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Köszönjük a támogatást!

8. osztályosok keringőt táncoltak a bálon
A Szentkirályi Általános Iskola Szülői Munkaközössége január 12-én rendezte hagyományos pótszilveszteri bálját.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki részvételével, tombolafelajánlásával vagy pártolójegy vásárlásával,
illetve a szervezésben nyújtott segítségével hozzájárult a bál sikeréhez. Köszönettel: iskolai SZMK
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Álmom a CSALÁD

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének „Álmom a CSALÁD” című
projekt rendezvénysorozata januárban is folytatódott Szentkirályon. A programon belül működő klubfoglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, ahová továbbra is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Folytatás a 3. oldalon.
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A képviselő-testület január 28-ai ülésén történt
A képviselő-testület január 28-án tartotta
idei első ülését. A napirendek között szerepelt
a Tiszakécske és Térsége Belsőellenőrzési
Társulás megszüntetése, a Tiszakécske és
Térsége Szociális Feladatellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása, a
tornacsarnok gondnoki állásra beérkezett
pályázatok elbírálása, a tornacsarnok házirendjének módosítása, tájékoztató a településfejlesztő elmúlt évi tevékenységéről, szoboradományozáshoz hozzájárulás, önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítás. Az
ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után a polgármester arról tájékoztatott, hogy a tiszakécskei
mikrotérségen belül három társulás működött. Közülük a Pedagógiai Szakszolgálat
feladatellátó társulást előző ülésünkön szüntettük meg, a belső ellenőrzés ellátására
létrehozott társulással kapcsolatban az előterjesztés ugyanezt tartalmazza. Az önkormányzatoknak továbbra is kötelező feladata
a belső kontrollrendszer működtetése, aminek egyik eleme a belső ellenőrzésről való
gondoskodás. Ezt azonban a központi költségvetés a többcélú társulásokon keresztül
külön juttatással nem támogatja, így egyszerűbb a településeknek külön-külön szerződni a képesítési előírásoknak megfelelő belső
ellenőrrel. A képviselő-testület egyetértett a
társulás megszüntetésével.
Ezt követően a Tiszakécske és Térsége
Szociális Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítására került sor.
A polgármester előterjesztésében elmondta,
hogy önkormányzatunk ezen a területen a
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgálat fenntartásában érintett. Ezekre a feladatokra eddig kapott a tiszakécskei mikrotársulás
központi alapnormatívát, a többcélú társuláson keresztül kiegészítő normatívát, valamint
a többcélú társulás általános kiegészítő támogatását. A törvény ugyan kötelező feladatként
az étkeztetést és a házi segítségnyújtást sorolja fel – a családsegítést csak kétezer lakos
fölött – ám előírja azt is, hogy gondoskodni
kell a családsegítéshez való hozzáférés biztosításáról. A gyermekjóléti szolgálat felállítása és működtetése szintén kötelező ellátás.
Településünkön a családsegítés ellátása napi
2 órában, a gyermekjóléti szolgálat biztosítása napi 4 órában történik, melyet két helybeli
dolgozó végez. Kettejük havi bére járulékokkal kb. 130 ezer forint, amelynek fedezetét a központi alapnormatíva és a kiegészítő normatíva jórészt kiadja. Tekintettel
azonban a többcélú társulás megszűnésére,
Tiszakécske nem merte leigényelni ezeket
a támogatásokat, és azok pótigényére csak
áprilisban van lehetőség, legfeljebb a folyó
év első felére. A két dolgozó juttatását addig
kellene önkormányzatunknak megelőlegezni. A képviselő-testület jóváhagyta az erre
vonatkozó megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerint.

Ismét napirendre került a tornacsarnok
gondnoki állásra beérkezett pályázatok elbírálása, mivel a decemberi ülésen megválasztott személy időközben visszalépett. Az
állásra 2 pályázat érkezett. Titkos szavazással, már az első fordulóban a képviselőtestület Ádámné Csordás Juditot választotta
meg a feladat ellátására.
A képviselő-testület módosította a
Tornacsarnok Házirendjét, melynek eredményeként az általános iskolások szülői
felügyelet nélkül 18 óráig látogathatják a
tornacsarnokot. Az oktatási idő a hét minden
oktatási napján 7,30 és 16,00 óra közötti
időtartam. A használati díj mértéke: 8 fő
alatt csoportonként 2.000.- Ft/óra, legalább
8 fős csoportoknál személyenként 200.- Ft/
óra, a báli rendezvények idejére 1.000.- Ft/
óra, de legfeljebb 40.000.- Ft – a közoktatási
intézmények, illetve a tánccsoport által szervezett bálak kivételével.
A hatodik napirendi pont keretében
Kutasi Ferenc településfejlesztő beszámolt
az elmúlt évi munkájáról. Elmondta, hogy
a 2012-es év gazdag pályázati lehetőségeit
alaposan megszűrve és sok kínálkozó forrást ki nem használva is elmondható, hogy
eredményes pályázati tevékenységet folytattunk az elmúlt évben. Kizárólag csak önerő
nélküli, vagy csekély önerőt igénylő fejlesztésekbe vágtunk bele, melyek azonban
az utófinanszírozás miatt így is jelentősen
megterhelik a költségvetést. Meghatározó
és új vonás volt a Belügyminisztérium révén
megszerezhető források (sportcsarnok-felújítás, iskolai és művelődési házi kazánok)
kihasználása, mely új alapokra helyezi az
önkormányzat energiagazdálkodását is. Új
elemként megjelent egy pályázatíró cég,
mely 3 önkormányzati és egy iskolai nagy
értékű TÁMOP-os projektet indított el. 2012
végén megszűnt a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás, mely eddig egyéb funkcióin túl fontos kapcsolattartó, koordináló
szerepet látott el a térség településeinek fejlesztésében. A társulás egykori munkaszervezete (Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület) működik továbbra is. Új kapcsolatok építése indokolt azonban a területfejlesztés szereplői felé, melynek elsősorban a
járási és a megyei szint adhat terepet. 2013.
év fő fejlesztési feladatának a munkahelyteremtést, a gazdasági potenciál és az önfenntartás erősítését tartja. Erőforrásainkat erre
koncentrálva egyebek között szeretne egy
feldolgozó kisüzem létesítésére pályázni a
tanyaprogram keretén belül. Ez új szemléletet és valószínűleg új szervezeti hátteret (önkormányzati cég) is fog feltételezni,
mely a zajló közigazgatási és egyéb átalakítások mellett 2013-ra is izgalmas évet ígér
önkormányzatunk számára. Beszámolójának
további részében részletesen ismertette az év folyamán végzett önkormányzati
munkákat (Hírmondóba cikkek készítése,

adatszolgáltatások, előterjesztések készítése, önkormányzati intézmények és egyéb
szervezetek munkájának segítése, pályázatírás, pályázat megvalósítás, utógondozás:
erdőtelepítés ügyintézése, tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztése, helyi piac létesítése, építő közösségek projekt előkészítés,
megvalósítás, stb. Ismertette továbbá a kistérségi munkákat: kistérségi tanyafejlesztési
program előkészítése, Területfejlesztési Terv
felülvizsgálatának előkészítése, kistérségi
kiadvány népszerűsítése, pályázatok, cikkek
írása, előterjesztés készítése, részvétel a
Társulási Tanács ülésein, szakdolgozatokban segítségnyújtás, pályázati tanácsadás,
rendezvényeken, képzéseken való részvétel.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az idén Szentkirályszabadja
ad helyet a Szent Király Szövetség találkozójának. Ennek kapcsán merült fel, hogy
a Szövetség Királyszentistván településnek adományozzon Szent István szobrot.
Településünk az előző évben 200 ezer forinttal járult hozzá a költségekhez. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette,
de a támogatásról a költségvetési kilátások
ismeretében dönt majd.
Tájékoztatott arról is, hogy a folyamatban lévő uniós pályázataink megkövetelik,
hogy önkormányzatunk a vonatkozó törvények figyelembevételével Esélyegyenlőségi
Tervet készítsen és valósítson meg. Az előző
évekhez hasonlóan az elkészített programot
a képviselő-testületnek felül kell vizsgálni,
és aktualizálni kell. A képviselő-testület az
idei évre vonatkozó Tervet egyhangúlag
elfogadta. A képviselőtagok megkapták az
önkormányzat forgalomképes és korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyonáról szóló
kimutatást, kérve a hasznosításra vonatkozó
javaslataikat.
Az ülés végén a képviselőtagok részéről az alábbiak hangzottak el: A lakosság
részéről többen nehezményezték a szilárdhulladék kéthetenkénti ürítését. A temetőben
egyre több a régi sírkő a konténer mellett,
annak elszállítása indokolt lenne. A sírok
körül olyan nagy területfoglalások vannak,
amellyel már balesetveszélyes helyzeteket
teremtenek. Erre érdemes lenne odafigyelni.
A belterületi járdák sok helyen különféle
növényekkel be vannak nőve, nem lehet
rajtuk közlekedni. Fel kell szólítani az érintetteket azok rendbetételére. A Községháza
melletti buszváró nagyon elhanyagolt állapotban van, arra is kellene valami megoldást
találni. A polgármester válaszában elmondta, hogy a szilárdhulladék hetenkénti ürítésének az idei évre megállapított begyűjtési
és kezelési díj mellett semmi esélyét nem
látja, de kéthetenként nemcsak a 80 literes
kuka mennyiségű szemetet viszik el, hanem
a kuka mellé kirakott zsákos szemetet is.
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Tanfolyamok – rendezvények

Családokat segítő programok – szolgáltatások

A német klubot kedd esténként tartjuk, ahol
a résztvevők németül tanulhatnak. A havonta
megrendezésre kerülő Főző klub iránt is egyre
nagyobb az érdeklődés. Január 22-én Balázs
Hajnalka ismertette kedvelt rozskenyér receptjét és bemutatta, hogyan kell kenyérsütő géppel elkészíteni a kenyeret. A hangulat nagyon
jó volt, többen recepteket és tapasztalatokat
cseréltek egymással, miközben zakuszkás pirítóst eszegettek. A Kézműves kör 3 alkalommal került megrendezésre január hónapban.
A résztvevők horgolhattak, illetve egy zsebkendőtartó és egy kifordítható bevásárló táska
készítésének technikáját is elsajátíthatták. A
kéthetente szerda délelőttönként megrendezésre kerülő Baba-mama körre is egyre többen
hozzák el babájukat. A Művelődési Ház irodája ekkor megtelik gyermekjátékkal és vidám
babákkal, anyukákkal, nagymamákkal.
Párkapcsolat témakörben tartott előadásokat
Balázs Hajnalka. Az előadások vidám hangulatban teltek, melyek végén a résztvevők
kötetlenül beszélgettek egymással. Amíg a
kisgyermekes szülők az előadást hallgatták,

gyermekeikre Hunyadiné Bimbó Mária vigyázott a Faluházban kialakított Játszósarokban.
Az alábbi ingyenes képzésekre, tréningekre
továbbra is lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat megtalálják a Művelődési Házban, vagy
Kutasiné Kullai Ilona (70/953-7181; kullai.
ilona@gmail.com) helyi szervezőnél. A tanfolyamok pontos kezdési időpontját csak akkor
tudjuk szervezni, ha legalább 15 fő jelentkezik
egy konkrét képzésre, tréningre, ezért lehetőleg minél korábban adják le jelentkezési lapjukat. A jelentkezési lapra írják rá, hogy mely
napokon, napszakban lenne megfelelő Önnek
a képzés. Képzések: - Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, baleset-megelőzés - 30
óra; -Családi napközi vezetői – 40 óra; - Házi
gyermekfelügyelői (gyermekek gondozása,
ellátása, nevelése) – 26 óra; - Informatikai
képzés (alapszintű Internet felhasználás) – 30
óra; - Vállalkozási ismeretek – 20 óra. Tréningek: - Hatékony kommunikáció (konfliktuskezelés) – 20 óra; - Szakmai készségfejlesztés
(önismereti tréning) – 20 óra; - Munkaerő piaci alapkészségek fejlesztése (önéletrajz, állásinterjú) – 20 óra. Programjainkra mindenkit
szeretettel várunk!

Álmom a CSALÁD 2013. február programok - Szentkirály

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Nem lesz gáz,
ha nem lesz gáz!
Az elmúlt év ősze óta két nagyobb beruházás kertében zajlik a nagy önkormányzati intézmények fűtési rendszereinek
földgázról faaprítékra történő átállítása
Szentkirályon. Az első lépésre az 5/2012.
(III.1.) BM rendelet nyújtott lehetőséget,
melynek 5 millió Ft-os támogatásából az
általános iskola kazánházába a két gáztüzelésű kazán kiváltásra került két (1 db
100 kW-os és 1 db 35 kW-os) Biottomat
faaprítékos tüzelésű biomassza kazánnal.
Ezek a kazánok automata tüzelőanyag
kitárolókkal ellátottak, 90 %-os hatásfokkal működnek, füstgázventillátorosak,
automatikus hőcserélő, tisztító-pernyeleválasztó és hamuzó rendszerrel, valamint biztonsági termosztáttal rendelkeznek. A két kazán kapacitásában nem
csak az iskola hőigényét képes ellátni,
de alkalmas a Sportcsarnok által igényelt
hőmennyiség megtermelésére is. Kiépítésre került ezért egy a talajban vezetett
szigetelt hővezeték, mely ráköti a kazánokat a Sportcsarnok fűtési rendszerére
is. Ez a távhő vezeték és a kazánok szerelvényezése további 4 millió Ft önerő
felhasználását igényeli még. A rendszer
várhatóan február első napjaiban kerül
beüzemelésre. Hasonló rendszerben, de
már a Kazánprogram 2012. keretén belül valósul meg a Művelődési Ház és az
Óvoda fűtéskorszerűsítése is. Ebben az
esetben a Művelődési ház kazánházába
kerül beállításra egy nagy teljesítményű
(100 kW) faapríték tüzelésű, automatizált
kazán, melyről egy kb. 40 m hosszú távfűtő vezetékkel az Óvoda épülete is fűthető. Itt a beüzemelés február közepére
várható. Ennek a programnak része még
két fő 12 hónapon át történő foglalkoztatása, a faapríték előállítására és a kazánok
tüzelő-anyag tárolóinak feltöltésére. Így
összesen ez utóbbi program megvalósítása kb. 9,4 millió Ft-ba kerül, melyet
teljes egészében állami támogatásból finanszírozunk. A fejlesztések elődleges
célja természetesen a tetemes fűtési költség csökkentése, de ezen jóval túlmutatva
szeretnénk az önfenntartásra, öngondoskodásra való törekvés jegyében a felhasználandó tüzelőanyagot (faaprítékot) helyben előállítva tovább fokozni a település
önfenntartó képességét. Reméljük, hogy
hosszú távon ezt az elvet nem csak az önkormányzat intézményei esetében tudjuk
megvalósítani, hanem néhány nagyobb
program indításával a jövőben a lakosság
körében is terjeszteni tudjuk.
- kut -
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Szent István király édesanyja

Sajnos az átlagos olvasó keveset tud első királyunk környezetében élő családtagjairól. Pedig édesanyja, aki Erdélyből érkezett, valamint
felesége Gizella német származású hercegnő,
igen nagy hatással voltak István fejlődésére, illetve emberi jellemvonásainak kiteljesedésére.
ISTVÁN ÉDESANYJA,
Sarolt fejedelemné.
Gyula, Erdélyi vajda már 995-ben megkeresztelkedett Konstantinápolyban. Tehát Ő
a görögkeleti vallást választotta. Keresztapja
VII. Bíborban született Konstantin császár
volt. Gyula vezér keletről hívta be országrészébe a hittérítőket. Hierothaos atya vállalta
Gyula gyermekeinek nevelését, és hitoktatását. Gyula Erdélyi vezér lánya volt Sarolt,
aki messze földön kitűnt szépségével, dacosságával, és szilaj természetével. Géza fejedelem házasságával is bizonyítani akarta, hogy

Újra itthon ...
„Őrizzük, tartsuk fenn emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy elvesszenek és
ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a
jelen és kétesebb a jövő!”
Ipolyi Arnold fenti sorai jutottak eszembe
– miközben régi emlékképek tárultak föl bennem – amikor egy munkanapján nyugdíjba vonuló tanyagondnokunk kísérőjéül szegődtem.
Harminc éve kerültem Lászlófalvára a helyi
termelőszövetkezetbe agronómusként. A Dunántúl lankás-dombos tájai után, újszerűen
hatott rám az ismeretlen puszta síksága és az
elszórtan elhelyezkedő tanyasi gazdaságok
látványa. Minden idegen volt, a táj és az itt
élő emberek is. Kis idő elteltével megismertem az itt lakókat, aztán néhány eltévedés után
lassan-lassan alábbhagyott az „ugyan most
éppen hol vagyok?” érzése is.
A tsz-ben eltöltött 11 év alatt sárdagonyázásban és homokbuckákkal való küzdésben egyaránt volt részem, amit hol motorral, hol fogattal, hol pedig autóval próbáltam legyűrni.
Sok szép emléket őrzök azokból az időkből,
amikor még jóval több lakott tanya volt a
pusztában, bennük szelíd békességben élő,
szorgalmas, munkájukat szerető emberekkel.
Mindennapi tevékenységem során gyakran
jártam náluk ügyes bajos dolgaikat intézve, így
rövidesen bizalmukba fogadtak, megosztották
örömüket és bánatukat. Élmény maradt az aratások sajátos hangulata, amelyben a kemény
munka fáradalmát oldotta az a vidám légkör,
ami a tarlón, a gépek árnyékában elköltött közös ebédek alkalmával nyilvánult meg. Aztán
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szoros kapcsolatot akar kiépíteni az erdélyi
fejedelemmel, Gyulával. A házassági alku
idején Sarolt tíz éves lehetett. A tárgyaló felek vállalták azt, hogy a két dinasztia veszély
esetén köteles támogatni a másik családot.
Sarolt, görög szerzetesek kíséretében érkezett Magyarországra. Az ifjú fejedelemné
Veszprémben latin körkápolnát létesített, és
görög rendházat alapított. Adományokkal
igyekezett az egy Isten szellemében egyensúlyt tartani görögök és latinok között. Sarolt
fejedelemasszony biztatta Gézát, hogy keresse a kapcsolatot a nyugati kereszténységgel.
A fejedelem 937-ben végre rászánta magát a
cselekvésre. Főrangú magyar urakat küldött
Ottó császárhoz, kérve Őt, küldjön hittérítőket a magyarokhoz. Passauból jöttek a fejedelem udvarába a papok, és a szerzetesek.
Rövidesen meg is lett ennek az eredménye,

hiszen Géza és családja új hitre tért. Természetesen Sarolt is serénykedett a cél érdekében. Megszületett lányai és a fiú is a latin
vallást vette fel. Vajk, a kereszténységben az
István nevet kapta. Sarolt tetteivel is bizonyította, hogy a kereszténység mindkét irányzatát fontosnak tartotta, benne természetesen a
kultúra, a civilizáció, és a politika is szerepet
játszott. Hozzá a bizánci szellemvilág ált közelebb, mégis szorgalmazta a két egyház kapcsolatát. A német egyházi krónikaszerző, így
méltatta Sarolt érdemeit: „Vezetése alatt kezdődött meg a kereszténység Géza fejedelem
hazájában”. Férjével döntöttek arról is, hogy
német hercegnő legyen István fiuk felesége.
Géza halála után Sarolt vérfertőző házasság,
paráznaság kényszerítésével vádolta holtában is Koppány vezért! Nehezen élte meg,
két gyermekkorú unokájának halálát, és azt,
hogy fia száműzte Erdélyből a lázadó Gyula
családját.		
Kenyeres Dénes

feltörtek szomorú emlékek is, amelyeket hozzám közelálló, kedves ismerőseim elvesztése
okozott. Talán soha olyan kátyús nem volt a
dűlőút, soha nem volt még olyan sűrű a köd
és gyorsan múló az idő, mint azon a hajnalon,
amikor rohantam mentőt hívni egy bácsihoz,
aki kegyetlen bűncselekmény áldozata lett.
Mára megváltozott a táj és megváltoztak a
tanyasi emberek is. Átalakultak a mindennapjaik, szokásaik, zárkózottabbá, kevésbé befogadóvá váltak. A tanyáknak csak egy részében
folyik termelő tevékenység, pedig a tanyához
kapcsolódó gazdaság ma is magában hordozza
legalább az önellátás lehetőségét. A tanyavilág másik részén segítségre, ellátásra szoruló,
gazdálkodásra már nem képes idős emberek
élnek. A környék megüresedő tanyáit gyakran
az olcsóbb élet reményében a városokból kitelepülők vásárolják fel, akik évek múlva egyre
szegényebben tengetik mindennapjaikat, hiszen aki sohasem gazdálkodott, az nem boldogul ebben az embert próbáló környezetben.
Számos tanyahelyről már csak az egykori kert
maradványa, az árválkodó kútágas, az elvadult
gyümölcsösök és az istállók helyén embermagasságig felnövő gaz tanúskodik.
A tanyagondnoki állást azért pályáztam
meg, mert hivatásnak tartom azt. Hitem szerint a tanyagondnok a közösségért, a közösséget alkotó emberekért végzi munkáját.
Feladatköre szerteágazó és a váratlan
helyzetekhez is igazodó. Abban segít, amiben
tud: ebédet szállít, bevásárol, gyógyszert írat,
orvoshoz visz, ügyet intéz és nem utolsó sorban meghallgat és beszélget Mindenkivel….
hiszen gyakran ő jelenti a tanyán lakók egyetlen kapcsolatát a külvilággal.

Egyéni elképzeléseim közé tartozik
a falukép folyamatos
javítása is a település-fenntartási munkát
végzők bevonásával,
melyhez végzettségem
és sok éves szakmai
tapasztalatom kiváló
alapot teremt. Célom
az is, hogy a településen megtermelt
javakból minél több
kerüljön a helyi piacra és a közétkeztetésbe.
Ez lehetőséget adna a közfoglalkoztatottak
bevonására az önellátó gazdálkodásba, valamint a helyi termelőkkel való együttműködés
kialakítására és továbbfejlesztésére, a faluközösségünk tagjait összekötő szálak erősítésére
ezen a módon is.
Az utóbbi 19 évben többek között szociálisan hátrányos helyzetű emberek mezőgazdasági jellegű oktatását végeztem, részben cigány nemzetiséghez tartozókkal és börtönben
elítéltekkel foglalkoztam. Feladataim komplex és önálló munkavégzést igényeltek, ahol
az empátia, a szociális érzékenység és a szervezőkészség elengedhetetlen kellékek voltak.
Örülök, hogy munkába állás előtt betekinthettem a jelenlegi tanyagondnok munkájába.
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy
feladatomat a legjobb helytállással végezzem,
azoknak az embereknek a szolgálatában, akiknek erre van szükségük. Szolgálatomat 2013.
február 18-tól látom el.
Kovácsné Lázár Ilona
70/977-8287

Ezen a télen is tűzifa akció

Az elmúlt év őszén ismét lehetőség nyílt szociális tűzifa pályázati formában történő igénylésére. Önkormányzatunk élt a lehetőséggel,
és pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Az elbírálás során Szentkirály 38 köbméter kedvezményes tűzifa-vásárlásra kapott
lehetőséget. Január hónapban saját szállító eszközzel a közeli Nyárlőrinci Állami Erdőgazdaságból lett elszállítva a sokak számára pótolhatatlan téli tüzelő. További segítséget kaptak a nagyrészt idős, magányos rászorultak azzal, hogy vágott faként kapták, kapják a tüzelőt. Az
igénylésnél kikötés, hogy egy családból csak egy személy kérhet „szociális” tüzelőt, melynek mennyisége maximálisan 1 köbméter.
-szerk-
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garabonciás diák
Ezerhatszáztizenhárom II. rész
Bethlen Gábor személyében gyakorlott
katona és katonai vezető, Erdélyt mindenkor
szívügyének tekintő, a maga hasznának mindig elébe helyező, töretlen református hitű,
komoly erkölcsű fejedelem került Erdély
élére. Tizenhárom évesen, árva gyermekként
került apródsorba, s később is magányos
maradt. „Bethlennél az egyedülvalóság tudatosan választott életforma is, a gyermekkori adottság öntudatos felvállalása, és ebből
kifolyólag gyönyörködés is az egyedüliség,
az önállóság erejében. … nagy mértékben
önmaga volt egész országának lelke, gondolkozó agya és cselekvő keze, … személyes
ügye és akciója volt a törvényhozás, külügy, hadügy, pénzügy, igazságügy, vallásügy, kultúra, ipar és kereskedelem.” – írja
róla Makkai Sándor 1929-ben, a Bethlenről
írott Egyedül (Bethlen Gábor lelki arca)
című értekezésében. Nem túlzás tehát, hogy
Erdély aranykorának emlegetik kortársaik, s
későbbiek a Bethlen Gábor fejedelemségének
idejét (1613-1629), majd az azt követő újabb
közel húsz esztendőt, 1630-1648 között,
midőn I. Rákóczi György fejedelemsége alatt
virult Erdély. A közjóért tenni tudó és szándékozó protestáns szellemiség, műveltség,
kormányzóképesség a török s a német között
is – a két pogány között – elérhette a békés
évtizedeket.
„Bethlen Gábor lelki arcának élete történetében való megfigyelése arra az eredményre vezetett, hogy benne a nagy életerőnek az
egész nemzet szolgálatába állítását lássuk és
becsüljük meg. Annak a kivételes nagyságú,
őserejű energiának, mely benne megnyilatkozott, etikai értékét az méri, hogy megtalálta
az önérvényesülésnek hozzá egyedül méltó
formáját: a nemzete jövendőjéért való teljes
fenntartás nélküli odaadást.
Ebben a szolgálatban a mód egészen
egyéni volt: fokozatos, egyre kiterjedőbb, s
a végén teljes azonosulás a nemzettel, saját
életének állammá való kiszélesítése által.
Az árva, jelentéktelen és tudatlan gyermek,

miközben magát az élet csúcsára küzdi fel,
ráismer arra, hogy nemzetének egésze is
árva, jelentéktelen és tudatlan a nemzetek
nagy versenyében, s hogy ő, mint ennek
a nemzetnek képviselője, kell hogy életének tanulságait a nagy egészre kiterjesztő
munkával egész nemzete számára gyümölcsöztesse. Az árva, jelentéktelen és tudatlan
gyermek életcélja önmagára nézve az önállóság, a jólét és a műveltség hatalmának
megszerzése volt. De ugyanezt a célt kellett
az árva, jelentéktelen és tudatlan nemzetre
nézve is megvalósítania, s Bethlen Gábor
mély meggyőződéssel látta egyéni sorsának
és nemzete sorsának azonosságát, s azt a
köteleztetést, hogy a maga életküzdelmét a
nemzet életharcává kell kollektivizálnia és
kiszélesítenie, s nemzetével együtt, teljes
egységben kell az életcsúcsra való fölemelkedést kiküzdenie. Így lett Bethlen Gábor
sorsa a magyar nemzeté, és a magyar nemzet
sorsa Bethlen Gáboré.”- írja még róla Makkai
Sándor. 1622-ben Gyulafehérvárott bőkezű
adományokkal és kiváló oktatókkal akadémiát alapított, amely 1662-ben Nagyenyedre
költözött át, s máig működik, tanító- és óvónőképzőként, s református főgimnáziumként;
2003-ban Magyar Örökség díjban részesülve,
Bethlen Gábor Kollégium név alatt.
Búcsúzzunk azokkal a gondolatokkal,
miket az Ördögszekér c. regényben adott
Makkai Bethlen Gábor szájába, ma is tanulságosak és megfogadásra méltóak:
„A magunk lelkének nem vagyunk igaz
bírái s ismerői, vagy csak igen nehezen. Kivált
ha a lélek nem együgyű s nagyratermett.
Mondok egyet. Legnagyobb baj, ha nem
ismerjük önlelkünk mértékeit s másokéval
akarjuk mérni. Nagy baj; minden lélek egyetlen csodája Istennek s van lélek, kinek az,
ami másra, közönségesre nézve a legnagyobb
bűn, csak lépcső, hogy jobb útba vagy magasabbra térjen.”
Békesség veletek. A kő marad. Bethlen
Gábor emlékezete örök.
--bor--

Gondnok váltás a sportcsarnok élén
László Benjamin nyugdíjba vonulásával, Önkormányzatunk pályázatot írt ki a
sportcsarnok gondnoki állásának betöltésére. A pályázat alapján képviselő testületünk Ádámné Csordás Judit választása mellett döntött. Judit többek között
az alábbi gondolatokat írta pályázatában.
„15 éve állandó lakosa vagyok Szentkirálynak és érettségi bizonyítványt szereztem. Véleményem szerint, nagy értéke a falunak a sportcsarnok, melynek
adottságait minél jobban a hasznunkra
lehetne fordítani. Fontosnak tartom a helyi fiatalok összefogását különböző sport
rendezvények keretei között, együttmű-

ködve a környező települések egyesületeivel. Továbbá lényeges lenne támogatni többféle sportág népszerűsítését. Jó
lenne megmozgatni a középkorúakat is
pl: újra szervezni a női kézilabda csapatot. Az iskolával jó a kapcsolatom, ismerem az iskolai sporttevékenykedéseket,
ami elősegítené a további együttműködést. Többek között ezekkel az elképzelésekkel szeretnék hozzájárulni a község
sportéletének fellendítéséhez. Várom a
lakossági ötleteket a sportcsarnok minél
szélesebb körű kihasználására, sportolási lehetőségek bővítésére. Elérhetőségem 06 20 2030 556.”
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Szinte naponta vesszük észre, hogy
hosszabbodnak a napok, megmozdul a
természet. A cinegék hallatják párkereső
éneküket. A hónap közepétől érkeznek
az első délre költözött madarak. Puszták nélkülözhetetlen énekese a pacsirta
a hónap nevezetes napja körül, 19-én
Zsuzsánna napján szólal meg. Ez idő tájt
érkeznek a barázdabillegetők. Sajnos ma
már a pacsirta szinte teljesen eltűnt térségünkből a bíbicekkel, a nagygodákkal,
a tőkés récékkel, a szélkiáltókkal együtt.
A sort hosszan lehetne sorolni. Eltűnésük okát elsősorban az emberi tevékenykedésre lehet fogni. Egyszerűen elpusztítottuk élőhelyeiket. A vizes területek
kiszáradásával a ragadozók könnyebben
kifoszthatják a fészküket. A kis létszámú
madárkolóniák nem tudják megvédeni
fészkelő helyeiket. A hónapnak több nevezetes napja is van. Elsőként 2-a, amely
a medvék időjós tehetségéről híres. Az
idén bizony nem látták meg árnyékukat.
Ebből lehet következtetni, hogy a télnek
nemsokára vége. Szintén nevezetes a
Mátyás-nap. Hívják jégtörő Mátyásnak
is. Ha nem talál, mármint jeget, akkor
csinál. Időjárásunk, és környezetünk
megváltozásával, no meg az egyre pontosabbá váló meteorológiai prognózisok
következtében elhalványulnak a népi
következtetések. Ehhez még hozzá kell
tenni, hogy a modern gazdálkodás nem
hagyatkozhat a népi megfigyelésekre.
V.F.

Szaúd-Arábia Szentkirályi
ásványvizet importál az
Arab-Magyar Gazdasági
Fórum közreműködésével
Megszületett az első exkluzív megállapodás 2013. január 31., BudapestSzentkirály
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. együttműködési megállapodást írt alá egy
szaúd-arábiai befektetői csoporttal ma
a Vidékfejlesztési Minisztériumban,
Budai Gyula parlamenti államtitkár jelenlétében. Az első szaúdi megrendelés 10 konténer Szentkirályi szénsavmentes ásványvízre szól. A prémium
kategóriás magyar terméket az arab
ország 5 csillagos szállodáiban, helyi
szupermarketeiben és repülők fedélzetén értékesíti majd, kizárólagos joggal.
A cég a Közel-Keletre 2013-ban 1 millió
liter ásványvíz szállítását tervezi, amelynek nagy része várhatóan Szaúd-Arábiába fog eljutni.
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KATOLIKUS ÉLET
Egy kis pénzügy
A szerződéseket régen kézfogással pecsételték meg, ebből származik a kezes elnevezés. Nagy
kockázat esetén az is előfordult,
hogy a hitelező külön kezest kért
az adósától.
De mit tehet azután a kezes, ha
kifizette az adós helyett a tartozást?
Mi vagyunk ugyanis Istennek
az adósai, akik reménytelenül,
megfizethetetlenül, jóvátehetetlenül el vagyunk adósodva Istennel
szemben. Bűneink, egész életünk
adósságfelhalmozás, hiszen mi
csak feléljük mindazt, amit Istentől
kaptunk. Isten mindezért felelősségre von, mindennel elszámoltat minket az utolsó napon. De
Isten olyan Isten, aki nem akarja
a bűnös halálát, hanem azt akarja,
hogy megtérjen és éljen. És ezért
elengedi a megfizethetetlen adósságot, megbocsájtja a bűnt. Jézus
Krisztus kezességet vállalt értünk
és Isten őrajta, a kezesen hajtotta be a mi adósságunkat. Jézus
az életével fizetett azért, hogy mi
életben maradhassunk. Azért, hogy
mi, ne ítélettel, hanem elengedett
adósságal, kiegyenlített számlával,
bocsánatot nyerve mehessünk el a
számonkérésről.
Milyen is hát az élet a bűnbocsánat után?
Legelőször azt mondanám, hogy
hálás élet. Elfelejtheti-e valaki azt,
ha megbocsátottak neki, ha szeretettel válaszoltak az ő gonoszságára, ha jóval fizettek neki a rosszért?
Elfelejtheti valaki azt, hogy a kezese fizette meg az ő tartozását, mert
ő képtelen volt fizetni? Elfelejtheti
valaki, hogy tiszta lapot, újrakez-

dés lehetőségét kapott? Ugyanígy,
elfelejtheti-e valaki, hogy Jézus
az életével egyenlítette ki az ő
élete számláját Istennel szemben?
Elfelejtheti-e valaki, hogy megszabadult múltjának terhétől, priuszától, és új életlehetőséget kapott
Jézus által? Legyen hálás az életed, és ne legyen egyetlen nap
sem, amelyen ne adnál hálát Jézus
keresztjéért!
Azután a bűnbocsánatot nyert
élet Istent szerető élet. Ha már
jóvátenni nem tudom mindazt, amivel őt megbántottam, szomorítottam, ha már visszafizetni nem tudtam, amivel tartam neki, legalább
ezután igyekezzek azon, hogy
szerető gyermeke legyek. Hogy a
kedvében járjak, hogy engedelmeskedjem neki, hogy ha látja az életemet, ne elszomorodjon, hanem
elmosolyodjon. Ez az istenfélő élet.
Istent félni nem azt jelenti, hogy
félek tőle, félek a haragjától, a büntetéstől, hanem azt jelenti: olyan
nagyon szeretem Istent, hogy félek
magamtól, meg ne bántsam Őt.
Harmadszor, a bűnbocsánatot
nyert élet megbocsátó élet. Aki vette
a kegyelmet, az maga is kegyelmes legyen a másik emberhez. Ne
követeld másokon az adósságukat.
Ne akard érvényesíteni vélt, vagy
valós igazságodat. Bocsáss meg
azoknak, akik vétkeztek ellened,
ahogyan neked is megbocsátott az
Isten. Nemcsak Isten bocsánatától
esik el az, aki nem bocsát meg
embertársának, hanem egy végtelenül nagy élménytől, boldogságtól
és örömtől is. Mert megbocsátani
mindig sokkal nagyobb örömmel,
békességgel jár, mint behajtani az
adósságot, elégtételt venni másokon. Nem attól leszünk szegényeb-

bek, amit mások nem adnak meg
nekünk, hanem attól, amit mi nem
adunk meg nekik!
Negyedszer a bűnbocsánatot
nyert élet feltűnő élet. Úgy értem
ezt, hogy feltűnik másoknak, a szűkebb és a tágabb környezetnek.
Hogyne tűnne fel egy olyan élet,
amelyik nyugodt, megelégedett,
kiegyensúlyozott. Hogyne tűnne
fel, ha valaki nem követelőző, nem
erőszakos, nem önző, hanem békülékeny, nagyvonalú, megértő, megbocsátó, mások érdekeit figyelembe vevő.
És végül, ötödször: a bűnbocsánatot nyert élet félelem nélküli
élet. Nem fél már semmitől, nem
fél a végső számadástól, a haláltól
sem, hiszen már túl van a számadáson, már benne van a kegyelemben. Nem kell attól tartania,
vajon mi lesz, megkegyelmez-e az
Isten, mert tudja: már megkegyelmezett. Aki vette Isten kegyelmét
Jézusban, annak sem itt a földön,
ebben az életben, sem a halál után
nem kell semmitől félnie.
(http://www.kereszteny.hu/preka/
view.php?ID=detail&PID=50)
Hírek a Plébánia életéből:
Keresztút: Hamvazószerda után
egészen Húsvét ünnepéig minden pénteken este 5 órakor
Keresztúti áhítatra várjuk a kedves
Testvéreket.
Kalendárium: 2013. február 15.
- március 15.
Február 17.: Nagyböjt első vasárnapja
Március 4.: boldog Meszlényi
Zoltán vértanú püspök
Március 15. nemzeti ünnep.
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REFORMÁTUS ÉLET
„Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek!”
Bátorításra, megértésre, együttérzésre megtetézett mértékkel szükségünk
van mindannyiunknak. Minden emberi
rohanásunkban, pénz utáni hajszánkban, fáradtságunkban, családunk féltésében ott van a vágy valami szebb,
jobb, békésebb világ után.
Ez a világ nem hull magától az égből az ölünkbe, el kell kérni azt, nyitottá kell rá válni, akarni kell, és naponta
meg kell hozni a döntést Mellette.
Szeretettel köszöntelek a Szentkirályi Református Egyházközség nevében! Balázs Hajnalka, mint a gyülekezet lelkipásztora, tisztemnél és
felelősségemnél fogva szólok most az
újság lapjairól hozzád!
Köszöntelek Isten áldásával és kegyelmével!
Őszintén imádkozom érted és családodért, hogy megérintse a szíved Isten, és
elfogadd Jézus ajándékát, önmagát!
Fogadd szeretettel meghívásunkat

gyülekezeti közösségünkbe, alkalmainkra!
Találkozunk-e? Rajtad áll! Isten azt
kérdezi: miért nem érzed, hogy szükséged van rám? Miért nem kellek neked? – kérdezi az Úr, a teremtő Isten.
De nem csak Istennek hiányzol, hanem
a gyülekezeti közösségnek is.
A templom, a gyülekezet ajtaja nyitva
áll, szeretettel vár ott Jézus, és mi is.
Gyülekezetünk célja:
Küldetésünk, hogy Istent imádjuk, dicsérjük egy erős és összetartó közösségben, ahol szeretetben szolgálunk
egymás felé – a lelki fejlődés által, illetve mások felé – az evangélium megosztásával.
Alkalmaink lehetőségek az Istennel és
egymással való közösség megismerésére és befogadására.
A mi Istenünk szeretetével hívunk és

várunk alkalmainkra:
Istentiszteletek - vasárnap 10 óra
Interaktív Istentiszteletek – havonta,
vasárnap 10 óra, gyermekmegőrzés
Február 24. – Evangélizáció
Gyermek-istentiszteletek – minden vasárnap a 10 órai Istentisztelettel párhuzamosan, kivéve interaktív alkalmak
(ott: gyermekmegőrzés)
Evangélizációs hét -február 18-24.
18 óra, vendég-igehirdetők szolgálnak
Bibliaóra - szerda 18 óra, február 13
Filmklub: március 6. szerda 18 óra
– Tökéletes idegen
Házi Istentisztelet – havonta csütörtök 15
óra, Kincsesné Juliska néni otthonában
Február 21. Közös Bibliaóra
Február 13. szerda 18 óra – Kerekegyháza, Magyarné Balogh Erzsébet
Családi nap – június 9. vasárnap
Közös Gyülekezeti Hétvége - június
21-23.,Fülöpháza

Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal
a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Közös
Önkormányzati Hivatal Aljegyzői munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony határozatlan
időtartamú, teljes munkaidős vezetői megbízás.
A munkavégzés helye: 6031 Szentkirály,
Kossuth Lajos utca 13., és 6064 Tiszaug,
Rákóczi Ferenc út 51.
Főbb tevékenységi körök: A jegyző
helyettesítése és a jegyző által meghatározott aljegyzői és egyéb feladatok ellátása.
A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, igazgatásszervezői vagy államés jogtudományi doktori képesítés vagy
okleveles közigazgatási menedzser szak-

képesítés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
- Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
jegyzői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítést
igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik, továbbá három hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
február 13.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályi
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6031 Szentkirály,
Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 199/2013.,
valamint a munkakör megnevezését:
Aljegyző.
A pályázatokat a jegyző javaslatára
Szentkirály és Tiszaug Község polgármestere bírálják el. A pályázat kiírója a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja. A munkáltató a betöltendő
állás tekintetében 4 hónap próbaidő kikötésével él.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Gombosné dr. Lipka Klaudia
jegyző nyújt, a 76/597-013 -os telefonszámon.

8. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2013. február

Változások a közoktatásban
avagy, alkalom arra, hogy beszéljük iskolánkról
Az utóbbi hetekben nagyon sokat lehetett
hallani tévében, rádióban az oktatás átszervezéséről, az iskolák állami átvételéről.
Mennyiben érinti ez a mi iskolánkat, diákjainkat és nem utolsó sorban a pedagógusokat? Katzné Almási Zsuzsanna igazgatót
kérdeztem.
- Sajnos sok kérdésre mi, igazgatók sem
kapunk azonnal választ. Minden iskolában
megszokott rendszere volt az adminisztrációnak, a helyettesítésnek, a különféle
elszámolásoknak. A tiszakécskei tankerülthez rajtunk kívül Lakitelek, Tiszaalpár
és Tiszakécske tartozik. Most egységes
rendszer van kialakulóban, például mindegyik iskola pedagógusa ugyanolyan
formában kérhet utazási költségtérítést.
Természetesen sok a bizonytalanság, és
elég adminisztratívnak tűnik számomra a
rendszer. Például ha farsangi cukorkát és
tortát akarunk venni a gyerekeknek, vagy
sportverseny nevezési díját kellene befizetni, Tiszakécskére kell átmennem engedélyeztetni, de az is lehet, hogy erre csak a
budapesti központ adhatna engedélyt.(Így
aztán nem kérünk ilyeneket, egyelőre
megoldjuk másként.) Egyébként is most
elég sokat kell Tiszakécskére utazni, tartok tőle, hogy ez így is marad. Az iskola
működtetését a szentkirályi önkormányzat
vállalta, ahonnan továbbra is minden segítséget megkapunk, amit köszönünk. A gyerekek utaztatása a kisbusszal így továbbra
is megoldott.
- Mit éreznek a gyerekek és a pedagógusok
az új köznevelési törvény bevezetéséből?
- A törvény hozta változások fokozatosan
kerülnek bevezetésre. A mindennapos testnevelés bevezetése már mindenütt megtörtént 1., 5. és 9. osztályban. Az erkölcstan
oktatása például jövő szeptembertől indul,
de új pedagógiai programot is kell készíteni, változnak egyes tantárgyak óraszámai,
választható lesz az egész napos oktatás. Az
óvoda már 3 éves kortól kötelező lesz, és
a tankötelezettség 16 éves korig tart. Sok
szép dologról olvasni a törvényben, de én
aggódom, hogy lesz-e pénz is ezek megvalósítására. Jó lenne pedagógiai asszisztenst,
pszichológust alkalmazni, lovasiskolába,
erdei iskolába vinni a gyerekeket állami
pénzen, de ez számomra nagyon távolinak
tűnik.
Hogyan érzik magukat a pedagógusok?
Dolgozunk és reménykedünk. Szerintünk
eddig sem volt pazarlás az oktatásban,
legalábbis nem ezen a szinten. Minket
nem kérdeztek meg, hogy akarunk-e „nem
szakrendszerű” és „kompetenciaalapú” oktatást, de csináltuk, mert kellett, és így kap-

hattunk több pénzt. Ugyanakkor láttuk a
szaktanácsadók és tanszerkereskedők felé
áramló milliókat. Pedig amikor Pásztorné
Margó 40 évvel ezelőtt elvitt bennünket a
Kerekes-tanyára, hogy ott a kertben nézhessük meg a gyümölcsfák termését, az
is kompetenciaalapú oktatás volt. Ingyen.
Egyéként a „jó pedagógus” fogalma nem
változott annyit ezalatt a 40 év alatt, mint
az oktatást érintő törvények és rendeletek.
A pedagógusokat nagy változások érintik
2013 szeptemberétől. Több lesz az iskolában töltött munkaidő, az új életpályamodell bevezetése pedig nemcsak fizetésemelést jelent, hanem komoly minősítési
eljárást, vizsgát is.
- Mit üzen a kisgyermekes vagy családot
tervező fiataloknak? Lesz oktatás Szentkirályon?
- Amíg lesz gyermek is, igen. A törvény
kimondja, hogy első osztályt indítani kell
már 8 szülő kérése esetén, vagyis a létszámmal még nincsenek gondok, de ez
csak az alsó tagozatra vonatkozik. Az
kellene, hogy több gyerek szülessen, és
a szentkirályiaknak természetes legyen,
hogy gyermekük a községi iskolában jár.
A szentkirályi gyereknek jó, ha vannak
szentkirályi barátai, és nemcsak a kocsi ablakából ismeri a falut. Jó az, ha a mi falusi
színpadunkon zenél, karácsonyi műsorban szerepel, vagyis köztünk él. Felvételi
eredményeink azt mutatják, bármelyik középiskolába felveszik a szentkirályi gyerekeket, de persze tanulni mindenütt kell.
Amikor kirándulunk, táborozunk, mindig
dicsérik gyerekeinket amiatt, hogy tudnak
viselkedni, tudnak köszönni. Amikor mi
kritizáljuk a gyerekeket, hogy nem tudnak
viselkedni, nem köszönnek, káromkodnak,
akkor kicsit önmagunkat is kritizáljuk. Régen elképzelhetetlen volt, hogy egy ballagási műsort, esküvőt, netán búcsúi misét
valaki végigbeszélgessen. Most sajnos ez
már szinte természetes. El kell gondolkodni, milyen mintát látnak a gyerekeink.
De ez már egy másik történet.
Gyerekein életéért, jövőjéért mindannyian
felelősek vagyunk.
Néhány szentkirályi fiatalt arról kérdeztem, hogyan emlékszik vissza régi iskolájára, és mi van velük, mit csinálnak most.
Kasza Nelli:
Tanulmányaim során sehol nem éreztem
hátrányát annak, hogy vidéki vagyok.
Gimnáziumban még érdekesnek, különlegesnek találták, Pesten fel sem tűnik
senkinek, mert relatíve sokan vagyunk.

Az, hogy egy kis faluból származom, csak
előnyömre vált, ugyanis jóval többet tudok
a „világról”, amit mások könyvekből nem
tanulhatnak meg. Ez bizonyos szempontból erősít is, a kitörés vágya hihetetlenül
ambiciózussá teheti az embert.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem
nemzetközi tanulmányok alapszak másodéves hallgatója vagyok, amely széleskörű
tudást kínál nemzetközi jogi, közgazdasági, diplomáciatörténeti ismeretekből.
Most januárban tettem felsőfokú spanyol
gazdasági szaknyelvvizsgát. Emellett tagja
vagyok a Bolyai Önképző Műhely Junior
évfolyamának, ami egy egyetemközi szakkollégium.
1998 és 2006 között jártam a Szentkirályi
Általános Iskolába, vannak rossz emlékeim is, amelynek oka leginkább a gyermeki
gonoszság, de ezt nem kell bemutatnom a
pedagógusoknak. Kedvenc tantárgyaim a
magyar és az angol voltak, de ez a gimnáziumban változott. Ekkor még nem igazán
éreztem a tanulás súlyát, vagy azt, hogy ez
bármit is nyújthat a jövőben, egyszerűen
csak könnyedén ment, alig tanultam.
Amikor elérkezett az a pillanat, hogy el
kellett döntenem, hogy merre tovább,
egyértelmű volt, hogy Kecskemét egyik
legjobb gimnáziumába szeretnék felvételt
nyerni. Így végül a Bolyai János Gimnázium spanyol-magyar két tannyelvű tagozatába nyertem felvételt. Tény, hogy nem
volt egyszerű ez az öt év, de ez egyikünket sem zavarta, tombolt bennünk a versenyszellem. Az iskolaváltást egy kisebb
szellemi felüdülésnek éreztem. 2011-ben
érettségiztem kitűnő bizonyítvánnyal, egy
spanyol OKTV 14. hely, egy felsőfokú
spanyol, és egy középfokú angol nyelvvizsga birtokában.
Az egyetem mellett most egy weblapfordító cég marketing csoportjában is dolgozom, és alkalmanként fordítok is (főként
angolról spanyolra).
Jövőbeni terveim között szerepel, hogy
a következő őszi félévet Mexikóban töltsem az Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey nevű egyetem
chihuahua-i campusán. Biztos eredményeket csak márciusban tesznek közzé.
Tanácsként annyit tudnék megfogalmazni,
hogy mindig legyen a fiatalok előtt egy cél,
amit ne veszítsenek szem elől, mert fontos
tudni, hogy hová tart az ember, de az is
lényeges, hogy ne felejtse el, honnan jött,
mert az még több pluszt ad ahhoz, hogy
kivé válik. Nem szabad feladni az első
bökkenő után, hanem folytatni kell, és sohasem háríthatjuk másra a felelősséget.
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Rohács Zsuzsa:
Ha visszaemlékszem az általános iskolára, nagyon jó volt, hogy minden évben,
az osztálykirándulások mellett egyéb, az
egész iskolai közösséget felölelő kirándulások is voltak, ahol az osztálytársak
mellett az iskola többi tanulójával is megismerkedhettünk, közös élményeket szerezhettünk. A kirándulások mellett az iskola délutánonként is szervezett különféle
programokat, amelyek ingyenesek voltak
és hasznos időtöltést jelentettek. Középiskolába Kecskeméten, a Katona József
Gimnáziumba emelt szintű matek osztályba jártam, amihez jó alapot jelentett az általános iskolában megszerzett tudás. Mindig
a matematika volt a kedvenc tantárgyam.
A bekerüléshez egy általános felvételit és
egy emelt szintű történelem felvételit is
kellett teljesíteni, aminek eredményeképpen a legjobb 20 között jutottam be az évfolyamom tanulói közé. Ez az eredmény
is mutatja, hogy semmilyen hátrányt nem
szenvedtem azzal, hogy az általános iskola
éveit egy falusi iskolában töltöttem. Mind
a középiskolában, mind pedig az egyetemen hasznosíthattam az általános iskolai
alapokat. Úgy gondolom, megfelelő alaptudást szereztem a Szentkirályi Általános
Iskolában és nem indultam hátránnyal a
városi diákokkal szemben, sőt...
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán tanulok jelenleg
pénzügy és számvitel szakon. Előtte szereztem OKJ-s képesítést, szintén Pécsen,
pénzügyi szakügyintéző szakon. Sikeres
német középfokú nyelvvizsgát is tettem és
a felsőfokú tanulmányok alatt minden félévben jogosult voltam/vagyok tanulmányi
ösztöndíjra.
Tanulással és szorgalommal mindent el lehet érni, és egyáltalán nem az számít, hogy
az ember falusi vagy városi iskolából indul-e el.
Egyetem sikeres elvégzése, felsőfokú
nyelvvizsga és a diploma megszerzése után
a képesítésemnek megfelelő biztos, stabil,
jól fizető munkahely megszerzése a célom,
legszívesebben Budapesten…
Pekár Renáta:
1996-tól -2004-ig jártam a Szentkirályi Általános Iskolába. Felejthetetlenek maradtak számomra a történelem órák, melyeket
Zanáné Ilonka néni tartott, a földrajz és
biológia órák, amikről eszembe jut Ökrész
Pista bácsi, aki egy hosszú pálca segítségével vezetett be minket a földrészek világába és biológia órán gyakori vendégünk volt
„Samu” a csontváz, aki jól szemléltette az
emberi test felépítését. Ferenczy Zoli bácsival pedig gyakran azon elmélkedtünk,
hogy mi lehet a „táblán túl”. Ezen kívül
örök emlékként élnek bennem az osztálykirándulások, melyek alkalmával új tájakat
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ismerhettünk meg, közelebb kerültünk egymáshoz és még inkább megismerhettük pedagógusainkat. (Azért is emlékszem ezekre
vissza szívesen, mert sajnos középiskolában nem voltunk egy osztálykiránduláson
sem). És természetesen élményt jelentettek
számomra a Gyermekfesztiválok, melyeket Takácsné Mártika néni szervezett, itt
sok új barátság született. Összességében
nagyon szerettem a Szentkirályi Általános
Iskolába járni, mai napig a barátaim többsége az iskolában szövődött barátságokból
maradtak meg.
2004-2008 között a Lestár Péter Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolát
látogattam. Itt nem volt olyan összetartó
osztályközösségünk, amit sajnáltam is.
Szakközépiskolás éveim alatt többször előfordult, hogy a volt iskolámba látogattam
vissza, ahol mindig szívesen és örömmel
fogadtak volt pedagógusaim.
Ezt követően 2008-tól -2011-ig a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar óvodapedagógus szakára
jártam. A felsőfokú oktatás és intézmény
már egészen más, mint az általános iskolai
vagy szakközépiskolai. A tanárokkal nem
volt annyira közvetlen a kapcsolatunk, előfordult, hogy egy tanár/tanárnő egy féléven
keresztül tanított, ezért sokszor a nevük
felidézése problémát okoz(ott). Jelenleg a
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar csecsemő-és kisgyermeknevelő szakát látogatom,
ahol júniusban fogok végezni.
A tanulmányaim alatt sohasem éreztem,
illetve éreztették velem annak hátrányát,
hogy faluból származom, sőt, sok esetben
előnyét tapasztaltam. Mondok egy példát:
jól érzéssel töltött el, amikor különböző
szokásokat tőlem hallottak először a csoporttársaim (ha az ember bal szeme viszket, az örömet jelent).
Távolabbi céljaimat tekintve szeretnék
Szentkirályon vagy a környéken dolgozni,
illetve a későbbiekben szívesen letelepednék saját családommal a faluban.
A fiatalabb diákoknak azt tudom tanácsolni, hogy bátran merjenek világot látni, mert
biztosan helyt tudnak állni mindenhol. Úgy
gondolom, hogy a beilleszkedés, feladat
vagy munkakör teljesítése nem attól függ,
hogy faluból vagy városból származunk,
hanem sokkal inkább az egyén személyiségétől, szociális kompetenciáitól.
Takács Renáta:
1998-ban léptem át először a Szentkirályi Általános Iskola kapuját, majd 2006ban búcsúztam el kis falusi iskolámtól.
Iskolás életem első nyolc éve hamar elszaladt, azonban ezalatt számtalan élménnyel
és tudással gazdagodtam. A fordított napok, a bolond ballagás, a március 15-ei
megemlékezések, a színházi előadások, a
kézilabda edzések, az erdélyi mesemon-
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dóverseny, a farsangi műsorok, a gyerekcsoportos táncpróbák, a papírgyűjtés, a jó
hangulatú és mindig izgalommal teli nyári
táborozások csak töredékei annak a rengeteg kedves emléknek, melyek hirtelen
eszembe jutnak régi iskolámra visszagondolván. Ezek között talán az olaszországi utazás az első, amikor is a Comenius
program keretén belül egy egész hetet
tölthettünk a szicíliai Palermóban. A vidámságon és a sok színes programon kívül eszembe jutnak kedvenc tanóráim és
tanáraim is. Közülük Zanáné Ilonka néni
volt az, aki igazán megszerettette velem a
történelmet, az éneket és a zenélést. S ha
már a zenélést említettem, nem maradhatnak ki kedvenc zongoratanáraim, a Kati
„nénik” sem, kikkel még ma is szívesen
emlékezünk vissza az együtt töltött zongorás évekre. Nem beszélve a jó hangulatú „családias” szolfézsórákról Laczkó
János bácsival. A Szentkirályi Általános
Iskola után a Kecskeméti Katona József
Gimnázium általános tagozatára nyertem
felvételt. Bár eleinte meg kellett küzdenem a kemény elvárásokkal, mégis úgy
éreztem semmivel sem nehezebb ez számomra, mint a városi iskolákból érkezett
osztálytársaimnak. Sőt egy kis szorgalommal és igyekezettel hamar felzárkóztam
az osztály legjobbjai közé. A szigorú elvárásokat könnyen teljesítettem. Semmivel
sem tudtam kevesebbet, mint a többi diák,
sőt irodalomból és történelemből kiemelkedően teljesítettem, 2010-ben kiválóan
érettségiztem.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző harmadéves,
végzős andragógia szakos hallgatója vagyok. A 2012-es Tudományos Diákköri
Konferencián tudományos dolgozatomat
bemutatva 2. helyen jutottam tovább a
2013-ban megrendezésre kerülő országos
fordulóra.
A fiatalabbaknak azt tanácsolom: becsüljétek meg és élvezzétek, hogy falusi iskolába
jártok, ahol olyan közvetlenséget és olyan
személyes élményeket szerezhettek, melyekből később csak kevesebb fog jutni.
Célom a jövőre nézve továbbfolytatni
andragógiai tanulmányaimat, hogy a felnőttképzés mesterévé válva kerülhessek
a munkaerőpiacra, s helyezkedhessek el
szakmámban, a művelődésszervezés és
felnőttképzés területén.
Végül pedig szeretném megköszönni, hogy
egyike lehetek azoknak, akit felkértek egy
ilyen nagyszerű feladatra. Igazán jólesett
visszaemlékezni diákéveimre, s közben rájönni arra, hogy milyen igaz az a gondolat,
hogy az ember valóban csak utólag tudja
igazán értékelni a vele történteket, s azt
mondani, hogy igen, már tényleg elértem
valamit az életemben.
-szerk-
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Óvodánk első féléve

Hagyományosnak mondható programjaink sora a szeptemberi „Szüreti hét”-tel indult,
idén is nagy sikert aratva a gyermekeink körében. Minden év elején megrendezésre kerül
a „Családi nap”, ami alkalmas arra, hogy a
csapat egy kicsit „összekovácsolódjon”, főleg az új kiscsoportosok, szüleik, óvónénik és
dadusok. Nevelési programunkban fontos szerepet kapnak a különböző világnapok. „Zenei
Világnap”, „Kézmosás Világnapja”. Igyekszünk megismertetni a gyermekekkel ezen
események fontosságát, jelentőségét. Természetesen minden ovis csoportunkban megrendeztük a nagysikerű „Pizsama partit” és a
„Mosolynapot”. Míg az előbbin az árnyjátéké,
diavetítésé, párnacsatáé volt a főszerep, addig
az utóbbin „kötelező” volt a jókedv. Meghívott vendégünk - Ricsi Bohóc - mellett nehéz
is lett volna rosszkedvűnek lenni!
Az év vége közeledtével megtartottuk
szezonális programjainkat is. „Tök jó hét”,
Mikulás és a Karácsony. A szeretet ünnepére
való felkészülést segítette Szutorné Mariann
(könyvtáros néni), aki tartalmas, komplex foglalkozást tartott gyermekeinknek. Nagy sikert
aratott a résztvevők körében az adventi készülődés, ahol a gyermekek és a szülők együtt

Figyelem!
2013. január 1-jével, illetve 2013. február
1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Fönyr.) módosító 355/2012.
(XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A módosított jogszabályok rendelkezéseinek
megismeréséhez az alábbi összefoglaló nyújt
segítséget.
1. A földhasználók azonosító adatainak
kötelező bejelentése. A Tft. 2013. február
1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a
földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G.
§ (1) bekezdése értelmében a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett magánszemély
földhasználónak a személyi azonosítóját
és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai
azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. Ezen rendelkezés azokra
a földhasználókra vonatkozik, akik 2012.
december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek
2013. március 30. napjáig a „földhasználati
azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni
kell magánszemély földhasználó esetében
a személyi azonosítót és lakcímet igazo-

készíthettek el karácsonyi díszeket, mécses
tartókat. Az „Egészség héten” meglátogatott
minket egy fogorvos néni, aki megmutatta a
helyes fogmosási technikát, majd játékos keretek között elmagyarázta a szájban szorgoskodó fognyűvő manók, rossz bacik és jó bacik
„munkáját”. A hét második felében az egészséges életmóddal ismertettük meg az ovisokat. Gyümölcs- és zöldségsalátát készítettünk,
zöldséget pároltunk, az évszaknak megfelelően öltözködtünk, fokozott figyelmet fordítottunk a tisztálkodás szabályainak betartására.
Tiszakécskén mesemondó délutánra voltak hivatalosak ovisaink, ahol nagy sikerrel
mondták el meséjüket, nagyon büszkék vagyunk rájuk! Ezen ötletet tovább gondolva,
megszerveztük a „Magyar Népmese hetét”,

ahol bármelyik kisgyermek készülhetett és
felvidíthatta az ovinkban vendégeskedő „Szomorú Királyt” a meséjével. Természetesen a
szorgalmas alattvalók jutalma nem maradt el,
kis könyvvel és emléklappal jutalmazta meg
őket a Király. Az első félév egyik legjobban
várt eseménye a Magyar Kultúra napjára
esett. Székelyföldről származó „láb bábos”
művésznő látogatott el óvodánkba. Csernik
Szende nagysikerű, látványos, izgalmas, mulattató és nem utolsó sorban szinte egyedülálló előadással szórakoztatta gyermekeinket és
persze a kollektívát. Lábaira húzott bábokkal,
egyedi díszlettel és ízes nyelvezettel adta elő
a meséket, mondókákat, énekeket. Büszkék
lehetünk arra (az egész falu), hogy a művésznő és férje saját elmondásuk szerint, nagyon
jól érezték magukat óvodánkban és szokásaiktól eltérően több órát velünk maradtak.
Természetesen ezek a programok nem sikerülhettek volna a szülők önzetlen és lelkes
támogatása nélkül! Köszönjük mindazoknak,
akik részesei voltak a programok szervezésének, végrehajtásának. Külön köszönet a
Szentkirályért Alapítványnak, Szutorné Mariannak és az SZMK-nak!
Durgóné Benkő Babett óvónéni

ló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai
azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal
együtt változás bejelentésére nem kerül sor.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó
több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell
megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell
tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
Az ingatlanügyi hatóság földhasználati
bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
Az azonosító adatok bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július
1-jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma,
a földhasználati összesítő szolgáltatásának
lehetőségét készíti elő. A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítói alapján lesz majd
elkészíthető a földhasználati összesítő. Az
összesítő a földhasználó által az ország egész
területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd
jogcímenkénti bontásban, illetve országosan
összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat
is. A földhasználati összesítő igénylésére – a
Tft.-ben nevesített hatóságon és szervezeten

kívül – maga a földhasználó lesz jogosult,
annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa
az őt érintő eljárásokban.
2. 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden
termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági
belterületi föld – kivéve az erdő művelési
ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a
bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár
területnagyságot meghaladó földhasználatra
vonatkozik.)
3. A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon
túl – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat,
illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat.
Ezen adatokkal kiegészítésre került a már
eddig is kötelezően használandó bejelentési
adatlap formanyomtatvány, mely ezen honlapról a Nyomtatványok menüpontból letölthető.
4. A jogszabályi változások új formanyomtatványok kötelező használatát is előírják. Kötelező a formanyomtatvány használata
a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használat megszűnésének
bejelentésekor is. Az új nyomtatványok ezen
honlapról a Nyomtatványok menüpontból
tölthetőek le.
Mák Sándorné, ÚMVP tanácsadó
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Reform rágcsa, nem csak szilveszterre

Zabpelyhes-mogyoróscsokoládés keksz
Hozzávalók: 10 dkg tisztított sózatlan
mogyoró, 1 tojás, 10-12 dkg barna cukor, 12
dkg vaj vagy sütőmargarin, 15 dkg finomliszt (részben vagy egészben Graham-liszt
is lehet) 1 kiskanál sütőpor, csipet só, pár
csepp mandulaaroma, 15 dkg zabpehely,
6 dkg jóféle étcsokoládé. A bevonáshoz: 2
evőkanál víz, 4 dkg vaj vagy sütőmargarin,
10-10 dkg tej- és étcsokoládé.
Egy serpenyőben a mogyorót szárazon,
azaz zsiradék nélkül megpirítjuk, hűlni
hagyjuk, majd durvára vágjuk. A tojást
a cukorral habosra keverjük, majd az
olvasztott, de nem meleg vajat (margarint) is belecsurgatjuk. A lisztet a sütőporral és a sóval összeforgatjuk, az előzőekhez adjuk, pár csepp mandulaaromával
ízesítjük, végül a mogyoró jó felét, a zab-

Emlékezés
Gömöri Balázsné
(Vári Etelka)

halálának 2. évfordulójára
„Tudod drága édesanyám,
Az, akinek bánata van,
Minden reggel könnyes szemmel ébred.
Én is ezért sírok annyit,
Mert feledni soha nem tudlak Téged.
Már két éve elmentél,
Már csak álmunkban látunk.
Messze útra mentél,
Onnan csak visszanézni lehet,
Mert visszafelé utat építeni elfeledtek.
De ha mégis lenne egy fénysugár,
Ami csak visszafelé vezet,
Ugye, drága jó édesanyám hazajönnél?
S letörölnéd arcunkról az Érted hulló könnyeket?
Mikor majd mi is rátérünk erre az útra,
Gyere elénk, hogy találkozzunk újra.”
Szerető családod

Anyakönyvi hírek
Született:
Bimbó
András
2013.01.02. anyja neve: Fakan Éva,
Kiss László 2013.01.24. anyja neve:
Szepesi Szilvia.

pelyhet, és az apróra vágott
csokoládét is beledolgozzuk. A masszából nedves
kézzel kisebb (diónyi)
golyókat formálunk, és
sütőpapírral bélelt tepsire
rakosgatjuk. A tetejüket nedves tenyérrel
vagy egy pohár megnedvesített talpával
ellapítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C, légkeveréses sütőben
165 C) 12-15 perc alatt aranybarnára
sütjük. A bevonáshoz való vizet egy kis
lábasba kanalazzuk, a vajat (margarint)
hozzáadjuk, kis lángon kevergetve fölolvasztjuk. A kétféle csokoládét apránként beleszórva fölolvasztjuk úgy, hogy
amikor a fele csoki belekerült, lehúzzuk
a tűzről, különben túlmelegszik, és összeáll egy kemény, kezelhetetlen tömbbé.
A kihűlt kekszek tetejét bevonjuk vele,
majd mielőtt a csokoládé megdermedne,
a félretett pirított mogyoróval is megszórjuk díszítésképpen.

Emlékezés
Gömöri Balázs
Megpihen a dolgos jó apai szív
Áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál, drága édesapa
Imádni való nagyapa
Bocsánatos családodnak most az
Őrangyala.
Eltávoztál tőlünk, apai élted delén
Győzött a halál, testednek erején.
Nehéz a kő, de nehezebb a bánat.
Mély bánat szorul a szívünkbe
Drága édesapám.
Névnapodra szeretettel
Egyetlen fiad, menyed,
három unokád

Égi látogató
Égi látogató érkezéséről értesülhetünk
az utóbbi hetekben a híradásokból. Február 15-én alig 50 méter átmérőjű, valószínű
kőtömb, suhan el Földünk mellett. Csillagászati mértékkel nézve veszélyes közelségben. Persze pánikra semmi ok, hiszen
a csillagászok már kiszámolták pályájának
adatait. A NASA űrkutatási központjában
még 1990 óta ilyen közel nem fedeztek fel
semmilyen égitestet. Valószínű, hogy a szabálytalan alakú kőtömb 27-28 ezer kilométerre suhan el Földünk mellett. Ez közelebb
van, mint a „geostancionális” pályán keringő távközlési műholdak. A csillagászok
feltételezése szerint, átlagosan 40 évente
történik hasonló esemény, és csak a tudo-
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Január
időjárása
Közérzet szempontjából semmi „ros�szat” nem mondhatunk a mögöttünk
hagyott időszakról. Az Atlanti óceán
felől folyamatosan érkeztek a ciklonok,
előoldalukon enyhe levegőt szállítva a
Földközi-tenger térségéből, hátoldalukon
pedig hideglevegővel igyekezett volna
elárasztani a Kárpát-medencét. Az óceán
felől 3-4 naponként érkezett ciklonok légköri áramlásai megakadályozták, hogy
uralomra törjön a tél. Persze ez csak térségünkre vonatkozik, hiszen országosan
a helyzet néhol másként alakult. Rendre
megcáfolta az időjárás a hivatalos előrejelzéseket. Hőmérsékleteket figyelembe véve
átlagosan indult a hónap. Melegedések
következtek be 4-5-én, 11-én, és 21-körül.
Mindhárom esetben a hőmérséklet megközelítette 10 C fokot. A közbenső időszakokban 7-9 között, 12 körül, 19-21 között,
viszont -4-6C-os enyhe fagyokat mérhettünk a reggeli órákban. Közeledve a nevezetes Pál naphoz, elkezdett zordulni az idő.
Térségünkben nem érkezett meg a meteorológusok által jelzett lehűlés, csak -6 C
fokot mérhettünk. Ugyanakkor az ország
más, hóval borított területein -15 C fokokat
mutattak a hőmérők. A 2-3 napos hideget
újabb felmelegedés követte, annyira, hogy
a hónap utolsó napján igazi kora tavaszi
idő volt 10 C fokkal. Egy évvel ezelőtt a
Hírmondóban kemény hideg, téli február
jóslással rémisztgettem az olvasót. Az idén
elmarad az ijesztgetés, remélve, hogy nincs
rá szükség. Csapadékviszonyok januárban:
4-én 1,8 mm, 6-án 4,9 mm, 8-án 1,5 mm,
12-én 1,1 mm, 13-án 2,1 mm, 14-én 5,2
mm, 15-én 13,6 mm, 18-án 3,8 mm, 19-én
4,2 mm 20-án 0,5 mm, 22-én 1,1 mm, 27én 4,9 mm, 30-án 7,6 mm, összesen: 52,3
mm. A sokévi átlag: 32 mm. A talajvízszint
348 cm-re van a felszíntől.

mány és a technikai fejlődés tette lehetővé,
hogy jelenlétéről, látogatásáról, tudomást
szerezzünk. Az asteroida valahonnan az űrből érkezik óriási sebességgel. A NASA az
égitestet a 2012 DA14 jellel kategorizálta.
Földünk többször találkozott már hasonló
égi vándorral. Bizonyítékok erre a Földbe
ütött 1-2 kilométeres sebhelyek, a kráterek.
Hogy milyen hatással lenne egy ekkora
asteroida becsapódása Földünkre? Az egész
földtekén érezhető földrengés pattanna ki.
Tengeri becsapódás esetén óriási cunami
törne ki. Szárazföldi becsapódás esetén,
több tíz kilométeres körzetben mindent letaroló robbanás, eget elsötétítő porfelhő, és
természetesen a becsapódás helyén óriás
kráter. Forrás: www. időkép.hu
-szerk-

Erzsébet-program

Hirdetések
* Ház eladó 1 hold telekkel (erdő, szántó) Szentkirályon, a Kossuth-majorban.
Víz, villany van. Érd: 06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca
33. szám alatt. Érdeklődni a 0630/5052251 telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék. Bencsik
Jenő. Telefonszám: 0620/9424-219.
* Előnevelt, vágnivaló, és felpucolt csirke
rendelhető takarmányboltunkban személyesen, vagy a 0670/337-6650 számon.
* Ház eladó Szentkirályon, Dózsa
György u. 24. szám alatt. Érdeklődni a
0620/2307-945 telefonszámon.
* Szentkirályon ház eladó, Kossuth
Lajos u. 41. szám alatt. Érdeklődni a
0620/980-9877 telefonszámon.

Hátrányos helyzetű család számára keresek hűtőszekrényt,
mely fagyasztó résszel is rendelkezik, vagy fagyasztó szekrényt.
Elérhetőségem: 06-20/530-9604,
illetve hétfő, szerda, és pénteki
napokon az általános iskolában
is megtalálnak.
Családgondozó

Zámbori Ildikó
Szentkirály
Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociális üdülési pályázatai, illetve
az Erzsébet-táborok pályázati kiírásai.
A tavalyi évhez hasonlóan szociális üdülésre
pályázhatnak a nagycsaládosok, a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők is. Ugyanakkor új kiírások is megjelentek, többek között
az egészségügyi ellátórendszer és az állami
közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak számára.
Az üdülési és a gyermekek táborozására, kirándulására elnyerhető támogatás szociális
helyzettől függően legkevesebb 1000 forint
önerő befizetésével vehető igénybe, de a legmagasabb önrész összege sem haladja meg a
tízezer forintot.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes
pályázó a megjelölt önrész befizetése mellett
Erzsébet Üdülési Kártyával üdülési szolgáltatás igénybevételére jogosult. A honlapon
lehet tájékozódni az elfogadó szálláshelyek-

ről, az egyes üdülések hosszáról, illetve az
ellátások formáiról.
A pályázatok elbírálása folyamatos a keretösszeg kimerüléséig. Aki megfelel a jogosultsági és jövedelmi feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. A pályázatok kizárólag a
www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető
elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók
be. Kiemelten fontos a pályázatok formailag
helyes és megfelelő benyújtása a mellékletekkel együtt. Bírálat 15 napon belül várható.
A szociális üdülési pályázatokra március 20ig, az Erzsébet-tábor kiírásaira pedig április
8-ig lehet jelentkezni.
A szociális üdülési pályázatok benyújtása
egyéni úton történik, az Erzsébet-táborra
való pályázat benyújtása az Iskola hatáskörébe tartozik.
Részletes információk tehát a www.
erzsebetprogram.hu honlapon olvashatók.
Aki csak teheti, éljen ezzel a lehetőséggel!

Hospice-Ház Szentkirályon
Kedves Szentkirályiak!
Bizonyára már sokan értesültek arról,
hogy a Kecskeméti Gondviselés Egyesület
egy beteggondozó házat szeretne építeni az
Önök falujában. Sajnos egyre több a daganatos beteg, akik fizikai és lelki terhet jelentenek a család számára.
A Hospice-Ház egy fekvőbeteg intézmény, ahol daganatos betegek szeretetteljes
testi-lelki gondozása folyik, hogy életük utolsó szakaszát minél kevesebb fájdalommal,
szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő
környezetben élhessék.
Az intézményi betegellátást orvosok és szakápolók végzik, a lelki gondozásban az egyházak munkatársai segítenek. A betegellátás ingyenes, dolgozóink hálapénzt sem fogadnak
el. A hozzátartozónak lehetősége van arra is,
hogy együtt tölthessen napokat Szerettével.

Az Egyesület közhasznú szervezet, adományokból, pályázatokból, és az szja 1 %ából gazdálkodik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral hivatalosan szerződést
kötünk a betegellátásra. Önkéntesek munkáját is igénybe vesszük.
Szeretnénk a község életébe beilleszkedni, lehetőségeinkhez mérten néhány munkahelyet is felajánlani.
Reméljük, mielőbb sikerül felépíteni a
házunkat, ahová mindenkit szeretettel várunk
látogatóba, hogy megismerje a munkánkat és
betegeinket. Ha céljaink elérését valaki még
anyagi támogatással is tudja lendíteni, azt hálásan előre is megköszönjük.
Adószámunk: 18213953-1-03
Számlaszámunk: 52400078-11094865
Pulai Éva elnökhelyettes

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

Megnyitottam
férfi – női
fodrászatom!
Kellemes környezetben várom
szépülni vágyó vendégeimet!

A hirdetés felmutatása
15% engedményt biztosít!

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére,
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap
vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. Igény
szerint a könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől szombatig
8 - 18 óráig. Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció
érdekében. Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-köny
velőirodát" keres. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig. Vargáné
Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap

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

