, a melly
Sokszor nézett reá komor köveivel.
Ott járnak kósza gondolatjai,
Magát szülõföldére képzeli,
A mellynek sivatagjait vele
Együtt zúgá be a szamum szele.
Ez a szép föld, ez volt a szép idõ!...
De tömlöczének õre jõ,
S merengésének eltünik világa,
Mert vesszejével õt ez fõbe vágta.
Vesszõ s egy ily ficzkó parancsol néki,
Oh minden égnek minden istenségi!
Illyen mélyen hajolt magas feje,
Illyen gyalázatot kell tûrnie!
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S a bámuló, otromba néptömeg
Gyalázatán még egy nagyot röhög.
Hogy mersz pisszenni, léha söpredék?
Ha szét találja törni tömlöczét,
Ugy összetéphet, ugy széjjeltagolhat,
Hogy lelked sem marad meg a pokolnak!
(Pest 1848 január)
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A képviselõ-testület február 9-ei ülésén történt
A képviselõ-testület február 9-én tartotta soron következõ ülését. A napirendek között szerepelt a Kecskemét és
Térsége Többcélú Társulás elmúlt évi
tevékenységérõl, valamint a RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat mûködésérõl szóló tájékoztató, a helyi szociális ellátásokról, a helyi lakásrendelet, a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi
rendelet, valamint az önkormányzat
2011. évi költségvetési rendeletének
módosításáról szóló elõterjesztés, a
2011. évi gazdálkodásról és a 2012. évi
költségvetésrõl szóló rendeletek megalkotása, éves belsõ ellenõri jelentés jóváhagyása, óvodai és iskolai beíratás idõpontjának meghatározása.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Az ülés megnyitása után a polgármester beszámolt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységérõl, nevezetesen a szociális
alapellátás, a közoktatás, pedagógiai
szakszolgálat helyzetérõl, a belsõ ellenõrzési feladatok ellátásáról, a mozgókönyvtári feladatokról, a kistérségi szintû turizmusfejlesztésrõl, valamint idegenforgalomról, és a különféle szervezetekkel történõ együttmûködésrõl. Tájékoztatott a kistérségi hazai és nemzetközi együttmûködésekben való részvételrõl. Összegezve elmondható, hogy a
Társulás ellátta a területfejlesztési feladat- és hatáskörök és a kistérségi szintû
feladat- és hatáskörök gyakorlásával
kapcsolatos feladatokat, a feladatellátások zökkenõmentesen folytak 2011 II.
félévében is.
A képviselõ-testület a tájékoztatót
egyhangúlag jóváhagyta.
A második napirendi pont keretében
a polgármester arról tájékoztatott, hogy
a RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat elküldte az elõzõ évi tevékenységükrõl szóló tájékoztatót, melyben igen
részletesen beszámolnak a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali intézményének mûködésérõl, a betegek közösségi ellátásáról, és alacsony küszöbû ellátásáról. Szentkirályra vonatkozóan a
beszámoló csak néhány adatot tartalmaz, de alapvetõen az iskolával való
együttmûködés az, ami hasznos lehet.

A képviselõ-testület a tájékoztatót
egyhangúlag jóváhagyta.
A képviselõ-testület módosította a
helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét, melynek eredményeként a rendszeres átmeneti segély, mint ellátási forma megszüntetésre került, valamint az
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel az átmeneti segély legmagasabb
összege 13 ezer forintról 10 ezer forintra változott.
Módosításra került az önkormányzat
helyi lakásrendelete is. Változtak az Idõsek Házában lévõ lakások bérletére kiírt
pályázat szabályai, illetve a lakbérek
összegei is. Nevezetesen: a lakás bérleti
jogára az a szentkirályi lakcímmel rendelkezõ személy pályázhat, akinek nincs
saját tulajdonában lévõ ingatlan vagy
rendelkezik saját tulajdonában lévõ ingatlannal, de az mûszaki, egészségügyi,
vagy komfortfokozata szempontjából
számára nem megfelelõ, betöltötte a 60.
életévét és önálló életvitelre képes. Az
Idõsek Házában lévõ lakások bérleti díja: 2012. február 29. napjáig bérleti szerzõdést kötõk esetében 40.- Ft/m2 (mivel
õk a beköltözéskor egyszeri nagyobb
összegû négyzetméter árat is fizettek),
2012. március 1. napjától bérleti szerzõdést kötõk esetében 200.- Ft/m2. Egyéb
bérleti jogviszonyban lévõ lakások után
- Fecskeház kivételével - 200.- Ft/m2.
A képviselõ-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.
Az ötödik napirendi pont keretében
került sor a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására,
melynek eredményeként a képviselõtestület újraszabályozta a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit. A legfeljebb 4.000.- Ft
mértékben megállapítható összegen belül átruházott hatáskörben a Szociális
Bizottság dönti el a támogatás mértékét.
A támogatás nyújtását nem az egy fõre
esõ jövedelemtõl, hanem a család létfenntartását veszélyeztetõ élethelyzet
fennállásától teszi függõvé.
A képviselõ-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadta.
Ezt követõen a képviselõ-testület
módosította a 2011. évi költségvetési

rendeletét, mely a különféle támogatások összegének beépítése miatt vált indokolttá.
A polgármester a 2011. évi zárszámadási
rendelet-tervezetet
annak
elõkészítetlensége miatt visszavonta.
A nyolcadik napirendi pont keretében a képviselõ-testület megalkotta az
önkormányzat 2012. évi költségvetését.
A polgármester elõterjesztésében elmondta, a tervkészítés során az egyik
fontos változás, hogy a költségvetési
törvényben foglaltak alapján mûködési
forráshiánnyal önkormányzati költségvetés nem tervezhetõ. Az önkormányzatnak úgy kell beállítani a bevételeit,
hogy nullára hozza ki a terv mûködési
részét. A tervezhetõ költségvetési bevételeink elmaradnak a kiadásoktól. A kiadási terv 248.167 ezer forint. A mostani kilátások szerint 6.458 e forintra van
szüksége az önkormányzatnak az alapítványtól azért, hogy a tervben szereplõ
számok alapján megvalósítható legyen a
terv. Az elõzõ évhez viszonyítva az állami támogatás ugyan nõ, de mûködési
bevételeinket csökkenteni kellett. Emeltük a kommunális adó mértékét, a lakbérek mértékét a fecskeház kivételével, és
további erõfeszítéseket teszünk a kintlévõségeink behajtására. Az alkalmazottak
eddigi havi étkezési juttatását biztosítani
nem tudjuk, csökkentettük az adható
szociális juttatásokat is. Fejlesztési céljaink között szerepel az erdõtelepítés befejezése, a tanyafejlesztési pályázatok
lebonyolítása (földutak karbantartásához eszközök beszerzése, helyi piac létesítése, tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése), a Községháza elõtti parkterület felújítása pályázati pénzbõl, és az önkormányzat Rendezési Tervének módosítása. A tervezet abból indul ki, hogy az
állását mindenki megtarthassa, a munkáját végezhesse és kapjon olyan bért,
mint eddig. Nem kérdõjelezzük meg
senki munkájának a fontosságát, amit a
falu érdekében eddig végzett, de ötletekre lesz szükség, hogy sikeres legyen ez
az év.
Ezt követõen a belsõ ellenõr 2011.
évi tevékenységérõl szóló tájékoztató
került napirendre, mely szerint az elmúlt
évben az alábbi ellenõrzések történtek:
Általános Iskola, Zeneiskola és Köz-
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könyvtár állami normatív támogatás
igénylés, elszámolás jogszabályi és bizonylati megalapozottságának ellenõrzése. Az ellenõrzés során megállapítást
nyert, hogy az intézmények a szakszerû
bizonylatolás mellett pontosan szolgáltatták az adatokat a fenntartó részére. Ellenõrizte a Polgármesteri Hivatal költségvetési és gazdálkodási feladatainak
felosztását, mely szerint az összeférhetetlenségi szabályoknak a pénzügyi elõadó, munkaügyi elõadó, személyzeti

ügyintézõ valamint a pénztárosi és
egyéb feladatokat ellátó dolgozó tökéletesen megfelel, ezért jogszabályilag
semmi akadálya nincs annak, hogy az
egyik dolgozó a pénztári bizonylatokat,
a másik dolgozó pedig a banki bizonylatokat érvényesítse és kontírozza. Ellenõrzésre került még a Napközi Otthonos
Óvoda élelmezési tevékenysége teljes
vertikumának számítógépes program
szerinti nyilvántartás ellenõrzése. Megállapította, hogy a programot szakszerû-
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en használják. Fontosnak tartja, hogy a
program normaelszámolás részét is vegyék használatba.
A képviselõ-testület a beszámolót
egyhangúlag jóváhagyta.
A képviselõ-testület az óvodai felvétel idõpontját 2012. április 11-én és 12én 7,00-12,00 óra közötti idõpontban, az
iskolai beíratás idõpontját 2012. március
26-án és 27-én 8,00 - 15,00 óra közötti
idõpontban határozta meg.

A Falugyûlésrõl jelentjük
Február 22-én 17 órától közmeghallgatással egybekötött falugyûlés
volt a helyi Mûvelõdési Házban. A jelenlévõk száma kb. 70 fõ. A falugyûlés
megnyitása után a Bácsvíz Zrt. Tiszakécskei Telepének vezetõje és a csatornázási ágazat vezetõje beszámolt a
szentkirályi szennyvízcsatorna rendszer mûködésének tapasztalatairól. Elmondták, hogy a megtisztított szennyvíz minõsége egész évben megfelelõ
volt. Gondot jelent, hogy elképesztõ
dolgok is belekerülnek a csatornába
(pl. kabát), megrövidítve ezzel a szivattyúk élettartamát. Felhívták a figyelmet a szakszerû használatra. A
másik fontos dolog a talajterhelési díj
fizetése, melyrõl a képviselõ-testületnek kell rendeletet alkotnia. A polgármester hozzászólásában elmondta,
hogy 50 lakcímre küldött ki tájékoztatót, ahol közmûves ivóvízfogyasztás
van ugyan, de szennyvízdíjat nem fizet az ingatlan tulajdonosa. Hangsúlyozta, az érintetteknek tisztában kell
lenni azzal, hogy a talajterhelési díjat
rá kell terhelni az ingatlantulajdonosokra. Az nem járható út, hogy elkészült a mû, de azt legálisan használni
többen nem akarják. Ezt követõen
megtartotta szokásos évértékelõ beszámolóját. Tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a képviselõ-testület az elmúlt évben 12 ülést tartott, melyen 12
rendeletet alkotott, és 73 határozatot
hozott 87 %-os átlagos képviselõi
részvétel mellett. Megköszönte a képviselõ-testület és a bizottságok elmúlt
évi munkáját.
Beszámolójának további részében részletesen ismertette az elmúlt év
gazdálkodásának adatait, a "Szentkirá-

lyért" Közalapítvány mûködésével
kapcsolatos fontosabb adatokat, az
idei terveket, elképzeléseket.
Bejelentette azt is, hogy a Szentkirályi Ásványvíz Kft. kétmillió forint
hozzájárulás vállalásáról küldött értesítést a szennyvízberuházás támogatására.
Ezután a hozzászólások következtek:
Varga Imre a szoborállítással kapcsolatban érdeklõdött, hogy kötelezõe szakvéleményt kérni, illetve a szakvéleményben foglaltakat el kell-e fogadni?
A másik felvetése a földútjavításokkal kapcsolatos, nevezetesen a
Gazdakör a legutóbbi megbeszélésen
200 ezer forintot felajánlott erre a célra. Ha az Alapítvány is tudna ekkora
összeget biztosítani, akkor a Templom-dûlõ javítása befejezõdhetne.
Kérte azok segítségét is, akik traktorral rendelkeznek, és eddig még nem
vettek részt a munkában. Darányi József egyetértett azzal, hogy a traktorosok is részt vegyenek a földutak javításában, de nagyon nagy elõrelépésnek tartaná, és pénzbe sem kerülne, ha
a két betongyámot összefogatva azt a
traktor után akasztanák, és ezzel elegyengetnék maguk után az utat. Felvetette, hogy a rendõrségi lakás elõtt
nagyobb traktorral és munkagéppel
nem lehet közlekedni. Az út szélessége megfelelõ, csak a rendõrségi lakás
elõtt parkoló autók elfoglalják az út
egy részét. Javasolta a kerítés megbontásával autóbeálló kialakítását,
amely minimális költséggel megoldást
jelentene. Vörösné Vári Ilona az általános iskola további sorsáról kért tájé-

koztatást.
A polgármester válaszában elmondta, hogy a szakvélemény kérését
jogszabály írja elõ, de az abban foglaltak semmiféle kötelezettséget nem jelentenek a szobor állítója számára.
A földutak karbantartása az önkormányzatnak kötelessége, az alapítványnak a tevékenységi körében szerepel, így nem látja akadályát annak,
hogy az alapítvány is részt vállaljon
ebben a dologban. Megjegyezte azonban, ha ki-ki egy kicsit magáénak
érezné a földutakat, akkor sokkal kevesebb pénzbe kerülne a karbantartásuk.
2012. szeptember 1-tõl lép hatályba az új köznevelési törvény, amely
többek között azt tartalmazza, hogy az
alapfokú oktatás és a középfokú oktatás az elsõ szakképzésig az állam feladata. Eddig ez önkormányzati kötelezõ feladat volt. Hogy mit jelent az önkormányzatok számára az oktatás állami feladatba vonása, azt egyelõre nem
tudni. Az óvodai nevelés marad az önkormányzatok feladata, de a nemzetiségi óvodák fenntartása már állami
feladat lesz. Lehetõséget tartalmaz a
törvény arra, hogy a települési önkormányzat visszakérje az iskola mûködtetésének jogát. Garantálja azt is, hogy
a pedagógusok bérét, és a járulékait
teljes egészében az állam finanszírozza.
Végezetül ismertette az alapítványi
ösztöndíj-pályázat nyerteseit, akik Takács Renáta, Turkevi-Nagy Rita,
Turkevi-Nagy Sándor, Kecskés Bettina, Kovács Katalin, Szabó Annamária,
Szabó Nóra, Madari Zoltán, Csorba
Johanna, és Kasza Nelli.
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Születésnapi köszöntés

2012. március

A Nemzetközi Nõnap
alkalmából
egy szép verssel
köszöntjük,
hölgy olvasóinkat.
KériJános:NõnapiKöszöntõ

Február 26-án ünnepelte 90. születésnapját Szántó Lajosné községünk tanyán élõ polgára. Ebbõl az
alkalomból 22-én virágcsokorral köszöntötte Szabó Gellért polgármesterünk a halk szavú, többszörös nagymamát, dédmamát. A köszöntés része

volt egy oklevél átadása
Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával. Lidika nénit születésnapján köszöntötte 7 gyermeke, 13 unokája és 12 dédunokája.
Lidika néni! Isten éltesse
hosszú éveken át erõben,
egészségben!

Könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozóra
kerül sor a Szentkirályi könyvtárban

2012. március 27-én, kedden, 18 órától.
A találkozón bemutatásra kerül

Menyhei József Kakukk ranch címû írása.

Tavasz hajnalán,
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.

Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot!

Motoros klub Szentkirályon!
Motoros klubot szervezünk falunkban. 2012. március 14én, szerdán 18.00-i kezdettel tartjuk alakuló ülésünket a
Faluházban.
A klub olyan önszervezõ jellegû, baráti kapcsolatokon alapuló, jogi személyiség nélküli, nonprofit jellegû, demokratikus felépítésû, politikai és gazdálkodási célkitûzésektõl
teljesen mentes szervezõdés lesz, amely a következõ célokat tûzi maga elé:
• Szentkirály, mint település népszerûsítése
• túrák, rendezvények szervezése,
• baráti kapcsolatok építése, elmélyítése,
• más motoros klubokkal, kapcsolatok kiépítése.
A tagsággal kapcsolatos szabályok:
• Alapító tag, alapító pártoló tag: az, aki a Klub alapításában - lakóhelytõl függetlenül - részt vesz.
• Rendes tag: lakóhelytõl függetlenül motorkerékpárral
rendelkezõ személy.
• Pártoló tag: lakóhelytõl függetlenül bárki.
A tagság tagdíj menetes! Kötelezõ költség csak a klub
egyen pólójának megvásárlása.
Bõvebb információ: Durgó Tamás, 06-30-237-2452
Prikkel Antal, 06 30 -278- 4338
Kérjük, gyere el, hogy alapító tag lehess!

A kortárs író mûvének alapjául a Lászlófalván töltött
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GARABONCIÁS DIÁK
"Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó…"
Bizony, sokan, minden nemzedék megpróbálta csokorba szedni, mi is a magyar lélek jellegzetessége, mi az íze, zamata. Ma
már a magyar lélek egyik nagy fellángolásának látjuk az 1800-as évek elsõ felének ún.
reformkori mozgalmát, majd az 1848-49-es
forradalmat és szabadságharcot. Késõbb az
ún. "boldog békeidõk" kaptak aranyfényt az
elsõ nagy háború szörnyûségeibõl visszapillantva. A testet-lelket, s olykor hazát megújító márciust köszöntve, idézzünk fel még egy
választ, a magyar lélek mibenlétérõl. Márai
Sándor (1900-1989) már érett férfiúként írta
meg Szindbád hazamegy c. regényét, amelyben mesterének Krúdy Gyulának (18781933) hódolt, s állított neki ércnél maradandóbb emléket, Krúdyt a leghíresebb hõsével,
Szindbáddal, a hajóssal azonosítva.
"Csak Szindbád és a hozzá hasonlók tudták, hogy ez az ország szívében szomorú.
Volt itt valami az emberek pillantásában,
csendes beszédjükben, úri filozofálgatásukban, magános hajlamaikban, sértõdöttségükben, amit halandó külországi ember nem értett meg soha. A gáláns, hadaró és sugárzó
értelmû francia, a jókedvû, bõvérû és szertelen olasz, a faképû, lassú érzésû ánglius, kinek idegei olyan vontatottan mozogtak, mint
a mozgóképszínházban a lassított felvételek,
a sunyin kíváncsi és verejtékes buzgalomban
érzékelõ német, a vakarózva Istent keresõ és
megváltásról locsogó muszka, a lengyel, aki,
szegény, hivatásosan búsult és rikkantgatott,
mert hazájának az a sajátossága, hogy idõnként elvész: egy sem értette a magyart. Volt
itt valami, varázslat és fertõzés, idegbaj és
áhítat, méltóság és nemesség, aminek bûvitalából elég volt néhány nemzedéken át kortyolni, s az idegenbõl idevándorolt ember
fattya egy napon már ezzel a bánattal a szemében ébredt, s megtudta, hogy varázslat
történt vele: ivott a titkos bánat nehéz vizébõl és magyar lett. Mi volt ez a bánat igazában, mi adta Széchenyi kezébe a pisztolyt a
döblingi tébolydában, s mifajta nyugtalanság
egyengette oda élete útját? … Mi volt az értelme e vad és szomorú indulatnak, mellyel
szép, egészséges és büszke emberek eldobtak, igaz ok nélkül, pályát és becsületet, otthont és kedvest, s a halálnak, a pusztító szenvedélynek, a balog és suta kalandnak hajítottak oda mindent, amiért élni érdemes? Mibõl
volt több vagy kevesebb a magyar lelkekben,
mint idegen nációk embereinek lelkében, hol
hibázták el a képletet, micsoda vegyítési hiba, örömnek és akaratnak, pusztulásvágynak
és sértõdöttségnek, önfeláldozásnak és egy
ábrándhoz halálig hû konokságnak miféle
keveréke volt a titok, melytõl a magyar ilyen
reménytelenül magyar volt, melytõl magyarrá lett mindenki, akinek szívét egyszer átjárta egy Balaton-parti éjszakán a holdfény, a
bor, a rózsák illata és a hegedûszó, hogy aztán soha ne találja meg egészen lelke nyugal-

mát? … Mifajta varázslat volt ez, melynek
bûvöletében a sváb fegyvert fogott és elment
harcolni Kossuth csapatában Komárom alá,
az osztrák ellen, zsidó gabonavigécek zergetollat tûztek kalapjuk mellé, papramorgót
reggeliztek, ö-zve beszéltek, hegyeset köptek, pofozkodtak és hajnalban részegen sírtak a szegedi resti asztala mellett, mintha
õseik is egy ezredév elõtti hajnalon érkeztek
volna Vereckére. Miért siratták és temették
az írók ezt a nemzetet minden idõben, s minden vajákos és baljós prófécia mellett milyen
titkos erõvel élt és hallgatott át ezer évet a
nemzet, oly komoran, ahogy csak a hortobágyi pásztor és az állat tud hallgatni a végzettel szemközt, melyet túl kell élni kérdés és
felelet nélkül, mert a nemzetnek dolga van a
Tisza és a Duna között? Ki értette ezt a szemérmet, mely hallgatott egyfajta szomorúságra, néha felrobbant, mintha minden magyar ekrazittal élné életét, néha csak füstölgött, mint a dobra került kastély egyetlen kéménye, de égett és parázslott minden igaz
magyar lelkében, fojtott lánggal, mint a bányatûz? Ki értette ezt a bánatot, férfiak és
nõk szemérmes, elvonult életét, csendes
szertartásaikat, cseresznyefa bútorokkal,
foszladozó családi képekkel, hímzett emlékjelekkel, pipatóriummal és régies könyvszekrényekkel megrakott lakásaikat…? […]
Szindbád tudta, látta, hallgatta mindezt, s
ezért írt, hogy elmondja e bánatot, e fojtott
várakozást, e nemes sértõdöttséget, jelt adjon
ez óvatos és szívós ellenállásról, mellyel a
magyar meg akarta védeni ez idegen és sajátságai ellen törõ, hadakozó és irigy világban
azt, ami örökségbe reámaradt s az övé. […]
S látta a boldogabb lakokat, ahol már a
kutya is barátságos vakkanásokkal sietett a
vendég elé, a hálószobában két ágy állott
egymás mellett, éjjeliszekrénnyel s a hozzávaló teljes felszereléssel, nyájas és meghitt
illemmel múlt itt az élet, mert valamilyen
szerencsésebb sorsfordulat vagy egy okos

5. oldal
asszony életfortélya megmentette a háziak
lelkét a szomorúság és a gõgös sértõdöttség
végzetérõl. Írt, mert emlékezett egyfajta vidéki életre, melynek olyan illata volt, mint a
magyar kenyérnek: anyagias és mégis ünnepélyes, jóízû és örök illata volt. "Sok múlik a
nõkön is" - gondolta ilyenkor dünnyögve,
tartózkodó elismeréssel a hajós. Ritka volt a
nõ, aki helyén állott az életben, s nemcsak az
almáriomok fiókjaiban, hanem a ház lakóinak lelkében is tisztaságot és rendet tudott
tartani. Az ilyen házba csak belépett az ember, s már úgy érezte, minden a helyén van.
A kamra éppen olyan tömött volt jóízû és
hasznos holmival, mint a háziak lelke. A béke és a türelem illata úgy úszott a szobákban,
mint tavasszal a hasas zöld üvegvázákban elviruló kerti virágok szaga. Mert az élethez
nemcsak virtus kellett és okosság, hanem türelem és jámbor szándék is kellett hozzá,
egyfajta mosolyogva csodálkozó beletörõdés, mely nélkül nincs összhang a szívekben,
s bútorok is oly sután, mérgesen, rendetlenül
állnak a szobákban, mintha részt kellene
venniök a háziak perpatvarában. Az ilyen házakban, ahol egy okos asszony és türelmes
férfi tartott rendet, nem didergett a vendég
télidõn sem, mert szilvóriumnál és a bükkfával fûtött, böffentgetve és dohogva melegítõ
öreg cserépkályhánál is kellemesebb meleget
árasztott az a nyugalmas szívélyesség, mely
szóval, mozdulattal, pillantással valahogy
mindent a helyére tett. Könyv kevés akadt
csak az ilyen házban, s Szindbád nem bánta
ezt, mert a könyvek nagy többségét gyanakvással szemlélte, s azt tartotta, hogy a rossza
könyv, amely hazudik és érzeleg, többet árt,
mintha semmiféle könyvet nem olvasnának a
jó szándékú emberek. "A rossz irodalom tanította meg hazudni a nõket, dölyfösködni és
becsvágyuk után loholni a férfiakat. Okosabb, ha kalendáriumot olvasnak" - morogta
a hajós."
Nos, Márai Sándor és Krúdy Gyula mûvei azért ajánlott olvasmányok, annak, ki
nemcsak a szem rágógumiját keresi, hanem
ízt, zamatot, érzést és lelket is.
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
KERESZTÚT
Nagyböjt péntek estéin templomunkban keresztutat végzünk. Végigjárjuk Jézus szenvedésének állomásait, közben átgondoljuk, mi
történt Jézussal az utolsó óráiban. A keresztutak sajátossága, hogy a történéseket kivetítjük a magunk életére is: próbálunk általuk javulni hitünkben és életünk irányításában. Az
alábbi rövid keresztutat akár nagyböjt minden napján elolvashatjuk.
1. állomás: Jézust halálra ítélik
"Az elfogás, az árulások, a verések után ott
áll Jézus az emberek elõtt megvetetten. Nyugodtan szól, mikor beszélni kell, és hallgat,
mikor a némaság a megfelelõ válasz. Elítélik
ártatlanul, mások bûnéért."
Uram, engem még az is zavar, mikor valódi
hibáimat róják fel nekem. Add, hogy alázattal
viseljem a bírálatokat, és próbáljam õket a
magam épülésére fordítani. Add, hogy én is
tudjak hallgatni, mikor hallgatni kell, és bölcsen szólni, mikor szólni érdemes.
2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
"Felvette azt a keresztet, amit az Atya neki
szánt. Bár kimerült és legyengült volt, a kereszt meg nehéz, õ mégis felvette."
Add, Uram, hogy én is ezzel az erõvel és kitartással vállaljam fel a feladataimat és a nehézségeimet.
3. állomás: Jézus elõször esik el a kereszt
alatt
"A gyöngeségben és az elesettségben is hasonló lett az emberekhez. De összeszedve
erejét, fel tudott állni."
Uram, a keresztedet az én bûneim is nyomták
lefelé. Add, hogy én is le tudjam gyõzni a
rám nehezedõ terheket, és újra fel tudjak állni bukásaimból.
4. állomás: Jézus találkozik édesanyjával
"Õ az, aki látta Jézus elsõ lépéseit. Most õ az,
aki az utolsó lépéseit követi. Máriának Jézus
szenvedése fáj, Jézusnak pedig az, hogy Máriát szenvedni látja."
Add, Uram, hogy olyan gyermek lehessek,
mint Jézus és olyan szülõ, mint Mária.
5. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak
"Tanítványai már elhagyták, Péter háromszor
tagadta meg. Egy vadidegen segítségére szorul, aki a napi munka után fáradtan, a római
katonák által kényszerítve segíti vinni a keresztjét."
Uram, add, hogy a fáradtság, a kimerültség és
a közömbösség ne vegye el az erõmet, amikor valakinek a segítségemre van szüksége.
6. állomás: Veronika letörli kendõjével Jézus verítékét
"Milyen aprónak tûnõ segítség. Csak egy

megnedvesített kendõ. Jézusnak mégis nagyon sokat jelent, cserébe ott hagyja a vérével rajzolt arcmását."
Uram, néha egészen kis dolgokkal egészen
sokat tehetünk. Elég lenne egy kedves szó,
egy derûs mosoly, egy elnézõ tekintet. Add,
hogy keressem és kihasználjam az ilyen alkalmakat.
7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
"Jézus egyre gyengül. Újra megbotlik. Elesik."
Uram, vajon én Téged látlak-e az elesett emberekben vagy azt gondolom, hogy megérdemlik a sorsukat, és közömbösen elmegyek
mellettük?
8. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
"A síró asszonyok még nem értették, mirõl is
szól Jézus szenvedése. Jézus azt mondja nekik: "Ne engem sirassatok, hanem magatokat
és gyermekeiteket!"
Add, Uram, hogy megértsük, megbecsüljük
kereszted és szenvedésed értékét. Add, hogy
a szenvedõket ne csak szánjuk és sajnálkozzunk rajtuk, hanem próbáljunk módot találni
a segítségnyújtásra.
9. állomás: Jézus harmadszor esik a kereszt alatt
"Az utolsó lépések a legnehezebbek. A legmélyebb zuhanásból a legnehezebb felkelni.
Jézus ereje pedig az utolsó tartalékait járja."
Uram, köszönjük, hogy Te nem nézed, hányszor botlunk meg, hányszor esünk el, Te csak
azt nézed, hogy aztán felállunk, hogy Veled
tovább mehessünk.
10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
"Jézust utolsó "védelmétõl", a ruháitól is
megfosztják. Ott áll magányosan, megszégyenítve."
Uram, megjelenik-e a szemem elõtt ez a kép,
mikor kinevetek, megszólok, megbántok másokat? Tudom-e bennük a Te elesettségedet
látni?
11. állomás: Jézust rászögezik a keresztre
"Eddig a gyaloglás és a teher cipelése volt nehéz. Most éppen a mozdulatlanság lesz fájdalmassá. A szögek egyre mélyebben hasítanak Jézus kezébe és lábába."
Uram, ne engedd, hogy mély sebeket ejtsek
másokban olyan szögekkel, amelyeket már
csak nagyon nehezen lehet kihúzni, és a nyomuk örök sebhelyet hagyhat maguk után.
12. állomás: Jézus meghal a kereszten
"Elsötétült az ég. Vihar támadt. Csak ennyi
hallatszik a keresztfáról: "Istenem, Istenem,

miért hagytál el engem?"
Uram, hányszor feltettem már én is ezt a kérdést. Sokkal kisebb problémák kapcsán. Hol
voltak azok a Te kereszthalálodhoz képest?
Add, hogy el tudjam fogadni az akaratodat,
és hogy mindig érezni tudjam, hogy velem
vagy.
13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztrõl
"Jézus mozdulatlanul függ a kereszten,
amelyrõl aztán leveszik."
Uram, add, hogy én is azok közé a segítõ
szándékú emberek közé tudjak tartozni, akik
gyengédségükkel, odafigyelésükkel, gondoskodásukkal képesek mások szolgálatára.
14. állomás: Jézus testét a sírba helyezik
"Jézust eltemetik az Arimatei József által kölcsönadott sírba. Jézus szegényen élt és még
szegényebben halt meg érettünk."
Add, Uram, hogy megértsük, hogy a föld
minden kincse, a hírnév, a hatalom és a jólét
mit sem ér a mennyországhoz és az örök élethez képest.
Együtt próbáltunk lépdelni Veled végig ezen
a keresztúton. Add, hogy a feltámadás örömhíre irányítsa minden további lépésünket.

Hírek a Plébánia életébõl:
• Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti készületben hagyományos lelkigyakorlatunkat
Március 29. 30. és 31-én, este 18:00 órakor
tartjuk, Rostás Sándor verbita atya, misszionárius vezetésével. Az utolsó lelkigyakorlatos estén, szombaton kerül kiszolgáltatásra az idõs és beteg testvérek részére a
betegek kenete.

Kalendárium: 2012. március 15.
- április 15.
• Március 19.: Szent József ünnepe
• Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogaszszony, Laetare vasárnap
• Március29-31.:Nagyböjtilelkigyakorlat
• Április 1. VIRÁGVASÁRNAP: 10:30-kor
ünnepi nagymise, körmenet, Szt. Márk
Passió
• Április5.Nagycsütörtök:18 óra oltárfosztás, -mosás, virrasztás
• Április 6. Nagypénteki liturgia: 17:30-tól
keresztút, Szt. János Passió
• Április 7. Nagyszombat: Reggel 9 - tõl 13
óráig szentségimádás, gyóntatás. A szertartások este 19 órakor kezdõdnek: tûzszentelés,
feltámadási szertartás, gyertyás körmenet.
• Április8.:HÚSVÉRVASÁRNAP
• Április 9.: Húsvéthétfõ

2012. március

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

7. oldal

REF ORM ÁT USÉLET
Mátraháza
Családos csendes hétvége
lelki-alkalmon túl, kirándulni, szánkózni, sétálni, pihenni is volt lehetõségünk. Többen betegen mentünk fel
a hegyre, de gyógyultan értünk haza.
Miért volt jó? Mert megtapasztalhattuk a közösség összetartó erejét,
az imádságok meghallgatását, Isten
éltetõ szavát, bátorítását, a belsõ lelki erõ, a forráshoz való jutás örömét.
Így lett bennünk belsõ csend, és
találkozás.
"Csendesedjetekeléstudjátokmeg,
hogy én vagyok az Isten!"
Zsolt.46,11.

Talán ma kifejezetten érték a
csend, kifejezetten ritka és máshogy
értendõ, mint a régebbi korokban.
Mostanában a csend éjjel ér utol,
mert lehetünk egyedül is az otthonunkban, mégis jó magunkat körülvenni mindféle "hangokkal". A hangok jöjjenek az éteren át, a médiából, szóljon csak a tv, menjen a rádió, mert a világból érkezõ információra szükségünk van, éhezzük, várjuk, hátha egyszer megfordul a szokás és nem hallunk többé onnan
rosszakat. A remény is hajt, a keserûség is hajt, és a félelem is hajt, hogy
kell valami, ami miatt nem érezzük
magunkat egyedül. Ha más nem, akkor általunk megválasztott zene,
vagy a saját füttyszavunk munka
közben. A csend a szó szoros értelmében kiveszni tûnik. Még ha a tv-t,
rádiót kiiktatva is próbálunk meg
"csöndben lenni", akkor is ott dübö-

rögnek közelebbrõl vagy távolabbról
az autók, kenyeres-autók, kutyaugatás, felettünk szálló repülõk hangja.
A csönd ma már érték. Talán kicsit
félelmetes is, és talán lehet valaminek a születésének a helye, alkalma,
pillanata.
Református közösségünk egy kis
részével, harminc fõvel, gyerekekkel
és felnõttekkel együtt Mátraházára
mentünk el a Helvéciai reformátusokkal. A február utolsó hétvégéjének szép, meleg, tavaszi napjai oda
is elértek, bár még jócskán láttunk
havat. Csendesedni mentünk, fel a
hegyre, imádkozni, könyörögni, énekelni, megújulni, inni az "éltetõ forrásból", Isten Szentlelkével betelni.
S bár a fizikai csöndet a gyerekek
örömteli kacagása, viháncolása folyamatosan megtörte, de belül mégis
csönd volt, lelkiképpen. Örömteli,
békés és áldott volt a hétvége, négy

Hívogató alkalmainkra:
Istentisztelet - minden vasárnap 10
órakor, gyermek-istentisztelettel
Interaktív (zenés) Istentisztelet március 25. vasárnap 10 óra
Házi Istentisztelet - március 22. csütörtök, 15 óra
Bibliaóra, és imaközösség - minden
péntek 18 óra
Tavaszi nagytakarítás - március 31.
szombat
Virágvasárnap - április 1. vasárnap,
10 óra Istentisztelet
Húsvét ünnepe - április 8-9., úrvacsorás Istentiszteletek 10 órakor
Lelki beszélgetés - ha úgy érzi,
hogy szüksége lenne lelki beszélgetésre, vagy tanácsadásra, bátran keresse meg lelkipásztorunkat, Balázs
Hajnalka 70/9676480
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Táncosok Farsangi Bálja 2012.
Ismét nagy érdeklõdés övezte a
Szentkirályi Tánccsoport Farsangi Bálját.
Február 18-án a Sportcsarnok cirkuszi "jelmezbe" öltözött, majd kigyúltak a
színes fények és megkezdõdött a fergeteges karnevál.
A "Miénk ez a cirkusz" címû programban összesen hét csoport, több mint
110 táncos mutatta be tánctudását, hatalmas sikerrel. A porondmester köszöntése után felvonultak a cirkusz sztárjai:
balerina, hastáncos, bûvész, táncoló
medve, tigris, cowboyok és még sokan
mások. Porondra léptek a cirkusz her-

cegnõi, valamint Harry Potter és varázslótársai. A varázsdobozokból tündéri
táncoló manók bújtak elõ. Cirkuszunkban fellépett Tarzan és Jane idomított
majmaikkal, és természetesen a bohócok sem hiányozhattak. Csodálatos
fényjátékokkal kápráztatták el a közönséget a Falu zsonglõrjei, a JOV.
A jelmezfelvonuláson ötletesebbnél
ötletesebb jelmezek léptek színpadra: itt
volt a veresegyházi asszonykórus, egy
bárócsalád, Ali mama és a 40 rabló,
Bendegúz a banyával, Spongya Bob, sõt
még üzemanyagtöltõ állomás is … és
még sorolhatnám.

A fergeteges produkciók után a vendégek is táncra perdültek és folyt a mulatozás kivilágos-virradatig. Kaczor Feri
pedig nótáival még tovább fokozta a buli hangulatát.
A tombolasorsoláson rengeteg ajándék talált gazdára. Nagyon hálásak vagyunk a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülõknek, hogy minden évben
számíthatunk segítségükre!
Együtt mulatott a falu apraja-nagyja,
Hisz minden évben nagy buli a farsang farka!
SzentkirályiTánccsoport
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Beszéljünk róla!
Drogprevenciós elõadás az iskolában
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Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
március 15-i ünnepségét
2012. március 14-én,
szerdán 11 órakor
tarja a mûvelõdési házban.

Vér nélkül is
gyõzhetünk!
Minden szülõ aggódik és félelmet érez, ha arra gondol, meg tudjae védeni gyermekét a drogoktól. Természetesen pedagógus és szülõ egyaránt talál feladatot ezen a téren.

Molnár Ferenc, a kecskeméti Rév
Szolgálat munkatársa ezért elõször a
pedagógusokkal, majd a szülõkkel
beszélgetett errõl a témáról február
21-én az általános iskolában.

Segítsünk, ha tehetjük!
Kedves Olvasó! Felütötte a fejét a
szegénység az országban és településünkön is. Mindenki tehet azonban
valamit ez ellen, hiszen sokszor az
általunk már megunt vagy kidobásra
szánt dolgok jó szolgálatot tehetnek
még egy másik családnál.

A Családsegítõ Szolgálat továbbra is
elfogad ruhákat, háztartási eszközöket, szõnyeget, kályhát, építési anyagot - tulajdonképpen bármit -, ami
valahol feleslegesség vált. Az utóbbi
hónapokban kaptunk edényeket, televíziót, bútorokat, melyeket azon-

Farsangi mulatsággal ûztük el a telet
Február 23-án tartottak farsangi
mulatságot az iskolában. Miután elégett a télbanya, kezdetét vette a

mulatság. Elõször az osztályok mutatkoztak be színes mûsorokkal,
majd jöhetett a jelmezesek verse-

Alkalmikaraokecsapat

Megemlékezés a
6. osztály elõadásában.
Felkészítõ tanárok: Gyimesi
Réka, Lórné Molnár Tünde
Mindenkit szeretettel várunk!
Ünnepeljünk együtt!

nal tovább is tudtunk adni. Köszönet
azoknak az embereknek és családoknak, akik meghallották a segélykérõ
szót.
Továbbra is számítunk a falu lakosságának segítségére!
KatznéAlmásiZsuzsanna
SzentkirályiCsaládsegítõSzolgálat
76/445-040(aziskolában)
nye. Felvonult itt a Naprendszer, a
WC-csésze, a paradicsomleves és a
benzinkút is. A sok jelmez most is
szülõk munkáját dicsérte elsõsorban.

LiluésSebestyénBalázs
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Szentkiralyi: a piacvezetõ szerep töretlen
Hungarikumokegyüttmûködésétszorgalmazzaasikeresmagyarmárkaforgalmazója
2012. március 5., Szentkirály, Budapest
– Tavaly a hazai kiskereskedelmi ásványvízpiac az összesített forgalmak alapján menynyiségben 0,5%-ot, értékben pedig 4,7%-ot
növekedett az elõzõ évhez képest. A márkatermékeket gyártó vállalatok között értékben
– az ACNielsen kumulált vízpiaci adatai
alapján* – tartja piacvezetõ pozícióját a
Szentkirályi Ásványvíz Kft. A társaság 2011ben 6,05 milliárd forint árbevételt, és ezzel
13%-os növekedést ért el a bázis idõszakhoz
képest, 2012-re pedig 14%-os növekedést
tervez.
A HoReCa területén több sikert is el-

könyvelhet a Szentkirályi: saját kereskedelmi csapatának köszönhetõen az aktív, képviselõi által látogatott és vásárló boltszáma
117%-kal növekedett. A gasztro üveges termékek esetében az áremelés ellenére 19%-os
volumen-növekedést realizált literben, árbevételben pedig 46%-kal többet teljesített. A
gazdasági sikerek mellett újabb díjjal gazdagodott a márka: a 2012. évi SIAL d’fOr nemzetközi verseny magyarországi fordulóján a
Szentkirályi ásványvíz 1 literes kiszerelése
lett az alkoholmentes kategória gyõztese.
A hazai márkák összefogása érdekében a
társaság idén együttmûködéseket kezdemé-

nyez magyar cégekkel. A
Szentkirályi elsõként az
MVM Partner ZRt.-vel
fogott össze, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem és a megújuló energiák fontosságára.
„A nehéz gazdasági helyzet ellenére az
árbevétel és a volumen szerinti forgalmunkat
is tudtuk növelni. A márkára nézve ez igen jó
hír, ami elsõsorban a termékhez hûséges fogyasztóknak köszönhetõ“ – nyilatkozta Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft.
tulajdonos-ügyvezetõje.

TÁJÉKOZTATÓ A SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁSRÓL 1. RÉSZ
Szentkirályon, Lakiteleken, Tiszaalpáron,
Tiszaugon és Tiszakécskén 2008. május 1. óta a
sürgõsségi ellátást az
Emergency Service Kft. biztosítja, központi ügyelet formájában. A központi
ügyelet az érintett települések lakosságának folyamatos vagy meghatározott idõben történõ alapellátási szintû sürgõsségi
ellátása, a mentõszolgálattal együttmûködve.
A sürgõsségi ellátás módja: Tiszakécskén a rendelõben, vagy helyszíni ellátás
háznál, illetve mentés.
A rendelõbe érkezõ hívásokat az ügyeletes nõvér fogadja. Helyszíni ellátás csak
a súlyos állapotú, vagy mozgáskorlátozott
betegnél történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi szempontból nem megengedhetõ! A nagy távolságok miatt egy hívás akár 1-1,5 órát is igénybe vehet. Az
indokolatlan házhoz hívások tehát súlyosan veszélyeztetik a valóban rászoruló betegek ellátását! Amennyiben egyértelmû-

en hirtelen kialakuló súlyos tünetek, sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti a mentõszolgálathoz,
a 104-es segélyhívó számon. Ez a szám
bármikor használható, a mentésvezetõ
dönt a mentõkocsi indításáról vagy a feladat átadásáról az ügyeletnek.
A sürgõsségi ellátás érvényes TAJ kártyával vehetõ igénybe!
Házhoz telefonhívásra megyünk. Telefonon egészséggel kapcsolatos kérdések, problémák is felvethetõk. Telefonos
bejelentés során a nõvér vagy az orvos
több kérdést is feltesz a beteg feltalálási
helyével, a betegség kialakulásával és a
beteg állapotával kapcsolatban. Ne vegyék ezt idõpocsékolásnak, mert az információk alapvetõen szükségesek ahhoz,
hogy minden beteg az állapotának megfelelõen, mihamarabb ellátást kapjon. A bejelentõ együttmûködése, türelme alapvetõ
feltétele a szakszerû ellátásnak. Szükséges információk: a beteg neve, életkora,
tartózkodási helye, a beteg vagy a bejelentõ telefonszáma, a beteg panaszai.

Hálózat a közösségért
100 millió forinttal támogatja az EDF
DÉMÁSZ a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
hátralékkezelõ programját.
Az EDF DÉMÁSZ, mint felelõs villamosenergia-szolgáltató, elkötelezett a nehéz
anyagi körülmények között élõ fogyasztók
védelme mellett. Társaságunk célja segíteni,
hogy a villamosenergia-szolgáltatás, mint
alapvetõ szükséglet, a legszegényebb társadalmi csoportok számára is elérhetõ legyen. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2012 februárjában induló hátralékkezelõ programját 100
millió forinttal támogatja az EDF DÉMÁSZ.
A programban pályázati jelentkezés után
olyan - az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási terü-

letén élõ - családok vehetnek részt, amelyek
korábban hátralékot halmoztak fel, és az
áramszolgáltató már kikapcsolta a szolgáltatásból, vagy kikapcsolási értesítõt kaptak. A
támogatás olyanokon is segíthet, akik még
rendszeresen fizetik számlájukat, de szociális
helyzetük miatt védendõ fogyasztónak tekinthetõk. A felhalmozott hátralékok rendezéséhez a fogyasztók felelõs hozzáállása is szükséges, legalább 50% saját erõ mellé igényelhetnek támogatást tartozásaik kiegyenlítésére
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól. A közös
támogatási program kiemelt figyelmet fordít
arra is, hogy a szolgáltatásból történõ kikapcsolás késõbb is megelõzhetõ legyen, a támo-

A betegellátás sorrendje: ügyeleti idõben a betegellátás sürgõsségi sorrendben
történik! A sorrend felállítása az ügyeletes
orvos feladata. Mindig a legsúlyosabb állapotú beteg következik, akár a rendelõben, akár otthon tartózkodik. Elõfordulhat
tehát, hogy a rendelõben több beteg várakozik, az orvosnak mégis ki kell mennie
házhoz. Ez hosszabb várakozást eredményezhet a rendelõben. Célszerû rendelõbe
indulás elõtt telefonon érdeklõdni, hogy
rendelõi feladatot, vagy hívást lát el az orvos. (Lázas gyermek lázát otthon csillapítsuk, mérjük vissza a hõmérsékletét, kérdezzük meg a rendelõbe indulás elõtt,
van-e benn orvos, ill. mikor várható.)
Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a
háziorvosi rendelést! Azt javasoljuk, hogy
panaszaik jelentkezésekor mihamarabb,
lehetõleg a rendelési idõben forduljanak
háziorvosukhoz, hogy még a betegség korai szakaszában meg lehessen kezdeni a
részletes kivizsgálást és gyógykezelést.
Folytatjuk…

gatásban részesülõk egy csoportját ezért életvezetési tanácsokkal segítik, és takarékos villamosenergia-felhasználásra is tanítják, az
érintettek sorsát nyomon követik, hogy az
újabb eladósodás megelõzhetõ legyen.
A pályázatra jelentkezni elektronikus
úton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.maltai.hu) lehet február 15 után.
A szolgáltatásból már kikapcsolt, vagy más
okból internet kapcsolattal nem rendelkezõ
ügyfelek szociális intézmények vagy segélyszervezetek irodáiból is elküldhetik jelentkezésüket. A pályázaton nyertes fogyasztókkal
márciustól kezdõdõen szerzõdést köt a Máltai
Szeretetszolgálat, majd a legalább ötven százalékos önrész befizetését követõen a segélyszervezet kifizeti a tartozás fennmaradó részét.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Almaköntösben sült csirkemell grillezett almával
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, tengeri só, 20
dkg finomliszt vagy teljesõrlésû (Graham-liszt), 2
tojás, kb. 3 dl (lehetõleg alacsony zsírtartalmú), 1
evõkanálméz,õröltfahéj,õröltfehérbors,3közepesalma.Asütéshez:olaj.
Agrillezettalmához:4alma,1evõkanálméz
A csirkemellet megmossuk, leszárogatjuk, majd 8
vékonyabb szeletre vágjuk, kissé megsózzuk. Egyenként a lisztbe forgatjuk. A maradék lisztbõl a tojásokkal és a tejjel sûrû palacsintatésztát keverünk, kissé megsózzuk, a mézzel édesítjük, csipetnyi fahéjjal
és fehér borssal fûszerezzük, végül a megmosott, meghámozott és kicsumázott almát belereszeljük. A lisztezett hússzeleteket egyenként
ebbe az almás masszába mártjuk és egy nagy serpenyõben, ujjnyi közepesen forró olajban 5-6 perc alatt szép pirosasra sütjük, közben félidõbe megfordítjuk. Az olajból kiemeljük és konyhai papírtörlõre fektetve a felesleges zsiradékot leitatjuk róla. A grillezett almához az almákat kicsumázzuk, vékony cikkekre vágjuk, majd egy kevés mézzel
meglocsoljuk. Forró serpenyõben vagy rostlapon, éppen csak 1 evõkanálnyi olajon oldalanként 1 perc alatt megsütjük. Tálaláskor az almás
bundában sült csirkemelleket a grillezett almával és burgonyapürével
körítjük.

Csillagos égbolt márciusban
Alig pár nap, és ránk köszönt a
tavaszi napéjegyenlõség. Általában ez az idõpont március
20, vagy 21. A pontos idõpontot a csillagászok számolják
ki, tudományos mérések alapján. Ezen a napon a Nap keleten kel, és nyugaton nyugszik,
és a napszakok egyenlõk. Éltetõ Napunk ezen a napon lépi át
az egyenlítõt. Az északi féltekén beköszönt a tavasz, majd a
nyár. A déli féltekén viszont
õszbe, majd télbe fordul az
idõ. A langyos tavaszi esték
csalogatóak a csillagos égbolt
szemlélésére, hiszen látnivaló
van bõven, még talán látványosabb, mint februárban. A
nyugati égbolton látszólag rohamosan közeledig egymáshoz Naprendszerünk két fényes bolygója, a Jupiter, és a
Vénusz. A hónap vége felé
igen közel látszanak egymás-

hoz, és az új Hold sarló alakja
tovább fokozza a látványt. A
Vénusz csak 650 km-rel kisebb a Földnél. Akár 40 millió
km-re közelítheti meg Földünket. Felszíne szilárd, azonban,
felszíni hõmérséklete eléri
465C-fokot. A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója, átmérõje 11-szer nagyobb a Földnél. Gáz összetétele hasonló a Napéhoz. Távolsága a Naptól 650 millió
km körül van. A keleti égbolton estétõl vöröses színben
tündöklik a Mars. Színét a felszínét borító vörös por réteg
adja. Távolsága a naptól 228
millió kilométer. Egyébként a
harcias Mars istenrõl elnevezett bolygó alig nagyobb Holdunknál. Kedves Olvasó! Ha
többet szeretne tudni a bolygókról, látogassa csillagász
klubunk foglalkozásait. V.F.

Anyakönyvihírek
Elhunyt:
Geschitz József
Poór József
Faragó Imre

élt 61 évet
élt 59 évet
élt 67 évet
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FEBRuÁR IDÕJÁRÁSA
A népi megfigyelések beigazolódásának sorozatát "éltük" át
ezen a télen. A Pál-forduló, a medve visszabúvása, a Mátyás-nap,
mind, mind a természethez közel élõ emberek évszázados megfigyelésén alapszik. A Pál-fordulói hideg alig mérséklõdött a hónap
elejére, pedig ennyi is elég lett volna a télbõl. Nem addig a' Tél
gazda! Február 8-án ismét erõs támadást intézett, többször -20 C
körüli hõmérséklettel, hóval. Enyhülést csak a Mátyás nap hozott,
a várt tavasz reményével. Csak reménykedni lehet, hogy a hideg
miatt nem szólaltak meg kedvenc madaraink, a pacsirták. Vagy
már kívánságból sem lehet hallani a fülünknek oly kedves madárdalt? A hónap utolsó napján megérkezett a várt, jó irányba forduló változás. A mellékelt fotón jól látható az éles hõmérsékleti határ. (A fotó a WWW.idõkép.hu oldalról készült.) Míg reggel 7
órakor nálunk 8C-ra emelkedett a hõmérséklet, az alig 25 km-re
lévõ Cibakházán csak 0 fok volt. A mezõgazdaságra ideális idõjárás ritkán adódik, mert ami jó az egyik növénynek az nem biztos, hogy jó a másiknak. Végül is elmondhatjuk, hogy egy ideális
tél volt, persze a hideget senki nem szereti, még ha rövid ideig tart
is. A hazai állat- és növényvilágunk általában nem károsodott. A
szõlõt ért esetleges károsodást csak késõbb tudjuk laboratórium
nélkül megállapítani. A rendszeresített mûvelési mód lehetõséget
biztosít -16C alatti hõmérséklet alatt a fagykárra. Persze a hõmérséklet még nem minden. A állatvilágból elsõsorban a gyenge, beteg példányok pusztultak el, ezzel is erõsítve fajuk ellenálló képességét. Csak titkon lehet remélni, hogy egyes melegebb éghajlatról bevándorolt fajoknak elvette a "kedvét" a hideg. Ide lehet
sorolni a kukorica bogarat, a keleti gyümölcs molyt, narancslegyet, járványokat okozó trópusi szúnyog fajokat. A gyomnövények közül a fenyércirok kiirtására viszont ideális volt az idõ,
persze, ha elvégeztük az õszi mélyszántást, és a gyom áttelelõ
gyökérképletei a talajfelszín közelébe kerültek. Csapadékviszonyok: 3-án 6,3mm, 4-én 6,5mm, 5-én 1,8mm, 12-én 0,8mm, 15én 0,8mm, 17-én 2,6mm, 28-án 2,2mm. Összesen februárban: 21
mm. A sokévi átlag 32 mm. A talajban bõven van hely a csapadéknak, hiszen a nyugvó vízszint 255 cm-re van a talajfelszíntõl.
Nagyon úgy látszik, az idén megint a takarékos vízgazdálkodásra
kell berendezkednünk.
Vecsei

Emlékezés

Gömöri Balázs
7. évfordulójára
„Tudod,drágaédesapám,
Az,akinekbánatavan,
Mindenreggelkönnyesszemmelébred.
Énisezértsírokannyit,
MertfelednisosemtudlakTéged.
Márhétéve,hogyelmentél,
Márcsakálmunkbanlátunk.
Messzeútramentél.
Onnancsakvisszanéznilehet,
Mertvisszafeléutatépítenielfeledtek.
Dehamégislenneegyfénysugár,
Amicsakvisszafelévezet,
Ugye,édesapám,hazajönnél,
SletörölnédarcunkrólazÉrtedhullókönnyeket?
Mikormajdmiisrátérünkerreazútra,
Gyereelénk,hogytalálkozzunkújra.“

Szeretõcsaládod

Családi ház sürgõsen eladó Szentkirályon a
Dózsa György u. 16. alatt. É: 0670/882-7051.

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.
Azirodanyitvatartása: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

Közlemény!
Hulladékszállítás 2012. március 15e helyett - az ünnepre való tekintettel
- 2012. március 17-én szombaton!
ABács-KiskunMegyeiKormányhivatalMunkaügyi
KözpontTiszakécskeiKirendeltsége

OKJ-s Targoncavezetõ
+ emelõgépkezelõ
+ NKH gépkezelõ
képzést tervez indítani

Csillagász szakkör Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Mûvelõdési házban.
Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmekkel
és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklõdõvel.
Márciusi idõpontok: 09-én, pénteken, este 5
órától.
Áprilisi idõpontok: 06-án és 20-án, pénteken, este 6 órától.
Minden érdeklõdõt várok a Mûvelõdési Házban.

SzakállNorbert

Felhívás!
Pszichiátriaiszerekviselkedési
problémákra?

A képzés helyszíne: Tiszakécske
A képzés idõtartama: 2012. 04. 02. - 2012. 05. 12.
A képzésben való részvétel feltételei:
• regisztrált álláskeresõ
• betöltött 18. életév,
• 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• vezetõi engedély
Vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló
igazolás megléte.
Vizsgarészek: gyakorlati, szóbeli.

Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési
rendellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
ér zi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím:

1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu

Könnyûgépkezelõ képesítéssel betölthetõ munkakörök:
• targoncavezetõ,
• raktári munkás,
• anyagmozgató,

A felvételi tájékoztató, majd a tesztírás
és egyéni elbeszélgetés tervezett ideje:
2012. március 20. 10,00 óra
JELENTKEZÉS A KIRENDELTSÉG
INFORMÁCIÓJÁBAN

Tiszakécske, Béke u. 116.
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