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ÜNNEPELTÜNK

Húsvéti készülõdés

A hagyományoknak megfelelõen az idén március 14-én
féltizenegykor az emlékezés koszorúját helyezte el Szabó
Gellért polgármester és dr. Lajos Krisztina aljegyzõ hõsi
emlékmûvünk talpazatán. A rendkívül kedvezõtlen
idõjárás miatt kevesen rótták le tiszteletüket az 1848-as
vértelen forradalom hõseinek tiszteletére, emlékére. Ezt
követõen a Mûvelõdési házban az általános iskolások rendezésében ünnepi emlékmûsorra került sor. A Vágó János
Gazdakör március 16-án tartotta hagyományos "Ünnepi
Bankettjét"

Március 24-én tojásfestéssel készültek a gyerekek a
közelgõ ünnepre. A foglalkozást a Gyermekjóléti Szolgálat
szervezte az iskola ebédlõjében.

A TARTALOMBÓL

Meghívó
2013. április 11-én,
a Költészet Napján déli 12 órakor
közös versmondásra várnak minden kedves
érdeklõdõt az iskolások a mûvelõdési házzal
szemben lévõ térre.
Ünnepeljük együtt a Költészet Napját!
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Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség
tanyagondnokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Álmom a CSALÁD
Tanfolyamok - rendezvények
Családokat segítõ programok - szolgáltatások
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének TÁMOP
5.5.1.B Álmom a CSALÁD címû pályázatának megvalósítása
során 2013. márciusában is színes programokkal vártuk
Szentkirály lakosságát. A program kertén belül továbbra is megrendezésre kerültek a klubfoglalkozások (Német klub, Baba-mama
kör, Kézmûves kör és Fõzõklub), melyek fõ témája a húsvét volt.
A Fõzõklubon Gergely Attiláné Marika bemutatta egy nyuszi alakú
torta elkészítésének folyamatát, a Kézmûves körön patchwork
technikával díszítettek hungarocell tojásokat a résztvevõk, de horgolt tojás készítését is megtanulhatták. Az egyik Baba-mama kör
vendége Osbáthné Rauscher Erika szentkirályi védõnõ volt.
Kiemelt téma a szobatisztaság és a kisgyermekkori dackorszak
volt. A védõnõ elõször általánosságban beszélt az említett
témakörökrõl, majd késõbb az anyukák más gyermekellátással
kapcsolatos kérdéseket is feltehettek.
Uhl Veronika újabb elõadásában arról beszélt, hogy egy családon
belül az anyának/nõnek nagyon fontos szerepe van a családi harmónia kialakításában, megteremtésében. Hangsúlyozta, hogy egy
anyukának azonban nem szabad "áldozattá" válnia, miközben gondoskodik családjáról. Nagyon fontos, hogy foglalkozzanak
önmagukkal is, és olyan tevékenységre is szakítsanak idõt a mindennapok során, amely számukra is örömet jelent és kikapcsolódást nyújt. Az elõadás második felében az apák családban
betöltött szerepérõl tett említést.
2013. március 09-én az Informatikai képzés minden résztvevõje
sikeres záróvizsgát tett, így az a 15 fõ , aki februárban elkezdte a
tanfolyamot, átvehette a képzés elvégzésérõl szóló tanúsítványát.
Gratulálunk nekik! Az Internet felhasználásról szóló képzés befejezését követõen március 23-án szintén 15 fõ részvételével elindult
az Elsõsegély nyújtás elmélete és gyakorlata, baleset-megelõzés
címû képzés is.

•

Házi gyermekfelügyelõi (gyermekek gondozása, ellátása,
nevelése) - 26 óra
• Vállalkozási ismeretek - 20 óra
Tréningek:
• Hatékony kommunikáció (konfliktuskezelés) - 20 óra
• Szakmai készségfejlesztés (önismereti tréning) - 20 óra
• Munkaerõ piaci alapkészségek fejlesztése (önéletrajz,
állásinterjú) - 20 óra
A tanyagondnoki munka megismerésére is lehetõség nyílt az
Álmom a CSALÁD projekt keretén belül. Ha szeretné megismerni
a szentkirályi tanyagondnokok munkáját, vagy ha más a programmal kapcsolatos kérdése van, keresse Kutasiné Kullai Ilona helyi
szervezõt: 70/953-7181; kullai.ilona@gmail.com
Álmom a CSALÁD 2013. áprilisi programok - Szentkirály

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!

Más képzéseinkre, tréningjeinkre még folyamatosan várjuk az
érdeklõdõk jelentkezését:
Képzések:
• Családi napközi vezetõi - 40 óra

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A képviselõ-testület következõ ülésének idõpontja folyó hó 11-e, csütörtök.
A napirenden több kérdés megvitatása is szerepel. Óvodavezetõi pályázat kiírása, mezõõri szolgálat felállításáról,
illetve önkormányzati nonprofit kft. létesítésérõl elõterjesztés, az önkormányzat jövõ évi költségvetési koncepciója, a
Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és Kiss Istvánné helyére új kurátor választása, tájékoztató
az új fûtési rendszer mûködésérõl, a rezsicsökkentésrõl.
Bõvebb híradás a Hírmondó következõ számában lesz olvasható.
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Az Önkormányzatok Nemzeti Együttmûködési Tanácsa 2013.
március 21-i ülésén jegyzeteltem
A Kormány képviselõitõl hangzott el:
1. A mostani feladat alapú(!) finanszírozás az utolsó lépések egyike az önkormányzati rendszer átalakításában. A változás egyszerre jelentkezik az állami források csökkenése és bõvülése formájában a településeken. Mindenképpen a településeket segítõ
beavatkozásban gondolkodnak a mûködési
anomáliák enyhítéseként, erre kb. 45 Mrd
áll rendelkezésre. Az óvodai-iskolai étkeztetés támogatása nõtt ugyan, de még vannak
gondok, hiszen a 102 ezer forint feletti bekerülési költséget sok település nem tudja
mibõl fedezni. Erre szolgált korábban a
helyben maradó Szja, vagy a társadalmigazdasági elmaradottság kiegészítõ támogatása, illetve a gépjármû adó teljes összege.
A szociális alapszolgáltatás feladata is csak
50-60 %-ban van lefedve. Kis településekrõl számos jelzés érkezik a közös hivatali
számított létszám szûkösségére.
2. A mínuszos költségvetést benyújtó településeket a Kormányhivatal meg fogja
keresni, kérve õket a törvényi elõírások betartásával új rendelet elfogadására. Azok a
települések, amelyek a költségvetésükben
szerepeltetnek korábbi önhiki-szerû támogatást, nem kapnak ugyan hasonló megkeresést, de õk sem lehetnek egészen nyugodtak, mivel nem valós bevételt terveztek.
3. A költségvetési törvény (Kvtv.) 4.
számú mellékletének IV. fejezetében tévedésbõl maradtak benn a tartalékra történõ
igénybenyújtás idõpontjai, a mostani törvénymódosítás azokat kiveszi. A belügyminiszter fog rendeletet alkotni a tartalékok
felhasználásának szabályairól.
4. Változatlanul érzik a problémát az étkeztetés, a bejáró tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzat hozzájárulása, illetve a térségi oktatási feladatot ellátó települések feladat alapú finanszírozása terén. Az iskolák
mûködtetése a Köznevelési tv. szerint csak
a saját bevételek terhére történhet, de ez
esetleg változhat a jövõben.
5. A gépjármû adó 60 %-ának központi
költségvetésbe utalása az idén ilyen címen
befolyt valamennyi összegre vonatkozik (a
tavalyi elmaradások idén befizetett tételeire
is), de az ehhez kapcsolódó pótlékokat az
önkormányzat megtarthatja.
6. Felmerült, hogy bizonyos egy fõre jutó iparûzési adó bevétel alatt nem alkalmaznák a Kvtv. szerinti beszámítást (nem volna
levonás), továbbá az is, hogy bizonyos egy
fõre jutó iparûzési adóbevétel fölött viszont
nem volna lehetõsége az önkormányzatnak
a mûködéséhez kiegészítõ támogatás igénylésére.
7. A közös hivatalok létszámának meghatározott számadatain alapvetõen nem terveznek változtatást, ám a különféle általánosítható többletfeladatokat és költségeket

korrekciós tényezõk beépítésével lehetségesnek tartják.
8. Szakmai javaslatokat, észrevételeket
továbbra is vár a BM, eddig kb. 100 településrõl érkezett ilyen. Az elsõ negyedév adatainak feldolgozását mindenképpen megvárják, és csak utána merülhet fel a Kvtv.
módosítása, legkorábban július 1-tõl.
9. Az eddigi egyeztetéseken arról kevésbé beszéltünk, hogy mire nem elég a pénz,
inkább csak általában keveselltük azt. A feladatellátás költségeinek pontosabb megismerése ráirányítja a figyelmet a korrigálásra szoruló területekre. A feladatátrendezés
során az önkormányzatoktól elkerülõ feladatok korábbi költsége és az erre tekintettel alkalmazott központi forráselvonás
egyenlege nem ismert. Az önkormányzatok
szerint több forrás került el tõlük, az NGM
szerint a Kormány volt nagyvonalú. Mindenképpen biztosítani akarják a csõdök elkerülését éppen az átmeneti idõszak miatt,
erre a BM két tartaléka (20 Mrd, illetve 24,5
Mrd) továbbá szükség esetén a Kvtv. nagy
tartaléka (kb. 400 Mrd) szolgál.
10. Torzítást okozott eddig a rendszerben a helyben maradó Szja, mivel az egyaránt rendelkezésére állt az intézményeket
fenntartó, és azok fenntartási kötelezettsége
nélkül mûködõ településeknek. Míg az elõzõ körbe tartozók az intézmény-fenntartási
kiadásaikat pótolták belõle, az utóbbiak más
területen, pl. fejlesztésekre fordíthatták azt.
Ez nem pazarlást jelentett, de nagy különbségeket település és település gazdálkodási
filozófiája között.
11. A BM nem nézi jó szemmel a Köznevelési tv. 74. § (1) bekezdésének utolsó
mondatára hivatkozó települési igényeket
az oktatási intézmények mûködtetéséhez
való hozzájárulásra. Erre hivatkozva városok a környezõ falvakhoz, illetve pl. fõvárosi kerület az ország távolabbi kisvárosának
címzett leveleket, megjelölve, hogy a lakóhely szerinti település tanulónként mennyit
köteles fizetni az általános, közép, vagy
szakiskolát mûködtetõ önkormányzatnak.
Elhangzott az is, hogy a fõvárosi kerületek
egymástól nem kérnek ilyen hozzájárulást,
de az agglomerációs településekrõl bejáró
tanulók lakóhelye szerinti településtõl már
igen. Nincs leszabályozva a hozzájárulási
igény kielégítésének megtagadása, emiatt
csak zûrzavaros viszonyok alakulhatnak ki
a települések között, így az igénytámasztás
lehetõségének változtatása várható.
12. Hamarosan megjelenik az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló BM rendelet,
amelyben elõször jelenik meg a hitelkonszolidációban nem érintett települések elõnye abban, hogy önrész nélkül pályázhatnak
(keret: 700 MFt).

A Bankszövetség képviselõje részérõl hangzott el:
1. Az 5000 lakos feletti települések esetében az adósságátvállalás mértékérõl a
megállapodások megszülettek. Összesen
277 település több mint 2000 szerzõdését
tekintették át, amihez a BM és NGM kiváló
segítséget nyújtott. Most jön a neheze, hiszen ez év június 30-ig már el is kellene számolniuk a támogatással az önkormányzatoknak. Ehhez háromoldalú megállapodásokat kell kötni (Állam-bank-önkormányzat),
melyek típusszövegeinek elfogadásához kérik az önkormányzati szövetségek ajánló támogatását a minél elõbbi rendezés érdekében.
2. Fontossági sorrendben elsõ az egészségügyi intézmények fenntartásához kapcsolódó adósság, majd a svájci frank-alapú,
úgy az euró-alapú, végül a forint-alapú
adósság következik. A megmaradó hitelállomány "kisimítására" törekszenek, amihez
törlesztési könnyítést, vagy futamidõ hoszszabbítást ajánlanak a bankok.
3. A minél jobb idõkihasználás érdekében javasolják a konszolidációval összefüggésben felmerülõ ügyletek kivonását a közbeszerzés körébõl.
Önkormányzati szövetségek képviselõitõl
tett felvetések:
1. Az 1613/2012. Kormányhatározattal
tavaly év végén minden pályáztatás és objektív feltételrendszer elõzetes ismerete nélkül 33 Mrd forint támogatás odaítélésérõl
született döntés 18 megyei jogú város, 18
város és egy falu feladatainak támogatása
címén. Ma sem tudjuk mi állt e döntés hátterében, de más egyebek mellett ez is jelentõs torzító tényezõ az önkormányzatok mûködésében való állami részvételben.
2. A feladatfinanszírozás okán merül fel
a kérdés: mi indokolja, hogy valamennyi
nagyobb város, de több kisebb város is saját
hozzájárulás nélkül élvezi a tûzvédelem
biztonságát a teljes egészében központi
költségvetésbõl mûködõ állami tûzoltóságnak köszönhetõen, ugyanakkor számos kisváros a 239/2011-es Kormányrendelet és a
48/2011-es BM rendelet által szabályozva a
környezõ falvaktól kért nagy összegû hozzájárulással képes csak az ottani önkormányzati tûzoltóság fenntartására? Az önkormányzati tûzoltóságok állami támogatása ráadásul jelentõsen csökkent az utóbbi
két évben és felhasználása is szigorodott?
Nem egyformán állami feladat a tûzvédelem minden településen?
A tévedés, pontatlanság lehetõségét
fenntartom!
Lejegyezte: Szabó Gellért
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Február, március az oviban

2013. április

Szépkorúak egy
utcában
Idei elsõ számunkban köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából az Alkotmány utca 2. szám alatt lakó idõs Kökény Imrét. Ezúttal további köszöntésekrõl számolunk be.

Habran Jánosnét családja körében
köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából február 10-én, az Alkotmány utca 21-ben. Marika néni 9 unokája és 8
dédunokája, valamint gyermekei társaságában ünnepelt.
Mint minden évben, idén is megrendezésre került az óvodás farsang
2013.02.07.-én. A Télbanyát hangos kiabálások közepette égettük el, aztán átvonultunk a Mûvelõdési Házba, ahol
mindhárom csoport frappáns kis mûsort
adott elõ. A kiscsoportosok Hóembereknek öltözve tipegtek-topogtak, sürögtek-forogtak. A középsõsök mosolyogva, vidám bohócruhába bújva táncoltak,
majd a nagy csoportosok barna mackóként léptek a színpadra, hogy még egyszer átgondolják, hogy vége van-e a téli
álomnak! A fergeteges móka, kacagás,
tánc sem maradhatott el. A mulatság végére kellemesen elfáradva indultunk
vissza az oviba, ahol a finom farsangi
fánk elfogyasztása várt ránk!
A farsangot követõ nap sem pihentünk, hiszen a már hagyománnyá vált
"Táncház" elnevezésû programunkat,
Hunyadi Miklós irányításával rendeztük
meg, amiben nem csak a gyermekek,
hanem még a felnõtt kollektíva is szívesen vett részt. Az itt tanult, közösen énekelt népdalokat, tánclépéseket a mindennapokban is felhasználjuk. Reméljük, hogy gyermekeink még egy él-

ménnyel gazdagabban tértek haza, és
szüleiknek meg tudtak mutatni pár lépést az aznap tanultakból!
Március 15.-ét, nemzeti ünnepünket
a rossz idõjárás miatt sajnos nem az emlékmûnél ünnepelhettük meg óvodásainkkal. Csoportonként játékos vetélkedõket szerveztünk, amit az alkalomhoz
illõ versekkel, énekekkel színesítettünk.
2013. március 5-én eljött a várva
várt nap az iskolába készülõ nagycsoportosainknak! Meghívást kaptak leendõ tanító nénijüktõl, Némethné Muzslai
Ági nénitõl, aki egy kis ízelítõt adott az
iskolai életbõl a gyermekeknek.
A nagycsoportosok 2013. március
21-én könyvtárba látogattak, ahol
"Internet fiesta" címmel Mariann néni
ismertette meg óvodásainkkal az internet használatát, néhány egyszerû játékon keresztül.
Március végén a húsvéti nyúl szánkóval
hozta az oviig a meglepetést! A télies
idõjárás miatt, nem az udvaron a fûben,
hanem a csoportszobák rejtett zugaiban
kerestük az eldugott tojásokat, ami a
gyermekek nagy örömére hiánytalanul
mind meglett!

Hasonló örömteli esemény színhelye volt március 22-én az Alkotmány
utca 24. is, ahol Varga Lászlónét ünnepelték szintén 90. születésnapja alkalmából gyermekei, valamint 12 unokája
és 11 dédunokája.
Mindhárman megkapták a Miniszterelnök Úr által aláírt Emléklapot is.
Isten éltesse õket erõben, egészségben, családjuk és faluközösségünk körében!
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GARABONCIÁS DIÁK
Húsvét elõtt és után: aggasztó jelek Európában
Bizony, a nagy európai fegyvernyugvás, a
tényleges háború és harci zaj hiánya Európában
elfedni látszik a csöndes, hideg, felszín alatti háborúskodásokat. Az európai sajtó februárbanmárciusban bõségesen foglalkozott a pápaválasztás eseményeivel, az új pápa elsõ intézkedéseivel,
beszédeivel, nagyheti és húsvéti ceremóniáival.
Úgy tûnik tehát, hogy Európa - legalábbis a nagy
keresztyén ünnepekkor - élénken érdeklõdik a keresztyén egyházak, s akár Jézus Krisztus iránt.
Ám ha jobban a dolgok mögé nézünk, meglepõdhetünk azon, hogy a keresztyén egyházakat üldözik Európában. Most éppen nem pusztítják tûzzel
vassal, de hûvös jogszabályokkal, számító türelmetlenséggel alaposan. Egyébként az egész világon is a legüldözöttebb vallásnak a keresztyénség
számít.
Bécsben lakik "Az európai keresztyének ellen irányuló intoleranciát és diszkriminációt figyelõ szervezet" - angol rövidítése OIDCE amely igyekszik figyelni az európai keresztyének
elleni fellépéseket. 2010-ben listát is készített a
2005-2010 közötti esetekrõl. a 2012-ben megjelent - csak a 2011-es évet feldolgozó - listájuk
160 esetet ismertet. Persze, ez nem teljes körû,
mivel csak a nyilvánosságra került ügyekrõl szereznek tudomást.
Megfigyelhetõ, - írja a szervezet - a keresztyének elleni törvényi, másként rendszerszintû
megkülönböztetés, illetve az egyének és csoportok részérõl történõ fellépések sora. a jogi megkülönböztetés típusai: a lelkiismereti szabadság,
a szólásszabadság, a szabad gyülekezés, a szabad
vállalkozás és a szülõi szabadság korlátozása.
A lelkiismeret szabadsága elvére hivatkoznak azok az orvosok, akik nem kívánnak magzatelhajtást végezni, azok a gyógyszerészek, kik
nem kívánnak abortuszhatású szereket árusítani;
vagy azok az anyakönyvvezetõk, akik nem kívánnak azonos nemû párokat összeadni. Csakhogy pl. Amszterdamban elbocsátják az ilyen
anyakönyvvezetõt; Franciaországban pedig nem
igen szerezhet orvosi diplomát az az orvostanhallgató, aki nem vesz részt magzatelhajtásban.
A gyülekezéseket például megtiltják az abortu-

szok ellen tiltakozók esetében, az olyan klinikák
környékén, ahol magzatelhajtásokat végeznek.
Az európai unió készül olyan jogszabályt hozni,
amely a cégekre kötelezõ egyenlõ bánásmód szabályait kiterjesztenék a magánszférára. Ennek értelmében egy fotós nem utasíthatná vissza, hogy
azonos nemûek házasságkötését fotózza. Vagy
katolikusokra specializálódott társkeresõ iroda
nem utasíthatná vissza homoszexuálisok jelentkezését.
Hazánkban a jogalkotás terén még nincsenek
ilyen jogalkotási ügyek, azonban bizonyos szervezetek körmönfontan lépnek fel. A Társaság a
Szabadságjogokért nevû szervezet (TASZ) azt állítja, hogy a vallásszabadság egyéni jog, holott az
OIDCE szerint - és minden épkézláb jogi felfogás
szerint is - ez bizony közösségi jog. Értsük jól a
TASZ-t: ha a vallásszabadság csak egyéni jog
lenne, akkor ugye az egyházak máris semmi védelemre nem lennének jogosultak, esetleg a tagjai
egyénileg léphetnének fel a sérelemmel szemben.
Nagyon ügyes kis liberális mesterkedés. Eszünkbe jut Asbóth János (1845-1911), politikus, író,
újságíró magvas megállapítása: "a liberalizmus a
filozófusok találmányainak legidétlenebbike."
Európában sokféle társadalmi csoport érzékenységét kell szem elõtt tartani, ám úgy látszik,
a keresztyének nem tartoznak ezek közé. Az
OIDCE szerint Európában a keresztyénellenes
akciók az úgynevezett humanista, szekularista,
ateista, abortuszpárti és melegszervezetekhez és
személyekhez köthetõk. Szekularistának az állam és az egyházak teljes szétválasztása mellett
érvelõket nevezik, valójában nem mások õk, mint
akik az egyházakat visszaszorítanák a templomfalak közé. Érdekesség, hogy a 2011. évi népszámláláskor Szentkirály községben négyen tartották magukat hivatalos ateistának (Isten létének
tagadói). Ez jó jel, s ráadásul az ateistaság csak
ideiglenes, szokták mondani, hogy a halálos
ágyán már senki nem ateista.
2012 karácsonyán Brüsszelben már nem fõtéri karácsonyfát állítottak, hanem egy jellegtelen
"télfa" nevû építményt, amely valami elektroni-

ÉRTESÍTÉS
ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL
Értesítem a Tisztelt Szülõket, hogy az óvodai beíratkozást
2013. április 22 - 2013. április 23-án (hétfõ, kedd) 8-12 óráig tartjuk Szentkirályi Napközi Otthonos Óvodában.
A jelentkezéskor szíveskedjenek magukkal hozni:
- gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- lakcímkártyát vagy tartózkodási helyet igazoló okmányt
- a gyermek TAJ kártyáját
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtõl számított fél éven belül betölti, a jelentkezés ilyen esetben is szükséges!
A beíratkozásra minden érdeklõdõt szeretettel várunk
gyermekével együtt!
Ádámné Maróti Erika megbízott óvodavezetõ

kus dobozokból összeállított szocreál stílusú építmény volt. Az indokolás szerint a más (tehát nem
keresztyén) vallású emberek érzékenységének
tiszteletben tartása miatt. S a keresztyének érzékenysége? Ja, az már nem számít, mondják.
A British Airways légitársaságtól 2006 szeptemberében hazaküldték azt az utaskísérõt, aki
látható módon viselte nyakában kis ezüstkeresztjét. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán pert veszített az az angol pszichológus, aki
elutasította, hogy azonos nemû pároknak is nyújtson párterápiát, s emiatt munkahelyi retorzió érte.
És így tovább.
***
A Magyar Tudományos Akadémia az MTABTK-T/1833-3-1/2012. számú állásfoglalása szerint az ún. "Sallai", illetve ún. "Sallai Imre" utcanevek használata nem javasolt. Nevezettrõl megírtuk már, hogy tõrõlmetszett sztálinista volt. Az
akadémia állásfoglalása így hangzik: "Sallai Imre
kommunista magántisztviselõ (1897-1932).
Részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja
megalakításában, a Tanácsköztársaság idején a
Belügyi Népbiztosságon dolgozott. Az 1920-as
években Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931-ben illegális pártmunkára
hazatért, 1932 júliusában letartóztatták és egy
rögtönítélõ bíróság ítélete alapján kivégezték.
Neve a vele egy idõben kivégzett Fürst Sándoréval együtt a kommunista ellenállás jelképe lett,
így közterület elnevezésére nem használható, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése alapján XX. századi önkényuralmi politikai
rendszer fenntartáshoz kapcsolható."
***
Helyreigazítás: az elõzõ lapszámban megjelent - Nagy Ferenc miniszterelnök esete a proletárdiktatúrával címû - cikkünkben elírás történt.
Nagy Ferenc 1903-ban, tehát természetesen 110
éve született! Olvasóinktól elnézést kérünk.
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor--

Március 22. A víz világnapja
Sokan át sem gondolják, milyen nagy érték tiszta ivóvizünk.
Hiányát és fontosságát talán azok értékelik igazán, akiknek nem
jut belõle minden nap. Az iskola folyosóján Prikkel Antal vízautomata-berendezésébõl ihattak ivóvizet a gyerekek. Sok évvel ezelõtt ebben semmi különöset nem találhattunk volna,
mára azonban a különféle
egészségtelen és szomjat
alig oltó italok átvették az
ivóvíz helyét a fiatalok között.
Köszönjük tehát, hogy
megkóstolhattuk a jó
szentkirályi szikvizet!
Szabó Lili 8.o. tanuló plakátja
Az alkalomra plakátoaz alkalomra
kat is készítettek tanulóink.
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KATOLIKUSÉLET
Habemus papam!
Van pápánk! Fehér füst szállt fel 2013.
március 13-án este hét óra után pár perccel a
Sixtus-kápolna kéményébõl, és megszólaltak
a Szent Péter-bazilika harangjai.
Az új pápa Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires érseke, õ lett Krisztus 266. helytartója. Az elsõ latin-amerikai és az elsõ jezsuita pápa. Az új pápa a Ferenc nevet választotta: szintén elsõként az egyház kétezer éves
történetében.
Jorge Mario Bergoglio 1936. december
17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes
családban nõtt fel, édesapja Olaszországból
vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Vegyészipari középiskolát végzett,
majd a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos
Aires-be, ahol filozófiából szerzett diplomát.
1964 és 65 között irodalmat és pszichológiát
tanított. 1969-ben szentelték pappá.
1973. július 31-én megválasztották Argentína jezsuita provinciálisának. Ezt a tisztségét hat éven át töltötte be. 1980-tól annak a
szemináriumnak a rektora volt, amelyben
végzett. 1986-ban Németországban fejezte be
doktori tézisét.
1997-ben Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, Antonio
Quarracino bíboros halálakor, az argentin fõváros érseke lett. 2001-ben kreálta bíborossá
II. János Pál pápa.
Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a
társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus
hozzáállással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel járt, nem költözött be a fõpapi
rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga
készítette. Sokoldalú: jó szakács, szereti az
operát, a görög mûveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója.
Jól úszik, erõs, holott gyerekkora óta tüdõproblémái vannak. A kevés szavú ember
megszólalásainak súlya van a 40 milliós Argentínában, ahol a lakosság 90 százaléka katolikus. Téved, aki gyengeségnek értelmezi
az új pápa szelídségét. 2002-ben, az argentin
gazdaság összeomlásakor Jorge Mario
Bergoglio bíboros kemény szavakkal leplezte
le az igazságot: az általánosan eluralkodott
korrupció veszélyezteti a nemzet egységét.
2002-ben Argentínában tömegtüntetések zaj-

lottak az utcákon, tereken, és a rendfenntartó
erõk agresszívan közbeléptek. Buenos Aires
érseke saját szemével látta akkor az eseményeket az ablakából, és rögtön felhívta telefonon De La Rua elnököt, arra kérve, hogy vessen véget a rendõri erõszaknak. De nem szorítkozott csupán a szavakra. Az egyházmegyei Caritas segítségével azonnal megszervezte a szegények konyháját, segélyeket osztott, és mindenütt ott volt, ahol szükség volt
az Egyház anyai, vigasztaló szavára.
Karácsony és húsvét idején pedig
Bergoglio gyakran felkeresett kórházakat,
fogházakat, és megmosta a betegek és foglyok lábát.
A szegények iránti aggodalom mellett
mindig fontos volt neki a nevelés. Érseki széke elfoglalása után Buenos Airesben azonnal
eldöntötte, hogy létrehoz egy neveléssel foglalkozó püspöki vikariátust a fiatalok képzésére. Így nyilatkozott: "Korunk tragédiája,
hogy a kamaszok egy olyan világban élnek,
amely nem lépett túl a saját kamaszkorán. A
fiatalok egy olyan társadalomban nõnek fel,
amely nem vár el tõlük semmit, nem neveli
õket áldozathozatalra és munkára, nem tudja
már, mit jelent a dolgok szépsége és igazsága.
Ezért a kamaszok megvetik a múltat és félnek
a jövõtõl. Az Egyház feladata, hogy újra
megnyissa elõttük a remény ösvényeit."
Van, aki nem tudta, hogy Róma püspöke
miért választotta a Ferenc nevet; Xavéri,
Szalézi vagy Assisi Szent Ferencre gondolt-e
közben. Ferenc pápa elmesélte, hogy a konklávén régi jó barátja, Sa? Paolo nyugalmazott
érseke, Claudio Hummes bíboros mellett ült.
Amikor a szavazás elérte a kétharmados
többséget, és felcsattant a taps - amiért megválasztották az új pápát -, Hummes bíboros
átölelte õt, és azt mondta: "Ne feledkezz el a
szegényekrõl!" Szegények… ez a szó behatolt az elméjébe, és rögtön Assisi Szent Ferencet juttatta eszébe. Aztán Bergoglio bíboros a háborúkra gondolt, majd ismét Szent
Ferencre, aki a béke embere volt. Így született meg a név a szívében: Assisi Szent Ferenc. A szegénység, a béke embere, a teremtett világ õrzõje. Ennek megfelelõen mindenki láthatta, hogy közönséges autóval közlekedik, kíséret és magántitkár nélkül. Amikor
2001 februárjában bíborosi rangra emelték,
nem akart új stólát vásárolni, átszabatta elõdje ruhadarabját. A szabó viccelõdött is vele:
"Hát, nem épp az Ön mérete, de ez van."
Amikor argentin hívei el akartak utazni a

székfoglalási szertartásra, azt kérte tõlük,
hogy maradjanak otthon és osszák szét az
utazásra szánt pénzt a szegények között.
Kiderült az is, hogy megválasztása óta
sem ül díszhelyen a Szent Márta házbeli étkezésekkor, hanem beül a többi bíboros közé,
"oda, ahol éppen van hely".
Ferenc pápának három pápai gyûrûmintát
mutattak be, és õ egy VI. Pálnak készítettet
választott. Azonban azt kérte, ne aranyból készítsék el, így a gyûrûje aranyozott ezüst.
Ez az egyszerûség köszön vissza abban a
párbeszédben is, melyet Ferenc pápa csütörtökön a Papok Házának recepciósával folytatott, ahol a konklávé kezdetéig lakott:
-Tréfál, Szentatyám? Ki akarja fizetni a
számláját?
-Példát kell mutatnom, éppen azért, mert
én vagyok a pápa.
Majd érdeklõdött az alkalmazottak családjának hogyléte felõl, mert ott tartózkodása
alatt baráti viszonyba került velük.
Bergoglio bíboros az új evangelizáció útját a missziós lelkület és a konkrét cselekvés
síkján határozta meg, és fontosnak tartotta,
hogy az Istentõl távol élõk könnyebben hozzájuthassanak a keresztséghez és a szentségekhez. Fontos lépése volt, amikor 2009-ben
az argentin fõvárosban létrehozta a barakkvárosok pasztorációjának püspöki bizottságát.
Ezt a célját pápaként is fontos feladatának tartja. Nekünk, híveknek pedig az a kötelességünk, hogy segítsünk eljuttatni az örömhírt és Jézus életpéldáját a környezetünkben
élõk számára.
Ezzel a küldetéssel és imáinkkal is támogassuk új pápánk munkáját Jézus Egyházának vezetésében.
Isten áldása legyen Ferenc pápánkon!
(Forrás: Magyar Kurír)

Kalendárium:
2013. április 15. - május 15.
•
•
•
•
•

Április 25. Szent Márk evangélista,
Április 29. Sziénai Szt. Katalin
Május 3. Szt. Fülöp és Szt. Jakab
apostol
Május 12. Urunk mennybemenetele
Május hónapban minden este 19 órakor Májusi litánia lesz, utána szentmise
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REF ORM ÁT USÉLET
Isten kezében van minden élõnek a léte.
(Jób 12,10a)

Isten nincs is messzire egyikünktõl
sem; mert õbenne élünk, mozgunk és
vagyunk. (Apcsel 17,27.)
Istenemé a világ, Istenemé a menynyek országa, a tér, az idõ és az örökkévalóság. Én is az övé vagyok. Isten kezei
tartanak meg engem is, ahogy a csillagokat a maguk módján - semmi sem esik Isten tervén kívül. (A. Pötzsch)
Isten tulajdona vagyunk. Tõle jövünk, és hozzá mehetünk vissza, ha õt
választjuk. Jelenlegi ez életben való kapcsolatunk vele, meghatározza azt a kapcsolatot, ami majd az örökkévalóságban
érhet minket.
Gyakran történnek dolgok, amiknek
elõször semmi értelmük, ám egy idõ
múlva magától értelmet nyernek. Naponta ki vagyunk téve annak, hogy a
minket érintõ történéseknek és élményeknek értelmet adjunk. De az értelmezések rendezõek és átláthatóvá tesznek
dolgokat, és megpróbálnak biztonságot
adni.
Van-e értelme az életemnek? Van-e
értelme annak, amit csinálok, a munkámnak, a családban végzett szolgálatomnak? Van-e értelme templomba járni? Mi annak az értelme? az, hogy ott
nem hallok rosszat, s a hittanórára beírassam-e gyermekemet, van-e értelme?
Ott úgy sem tanul rosszat?
Értelemkeresésünk és a megtalálása
óriási biztonságérzetet ad minden létbizonytalanságunkkal szemben.
Jézus Krisztussal és az Istennel,
Atyával - a Szentlélek általi kapcsolatunk gyógyulást hoz az emberi létezés
hiányosságaira. Ez a gyógyulás nem egy
olcsó pirula, amit ha lenyelünk már egy
csapásra minden jobb is lesz. Sokszor
önmagammal és Istennel folytatott hoszszú, kemény és kitartó munka következménye.
Te akarsz-e meggyógyulni? Részt
akarsz-e vállalni a kemény munkában?
Akarsz-e megváltozni? Akarsz-e lélegzethez, erõhöz, elevenséghez jutni?

Ha kell, akkor segítséget is találsz
ebben. A református gyülekezeten belül
lehetõség van személyes és csoportos
lelkigondozásra.
"A lelkigondozás megerõsít, erõt ad
életünk kialakításához és annak felelõs
vállalásához, illetve bizalmat ébreszt
bennünk az élethez."
Ha úgy érzed, szükséged van lelki
beszélgetésre, bátran keress meg (Balázs
Hajnalka - 70/9676480)! Igen, kell hozzá egy kis bátorság! De az élethez mindig bátorság kell!
Jézus mondja: "Kelj fel, vedd az
ágyadat és járj!"
Szeretettel hívogatunk mindenkit
alkalmainkra, felekezeti hovatartozástól függetlenül:
Bibliaóra - április 10. szerda 18 óra Bibliaóra, elmélyülés Isten Igéjében
Interaktív Istentisztelet - április 21.
vasárnap 10 óra - zenés, dicsõítõ alkalom
a Káté zenekarral
Presbiteri gyûlés - április 17. szerda
18.30
Közös bibliaóra - Ágasegyházán,
április 24. szerda 18 óra - Alföldy Borus
Dániel szolgál
Házi Istentisztelet - április 25. csütörtök, Kincsesné Juliska néni otthonában
Anyák napi Istentisztelet - május 5.
vasárnap 10 óra - gyerekek szolgálnak
Konfirmandus találkozó - május
12. vasárnap 10 óra - jubiláló konfirmandusok találkozója, úrvacsorával és szeretetvendégség
Családi nap - június 9. vasárnap
Közös Gyülekezeti Hétvége - június 21-23., Fülöpháza

Információ
Kedves Szülõ!
Sok helyen hallhatott már arról, hogy
a nemzeti köznevelésrõl szóló CXC. törvény egy új lehetõséget nyújt Önök és
gyermekeik számára. 2013-ban minden

állami általános iskolában a leendõ elsõs
és az ötödik osztályos gyermekek szülei
két tantárgy közül választhatnak a gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és
erkölcstan. Mit is jelent ez a gyakorlatban?
Bõvebb tájékoztató: www.reformatus.hu/hittan
Néhány felvetõdõ kérdés:
Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom?
A hitre nevelésnek és az alapmûveltségnek is szerves része a Biblia ismerete.
A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elõ olyan fontos
témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet
a Bibliáról és bibliai történetekrõl, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is
megismerkedhetnek. Isten Igéje és a
Szentháromság Isten örökkévaló üzenete
áll a középpontban, mely ma is életünk
alappillére lehet. A bibliai történetek
mellett, 5-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan tanterv része az adott tanév történelem óráihoz kapcsolódóan egyháztörténelmi szemelvények megismertetése. Ezen órák során a gyermekek a történelem órán tanultakat is elmélyíthetik. E
mellett több szempontból vizsgálhatják
meg az adott történelmi korszakokat és
eseményeket, illetve többlet információkat kaphatnak. Mindezeket úgy, hogy
mind a bibliai történetek, mind az erkölcsi témák és az egyháztörténet esetében
az õ vélhetõ fejlettségi szintjüket figyelembe véve, élménygazdaggá és érdekessé kívánjuk tenni az órákat.
Tanulnak-e erkölcstanon elõkerülõ
témákról a hittanos gyerekek? Igen, a
hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek
erkölcstani témák. Pl. család, barátok,
kortárs csoport hatása, lelki egészség,
testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb
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Kiss Nikolett 3. osztályos tanuló élménybeszámolója:

Tûzoltóság

Március 4-én, fél 2-kor indultunk Kecskemétre, hogy megnézzük a Tûzoltóságot.
Szántó Árpi bácsi köszöntött minket:
- Mi a Tûzoltóság telefonszáma?
- Százöt!
Csöndben benéztünk az irodába. Vezetõnkkel lementünk a
garázsba. Ott egy bácsi öltözetén megmutattuk, mi kell egy
lánglovagnak. A mi kedvünkért megmutatták, hogy éles riasztásnál hogyan csúsznak le a rúdon. Egy gyakorlatot is bemu-

tattak, ez pedig az volt, hogy hogyan mentik ki egymást az égõ
emeletes házból. Megtekintettük, hogy mire képes a vízágyú.
Hoppá! Majdnem elfelejtettem a legjobbat: beültünk a tûzoltóautóba!
Mi is adtunk a tûzoltóknak ajándékot, egy éneket: "Tûz!
Tûz!"
Hát ilyen volt az elsõ napom a Tûzoltóságon. Remélem,
egyszer ti is eljuttok oda!

Környezetvédelmi és Fûtéstechnikai Nonprofit Kft.
KISKUNFÉLEGYHÁZI KIRENDELTSÉG
Cím: 6100 Kkfháza, Kossuth L. u. 15.
Telefon/Telefax: 76/462-846, 20/295-5533
E-mail: filantropkkfhaza@t-online.hu
www.filantrop.org
2013. január 1-tõl új törvény szabályozza a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást.
A FILANTROP Kft. 79 településen lát
el kötelezõ kéményseprõ-ipari tevékenységet Bács-Kiskun Megyében. Ez idáig a Megyei Önkormányzat kötelezettsége volt a
közszolgáltatás. Helyébe 2012-ben a kecskeméti önkormányzat lépett jogutódként. A
kecskeméti közgyûlés év végén döntött a
2013-ban alkalmazandó díjakról.
Egyes kazán-kéménytípusoknál emelkedéssel, máshol csökkenéssel számolhatnak a lakás- és háztulajdonosok.
A négyévenként kötelezõ mûszaki felülvizsgálat díja beépült a folyamatos,
kötelezõ ellenõrzések díjába. A jövõben
nem lesz tehát olyan, hogy 4 évente kétszer
szed be a kéményseprõ díjat. Ehelyett a
mûszaki ellenõrzés ára arányosan elosztva került beépítésre a sormunka díjába,
amiért a 2013-ban fizetett díj az elõzõ
évekhez képest jelentõsen magasabbnak tûnik.
Nagyobb emelkedés a szilárd tüzelésû
kémények esetében jelentkezik. Ezeknél a
kéménytípusoknál elõírták minimálisan,

az évi kétszeri ellenõrzést. Azaz a megemelkedett díjért magasabb szintû és több
szolgáltatás jár. A továbbiakban: gázfûtés
esetében évente egyszer, szilárd-, és olajtüzelés esetén évente kétszer kötelezõ az ellenõrzés.
A kéményseprõ munkatársaink az
emelkedett követelményeknek eleget téve alapos - ha szükséges, mûszeres- vizsgálatnak vetik alá égéstermék-elvezetõiket. A fûtéssel kapcsolatos halálesetek
(szénmonoxid-mérgezés) nagyrészt visszavezethetõek az ablakok, ajtók fokozott légzárására, valamint a páraelszívók, kandallók, szárítógépek mûködtetésére. Éppen
ezért a kéményseprõk a jövõben a levegõellátás ellenõrzését is el fogják látni. Ezen
felül a füstcsõ hosszát is kötelesek rögzíteni.
Fogadják bizalommal a kéményseprõt, hiszen sok esetben életeket mentenek. Eldugult kémény esetén; új nyílászárók beépítésekor -páraelszívó alkalmazása esetén- a szén-monoxid észrevétlenül áramolhat vissza, mely halállal is
végzõdhet. Ezeket a problémákat mind
kiszûri a kéményseprõ. Megmentheti az
Ön, családja és gyermekei életét.
Fûtéstechnikai kérdéseivel is bizalommal fordulhat munkatársainkhoz. A
FILANTROP Kft. az ügyfélfogadást fo-

lyamatosan biztosítja kirendeltségein, illetve egyéb elérhetõségein.
Napjainkban - sajnos a megyénkben is egyre többször hallható, hogy szénmonoxid
mérgezés történt. A gyilkos szénmonoxid
(CO) a tökéletlen égéskor keletkezõ melléktermék. Színtelen, szagtalan, ezért érzékszerveinkkel lehetetlen észrevenni. A szénmonoxid-mérgezés kezdeti tünetei a hányinger és a
fejfájás. A szénmonoxid a lakás légterébe a
kéményen keresztül, vagy a tüzelõberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelõen
mûködõ kéménybõl az égéstermék (füstgáz)
visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellõen tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekbõl,
az elszennyezõdött fürdõszobai átfolyós vízmelegítõkbõl közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe. Az akár halálos kimenetelû
szén-monoxid-mérgezés megelõzése érdekében az alábbiak a legfontosabbak: a kémények
és a tüzelõberendezések állapotát rendszeresen ellenõriztessük, gondoskodjunk a megfelelõ légellátásról (ne zárjuk el a szellõzõket,
gyakran szellõztessünk), szereltessünk fel független tápellátású (akkumulátoros) CO vészjelzõ készüléket.

Figyelem!
Szentkirály közigazgatási területén az alábbi idõpontokban végezzük a kéményseprõipari közszolgáltatást (a kémények ellenõrzését): 2013.04.30-2013.06.30-ig, illetve
2013.09.01-2013.12.31-ig

2013. április

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

9. oldal

NYUSZI BULI

Kint hideg fagy és hó, bent húsvéti hangulat. Ez jellemezte
az idei Nyuszi bulit, mely mint minden évben, most is a tavaszi
szünet kezdetét jelentette az alsósoknak. A játékos délutánra a
nagycsoportos ovisokat is meghívtuk, akik szinte már otthon
érezték magukat az iskola falai között.
A "Tavaszi szél vizet áraszt" nyitódal után a gyerekek megkapták a menetlevelet és már indultak is az izgalmasabbnál izgalmasabb játékhelyszínekre. Közben egyre szaporodtak a húsvéti nyuszik, hisz a feladatok sikeres teljesítése után nyuszivá is
át lehetett alakulni. A játékvezetõk tanító nénik, szülõk és felsõs

Monda, és
mesemondó
találkozó
Szabó Adrienn, 3. osztályos tanuló, a Kecelen megrendezett
BÁCS-KISKUN MEGYEI MONDA- ÉS MESEMONDÓ TALÁLKOZÓN 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

diákok voltak, aki együtt játszottak a kicsikkel. A leadott menetlevelekért húsvéti tojás volt a jutalom, majd következett a délután legizgalmasabb része: az ajándéksorsolás.
A buliban senki sem éhezett, szomjazott, hisz a terített asztalok finomabbnál, finomabb süteményektõl roskadoztak. Köszönjük a szülõknek!
Ajándékokkal a kezükben, mosollyal az arcukon indultak
haza a gyerekek és megkezdõdött a téli hangulatú tavaszi szünet!
Takácsné Kis Márta

II. Rákóczi Ferenc születésnapján
Március 27-én méltó módon emlékeztünk meg a nagy fejedelemrõl, aki
1676-ban ezen a napon született a
Zemplén megyei Borsi kastélyban. A
Rákóczi Tárogató Egyesület vezetõje,
Nagy Csaba látogatott el a szentkirályi
iskolásokhoz, hogy egy rendhagyó
történelem - ének óra keretében megismertesse II. Rákóczi Ferenc életének
állomásait, a Rákóczi szabadságharc
eseményeit, és a korhoz erõsen kötõdõ
hangszert, a tárogatót. A tárogató a ku-

ruc korban vált híressé, éles hangja
parancsokat közvetített, és a táborokban esténként gyakran szólt szelídebb
hangja is. A gyerekek tárogató kísérettel együtt énekelték a szabadságharc
híres dalait.
A nagy fejedelem virágoktól roskadó sírjáról készült képet látva sokunkban megfogalmazódott a gondolat, hogy egyszer majd Kassán mi is
letegyünk egy szál virágot II. Rákóczi
Ferenc és Bercsényi Miklós sírjára.

Vendégünk a híres karabély mûködését is megmutatta

Nagy Csaba korabeli ruhában mutatja
a Rákóczi Ferenc sírjáról készült képet
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Tájékoztató
a tejelõ tehén takarmányok aflatoxin
szennyezettségének csökkentési lehetõségeirõl
Tájékoztató a tejelõ tehén takarmányok aflatoxin szennyezettségének csökkentési lehetõségeirõl
2012. év végén a hazai termesztésû kukoricában is feltûnt a penészgombák által termelt aflatoxin szennyezés. A tejben - szennyezett takarmány etetése esetén - az aflatoxin már 1 napon belül megjelenik. A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termeléséhez ad javaslatok a NÉBIH a honlapján és közösségi oldalán elérhetõ tájékoztatóban.
A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének
kulcsa a helyes takarmányozási gyakorlat; a lehetõ legalacsonyabb szennyezettségû alapanyagokból összeállított takarmányok használata; a szemes kukorica rostálása és az ún. toxinkötõk alkalmazása.
Szennyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 napon belül megjelenik, annak elhagyásával viszont már 2-3 napon belül el is tûnik. A NÉBIH termelõknek szóló tájékoztatójában az aflatoxin szennyezettség megelõzésének legfontosabb eszközeirõl tájékozódhatnak az
érintettek:
http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/03_27_aflatoxin_tajeko
ztato.html
NÉBIH közösségi oldal
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

MUNKÁLTATÓK ÉS
PÁLYAKEZDÕK FIGYELMÉBE!
PÁLYAKEZDÕ FIATALOK MUNKÁBA HELYEZÉSÉT
ELÕSEGÍTÕ "ELSÕ MUNKAHELY GARANCIA" MUNKAERÕ-PIACI PROGRAM
TÁMOGATÁS CÉLJA: a tapasztalat, gyakorlat hiányában elhelyezkedési gondokkal küzdõ 25 év alatti pályakezdõ fiatalokat bejuttassa a munka világába oly módon, hogy a foglalkoztatásuk iránt nyitott munkáltatókat támogatásban részesíti. A program kiemelt célcsoportjai a szakképzetlenek és a tartós álláskeresõk.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- A bérköltség támogatás legfeljebb 6 hónap idõtartamra adható,
azonban csak 2013. december 31-ig van lehetõség annak megállapítására. Továbbfoglalkoztatást is kötelezõ a támogatott munkaadónak
vállalnia, melynek ideje alatt a Munkahelyvédelmi Akcióterv által
biztosított adókedvezmény vehetõ igénybe.
- A támogatás mértéke a munkaszerzõdés szerinti munkabér, valamint a ténylegesen átutalásra kerülõ szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidõs foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehetõ munkabér legfeljebb a kötelezõ
legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) lehet, részmunkaidõs foglalkoztatás során ennek a részmunkaidõ teljes munkaidõvel arányos része alapján számított hányada vehetõ figyelembe.
- A foglalkoztatott munkaidejének el kell érnie a napi 4 órát.
- A támogatással érintett munkavállaló felvételével a munkaadónak a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámot növelnie kell.
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes adóigazolás
bemutatása (ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása).
- A foglalkoztató megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek.
(A támogatás csak a munkaviszony létrejöttét megelõzõen, tehát a
munkaszerzõdés megkötése elõtt igényelhetõ. Mindenképpen szükséges a munkáltató és a kirendeltség egyeztetése a benyújtandó dokumentumokról.)
Bõvebb információért forduljon kirendeltségünkhöz:
Jánoska Judit program koordinátor
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel: 76/540-079, 30/695-1371 e-mail: janoskaj@lab.hu
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Járási hivataloknál lehet benyújtani
az állampolgársági kérelmeket
2013. március 1-tõl nem a települési anyakönyvvezetõknél,
hanem a járási hivataloknál lehet benyújtani az állampolgársági
kérelmek formanyomtatványait. Természetesen továbbra is el lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, a Kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál és
továbbra is bármely polgármester elõtt vagy bármely külképviseleten le lehet tenni az állampolgársági esküt.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Köszönet a katasztrófahelyzet
elhárításában való részvételért
2013. március 15. napján a Katasztrófavédelem, a Tûzoltóság, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága, az Önkormányzatok és az önkéntes polgárok közös áldozatos munkája
eredményéül került elhárításra az a katasztrófa helyzet, amit a
heves havazás és a rendkívül erõs szél közösen idézett elõ.
A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal ezúton köszöni meg
az elhárításban résztvevõk önfeláldozó teljesítményét, aminek
köszönhetõen megyénkben a rendkívüli hóhelyzet komolyabb
fennakadásokhoz és problémákhoz nem vezetett.
Dr. Kerényi János kormánymegbízott

Szentkirályi: a piaci növekedést
túlszárnyalva mennyiségben és értékben is
piacvezetõ Stratégiai megállapodás a
Vidékfejlesztési Minisztériummal
2013. március 6., Szentkirály, Budapest Az ACNielsen adatai alapján 2012-ben a hazai
kiskereskedelmi ásványvízpiac az összesített
vízpiaci mozgások szerint mennyiségben 2%ot, értékben 6,2%-ot növekedett az elõzõ évhez képest. A prémium márkatermékeket gyártó vállalatok között
tavaly mennyiségben és értékben is - a piackutató cég kumulált vízpiaci adatai alapján* - piacvezetõ a Szentkirályi Ásványvíz Kft.,
amely összesen 6,9 milliárd forint árbevételt realizálva 14,5%-os
növekedést tudott elérni 2011-hez képest. A Szentkirályi Ásványvíz Kft. 2013-ban a tavalyi árbevételét 15%-kal tervezi növelni.
A Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezte a stratégiai
együttmûködés aláírását a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-vel. Az
együttmûködésrõl szóló megállapodást a minisztériumban, március 5-én vette át Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetõje Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertõl. Ezzel a lépéssel a minisztérium elismeri a Szentkirályi élelmiszeriparban betöltött fontos szerepét, valamint közös célul tûzték
ki az össztársadalmi érdekek elõmozdítását. Továbbá céljaik között
szerepel például az agrár- és élelmiszergazdaság versenyképességének növelése, piaci pozícióinak javítása; a nemzeti földtulajdonlás védelme, az életképes gazdálkodást biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása, illetve támogatása; valamint annak elérése,
hogy a fiatal generációk a mezõ- és élelmiszergazdaságban a jövõjük szempontjából vonzó életpályát találjanak; a vidék népességtartó és -eltartó képessége növekedjen; a jó minõségû élelmiszerellátás, illetve a feldolgozóipar erõsödjön.
"Örömmel fogadtuk a minisztérium kezdeményezését, véleményem szerint ezzel az együttmûködéssel országunk versenyképességéhez járulunk hozzá, hiszen a Szentkirályit, mint magyar tulajdonú céget tekintve, mindkét félnek közösek az érdekei." - mondta
Balogh Levente.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Húsgombóc pörköltesen
Hozzávalók
A húsgombóchoz: 1 apró vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 evõkanál olaj, 60 dkg darált sertéslapocka
(lehet pulykacombfilé is), 6 evõkanál nyers vagy félig
fõtt rizs, 1 csapott kiskanál só, 1 mokkáskanál õrölt fekete bors, 1 csapott kiskanál pirospaprika, 1 tojás
A pörköltszafthoz: 8 dkg füstölt szalonna, 3 evõkanál olaj, 1 nagy fej vöröshagyma, bõ 1 kiskanál jóféle pirospaprika, 1-1 nagyobb zöldpaprika
(tévépaprika) és paradicsom, 1 kisebb cseresznyepaprika (fél kiskanál
csípõs Piros Arany vagy Erõs Pista is lehet), só
A gombóchoz való hagymát nagyon finomra vágjuk, a fokhagymát péppé zúzzuk. Együtt az olajba rakjuk, és közepes lángon megfonnyasztjuk.
A darált húst a rizzsel egy tálba rakjuk. Megsózzuk, megborsozzuk, a pirospaprikával fûszerezzük, a pirított hagymát hozzáadjuk, a tojást beledolgozzuk. Nedves kézzel 16 gombócot formálunk belõle. Félrerakjuk.
A pörköltszafthoz a szalonnát apró kockákra vágjuk és egy akkora lábasba szórjuk, amekkorába majd a húsgombócok egy sorban egymás mellett elférnek. Az olajat ráöntve zsírját kisütjük. A hagymát finomra vágjuk, a pörcösödõ szalonnára rakjuk, közepes lángon kevergetve megfonnyasztjuk. A tûzrõl lehúzva a pirospaprikát hozzákeverjük, és kb. 6
deci vízzel fölöntjük. Az apróra vágott paprikával, paradicsommal (ennek héját elõtte lehúzhatjuk) és a csípõs paprikával ízesítjük. Fél kiskanál sót szórunk bele, kis rést hagyva lefödjük, és így fõzzük közepes lángon kb. 30 percig.
Ezt az ízes pörköltalapot merülõ mixerrel pürésítjük, de nem feltétlen
kell teljesen pépesíteni. A húsgombócokat belerakjuk, és lefödve, kis
lángos, a lábast többször megrázva 25-30 percig fõzzük. Közben ha kell,
elfövõ levét pótoljuk. Ha kell, utána ízesítjük. Puha kenyérrel vagy tarhonyával tálaljuk.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika
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MÁRCIUS IDÕJÁRÁSA
"Nyugtával a napot", tartja a népi mondás. Ez úgy látszik érvényes
az évszakokra is. Túl korán kiáltottuk ki térségünk enyhe telét. Ki gondolta március elején, hogy a télnek a java még hátravan? Nõnapkor
csodálatos jó idõ volt, nemzeti ünnepünkkor didergõs, lucskos szeles
napra ébredtünk. Igazi kemény téli hideg napokra ébredtünk, -9, -10C
fokokat mutattak a hõmérõk. Ezt egy kis
felmelegedés követte 20-a körül 12-12C
fokkal, majd 24-e körül ismét igen hideg
lett. Hasonló Húsvétra nagyon kevesen
emlékeznek, hiszen hóemberek, és
hónyuszik "ékesítették a kerteket. A szokatlan hideg kártétele még ezután látszik, egy biztos, a fûzfák növekedésnek
indult rügyei elfagytak. Csapadékkal bõvelkedett a természet, háromszorosa esett a szokásosnak, árvizeket okozva. A mélyebben fekvõ területeken jelentõs belvizek alakultak ki, mind a szántó, mind a gyep területeken. A mellékelt légi fotót Balázs Róbert készítette. Ezekrõl a területekrõl aktuálissá vált, válik a felesleges víz elvezetése. Ásóra, kapára! Ki lehet, sõt ki kell nyitni a betemetett, beszántott "bajusz" árkokat, mert ki tudja, mit hoz az április. Nem kell megvárni, hogy önkormányzati segítséget kelljen igénybe venni. Községünk területén belvízzel borított terület: 150 ha rét-legelõ, és 50 ha szántó.
Visszatérve a márciusi hideghez, e
sorok írója gyanított valamit, hiszen
a februári vándormadarak vonulásának késésérõl számoltam be, nyitva
hagyva a kétségek
kapuját egy esetleges hideghullámra.
A márciusi madárvonulásról
sem
mondhatunk jót, hiszen késnek az aktuálisan érkezendõ madarak. Késnek, késtek a füstifecskék, a kerti
rozsdafarkúk, az örvös galambok. A kakukk gyakran megszólal március végén, ez az idén elmaradt. Nem volt még békazene sem, pedig
márciusban 20-a körül már aktuális szokott lenni. A sort tovább lehetne folytatni. Jó hír viszont, hogy gólyáink megérkeztek. Csapadék viszonyok: 7-én 0,3 mm, 9-én 3,9 mm, 10-én 0,3 mm, 12-én 3,2 mm,
13-án 11,5 mm, 14-én 23,2 mm, 15-én 1,3 mm, 18-án 8,4 mm, 19-én
1,2 mm, 21-én 18,8 mm, 22-én 1,6 mm, 29-én 14,3 mm, 30-án 8,4 mm.
Összesen : 96,4 mm. A sokévi átlag: 29 mm. Vecsei.

TEGYE MÁR KÖZZÉ!
Több olvasónk is megkeresett panaszával, hogy egyesek nem
tisztelik a földhivatali birtokhatárokat. Kiforognak a földutakra
ekével, tárcsával, elszántják a birtokhatárokat jelzõ karókat.
Úgy telepítenek erdõt, fasort, hogy zavarja a szomszéd birtokát.
Kedves gazdálkodók! Vegyük figyelembe, tiszteljük mások tulajdonát. Szándékosan ne okozzunk bosszúságot, kellemetlenséget, és pláne kárt.
- szerk-

Anyakönyvihírek
2013. március 25-én megszületett Kovács
Gitta Bianka anyja neve Simonyi Margit

Hirdetések
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 33. szám alatt.
érdeklõdni: 06 30 505 2251 telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék.
Bencsik Jenõ. telefon: 06 20 9424 219.

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Gazdálkodók!
Április hónaptól megnyílik a lehetõség a 2013. évi
területalapú támogatások (TERA) benyújtására. A kérelem
benyújtását el lehet végezni önállóan, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, tanácsadó segítségével, illetve
technikai segítségnyújtó igénybevételével.
A technikai segítségnyújtó lehet falugazdász illetve
kamarai tanácsadó. Tekintettel arra, hogy a legtöbb termelõ a falugazdász hálózat segítségét veszi igénybe a
kérelme benyújtásánál, kérjük, keressék falugazdászukat
idõpont egyeztetés céljából.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a területalapú támogatás
igénylésére az a termelõ jogosult, aki rendelkezik
érvényes földhasználattal.
A területalapú támogatás szankciómentes benyújtási
határideje május 15. Ezt követõen munkanaponként 1%-os
támogatás csökkenéssel június 9-ig még be lehet adni a
kérelmeket.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

Siklóernyõs sétarepülés

Szentkirályon,
érdeklõdni: Balázs Róbert 70/335-2365

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