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farsangi meghívó
A Szentkirályi

Általános Iskola
2012. február 23-án,

csütörtök 9 órától
farsangi mulatságot
rendez a szentkirályi
mûvelõdési házban. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Wass Albert - Tél

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

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

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

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

Tánckavalkád
“Miénk ez a cirkusz!!

sztárvendég: kaczor Feri

zene: casino zenekar

Szeretettel várunk mindenkit!

Jelmezverseny

büfé

tombola

A Szentkirályi Tánccsoport  ismét megrendezi
hagyományos fArSAngi báljáT

a szentkirályi Sportcsarnokban
2012. február 18-án 19.00 órától
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A kép vi se lõ-tes tü let ja nu ár 19-én
tar tot ta idei el sõ ülé sét, mely nek na pi -
rend je a he lyi szo ci á lis el lá tá sok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa, és az ön kor -
mány zat ez évi gaz dál ko dá si adott sá ga -
i nak és le he tõ sé ge i nek meg be szé lé se
volt. Az ülé sen 6 kép vi se lõ tag volt je -
len.

Az ülés meg nyi tá sa után a he lyi
szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de let
mó do sí tá sa ke rült na pi rend re. A jegy zõ
elõ ter jesz té sé ben el mond ta, hogy a
Ma gyar or szág 2012. évi költ ség ve tés ét
meg ala po zó egyes tör vé nyek mó do sí -
tá sá ról szó ló tör vény ha tá lyon kí vül he -
lyez te a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci -
á lis el lá tá sok ról szó ló tör vény azon be -
kez dé sét, mely fel ha tal ma zást adott ar -
ra, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat ren -
de le té ben ha tá roz za meg a he lyi la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás jo go sult sá gi fel -
tét ele it. A he lyi la kás fenn tar tá si tá mo -
ga tá si for ma meg szû né sé vel ha tá lyon
kí vül kell he lyez ni a szo ci á lis ren de le -
tünk nek ezt az el lá tá si for mát sza bá lyo -
zó sza ka szát. To váb bi vál to zás még,
hogy a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás irán -
ti ké rel mek el bí rá lá sa - mely ed dig a
Szo ci á lis Bi zott ság ha tás kö re volt - ja -
nu ár 1-tõl a jegy zõ ha tás kö re lett, im -
már csak nor ma tív ala pon jut tat va ezt
az el lá tást. A kép vi se lõ-tes tü let egyet -
ér tett az ön kor mány za ti ren de let fen ti -
ek sze rin ti mó do sí tá sá val.

Ez után a 2012. évi ki lá tá sok meg -
be szé lé se kö vet ke zett. A pol gár mes ter
el mond ta, hogy el ké szült a múlt év
tény ada ta it tar tal ma zó ki mu ta tás,
mely bõl meg ál la pít ha tó, hogy az ön -
kor mány zat a be ter ve zett fel ada to kat
el vé gez te anél kül, hogy el adó so dott
vol na. A ki adá sok csök ken té sé re vo nat -
ko zó an a kép vi se lõ-tes tü let ko ráb bi
ülé se in is hang zot tak már el ja vas la tok,
azon ban in téz ke dés azok vég re haj tá sá -
ra ez idá ig nem tör tént. A tes tü le ti ülés
elõt ti szû kebb kö rû meg be szé lé sen el -
mond ta, hogy vál to zat la nul ki nek-ki -
nek a sa ját fe le lõs sé gé vé te szi, hogy
hol ta ka rít meg, de azt, hogy mi ben le -
gyen vál to zás, azt a kép vi se lõ-tes tü let
dönt se el. Úgy gon dol ja, hogy si ker
fog ja ko ro náz ni ezt az évet is, de eh hez
a tar ta lé ka in kat job ban föl kell tár ni.
En nek ér de ké ben ab ból ki in dul va,

hogy a fe les le ge sen el nem köl tött pénz
meg ta ka rí tá sa nem spó ro lás, ha nem
csak a jó zan ész, és a jó együtt mû kö dés
ered mé nye, az aláb bi ja vas la tok szü let -
tek:

Az ön kor mány zat min den in téz mé -
nyé ben a le he tõ sé gek leg tel je sebb ki -
hasz ná lá sá val kell tö re ked ni ar ra, hogy
mi nél ki sebb költ ség gel mû köd je nek.
Ez fõ ként az ener gia fel hasz ná lás te rén
le het ha té kony. A Tor na csar no kot, az
Egész ség há zat és a Mû ve lõ dé si Há zat
fû te ni kell, de a Fa lu ház és az ÖNO fû -
té se a fagy men tes ség re kor lá toz ha tó,
ha az itt zaj ló te vé keny sé gek, prog ra -
mok át te le pít he tõk más épü le tek be. A
ta nya gond no ki au tók fu tá sát csök ken -
te ni kell. En nek ér de ké ben vár ha tó an
már ci us 1-tõl a ta nya gond no ki szol gá -
lat ke re té ben Kecs ke mét re tör té nõ be -
teg szál lí tás meg szû nik. In do kolt len ne
egy mo só-szá rí tó gép be szer zé se az ön -
kor mány zat in téz mé nye i nél je lent ke zõ
mo sá si-szá rí tá si fel ada tok el vég zé sé re.
A La da Ni va el adá sá val az ön kor mány -
zat men te sül ne a cég au tó-adó fi ze té si
kö te le zett ség alól. A szo ci á lis jut ta tá -
sok biz to sí tá sa te rén az át me ne ti se gély
csök ken té sét és a rend sze res át me ne ti
se gély meg szün te té sét, va la mint a
rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás
fel tét ele i nek mó do sí tá sát tar ta ná in do -
kolt nak a kép vi se lõ-tes tü let. A szi lárd
hul la dék szál lí tás feb ru ár vé gé ig a je -
len le gi kon dí ci ók kal tör té nik, de hogy
azt kö ve tõ en a költ ség csök ken tés kap -
csán mi vár ha tó, még nem le het tud ni.
A kül te rü le ti kon té ne rek be vo ná sa
szin tén ré sze le het az ön kor mány zat
költ ség csök ken tõ tö rek vé se i nek.

Ezt kö ve tõ en a pol gár mes ter ja vas -
la tá ra a kép vi se lõk hoz zá já rul tak a
"Szent ki rá lyért" Köz ala pít vány tól 10
mil lió fo rint ka mat men tes köl csön ön -
kor mány zat ré szé re tör té nõ ké rel me zé -
sé hez a köz fel ada tok el lá tá sá ban át me -
ne ti leg je lent ke zõ pénz ügyi gon dok el -
há rí tá sá nak cél já val.

Majd a köz pon ti or vo si ügye let tel
kap cso lat ban el mond ta, hogy az ügye -
let ben részt ve võ or vo sok kal volt egy
meg be szé lés óra dí juk eme lé se tár gyá -
ban. A meg be szé lés ered mé nye ként
2.200.- Ft len ne az óra dí juk hét köz nap,
hét vé gén pe dig 2.300.- Ft. Mi vel az

üzem anyag árak emel ke dé sét és a
gyógy szer ár-eme lést a Szol gál ta tó cég
sa ját gaz dál ko dá sá ból biz to sí ta ni már
nem tud ja, az egyez te té sek ered mé nye -
ként az ön kor mány zat ok nak 7,60 Ft-tal
kel le ne la ko son ként ha von ta töb bet fi -
zet ni, mint ed dig. Az ed di gi díj
21.600.- Ft, eh hez jön ne még 14-15
ezer fo rint. A fen ti e ket a kép vi se lõ ta -
gok egy han gú lag jó vá hagy ták.

Tá jé koz ta tott ar ról is, hogy a tûz ol -
tó ság ok fenn tar tá sa is vál to zott. Ál la mi
fel adat el lá tás lesz ez után a tel jes ka -
taszt ró fa vé de lem, pol gár vé de lem és
víz vé de lem. A kecs ke mé ti tûz ol tó ság
ál la mi tûz ol tó ság lett va gyo ná val,
egész ál lo má nyá val, fel ada ta i val
együtt. De a 15 per cen be lü li vo nu lást
je len tõ tel jes le fe dett sé get az ál la mi
tûz ol tó ság ok nem tud ják biz to sí ta ni,
szük ség van az ön kor mány za ti tûz ol tó -
ság ok ra is. Ilyen van Tiszakécskén. A
gond az, hogy az ál la mi hoz zá já ru lás
ös  sze ge csök kent az ed di gi ek hez ké -
pest, rá adá sul az ál lam ha tá roz za meg
azt is, hogy mi re költ he tõ a pénz (mun -
ka bér re csak en nek az összeg nek 70
szá za lé ka). A hi ány zó összeg tíz mil li ós
nagy ság ren dû. Ed dig Szent ki rály 100
ezer fo rint tá mo ga tást nyúj tott az egye -
sü let nek, de Tiszakécskétõl sem vár ha -
tó el, hogy a kü lön bö ze tet tel jes egé -
szé ben fi nan szí roz za.

Je len leg tart az ön kor mány zat in -
téz mé nye i nek a Kincs tár ré szé rõl tör té -
nõ vizs gá la ta. Bí zik ben ne, hogy a ren -
del ke zé sük re bo csá tott do ku men tu mok
ele gen dõ ek és jók lesz nek ah hoz, hogy
fi ze té si kö te le zett sé get ne kell jen meg -
ál la pí ta ni uk.

A Bim bó Lász ló-fé le te rü let ügye
je len leg úgy áll, hogy a föld mé rõ ki tûz -
te a sa rok pon to kat. Volt egy dön té se a
kép vi se lõ-tes tü let nek a múlt év ta va -
szán, ami kor meg ál la pod tunk ab ban,
hogy mi lyen fel té te lek kel vá sá rol ja
meg az ön kor mány zat ezt a te rü le tet.
Ezt egy 12 pon tos ha tá ro zat ban rög zí -
tet tük, mely nek egyes pont ja it is mét
egyez tet tük.

Az ülés vé gén tá jé koz tat ta még
a je len lé võ ket a já rá sok ki ala kí tá -
sá val, és a kö zös hi va ta lok lét re ho -
zá sá val kap cso la tos ál ta la már is -
mert el kép ze lé sek rõl.

A kép vi se lõ-tes tü let január 19-ei ülé sén tör tént
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Iga zi "sa va nyú" met szõ észa ki szél sö pör te a ha tárt Pál
nap ján. Egy ál ta lán nem volt ked ve zõ az idõ já rás sza bad té ri
ké zi mun kák ra, vi szont jobb és al kal ma sabb na pot ki sem le -
he tett vol na fog ni út ja ví tás ra. Szor gal ma san fo rog tak trak to ros
pót ko csik kal a se gí tõ kész gaz dák a Jász úti szél hord ta ho mok -
buc ká nál. (Va la mi kor itt volt egy ös  sze füg gõ er dõ szé le.) Rá -
fért a Jász út ra, a Temp lom-dû lõ re, a vad kör te fa mel let ti kis
út ra, a Jász és a Hori dû lõt ös  sze kö tõ kis út ra a kar ban tar tás,
ja ví tás. A több száz pót ko csi föld szál lí tá sá ban részt vett 25-
én, Sán dor Ist ván, ifj. T. Nagy Sán dor, Tor má si At ti la, Terjéki
Mi hály erõ gé pé vel, Var ga Im re, Csi kós Jó zsef, Vö rös De zsõ
erõ gé pé vel és ifj. Bim bó Jó zsef.   

Ja nu ár 27-én a szál lí tás ban részt vett: Sán dor Ist ván, ifj. T.
Nagy Sán dor, Terjéki Mi hály, Var ga Im re, Bõ szén Im re, Ka sza
Ti bor Da rá nyi Jó zsef erõ gé pé vel, Krizsán Já nos, Revuczki
Bé la erõ gé pé vel, Csi kós Jó zsef, Vö rös De zsõ erõ gé pé vel, és
Tohai Ist ván. Pót ko csi val já rult hoz zá a mun ká la tok hoz: Erki
Ba lázs, Bo gyó Fe renc, és Szente- Var ga Já nos. A ra ko dást De -
ák Bé la vé gez te ön kor mány za ti meg bí zás ból Sza bó And rás ra -
ko dó gé pé vel, a föld egyen ge té sét Rada Lász ló ön kor mány za -

tunk gréderével vé gez te.  Az el lát mány ról (ká vé, tea, sü te -
mény) Var ga Pálné és ifj. Vö rös Jó zsef gon dos ko dott.  A mun -
ká la to kat Var ga Im re szer vez te és ve zet te. Kö szö net az ön kén -
te sek nek a sa ját költ sé gü kön el vég zett mun ká ért, és ter mé sze -
te sen a "hi va tal ból" részt ve võk nek is. Fo tó: Benkovics

- szerk-

ÚT jA vÍ TáS pél DáS öS  SZE fO gáS SAl

Jó kor jött se gít ség

Nincs na gyobb, és tisz te let re mél tóbb cse le ke det, mint az
el eset te ken se gí te ni. Ka rá csony kor öröm mel ol vas tuk a Ma -
gyar Köz löny ben meg je lent ren de le tet, mely a he lyi ön kor -
mány zat ok szo ci á lis cé lú tû zi fa vá sár lá sá hoz kap cso ló dó ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ról szólt, ben ne Szent ki rály ne ve is sze re pelt.
Ön kor mány za tunk egy ko ráb ban ki írt pá lyá za ton vett részt si -
ker rel, mely nek ré vén 1 143 000 Ft-ot ka pott 75 köb mé ter tû zi -
fa vá sár lá sá ra, me lyet ki zá ró lag szo ci á lis ala pon le het el osz ta ni
a rá szo ru lók kö zött. A fen ti ös  szeg hez a pá lyá zat ki írá sa sze rint
ön kor mány za tunk köb mé te ren ként 2000 Ft + Áfa ös  sze get tett
hoz zá. A tü ze lõ nek va ló a Nyárjasi er dé szet bõl lett te le pü lé -
sünk re szál lít va. A rá szo rult ság el bí rá lá sa a ta nya gond no kok -
kal, a há zi szo ci á lis gon do zók kal, a vé dõ nõ vel, a szo ci á lis elõ -
adó val, kö zö sen ké szült. Kö zel 70 csa lád ré sze sült a szi go rú hi -
deg át vé sze lé sé hez nyúj tott se gít ség ként 1-1 köb mé ter tû zi fá -
hoz. A szál lí tás nál a fel, és le pa ko lás nál a köz mun ká sok fi zi kai
mun ká já ra is szük ség volt. Kü lön kö szö net ifj. Bé ni Sán dor nak,
Vö rös Sza bolcs nak, és Sza bó Pé ter nek a tû zi fa ház hoz szál lí tá -
sá ban nyúj tott se gít sé gért. El kelt a se gít ség.

-szerk-

A Szent ki rá lyi if jú sá gi Köz hasz nú
Egye sü let feb ru á ri hí rei

Egye sü le tünk ne vé ben min den ked ves ol va só nak Bol dog Új Évet
Kí vá nunk! Ezen al ka lom ból sze ret nénk meg osz ta ni né hány gon do -
la tot ami mos ta ná ban sok szor eszünk be jut. A fi a tal kor rend kí vül
nagy elõ nye az, hogy az em ber nem azon bús la ko dik, hogy mi min -
dent mu lasz tott már el az éle té ben, ha nem fris sen, de rû sen, te le op -
ti miz mus sal te kint a jö võ be és pró bál meg - ahogy tõ le te lik - vál -
toz tat ni, újat al kot ni, elõ re moz dí ta ni azt, ami moz dít ha tat lan nak lát -
szik. Leg több ször nem lát juk azo kat a ve szé lye ket, ame lyek elõt tünk
van nak, és nem tud juk meg jó sol ni, hogy mi lyen prob lé má kat kell le -
gyûr nünk, de pont et tõl vá lik még éde seb bé a gyõ ze lem, az el ért si -
ker, a cél. Kell, hogy le gyen cél a sze münk elõtt. Azok, akik e nél -
kül pró bál nak él ni, ha mar rá jön nek hogy a cél ta lan, ter vek nél kü li
élet va ló já ban nem is élet. De együtt min den ki job ban tud bol do gul -
ni, egye dül vi szont ha lál ra va gyunk ítél ve. Saj nos, vagy épp sze ren -
csé re az élet így mû kö dik. "Együtt az öröm két szer ak ko ra, a bá nat
pe dig fe le rész." Vi szont ez a mon dás for dít va is igaz. 
feb ru ár 25.
• Kel le mes han gu la tú nosz tal gia rock kon cer tet szer ve zünk, mely re
min den kor osz tályt sok sze re tet tel vá runk. Alap ve tõ en a '70-80-90
évek rockszerzeményei lesz nek te rí té ken.
• Kö ze led ve az éj fél hez Dj Bykoz gon dos ko dik az est to váb bi ré szé -
ben az elekt ro ni kus ze ne ked ve lõ i nek szó ra koz ta tá sá ról.
Már ci us hó nap ban
• a Sz.i.k.e.  hölgy tag jai az egyik szom ba ti na pot ki vá laszt va (Pekár
Reni, Ádám Dorina, Sza bó An di) a szent ki rá lyi kis gyer me kek nek
szer vez nek já té kos fog lal ko zást. A ter ve zett kez dé si idõ pont: dél után
15:00 vagy 16:00.
• Szin tén már ci us ban "Rend ha gyó" Iro dal mi Es tet szer ve zünk mely -
rõl Csor ba Zo li nál és Ke nye res Zsol ti nál le het ér dek lõd ni. 
Min den ki fi gyel je az ak tu á lis ren dez vé nyek rõl szó ló hir de té se ket az
Egye sü let facebook ol da lán, mert ott rész le tes le írás sal szol gá lunk
min den prog ra munk kal kap cso lat ban. Sok sze re tet tel vá runk min -
den kit és ne fe lejt sük, hogy egy ség ben az erõ!

Üd vöz let tel: Csor ba György

Meg ér ke zett a tü ze lõ. Fo tó: Benkovics. 
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"Szülõk iskolája" - drogprevenciós
szülõi értekezlet Szentkirályon

Ma gyar or szág el sõ
Drog el le nes Stra té gi á ját
ti zen két év vel ez elõtt fo -
gad ta el a Ma gyar Or szág -
gyû lés. En nek Be ve ze tõ jé -
ben ol vas suk: "Nem le het
két sé günk afe lõl, hogy
má ra a dro gok il le gá lis
hasz ná la ta és az ez zel já ró
egyé ni és tár sa dal mi károk
az or szág ko moly prob lé -
má já vá vál tak. ... A ká bí tó -
sze rek ve szélyt je len te nek
az egész ség re, a kö zös sé -
gek re és a tár sa da lom egé -
szé re is." A hely zet az óta
nyil ván va ló an nem lett
jobb. A Kecs ke mé ti Ká bí -
tó szer ügyi Fó rum és a
Nem ze ti Drog meg elõ zé si
In té zet te le pü lé sün kön is
vég zett egy ku ta tást 2010-
ben. A ku ta tás meg erõ sí -
tet te, amit ed dig is gon dol -
tunk: a ki sebb te le pü lé se -
ken élõ di á kok vé det teb -
bek, mint a nagy vá ros ban
ta nu ló tár sa ik. Ez a meg -
nyug ta tó tény azon ban

nyug ta la ní tó kér dést is fel -
vet het szü lõk ben: mi lesz a
gye re kem mel, ha to vább -
ta nul, ha a vi szony la gos
biz ton sá got és vé dett sé get
nyúj tó te le pü lés rõl be ke rül
a vá ro si kö zép is ko lá ba?

A Rév Szen ve dély be -
teg-se gí tõ Szol gá lat mun -
ka tár sai hos  szú évek óta
foly tat nak drog meg elõ zõ
te vé keny sé get.  Eb ben az
év ben a Kis tér ség te le pü -
lé se in el sõ sor ban a nyol ca -
dik osz tá lyos di á kok szü -
le i vel sze ret né nek ta lál -
koz ni. Szü lõi ér te kez le te -
ken kí ván nak át ad ni min -
den nyol ca di kos osz tá lyos
di ák szü le i nek egy szü lõk -
nek szó ló tá jé koz ta tó ki ad -
ványt és egy gye re kek nek
szó ló ki ad ványt is. A prog -
ram cél ja, hogy a szü lõk
tá mo ga tást kap ja nak ab -
ban,  hogy segítõleg gyer -
me ke ik mel lett áll has sa -
nak ak kor is, ha azok eset -
leg ne héz élet hely be ke rül -

nek. Hogy ne csak ak kor
kell jen er rõl be szél ni a
csa lád ban, ami kor már fe -
szült ség ke let ke zett. Hogy
el in dul jon a pár be széd, és
a drog kér dés sem le gyen
ta bu té ma a csa lád ban.

Ugyan ak kor a Rév Szol -
gá lat mun ka tár sai sze mé -
lye sen sze ret né nek ta lál -
koz ni mind azok kal a he lyi
szak em be rek kel is, akik fe -
le lõs sé get érez nek és vi sel -
nek a gye re ke kért, fi a ta lo -
kért. Ezért a szü lõi ér te kez -
le tek hez kap cso ló dó an egy
órás szak mai mû hely be -
szél ge tést is tar ta nak.

A drogprevenciós szü lõi
ér te kez let 2012. feb ru ár
21-én dél után fél öt óra kor
kez dõ dik az is ko lá ban.

A mû hely be szél ge tés
iránt ér dek lõ dõ szak em be -
re ket elõt te fél négy óra kor
vár juk ugyan csak az is ko -
lá ban.

Mol nár Fe renc
a Rév in téz mény ve ze tõ je

A prog ram a nem ze ti Erõ for -
rás Mi nisz té ri um tá mo ga tá -
sá val és a nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai in té zet köz re -
mû kö dé sé vel va ló sul meg.
Ked vez mé nye zett: fõ plé bá ni -
ai Karitász Ala pít vány.



Bi zony, már egy több mint egy hó -
nap ja ha tá lyos ha zánk, Ma gyar or szág új
Alap tör vé nye. Ha va la ki nek úgy tet szik,
ám le het bí rál ni is, de nem árt ah hoz is
elõbb meg is mer ni. Az elõ zõ szám ban
már meg kezd tük en nek be mu ta tá sát, kis
ös  sze ha son lí tást té ve az elõ zõ al kot mány
ere de ti, 1949-es szö ve gé vel. Alap tör vé -
nyünk a Nem ze ti Hit val lás cí mû rés  szel
kez dõ dik, amely meg ha tá roz za az egész -
nek a szel le mi sé gét, mon da ni va ló ját.

A Nem ze ti Hit val lás ki nyil vá nít ja,
hogy: "Ha zánk 1944. már ci us 19.-én el -
ve szí tett ál la mi ön ren del ke zés ének visz -
 sza áll tát 1990. má jus 2.-ától, az el sõ sza -
ba don vá lasz tott nép kép vi se let meg ala -
ku lá sá tól szá mít juk. Ezt a na pot te kint jük
ha zánk új de mok rá ci á ja és al kot má nyos
rend je kez de té nek." (Is me re tes, 1944.
már ci us 19.-e ha zánk né met meg szál lás -
nak nap ja volt a má so dik vi lág há bo rú -
ban, et tõl kez dõ dõ en a ma gyar ál lam a
meg szál lás alatt kor lá to zot tan mû köd he -
tett, majd ezt rög tön fel vál tot ta a szov jet
meg szál lás.)

"Vall juk, hogy a hu sza dik szá zad er -
köl csi meg ren dü lés hez ve ze tõ év ti ze dei
után múl ha tat la nul szük sé günk van a lel -
ki és szel le mi meg úju lás ra. Bí zunk a kö -
zö sen ala kí tott jö võ ben, a fi a tal nem ze -
dé kek el hi va tott sá gá ban. His  szük, hogy
gyer me ke ink és uno ká ink te het sé gük kel,
ki tar tá suk kal és lel ki ere jük kel is mét nag-
gyá te szik Ma gya ror szá got. Alap tör vé -
nyünk jog ren dünk alap ja: szer zõ dés a
múlt, a je len és a jö võ ma gyar jai kö zött.
Élõ ke ret, amely ki fe je zi a nem zet aka ra -
tát, azt a for mát, amely ben él ni sze ret -
nénk. Mi, Ma gyar or szág pol gá rai ké szen
ál lunk ar ra, hogy or szá gunk rend jét a
nem zet együtt mû kö dé sé re ala pít suk."

Vall juk meg, mind an  nyi an szí ve seb -
ben ol va sunk ilyen alap tör vény-ve ze tést,
amely sze rint nem ze tünk éle te mun ká ra,
be csü let re, szor ga lom ra és össze fo gás ra
épül; sem mint olyat, amely va la mi
"nagy" kül sõ ha ta lom nak, bi ro da lom nak
tal pát nyal ja.

Lé nye gi kü lönb ség, hogy az ún. nép -
köz tár sa sá gi al kot mány, amely ere de ti leg
ti zen egy fe je zet bõl állt, csak a nyol ca -
dik ban sza bá lyoz ta az ál lam pol gár ok
alap ve tõ jo ga it és kö te les sé ge it. Ezt meg -
elõz ték az ál lam szer ve zet re vo nat ko zó
fe je ze tek, ki fe jez ve azt, hogy az "em ber -
ar cú" szo ci a liz mus ban va ló já ban nem az

em ber a fon tos; a hon pol gár csak kis csa -
var a nagy gé pe zet ben. (Vagy kis gé pe zet
a nagy csa var ban? Hi szen Ma gyar or szág
1949 után csak egy csa var le he tett a
kom mu niz mus nagy da rá ló já ban.)

Ez zel szem ben az Alap tör vé nyünk -
ben a Nem ze ti Hit val lást kö ve tõ nor ma -
szö veg ben (amely ben a konk rét ren del -
ke zé sek van nak) az Alap ve té sek cí mû fe -
je ze tet kö ve ti a Sza bad ság és fe le lõs ség
cí mû; s csak azu tán sor jáz nak az ál lam -
szer ve zet re vo nat ko zó fe je ze tek. A Sza -
bad ság és fe le lõs ség fe je zet ben áll nak a
mind an  nyi unk ra irány adó jo go sult sá gok
és kö te les sé gek. Ezek má so dik fe je zet -
ben va ló sze re pel te té se azt fe je zi ki,
hogy ha zánk nem va la mi ön cé lú, ide gen
esz mét kö ve tõ ál lam gé pe zet fél re ve ze tett
la kos ság gal; ha nem egé szen egy sze rû en:
mind an  nyi unk fe le lõs és al ko tó cse lek -
vé sén, pol gá ri ma ga tar tá sán nyug vó kö -
zös ség.

Az Alap ve té sek cí mû fe je zet le szö ge -
zi, hogy ha zánk ne ve Ma gyar or szág. Azt
is le szö ge zi, hogy Ma gyar or szág füg get -
len, de mok ra ti kus jog ál lam; ál lam for má -
ja köz tár sa ság. Lát ha tó te hát, hogy egyes
hí resz te lé sek kel el len tét ben nem szûnt
meg a köz tár sa sá gi ál lam for ma at tól,
hogy ha zánk ne ve meg vál to zott. A köz -
tár sa sá gi ál lam for má ban nyil ván va ló a
köz tár sa sá gi el nö ki tiszt ség is. A té ves
ér tel me zé sek kel el len tét ben te hát nem
szûnt meg és nem is vált alap tör vény-el -
le nes sé köz tár sa sá gi el nö ki tiszt ség.

Az Alap tör vény le szö ge zi: a köz ha ta -
lom for rá sa a nép. A nép a ha tal mát vá -
lasz tott kép vi se lõi út ján, ki vé te le sen
köz vet le nül gya ko rol ja.

E sza bály nem je lent mást és ke ve -
seb bet, mint, hogy to vább ra is lesz nek
or szág gyû lé si és te le pü lé si ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok, ame lyet nem tesz fö lös -
le ges sé az sem, ha utóbb vá lasz tott kép -
vi se lõk eset le ge sen mél tat lan ná vál nak
tiszt sé gük re. 

Ér de kes a mai szlo vá ki ai tör té né sek -
kel (ál lam pol gár ok ál lam pol gár sá guk tól
meg fosz tá sa) szem be ál lí ta ni az Alap ve -
té sek G.) cik ke lyét, amely sze rint: "Sen -
kit nem le het szü le tés sel ke let ke zett vagy
jog sze rû en szer zett ma gyar ál lam pol gár -
sá gá tól meg fosz ta ni." Bi zony, így van ez
ma gá ra adó ál lam ban. Saj nos az 1950-es
évek ben ná lunk is mû kö dött ef fé le ál -
lam pol gár ság tól va ló meg fosz tás, ami a

dik ta tú rák tõ rõl met szett jel leg ze tes sé ge.
Most még az Alap ve té sek há rom to -

váb bi cik ke lyét hadd mu tas sunk be a lap
ha sáb ja in.

"Ma gyar or szág vé di a há zas ság in -
téz mé nyét mint fér fi és nõ kö zött, ön kén -
tes el ha tá ro zás alap ján lét re jött élet kö -
zös sé get, va la mint a csa lá dot, mint a
nem zet fenn ma ra dá sá nak alap ját."

Eh hez kü lö nö sebb ma gya rá za tot nem
kell fûz ni, min den be csü le tes em ber így
gon dol ja ezt. Más kér dés, hogy Nyu gat-
Eu ró pá ban és ná lunk is van nak, akik üz -
le ti (biz nisz) ügyet csi nál nak a ne mi ség
kér dé sé bõl, ami az íz lé sük sze rint ön kén -
te sen meg vá laszt ha tó do log; s har sá nyan
han got ad nak an nak a kí ván sá guk nak,
hogy élet el le nes kap cso la to kat is ilyen
al kot má nyos vé del mi szint re kel le ne
emel ni. 

Ta lán meg hök ken tõ ma nap ság fe le -
lõs ség rõl, kö te le zett ség rõl ol vas ni, hal la -
ni, de az Alap ve tés ezt is be cik ke lyez te:
"Min den ki fe le lõs ön ma gá ért, ké pes sé -
gei és le he tõ sé gei sze rint kö te les az ál la -
mi és kö zös sé gi fel ada tok el lá tá sá hoz
hoz zá já rul ni." Egyéb ként ez sem rend kí -
vü li do log, a 20. szá za dig igen csak ez
volt ál la mok, tár sa dal mak, nem ze tek,
egy há zak mû kö dé sé nek alap ja. Újabb
ko runk jel leg ze tes sé ge csak az "egyén"
túl haj tott kul tu sza, ho lott ki sebb és na -
gyobb kö zös ség nél kül min den egyes
egyén rop pant ki szol gál ta tott és gyen ge. 

Igen csak ér té kes és fi gye lem re mél tó
az a cik kely, mi sze rint "A ter mé sze ti erõ -
for rás ok, kü lö nö sen a ter mõ föld, az er -
dõk és a víz kész let, a bi o ló gi ai sok fé le -
ség, kü lö nö sen a ho nos nö vény- és ál lat -
faj ok, va la mint a kul tu rá lis ér té kek a
nem zet kö zös örök sé gét ké pe zik, amely -
nek vé del me, fenn tar tá sa és a jö võ nem -
ze dé kek szá má ra va ló meg õr zé se az ál -
lam és min den ki kö te les sé ge." 

Eb bõl ve zet he tõ le bi zony, to váb bi
jog sza bály ok, tör vé nyek szint jén a ter -
mõ föld, a víz kész let nem ze ti ké zen va ló
meg tar tá sá nak ügye. Ami jobb ké sõn,
mint so ha, mert aho gyan Ra vasz Lász ló,
volt re for má tus püs pök ír ja: a po kol a ké -
sõn fel is mert igaz ság, ami kor már nincs
le he tõ ség az igaz ság nak meg fe le lõ tet -
tek re. Ne künk még van le he tõ sé günk a
tet tek re! Te gyük meg!

Sze res sük mi is! A kõ ma rad. 
--bor--
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GarabonCIÁsDIÁK
"Szer zõ dés a múlt, a je len és a jö võ ma gyar jai kö zött" ii.



Két ba rát uta zott a si va tag ban.
Va la min ös  sze vesz tek, és az egyik
adott egy po font a má sik nak. Ek kor õ,
anél kül, hogy vis  sza vá gott vol na, le -
ha jolt, és az uj já val be ír ta a ho mok -
ba:  "Ma a ba rá tom meg ütött en -
gem." To vább men tek, amed dig csak
nem ta lál tak egy oá zist, ahol el ha tá -
roz ták, hogy meg für de nek. Az, akit
meg ütöt tek, nem tu dott úsz ni, és a za -
va ros víz ma gá ba akar ta szip pan ta ni.
Ek kor a ba rát ja utá na ment és ki men -
tet te õt. A má sik, ahogy a part ra ju -
tott, le ha jolt és egy kõ be kar col ta:
"Ma a ba rá tom meg men tet te az éle te -
met."

Tár sa, aki elõ ször meg ütöt te,
majd meg men tet te az éle tét, fur csáll -
va kér dez te: – Ami kor meg po foz ta lak,
a ho mok ba ír tál, és ami kor ki húz ta lak
a víz bõl, kõ be. Mi ért?

A má sik így fe lelt: – Ami kor va la -
ki meg bánt min ket, ír juk a ho mok ba,
hogy a meg bo csá tás sze le el sö pör je!
De ha va la ki va la mi jót cse lek szik ve -
lünk, vés sük kõ be, hogy sem mi ne vi -
gye el a nyo mát!

Jé zus ki ment az Olaj fák he gyé re,
majd ko ra reg gel új ra meg je lent a
temp lom ban. A nép kö ré se reg lett, s
õ le ült és ta ní tot ta õket. Az írás tu dók
és a fa ri ze u sok egy há zas ság tö ré sen
ért as  szonyt vit tek elé je. Oda ál lí tot -
ták kö zép re, és így szól tak hoz zá:
"Mes ter, ezt az as  szonyt rö vid del ez -
elõtt há zas ság tö ré sen ér ték. Mó zes
azt pa ran csol ta a tör vény ben, hogy
az ilyet meg kell kö vez ni. Hát te mit
mon dasz? "Ezt azért kér dez ték,
hogy pró bá ra te gyék, s vá dol has sák.
Jé zus le ha jolt, és az uj já val ír ni kez -
dett a föl dön. De to vább fag gat ták,
azért föl egye ne se dett, és azt mond ta
ne kik: "Az ves se rá az el sõ kö vet,

aki bûn te len kö zü le tek!" Az tán új ra
le ha jolt, s to vább írt a föl dön, õk
meg en nek hal la tá ra elol da log tak,
egyi kük a má sik után, kezd ve a vé -
ne ken, s csak Jé zus ma radt ott a kö -
zé pütt ál ló as  szon  nyal. Jé zus föl -
egye ne se dett és meg szó lí tot ta:
"Asszony, ho va let tek? Sen ki sem
ítélt el?" "Sen ki, Uram" - fe lel te az
as  szony. Er re Jé zus azt mond ta ne ki:
"Én sem ítél lek el. Menj, de töb bé
ne vét kez zél!"

Ez egy kü lön le ges íté let. Hi szen
a bí ró az íté le tét a ho mok ba ír ja,
ahol nem tud nyo ma ma rad ni. Az es -
ti szel lõ biz to san be te me ti, ha már el
nem vit te a dél utá ni szél. Nem töl te -
nek meg irat tar tó kat vád irat ok kal és
nem fog lal koz nak a pa ra gra fu sok -
kal. 

So kan úgy kép ze lik, hogy Is ten
olyan, mint ha a vi lág rend õr fõ nö ke
vagy leg alább is egy jól kép zett kém
len ne, aki a szem üve ge fö lött ki te -
kint ve ál lan dó an azt les né, hogy ki
mit kö vet el. Mint ha az len ne a fel -
ada ta, hogy ál lan dó an fel jegy zé se -
ket ké szít sen vi sel ke dé sünk rõl, és
be ír ja min den hi bán kat a Nagy
könyv be. Mi ért kell Is tent egy szi -
go rú bí ró nak el kép zel ni, aki el le -
nünk van? Mi ért kell Is tent egy szá -
mí tó gép adat bá zi sá hoz ha son lí ta ni,
amely csak gyûj ti-gyûj ti az ada to -
kat? Is ten jegy zõ köny ve a ho mok.

De mi le be günk...
Egy ha tal mas ki rály azt mond ta az
öreg pap nak:
-Te azt mon dod, hogy aki száz éven
ke resz tül min den fé le le het sé ges rosz -
 szat el kö vet, de a ha lá la elõtt bo csá -
na tot kér Is ten tõl, új já szü let het az ég -
ben. Vi szont ha va la ki csak egy bûnt

kö vet el, de azt nem bán ja meg, ak kor
a po kol ban vég zi. Igaz sá gos ez? Száz
bûn kön  nyebb, mint egy?
Az öreg pap így vá la szolt a ki rály nak:
-Ha fo gom ezt a nagy kö vet és a víz
fel szí né re he lye zem, le fog sül  lyed ni,
vagy le beg ni fog?
-Lesüllyed -válaszolta a ki rály.
-És ha fo gok száz nagy kö vet, egy
csó nak ba te szem õket, és a csó na kot
pe dig a víz re lö köm, le fog nak süly -
 lyed ni, vagy le beg ni fog nak?
-Lebegni fog nak.
-Akkor száz kõ és egy csó nak köny -
 nyebb, mint egy kõ? 
A ki rály nem tud ta mit vá la szol jon, az
öreg pe dig el ma gya ráz ta:
-Így van, ki rá lyom, az em be rek kel is.
Bár men  nyi bûn ter he li is vál lu kat, ha
Is ten re tá masz kod nak, nem kár hoz -
nak el. Az pe dig, aki csak egy szer vét -
ke zik ugyan, de nem ké ri Is ten ir gal -
mát, el fog vesz ni.

Egy fo nal köt min den kit Is ten hez.
Bûn beesés kor ez a fo nal el sza kad.
Ami kor vi szont meg bán juk bû ne in ket,
Is ten az el sza kadt fo na lat ös  sze kö ti.
Így a meg bo csá tás sal kö ze lebb ke rü -
lünk hoz zá.

Hí rek a plé bá nia éle té bõl:
• Ke reszt út: Ham va zó szer da után
egé szen Hús vét ün ne pé ig min den
pén te ken es te 5 óra kor Ke reszt úti
áhí tat ra vár juk a ked ves Test vé re ket.

Ka len dá ri um:
2012. feb ru ár 15. - már ci us 15.
• Feb ru ár 22.: HAM vA ZÓ SZEr DA
• Feb ru ár 26.: nagy böjt el sõ va sár -

nap ja
• Már ci us 4.: bol dog Meszlényi Zol -

tán vér ta nú püs pök
• Már ci us 15. nem ze ti ün nep
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Homok és kõ (gondolatok nagyböjt idejére)
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Iz gal mas len ne, ha min den ki nek
len ne egy esz kö ze, amely rög zí ti,
hány szor, mi kor és hol mond juk el
az Apos to li hit val lást.

Ott len né nek a gye rek ko ri pil la -
na tok, ami kor a temp lom pad ból ki -
san dít va a fel nõt tek kel kán tál tuk az
ak kor még ért he tet len szö ve get, az,
ami kor a kon fir má ci ó ra ké szül ve
me mo ri zál tuk, ide ge sen, tud va,
hogy még leg alább két száz kér dés-
fe le le tet kell át is mé tel ni.

Egy há zi is ko la is ten tisz te le tén, a
kö te le zõ en elõ írt, egyen kö peny be
bur kolt áhí ta tos lég kör ben, el fojt va
a lá za dást vagy min den rész le tét
fel fe dez ve, át gon dol tan rög zít ve,
pró bál va lát ni az egé szet, mi köz ben
a felnõttkeresztségre ké szül ve ta nu -
lom. 

Az úr va cso rák elõtt, át él ve az
ün ne pet, az Is ten kö zel sé gét vagy
épp el len ke zõ leg, a "legyen-már-
vége" ér zés be ül te tett au to ma tiz -
must, a sza va kat ki ejt ve, de nem fi -
gyel ve. 

Ke resz te lõn - gye re künk a kéz -
ben - iz ga lom mal, együtt a csa lád -
dal, mö göt tünk egy gyü le ke zet
meg ha tó an dü bör gõ kó ru sa. 

Öku me ni kus ima hé ten, a más
hang súly ok hit val lás egy sé gé ben,
mi köz ben per sze be le za va ro dunk,
hogy most egye te mes vagy ka to li -
kus-e az az Anya szent egy ház. Vagy
te me té sen, va la ki hi á nyá val bir kóz -
va, fel is mer ve, hogy ka pasz ko dót
nyújt a "Hi szek egy" biz ton sá ga.

Kí sér min ket, ahogy min den ge -
ne rá ci ót, ott van ve lünk. A tit ka az,

hogy nem kell fél te ni. 

Rö vid, tö mör, gyen gé nek tû nik,
de rég óta az egy há zé, min den ki nek
a hit val lá sa. Nem kell pa pír ba cso -
ma gol ni, fej ben kell vin ni, hogy
meg le gyen, és per sze szív ben, hogy
mû köd jön. De tû ri az odanemfi-
gyelést is, a fá radt da rá lást is, azt,
ami kor meg tûrt, meg szo kott elem -
ként te kin tünk rá, mint fe les le ges
idõ hú zás ra. Az tán más kor meg szó -
lal, hit val ló al ka lom kor vagy vál ság
ide jén, ül dö zés ben és fo ga dal mat
té ve, és érez zük, hogy erõ van eb -
ben a pár sor ban, kon cent rá ló dik
ben ne min den, ami az élet alap épí -
té sé hez, fel újí tá sá hoz kell. Erõ sebb,
mint mi, nyu god junk meg, túl él
majd min ket is.

Va ló já ban az Apos to li hit val lás a
mi nagy kö zös igent mon dá sunk,
új ra és új ra. Ki mon dom, hogy hall -
ja bár ki: "Igen, hi szek egy Is ten ben!
Igen, hi szek az Atyá ban, a Fi ú ban, a
Szent lé lek ben." De monst rá ci ó ja a
gyü le ke zet nek, hogy mond ja nak
bár mit kö rü löt tünk, le gyünk bé kén
hagy va, vagy el nyo más alatt, de mi
ezt his  szük. Igent mon da ni, egy ér -
tel mû en, han go san, va la mi mel lett,
új ra és új ra. Hit bó lin tás a "Hi szek -
egy", kö zös fél re ért he tet len igen,
ami ar ról szól, hogy nem csak tud -
juk, de his  szük, mond juk, ki is a mi
Is te nünk!

Ami kor mon dom az Apos to li
hit val lást, igent mon dok - együtt az
egy ház zal, a mel let tem szink ron ban
sza va ló test vér rel - ar ra az Is ten re,
aki rám, ránk is igent mon dott.
Atyám ként a te rem tés ben, hogy

elõ hí vott a sem mi bõl, éle tet ad va. 
Meg vál tóm ként igent mon dott

rám a ke resz ten, és így ad ta meg a
le he tõ sé get a vis  sza ta lá lás ra, hogy
na pon ta igent mond rám Szent lel -
ké vel és ve zet, bá to rít, ta nít, együtt
a töb bi hit val ló val, igent mon dó
meg szen telt tel, akik kel egy be va -
gyunk zár va a fel tá ma dás és örök
élet re mény sé gé ben. Mert a mi ige -
nünk csak vá lasz le het egy sok kal
na gyobb ra!

Sok szor meg fog ez még tör tén -
ni ve lünk, ren ge teg szer el mond juk
azo kat a so ro kat. Ta lán jobb is,
hogy nincs olyan esz köz, amely
rög zí ti, hány szor tör té nik is ez meg.
Ez se gít het ne künk, hogy min den
egyes al ka lom mal úgy mond juk
min dig Is ten nek és vi lág nak a Kré -
dó igen jét, mint ha elõ ször és utol já -
ra val la nánk ott és ak kor: Hi szek
egy Istenben… (Bel la Pé ter,
www.parokia.hu)

gyü le ke ze ti al kal ma ink

Feb ru ár 17. pén tek 18 óra Film -
klub

Feb ru ár 19. va sár nap 10 óra In -
te rak tív Is ten tisz te let

Feb ru ár 23. csü tör tök 15 óra Há -
zi Is ten tisz te let

Feb ru ár 24-26. Mát ra há za csa lá -
dos hét vé ge

feb ru ár 24 - már ci us 4.
Evangélizációs hét, hét köz nap 18
óra, va sár nap 10 óra, úr va cso ra osz -
tás és sze re tet ven dég ség

igen. Hi szek egy is ten ben...
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Új tör vény lé pett ha tály ba az idõ já rá si és ter mé sze ti
koc ká za tok ke ze lé sé rõl

A leg fon to sabb vál to zás, hogy csak
az új sza bá lyo zás nál ki sebb te rü le ten
gaz dál ko dók vá laszt hat nak a be lé pés rõl.
Az õs ter me lõk is csak a te rü let nagy -
ság alap ján ma rad hat nak ki a koc ká -
zat kö zös ség bõl!! A tör vény sze rin ti
me zõ gaz da sá gi biz to sí tás sal nem ren -
del ke zõ ter me lõ  az egyéb ként já ró
kár eny hí tõ jut ta tás fe lé re jo go sult.

A kár eny hí tés mi att is meg kö ten dõ
biz to sí tá sok hoz az érin tett ter me lõk tá -
mo ga tást ve het nek igény be!!

Rész le te seb ben:
A me zõ gaz da sá gi ter me lést érin tõ

idõ já rá si és más ter mé sze ti ese mé nyek
mi at ti koc ká za tok eny hí té sé ben va ló
koc ká zat kö zös ség ki ala kí tá sa, a ter me -
lõk ön gon dos ko dá son ala pu ló fe le lõs sé -
gé nek meg erõ sí té se, az ál la mi se gít ség
ha té ko nyab bá té te le, az érin tet tek ará -
nyos fe le lõs ség vál la lá sá nak, va la mint a
me zõ- és er dõ gaz da sá got súj tó idõ já rá si
és más ter mé sze ti ere de tû el há rít ha tat lan
kül sõ ok (vis maior) mi at ti kár ese mé -
nyek ha tá sai egy sé ges ke ze lé se ér de ké -
ben új tör vény ke rült el fo ga dás ra. A tör -
vény 2012. ja nu ár 1-én lé pett ha tály -
ba.

A tör vény a me zõ gaz da sá gi ter me lést
érin tõ idõ já rá si és más ter mé sze ti ese mé -
nyek mi at ti koc ká za tok ke ze lé sé nek egy -
sé ges rend jét sza bá lyoz za.

A koc ká za tok meg osz tás ra ke rül nek
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, a fel vá sár ló, a
me zõ gaz da sá gi biz to sí tás meg kö té se
ese tén a biz to sí tó, a bér be, il let ve ha -
szon bér be adó és az ál lam kö zött.

A rend szer két pil lér re épül:
• az ál lam ál tal mû köd te tett me zõ -

gaz da sá gi idõ já rá si koc ká za to kat ke ze lõ
rend szer és a

• me zõ gaz da sá gi biz to sí tás dí já nak
tá mo ga tá sa.

A jog sza bály fo gal mi meg ha tá ro zá sa
tar tal maz za az egyes idõ já rá si és más
ter mé sze ti ese mé nyek meg ha tá ro zá sát,
úgy mint az aszály, bel víz, fagy, fel hõ -
sza ka dás, jég esõ, me zõ gaz da sá gi ár víz
és a vi har.

Az egyes ese mé nyek ál tal oko zott
kár ese mé nyek meg ha tá ro zá sa so rán, ál -
ta lá nos ság ban a meg tör tént ese mény ál -
tal oko zott 30%-os ho zam ér ték csök ke -
nést te kin ti a jog al ko tó kár ese mény nek. 

Ele mi kár ese mény a jég esõ kár,
aszály kár, bel víz kár, vi har kár, ta va szi

fagy kár, té li fagy kár, fel hõ sza ka dás kár.
Me zõ gaz da sá gi kár ese mény az ele mi
kár ese mény va la mint az ár víz kár.

A re fe ren cia ho zam a re fe ren cia
idõ szak (a tárgy évet meg elõ zõ öt éves
idõ szak) ho za ma i ból a leg ma ga sabb és a
leg ala cso nyabb ér ték el ha gyá sá val kép -
zett át lag.

A koc ká zat vi se lés he lyét a Mepar
kö te le zõ al kal ma zá sá val kell meg ha -
tá roz ni.

i. Az ál lam ál tal mû köd te tett me -
zõ gaz da sá gi idõ já rá si koc ká za to kat
ke ze lõ rend szer 

a koc ká zat kö zös ség sze rep lõi:
• mik ro, kis,- és kö zép vál lal ko zás -

nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk
(a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõk is be le ért -
ve) 

• szán tó föl di kul tú rák ese té ben leg -
alább 10 hek tár,

• szán tó föl di zöld ség ter mesz tés re
szol gá ló kul tú rák ese té ben leg alább 5
hek tár,

• ül tet vény te rü le te ként ös  sze sen leg -
alább 1 hek tár,

• együt te sen leg alább 10 hek tár
• ül tet vény és szán tó föl di zöld ség ter -

mesz tés ese tén együt te sen leg alább 5
hek tár te rü let meg je lö lé sé vel egy sé ges
ké rel met be nyúj tók.

A fen ti kör be nem tar to zó mik ro,
kis,- és kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ
me zõ gaz da sá gi ter me lõk (a me zõ gaz da -
sá gi õs ter me lõk is be le ért ve) nyi lat ko -
zat ban 3 éves idõ tar tam ra ön kén te sen
csat la koz hat nak és koc ká zat kö zös sé gi
tag sá gu kat tárgy évet meg elõ zõ no vem -
ber 1-tõl fenn ál ló nak kell te kin te ni.

A koc ká zat kö zös sé get al ko tó ta gok
kár eny hí té si hoz zá já ru lást kö te le sek fi -
zet ni, il let ve kár eny hí tõ jut ta tás igény -
be vé te lé re jo go sul tak.

2013-tól kez dõ dõ en az ál lam ál tal a
köz pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo -
ga tás ös  sze ge nem le het ke ve sebb, mint
a tárgy évet meg elõ zõ ös  szes kár eny hí té -
si hoz zá já ru lás ös  sze ge.

A kár eny hí té si hoz zá já ru lás ös  sze ge:
• ül tet vény mû ve lés re szol gá ló ter -

mõ föld után hek tá ron ként 3.000ft,
• szán tó föl di zöld ség ter mesz té sé re

szol gá ló ter mõ föld után hek tá ron ként
3.000ft,

• egyéb szán tó föl di kul tú rák ter -
mesz té sé re szol gá ló ter mõ föld után hek -
tá ron ként 1.000ft.

A hoz zá já ru lást az egy sé ges ké re -

lem ben be je len tett ös  szes te rü let alap ján
- ki zá ró lag át uta lá si meg bí zás sal, a re -
giszt rá ci ós szám az adó szám (adó azo no -
sí tó jel) fel tün te té sé vel - tárgy év szep -
tem ber 15-ig kell meg fi zet ni, oly mód -
ón, hogy az, az ag rár kár-eny hí té si szerv
szám lá ján, leg ké sõbb ezen na pon jó vá -
írás ra ke rül jön. A meg nem fi ze tett hoz -
zá já ru lás adók mód já ra be haj tan dó köz -
tar to zás nak mi nõ sül.

A tör vény sza bá lyoz za a kár eny hí tõ
jut ta tás igény be vé tel ének jo go sult sá gi
fel tét ele it is.

A koc ká zat kö zös ség ben tag me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ leg fel jebb a a ho zam -
ér ték-csök ke nés nek a 1857/2006 EK
11.cikk (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
80%-os mér té ke sze rin ti kár eny hí tõ jut -
ta tás ra jo go sult. A me zõ gaz da sá gi biz to -
sí tá si szer zõ dés alap ján ki fi ze tett kár té -
rí tés ös  sze gé vel és a me zõ gaz da sá gi kár -
ese mény be kö vet kez té bõl adó dó an fel
nem me rült költ sé gek ös  sze gé vel a ho -
zam ér ték-csök ke nést mér sé kel ni kell.

ii. A me zõ gaz da sá gi biz to sí tás dí -
já nak tá mo ga tá sa 

Az idõ já rá si koc ká za tok ra a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ ál tal kö tött me zõ gaz -
da sá gi biz to sí tá si szer zõ dés dí já hoz tá -
mo ga tás ve he tõ igény be.

iii. A me zõ-, és er dõ gaz da sá got
súj tó idõ já rá si és más ter mé sze ti jel le -
gû el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis
maior) mi at ti kár ese mé nyek ke ze lé se

A tör vény szer zõ dé si sem mis sé gi
meg ha tá ro zást tar tal maz, to váb bá a leg -
alább 30%-os mér té kû ho zam csök ke nés
ese té ben iga zo lás bir to ká ban ha szon bér -
mér sék lést irá nyoz elõ.

vis maiornak mi nõ sül:
• a me zõ gaz da sá gi kár ese mény,
• ter mé sze ti csa pás,
• a ho mok ve rés,
• er dõ gaz da ság ese té ben
• hó-, jég-, és szél tö rés,
• zúz ma ra,
• vil lám lás és más ter mé sze ti ese -

mény mi att ke let ke zett tûz, ide ért ve az
ön gyul la dást is.

A jog sza bály el ér he tõ sé ge:
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_

bin/njt_doc.cgi?docid=142754.577747

For rás: MAK
Mák Sándorné

ÚMVP ta nács adó
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A ZE nE ün nE pén

A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko lá -
ban 10 év vel ez elõtt, 2002-ben in dult
a ze ne ok ta tás. Igény volt er re a szü lõk
ré szé rõl, tá mo gat ta az el kép ze lést a
he lyi kép vi se lõ tes tü let, és az ak ko ri
in téz mény ve ze tõ - Pászti And rás -
olyan nagy sze rû ze ne ta ná ro kat nyert
meg az in téz mény nek, mint Sajtiné
Szemerédi An na, Járvás Ka ta lin és
Kiss Lász ló.

2008-ban gi tár tan szak kal bõ vült a
ze ne ok ta tás, Saj ti Pé ter el sõ ta nít vá -
nyai az óta már kö zép is ko lás ok. Az
in téz mény 163 ta nu ló ja kö zül eb ben a
tan év ben 49-en jár nak ze ne is ko lá ba,
ez az arány az el múlt évek ben is ha -
son ló volt.

Ja nu ár 28-án, az év for du ló ra ren -
de zett ün ne pi gá la mû so ron fel lép tek

az in téz mény ben ta ní tó  ze ne ta nár ok,
a Laczkó Já nos ve zet te szol fézs kó rus,
ré gi és je len le gi di á kok, Sza bó Gel lért
pol gár mes ter, és más meg hí vott ven -
dé gek.

A vál to za tos és szí nes mû sor ban
nem csak a ko moly ze ne, ha nem a vers
és az ope rett is he lyet ka pott.

Ez a nap a ze ne sze re te té rõl szólt.
Ta lán se gí tett min den részt ve võnk ab -
ban, hogy fe lejt he tõ le gyen kis idõ re
min den gond, baj, lel ki és anya gi
prob lé ma egy aránt. Ezért örül tünk
an nak, hogy sok fel nõtt és szü lõ is el -
fo gad ta meg hí vá sun kat.

Járvás Ka ta lin elõ adó mû vész,
egy ko ri zon go ra ta ná runk Já ger Lász -
ló ze né rõl írt ver sét mond ta el.

Áll jon itt eb bõl a gyö nyö rû köl te -
mény bõl egy idé zet, hogy me le gít se
szí vün ket ezek ben a hi deg na pok ban,
mi köz ben va la mi lyen szép ze nét hall -
ga tunk ott hon. " ….jegyezd meg hát a
ked ve mért, so sem a hang szer, a szív
ze nél." 

Katzné Almási Zsu zsan na 
(A Kecs ke mé ti Te le ví zió a "Vá ro -

son Kí vül" mû so rá ban ös  sze fog la lót
su gár zott az ün nep ség rõl. -szerk-)

UHl vE rO ni KA
fej lesz tõ pe da gó gus

és moz gás te ra pe u ta elõ adá sa
2012. fEb rU ár 15. (SZEr DA) 17 ÓrA KOr,

A SZEnT Ki rá lYi ÓvO Dá bAn

Ke ve sen ta nu lunk is ko lás éve ink alatt pe da gó gi át,
és bi zony sok olyan fel adat vár ránk szü lõ ként,

amit el sõ re nem ké zen fek võ, ho gyan is old hat nánk meg.
Re mé lem, min den ki nek hasz nos in for má ci ó val szol gál majd

az elõ adás!
Le he tõ ség nyí lik egyé ni kér dé sek meg be szé lé sé re is!

A rész vé tel in gye nes, költ sé ge it az óvo dai SZMK té rí ti!

Darányiné Bencsik Má ria SZMK el nök

Ko vács Ka ta lin - is ko lánk volt ta -
nít vá nya - fu vo lán ját szott

pusz tai ré ka édes any já val he ge dült

Anyakönyvihírek
El hunytak: Jurászik Sándorné
élt 89 évet, Ba kó An tal élt 79
évet, Vá gó Ist ván élt 91 évet,

Prógli Ferencné élt 57 évet.

Em lé ke zés

S. nAgY já nOS
ha lá lá nak 5. év for du ló já ra

"Ál lunk a sí rod nál né mán, nem tud juk el -
mon da ni, hogy hi á nyod men  nyi re fáj. Mert
hogy egy férj, apa, nagy pa pa mek ko ra
kincs, Csak az tud ja, aki nek már nincs. Ha
majd mi is el in du lunk ar ra az út ra, Gye re
elénk, hogy ta lál koz zunk új ra"

Sze re tõ csa lád ja,
és hoz zá tar to zói
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Tisz telt Szent ki rá lyi la ko sok!
S z i l v á s i -

Hazag im re va -
gyok. 1979-ben
szü let tem. 10 éves
ko rom óta éle tem
ré sze a me zõ gaz -
da ság, mi vel szü -
le im több hek tá ros
ke rek egy há zi gaz -

da sá gá ban is mer ked tem meg a szak ma
szép sé ge i vel. In nen már egye nes út ve -
ze tett a Kecs ke mé ti Fõ is ko lá ra, ahol
2002. év ben ag rár dip lo mát sze rez tem.

A dip lo ma meg szer zé se után egy he -
lyi ökogazdálkodással fog lal ko zó cég -

hez ke rül tem.  2007 óta bol dog há zas -
ság ban élek fe le sé gem mel és két kis lá -
nyunk kal.

2009. év tõl fa lu gaz dász ként dol go -
zom, há rom te le pü lé sen. 2012 ja nu ár -
já tól Ke rek egy há za és Kunbaracs
mel lett az önök ba rát sá gos te le pü lé -
sén is bí zom ben ne, hogy se gít sé gük re
le he tek. 

Amen  nyi ben szak mai se gít ség re van
szük sé ge for dul jon hoz zám bi za lom -
mal!

El ér he tõ sé ge im:
Tel.: 06-70/436-13-89,
e-mail: szilvasi.imre@kereknet.hu

je les na pok feb ru ár ban
Még a múlt szá zad ele jén is min dig

az idõ já rás volt a be szél ge té sek el in dí tó -
ja. Vol tak, akik az tán ki tûn tek a meg fi -
gye lõ ké pes ség ük kel, és az ab ból le vont
kö vet kez te té sek kel. Ezek a meg fi gye lé -
sek (jós lá sok) sok eset ben ma is be vál -
nak.

A Pál na pot már ma gunk mö gött
hagy tuk, azon ban a hoz zá fû zõ dõ jós lás
tö ké le te sen, nap ra ké szen be vált. Gyer -
tya szen te lõ nap ja feb ru ár 2. je les nap.
Ha a bar lang já ból ki bú vó med ve meg -
lát ja az ár nyé kát, vis  sza bú vik, mert még
nincs vé ge a tél nek. Hát, úgy lát szik ez
is be jön. Va len tin nap ja, feb ru ár 14. a
sze rel me sek nap ja. Ek kor ün nep lik név -
nap ju kat a Bá lin tok is. A né pi meg fi gye -
lés sze rint, ha ek kor a ve re bek pár za nak,
jó ter més vár ha tó. Ar ról nem szól a fá -
ma, hogy mi bõl lesz a jó ter més, le het,
hogy ve réb bõl. A ve réb vé dett ma dár,

az alant em lí tett pa csir tá val együtt.
Zsu zsan na nap ján a pa csir ták meg szó la -
lá sát vár ják. Saj nos alig van már eb bõl a
ked ves ma dár ból. Má tyás (feb ru ár 24.)
ha nem ta lál, csi nál, már mint je get. Hát
kön  nyû lesz meg jó sol ni, hogy az idén
ta lál. Csak re mél ni le het, hogy gyor san
ös  sze tö ri. Egy kis vis  sza te kin tés. 1705
te lén egy ál ta lán nem esett hó. 1804-ben
csak a hó ba vájt ala gu tak ban le he tett
köz le ked ni. 1929 feb ru ár já ban -30C fok
volt. Az el be szé lé sek sze rint már az elõ -
zõ évi min den szen te ki vá sárt sem le he -
tett meg tar ta ni a nagy hó mi att Ti sza -
kécs kén. Ek kor az át fa gyott föld csak
áp ri lis ban en ge dett ki. 1940. feb ru ár 16-
án -35C kö rü li ér té ke ket mér tek sok fe lé
ha zánk ban. Igen hi deg volt még 1950-
ben, 1963-ban, és 1987-ben. Va ló szí nû,
hogy az idei feb ru ár is re kor do kat fog
dön tö get ni.                                -szerk-

KAr ri Er HÍr

Sán dor be ne dek lett a Szent ki rá -
lyi gaz da sá gi igaz ga tó ja

2012. feb ru ár 1., Szent ki rály - A
Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.-nél 2012.
ja nu ár 1-tõl Sán dor Be ne dek (30) töl ti
be a gaz da sá gi igaz ga tói po zí ci ót. Pá -
lya fu tá sát Frank furt ban kezd te az Eu -
ró pai Köz pon ti Bank nál, majd itt hon a
Ma gyar Nem ze ti Bank ban, il let ve a
Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem -
fej lesz té si Ügy nök ség nél (ITDH) foly -
tat ta. A Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.-
nél be töl tött po zí ci ó ja elõtt a CIG Pan -
nó nia Élet biz to sí tó Nyrt. ala pí tó tag ja -
ként és a be fek te tõi kap cso la to kért fe -
le lõs igaz ga tó ja ként vált is mert té a ne -
ve pénz ügyi- és gaz da sá gi te rü le ten.

vendégünk
volt a

paratriatlonista
Ja nu ár 26-án egy vi lág hí rû  spor -

to ló volt az is ko la ven dé ge.
Boronkay Pé ter a több szö rös vi lág-
és Eu ró pa baj nok paratriatlonista
kö zel más fél órás, rend kí vül ta nul -
sá gos és élménydús, be mu ta tó val
egy be kö tött be szá mo lót tar tott az is -
ko la di ák ja i nak és ta ná ra i nak. A
kecs ke mé ti spor to ló ban egy rend kí -
vül köz vet len és na gyon szim pa ti -
kus em bert is mer tünk meg, aki élet -
fel fo gá sá val és sze mé lyi sé gé vel
mél tán le het kö ve ten dõ pél da a gye -
re kek sze mé ben. A di á kok meg néz -
het ték Pé ter spe ci á lis ver seny ke rék -
pár ját, kéz be ve het ték ér me it és de -
di ká lást is kap hat tak tõ le. Pé ter el -
mon dá sa sze rint na gyon jól érez te
ma gát kö zöt tünk és na gyon meg di -
csér te a gye re ke ket okos és hasz nos
kér dé se i kért, ki tar tó ér dek lõ dé sü -
kért és az elõ adá son ta nú sí tott pél -
dás ma ga tar tá su kért.

Sze ret nénk, ha ez a kap cso lat a
kö zel jö võ ben is foly ta tód na, ezért
ter vez zük Pé ter meg hí vá sát más is -
ko lai ren dez vény re is.

Baukó Fe renc 
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Al más-tú rós le pény
Hoz zá va lók: A fû sze res lin zer tész tá hoz: 10 dkg
kris tály cu kor, 15 dkg vaj, 25-30 dkg fi nom liszt,
kés hegy nyi (1 gramm) õrölt fa héj, két kés hegy -
nyi (2 gramm) õrölt szeg fû szeg, 1 mok kás ka nál
só, 1 mok kás ka nál (3 gramm) szó da bi kar bó na,
1 to jás, 0, 5 dl tej föl, fél cit rom le ve, 0,3 dl rum
Az al ma töl te lék hez: 1 kg al ma, 15 dkg kris tály cu kor, 8 dkg
keksz- vagy pis kó ta mor zsa, 5 dkg da rált dió, 15 dkg ve gyes
aszalt gyü mölcs. A tú ró töl te lék hez: 1 cso mag (40 gramm) fõz ni
va ló va ní lia ízû pu ding por, 10 dkg kris tály cu kor, 1 cso mag va -
ní li ás cu kor, 5 dl tej, 2 to jás, 25 dkg te hén tú ró, 1 cit rom hé ja, 
5-5 dkg ma zso la és cuk ro zott na rancs héj. A le ke nés hez: 1 to jás.
A te te jé re: 5 dkg dió
A tész tá hoz a cuk rot és a hi deg va jat a liszt tel gyors moz du la -
tok kal el mor zsol juk. A fa héj jal és a szeg fû szeg gel fû sze rez zük,
a sót és a szó da bi kar bó nát be le ke ver jük. Ez után a to jás sal, a
tej föl lel, a cit rom ki fa csart le vé vel és a rum mal, to vább ra is
gyors moz du la tok kal, hogy a vaj ne ol vad jon meg ben ne, ösz -
 sze gyúr juk. Le ta kar va 25-30 perc re hû tõ szek rény be tes  szük.
Ez alatt az al mát meg há moz zuk, fél be vág va ki csu máz zuk,
majd vé ko nyan föl sze le tel jük. A cu kor ral, a mor zsá val, a di ó -
val és a ma zso lá nyi da ra bok ra vá gott aszalt gyü mölc  csel össze -
ke ver jük. A pu ding por ból a fe le cu kor ral és a va ní li ás cu kor ral
íze sít ve sû rû kré met fõ zünk. A tûz rõl le vé ve elõ ször a to já sok
sár gá ját, majd az át passzí ro zott tú rót ke ver jük be le, a jól meg -
mo sott cit rom sár ga hé ját be le re szel jük, a ma zso lát és a kis
koc kák ra vá gott cuk ro zott na rancs hé jat be le ke ver jük, azu tán
be le for gat juk a ma ra dék cu kor ral ke mény hab bá vert to jás fe -
hér jét is. A tész tát két egy for ma rész re vág juk. Az egyi ket jól
be lisz te zett gyú ró la pon ki nyújt juk kb. 4 mm vas tag sá gú ra, 25-
35 cen tis re, és egy ugyan ek ko ra sü tõ pa pír ral bé lelt tep si be fek -
tet jük. Az al ma töl te lé ket egyen lõ vas tag ság ban el te rít jük raj ta.
Elõ me le gí tett sü tõ ben, a kö ze pes nél erõ sebb láng gal (220 C,
lég ke ve ré ses sü tõ ben 200 C) 6 perc alatt elõ süt jük. A tú ró töl te -
lé ket az elõ sü tött le pény re si mít juk, és a má sik ugyan csak 4
mil li mé ter vas tag sá gú ra nyúj tott tész ta lap pal be fed jük. Fel vert
to jás sal le ken jük, dur vá ra vá gott di ó val be hint jük, és a sü tõ be
vis  sza tol va to vább kb. 20 per cig süt jük. Ami kor a le pény fé lig
ki hûlt, vá gó desz ká ra bo rít juk, a sü tõ pa pírt le húz zuk ró la. Ami -
kor tel je sen ki hûlt, vis  sza for dít juk és már sze le tel het jük is. A
kész sü te mény le fa gyaszt ha tó. Ez a kön  nyû, fû sze res lin zer -
tész ta a hí res mes ter sza kács test vér pár. Turós Luk ács és Turós
Emil édes any já nak, "Turós né ni nek" a re cept je.

Kenyeresné Zsu zsi ka ajánl ja

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK jA nU ár iDÕ já rá SA
A hó nap ele jé tõl to vább ra is az At lan ti óce án fe lõl, a Golf -

áram lás ál tal fel me le gí tett lég tö me ge ket szál lí tot tak a Brit szi -
ge tek, il let ve Iz land tér sé gé -
ben vo nu ló cik lo nok. Tél
ese tén ez a nyu ga ti áram lás
mér sé kel ten hi deg éj sza kák -
kal, és eny he té li na pok kal
jár, mér sé kelt csa pa dék kal.
(A fo tón egy nagy ki ter je dé -
sû cik lont lá tunk.) Több ször
elõ for dult nap pa li 10C-fok

kö rü li hõ mér sék let. Az idõ já rá si tér ké pe ken már 20-tól fi gye -
lem mel le he tett kí sér ni, hogy a Kelet-Ukrán sztyep pék fe lett a
nyu gat ról ér ke zõ cik lo nok fo lya ma to san el akad nak, és egy re
nyu ga tabb ra osz la nak fel, ez zel együtt ro ha mo san nyu gat fe lé
fa gyo so dik el a le ve gõ. A né pi meg fi gye lés sze rint ja nu ár 25.
az az Pál nap ja for du ló pont az idõ já rás ban. Ha Pál nem ta lál,
ak kor csi nál, már mint te let.
Tu laj don kép pen az idén a
ne ve ze tes na pon kez dõ dött
meg a hi deg le ve gõ be szi -
vár gá sa a ha zán kat vé del -
me zõ Kár pát me den ce "há -
gó in" ke resz tül, va la mint a
Du na völ gyén át. A ké pen
jól lát szik a fel hal mo zó dott hi deg le ve gõ sö tét szín nel meg fest -
ve. A lo gi ka azt dik tál ná, hogy a leg hi de gebb idõ szak nak egy -
be kel le ne es ni a leg rö vi debb nap pa lok kal, úgy Ka rá csony tá -
ján vol na az ide je. A va ló ság ban azon ban akár 30-50 nap csú -
szás sal ér ke zik a zord tél. En nek el sõ sor ban oko zó ja, hogy iga -
zá ból az Észa ki je ges ten ger ek ko rá ra hûl le tel je sen, kép zõ dik
raj ta vas tag jég ta ka ró, le hût ve a tér ség le ve gõ jét. Ezt a hi deg
le ve gõt a lég kör fi zi kai tör vé nyek nek meg fe le lõ en fel épült, óri -
á si an ti cik lon ok Eu ró pa bel se je fe lé so dor ják, sok szor egé szen
Af ri ka part já ig is. Ez a hi deg le ve gõ az tán el fog lal ja a lég kör
al sóbb ré te ge it, és akár több hé tig is itt "ven dé ges ke dik".
Gyak ran a ma gas ban egy me di ter rán cik lon he lyez ke dik fö lé,
élénk észa ki szél lel iga zi té li idõt okoz va. Ez tör té nik most feb -
ru ár el sõ nap ja i ban is. A me te o ro ló gu sok igen ke mény hi de -
gek re szá mol nak a hó nap el sõ fe lé ben. Saj nos ez rossz hír a
szõ lõs gaz dák nak. Re mél he tõ leg mi kor ra e so rok az ol va só hoz
el jut nak, már túl le szünk a 21. szá zad el sõ em le ge tett hi deg
hul lá mán.  Csa pa dék vi szo nyok: 5-én 0,8 mm, 7-én 2,6 mm,
10-én 2,2 mm /hó/, 17-én 0,6 mm /hó/, 19-én 1,1 mm, 21-én
4,2 mm, 22-én 3,8 mm, 25-én 0,5 mm /hó/. Össze sen: 15,8
mm. A sok évi át lag: 30 mm.                                     Vecsei.

feb ru á ri csil la gos ég bolt
Feb ru ár ban már vár juk a ta vaszt, a nap pa lok hos  szab bo dá sa "lát -
vá nyos", hi szen Ka rá csony kor csak 8 óra 27 per cig volt fent a
Nap, míg Feb ru ár 1-én már 9 óra 33 per cig. Ked ves Ol va só! Eb -
ben az év ben egy nap pal töb bet "csillagászkodhatunk", hi szen
2012. "szö kõ év", azon be lül a feb ru ár a szö kõ hó nap, az-az 29 na -
pos. Rit kán adó dik a kis csil la gá szok ré szé re an  nyi égi lát vá nyos -
ság, mint szö kõ hó na punk vé ge fe lé. (Azért ír tam kis csil la gászt,
mert õk azok, akik egy szer re sze ret né nek min den égi szé pet meg -
lát ni.)  Nap le men te után a Nyu ga ti ég bol ton egy szer re lesz lát ha -

tó a Hold sar ló, az óri ás boly gó a Ju pi ter, és a fel szí nén az ól mot
meg ol vasz tó hõ mér sék le tû ra gyo gó Vé nusz. Es té tõl a Ke le ti ég -
bol ton a Szûz csil lag kép ben lát hat juk Föl dünk má sik két boly gó -
tár sát a vö rös szí nû Marsot, és a gyû rû jé rõl lát vá nyos Sza tur -
nuszt. Még iga zi lát vány az Ori on csil lag kép hí res kö de. Ked ves
Ol va só! Mind ezek rõl töb bet meg tud hat, ha részt vesz csil la gász -
klu bunk fog lal ko zá sa in. A sza bad té ri be mu ta tók ra ter mé sze te sen
a tél vé gi idõ nek meg fe le lõ en fel kell öl töz ni. 

V. F.



* Ház el adó Szent ki rá lyon, a Bé ke ut ca 33. szám alatt.
Ér dek lõd ni: a 06 30 505 22 51 te le fon szá mon.

HIRDETÉSEK

SZEnT Ki rá lYi HÍr MOn DÓ füg get len köz éle ti lap
Meg je le nik ha von ta: Ki ad ja: Szent ki rály Köz ség ön kor mány za ta - Fe le lõs ki adó: Sza bó gel lért pol gár mes ter - Fe le lõs szer kesz tõ: vecsei fe renc
- Mun ka tár sak: Csa ná di Andrásné, Ka ra lajosné, Ke nye res Dé nes, Ke nye res Zol tán, Katzné Almási Zsu zsan na, ba lázs Haj nal ka lel kész, Kutasi
fe renc, pá pai ferencné, pász tor gézáné, pus kás Mi hály plé bá nos, Sza bó gel lért pol gár mes ter, Szutor Sándorné, Dr. Szûcs Zsolt,  Takácsné
Kiss Már ta, var ga béláné, varjúné Szé che nyi Ma ri an na - Szer kesz tõ ség cí me: pol gár mes te ri Hi va tal Szent ki rály, Kos suth la jos ut ca 13. -
Tel./fax: 76/597-011 - Ké szül 350 pél dány ban Nyom da: Kécs ke nyom da Kft. Ti sza kécs ke T: 76/441-519 - Fe le lõs ve ze tõ: Tóth gé za

KönY vE léST éS
KönYv viZS gá lA TOT

vál lA lOK
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé lyek Kft-k, Bt-k,
ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö rû APEH- és TB-ügyintézéssel,

kép vi se let tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa ered mé nyé -
rõl, áfá já ról, a köny ve lést így pon to san tud ja kö vet ni. Igény sze -

rint a köny ve lé si anya gért el me gyek.
Az iro da nyit va tar tá sa: hét fõ tõl szom ba tig 8 - 18 órá ig.

Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt fo ga dok a tel jes diszk -
ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon en gem, ha csa lá di as kör nye -

ze tet és nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.
vArgáné fArKASHáZi Or SO lYA

6032 nyárlõrinc, is ko la ut ca 7. 06-30/2668536

Új busz já rat a Mer cé desz hez
A Kun ság Vo lán új busz já ra tot in dí tott a
Daimler Mer ce des gyá rá ba. Tiszakécske
fe lõl ér kez ve reg gel 5.09-kor in dul a Tsz
iro dá tól, majd a Rá kó czi ut ca és a Gácsi
ven dég lõ meg ál ló kat érint ve 5.35-re ér az
1. ka pu hoz, 5.45-re a busz pá lya ud var ra.
Vis  sza fe lé 15.10-kor in dul a pá lya ud var -
ról, 15.20-kor a gyár ka pu tól.

MEg HÍ vÓ
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Mun ka -
ügyi Köz pont já nak Tiszakécskei Ki ren delt sé ge
MUN KÁL TA TÓI FÓ RU MOT szer vez, amely re
ez úton tisz te let tel meg hív ja a tér ség fog lal koz ta tó -
it  
Ide je: 2012. feb ru ár 14. (kedd) 
Kez de te: 13,00 óra
He lye: Tiszakécske, Vá ros há za ta nács ter me vagy
Há zas ság kö tõ te rem (lét szám tól füg gõ en -
Tiszakécske, Kõrösi u. 2.) 
Érin tett té ma kö rök: 
• A bér eme lés kom pen zá ci ó ját biz to sí tó kor mány -
za ti lé pé sek. 
• Start bónusz kár tya is mer te té se
• TÁMOP fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sai
• Fej lõ dõ ké pes vál lal ko zá sok mun ka hely te rem tõ
szán dé ka i nak  tá mo ga tá sa a Mun ka hely te rem tõ be -
ru há zás pá lyá za tá ról szó ló tá jé koz ta tás
" Mun ka ügyi el len õr zé sek vál to zá sai
(BKMKH Mun ka ügyi és Mun ka vé del mi Szak igaz -
ga tá si Szerv tá jé koz ta tó ja)  
(A hely szín pon to sí tá sá hoz vár juk rész vé te li igé -
nyük vis  sza jel zé sét 2012. feb ru ár 09.-ig (csü tör -
tök) a kö vet ke zõ el ér he tõ sé ge ken, te le fon szám ok:
76/540-079, 30/742-6456 
Terjéki Zsu zsan na kirendeltségvezetõ
terjekizs@lab.hu, Szalkainé Tarcsai Me lin da tarc-
saim@lab.hu és Horpácsi Bálintné
horpacsibne@lab.hu mun kál ta tói kap cso lat tar tók.)  

Csil la gász szak kör
Szent ki rá lyon 

Csil la gász szak kör Szent ki rá -
lyon, a Mû ve lõ dé si ház ban.
Szem lé le tes elõ adá sok kal, csil -
la gá sza ti té má jú fil mek kel és
táv csö ves be mu ta tó val sze ret -
ném a csil la gá szat alap ja it
meg is mer tet ni min den ér dek lõ dõ vel. Feb ru á ri idõ -
pont ok: 10-én, 24-én pén te ken, es te 5 órá tól. Már -
ci u si idõ pont ok: 09-én, 23-án pén te ken, es te 5 órá -
tól. Min den ér dek lõ dõt vá rok a Mû ve lõ dé si Ház -
ban. Vá rok min den ér dek lõ dõt!

Sza káll Nor bert

Kö szön jük a tá mo ga tást!
A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko la Szü lõi Mun ka -
kö zös sé ge ja nu ár 14-én ren dez te ha gyo má nyos
pót szil vesz te ri bál ját. Ez úton mon dunk kö szö -
ne tet min den ki nek, aki rész vé te lé vel, tom bo la
fel aján lá sá val vagy pár to ló jegy vá sár lá sá val,
il let ve a szer ve zés ben nyúj tott se gít sé gé vel
hoz zá já rult a bál si ke ré hez.

Kö szö net tel: is ko lai SZMK 


