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A vég te len bi ro da lom he lyett
Adának né ki egy kis ketreczet!

Vas ros té lyos ki csiny ketreczben áll
Az orosz lán, a si va tag-ki rály.

Hagy já tok õt bé ké ben állani,
Szent ség te len ség há bo rí ta ni.

Ha elrablák a sza bad sá got tõ le,
Hadd gon dol koz zék leg alább fe lõ le;

Ha el nem éri a fa su da rát,
Hadd lép jen ár nyé ká ra leg alább.

Ott áll me rõ en, mél tó sá go san,
Még mos tan is milly mél tó sá ga van!

El vet ték sza bad sá gát, min de nét,
De nem ve het ték hõs te kin te tét.

Me rõ en áll, mi ként a piramíd, a melly
Sok szor né zett reá ko mor kö ve i vel.

Ott jár nak kó sza gondolatjai,
Ma gát szü lõ föl dé re kép ze li,

A mellynek si va tag ja it ve le
Együtt zúgá be a szamum sze le.

Ez a szép föld, ez volt a szép idõ!...
De tömlöczének õre jõ,

S me ren gé sé nek eltünik vi lá ga,
Mert ves  sze jé vel õt ez fõ be vág ta.

Ves  szõ s egy ily ficzkó pa ran csol né ki,
Oh min den ég nek min den is ten sé gi!

Illyen mé lyen ha jolt ma gas fe je,
Illyen gya lá za tot kell tûr nie!

S a bá mu ló, ot rom ba nép tö meg
Gya lá za tán még egy na gyot rö hög.

Hogy mersz pis  szen ni, lé ha söp re dék?
Ha szét ta lál ja tör ni tömlöczét,

Ugy ös  sze tép het, ugy széj jel ta gol hat,
Hogy lel ked sem ma rad meg a po kol nak!

(Pest 1848 ja nu ár)

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

Március 15-i bankett
Az ünnepi mûsorral egybekötött megemlékezés

2012. március 15-én, csütörtökön

18 órakor kezdõdik a Mûvelõdési Házban.

A vacsora marhapörkölt lesz, melyhez a jegyek
Vörösné Vári Ilonánál (tel.: 445-151 vagy 597-016)

és Bimbó Ferencnél válthatók 1500 Ft/fõ ellenében.

Szeretettel várunk a közös megemlékezésre

és egy kis beszélgetésre

minden kedves érdeklõdõt!

Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás

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

2012. március 14-én, 10:30-kor 

a Hõsi Emlékmûnél.

Utána 11 órai kezdettel a Mûvelõdési Házban
községi ünnepség az Általános Iskola

szervezésében.

Minden megemlékezõt szeretettel várunk !

Petõfi Sándor:
A RAB OROSZLÁN
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A kép vi se lõ-tes tü let feb ru ár 9-én tar -
tot ta so ron kö vet ke zõ ülé sét. A na pi ren -
dek kö zött sze re pelt a Kecs ke mét és
Tér sé ge Több cé lú Tár su lás el múlt évi
te vé keny sé gé rõl, va la mint a RÉV Szen -
ve dély be teg-se gí tõ Szol gá lat mû kö dé sé -
rõl szó ló tá jé koz ta tó, a he lyi szo ci á lis el -
lá tá sok ról, a he lyi la kás ren de let, a gyer -
mek vé del mi el lá tá sok ról szó ló he lyi
ren de let, va la mint az ön kor mány zat
2011. évi költ ség ve té si ren de le té nek
mó do sí tá sá ról szó ló elõ ter jesz tés, a
2011. évi gaz dál ko dás ról és a 2012. évi
költ ség ve tés rõl szó ló ren de le tek meg al -
ko tá sa, éves bel sõ el len õri je len tés jó vá -
ha gyá sa, óvo dai és is ko lai be íra tás idõ -
pont já nak meg ha tá ro zá sa.

Az ülé sen min den kép vi se lõ tag je len
volt.

Az ülés meg nyi tá sa után a pol gár -
mes ter be szá molt a Kecs ke mét és Tér sé -
ge Több cé lú Tár su lás 2011. II. fél évi te -
vé keny sé gé rõl, ne ve ze te sen a szo ci á lis
alap el lá tás, a köz ok ta tás, pe da gó gi ai
szak szol gá lat hely ze té rõl, a bel sõ el len -
õr zé si fel ada tok el lá tá sá ról, a moz gó -
könyv tá ri fel ada tok ról, a kis tér sé gi szin -
tû tu riz mus fej lesz tés rõl, va la mint ide -
gen for ga lom ról, és a kü lön fé le szer ve ze -
tek kel tör té nõ együtt mû kö dés rõl. Tá jé -
koz ta tott a kis tér sé gi ha zai és nem zet kö -
zi együtt mû kö dé sek ben va ló rész vé tel -
rõl. Ös  sze gez ve el mond ha tó, hogy a
Tár su lás el lát ta a te rü let fej lesz té si fel -
adat- és ha tás kö rök és a kis tér sé gi szin tû
fel adat- és ha tás kö rök gya kor lá sá val
kap cso la tos fel ada to kat, a fel adat el lá tá -
sok zök ke nõ men te sen foly tak 2011 II.
fél év ében is. 

A kép vi se lõ-tes tü let a tá jé koz ta tót
egy han gú lag jó vá hagy ta.

A má so dik na pi ren di pont ke re té ben
a pol gár mes ter ar ról tá jé koz ta tott, hogy
a RÉV Szen ve dély be teg-se gí tõ Szol gá -
lat el küld te az elõ zõ évi te vé keny sé gük -
rõl szó ló tá jé koz ta tót, mely ben igen
rész le te sen be szá mol nak a pszi chi át ri ai
és szen ve dély be te gek nap pa li in téz mé -
nyé nek mû kö dé sé rõl, a be te gek kö zös -
sé gi el lá tá sá ról, és ala csony kü szö bû el -
lá tá sá ról. Szent ki rály ra vo nat ko zó an a
be szá mo ló csak né hány ada tot tar tal -
maz, de alap ve tõ en az is ko lá val va ló
együtt mû kö dés az, ami hasz nos le het.

A kép vi se lõ-tes tü let a tá jé koz ta tót
egy han gú lag jó vá hagy ta. 

A kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta a
he lyi szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló ren de -
le tét, mely nek ered mé nye ként a rend -
sze res át me ne ti se gély, mint el lá tá si for -
ma meg szün te tés re ke rült, va la mint az
ön kor mány zat anya gi hely ze té re te kin -
tet tel az át me ne ti se gély leg ma ga sabb
ös  sze ge 13 ezer fo rint ról 10 ezer fo rint -
ra vál to zott.

Mó do sí tás ra ke rült az ön kor mány zat
he lyi la kás ren de le te is. Vál toz tak az Idõ -
sek Há zá ban lé võ la ká sok bér le té re ki írt
pá lyá zat sza bá lyai, il let ve a lak bé rek
össze gei is. Ne ve ze te sen: a la kás bér le ti
jo gá ra az a szent ki rá lyi lak cím mel ren -
del ke zõ sze mély pá lyáz hat, aki nek nincs
sa ját tu laj do ná ban lé võ in gat lan vagy
ren del ke zik sa ját tu laj do ná ban lé võ in -
gat lan nal, de az mû sza ki, egész ség ügyi,
vagy kom fort fo ko za ta szem pont já ból
szá má ra nem meg fe le lõ, be töl töt te a 60.
élet év ét és önál ló élet vi tel re ké pes. Az
Idõ sek Há zá ban lé võ la ká sok bér le ti dí -
ja: 2012. feb ru ár 29. nap já ig bér le ti szer -
zõ dést kö tõk ese té ben 40.- Ft/m2 (mi vel
õk a be köl tö zés kor egy sze ri na gyobb
össze gû négy zet mé ter árat is fi zet tek),
2012. már ci us 1. nap já tól bér le ti szer zõ -
dést kö tõk ese té ben 200.- Ft/m2. Egyéb
bér le ti jog vi szony ban lé võ la ká sok után
- Fecs ke ház ki vé te lé vel - 200.- Ft/m2.

A kép vi se lõ-tes tü let a ren de let mó do -
sí tást egy han gú lag el fo gad ta.

Az ötö dik na pi ren di pont ke re té ben
ke rült sor a gyer mek vé del mi el lá tá sok -
ról szó ló he lyi ren de let mó do sí tá sá ra,
mely nek ered mé nye ként a kép vi se lõ-
tes tü let új ra sza bá lyoz ta a rend kí vü li
gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra va ló jo go -
sult ság fel tét ele it. A leg fel jebb 4.000.- Ft
mér ték ben meg ál la pít ha tó össze gen be -
lül át ru há zott ha tás kör ben a Szo ci á lis
Bi zott ság dön ti el a tá mo ga tás mér té két.
A tá mo ga tás nyúj tá sát nem az egy fõ re
esõ jö ve de lem tõl, ha nem a csa lád lét -
fenn tar tá sát ve szé lyez te tõ élet hely zet
fenn ál lá sá tól te szi füg gõ vé.

A kép vi se lõ-tes tü let a ren de let mó do -
sí tást egy han gú lag el fo gad ta.

Ezt kö ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let
mó do sí tot ta a 2011. évi költ ség ve té si

ren de le tét, mely a kü lön fé le tá mo ga tá -
sok ös  sze gé nek be épí té se mi att vált in -
do kolt tá.

A pol gár mes ter a 2011. évi zár szám -
adá si ren de let-ter ve ze tet an nak
elõkészítetlensége mi att vis  sza von ta.

A nyol ca dik na pi ren di pont ke re té -
ben a kép vi se lõ-tes tü let meg al kot ta az
ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve tés ét.
A pol gár mes ter elõ ter jesz té sé ben el -
mond ta, a terv ké szí tés so rán az egyik
fon tos vál to zás, hogy a költ ség ve té si
tör vény ben fog lal tak alap ján mû kö dé si
for rás hi án  nyal ön kor mány za ti költ ség -
ve tés nem ter vez he tõ. Az ön kor mány -
zat nak úgy kell be ál lí ta ni a be vé te le it,
hogy nul lá ra hoz za ki a terv mû kö dé si
ré szét. A ter vez he tõ költ ség ve té si be vé -
te le ink el ma rad nak a ki adá sok tól. A ki -
adá si terv 248.167 ezer fo rint. A mos ta -
ni ki lá tá sok sze rint 6.458 e fo rint ra van
szük sé ge az ön kor mány zat nak az ala pít -
vány tól azért, hogy a terv ben sze rep lõ
szá mok alap ján meg va ló sít ha tó le gyen a
terv. Az elõ zõ év hez vi szo nyít va az ál la -
mi tá mo ga tás ugyan nõ, de mû kö dé si
be vé te le in ket csök ken te ni kel lett. Emel -
tük a kom mu ná lis adó mér té két, a lak bé -
rek mér té két a fecs ke ház ki vé te lé vel, és
to váb bi erõ fe szí té se ket te szünk a kint lé -
võ sé ge ink be haj tá sá ra. Az al kal ma zot tak
ed di gi ha vi ét ke zé si jut ta tá sát biz to sí ta ni
nem tud juk, csök ken tet tük az ad ha tó
szo ci á lis jut ta tá so kat is. Fej lesz té si cél -
ja ink kö zött sze re pel az er dõ te le pí tés be -
fe je zé se, a ta nya fej lesz té si pá lyá za tok
le bo nyo lí tá sa (föld utak kar ban tar tá sá -
hoz esz kö zök be szer zé se, he lyi pi ac lé -
te sí té se, ta nya gond no ki szol gá la tok fej -
lesz té se), a Köz ség há za elõt ti park te rü -
let fel újí tá sa pá lyá za ti pénz bõl, és az ön -
kor mány zat Ren de zé si Ter vé nek mó do -
sí tá sa. A ter ve zet ab ból in dul ki, hogy az
ál lá sát min den ki meg tart has sa, a mun ká -
ját vé gez hes se és kap jon olyan bért,
mint ed dig. Nem kér dõ je lez zük meg
sen ki mun ká já nak a fon tos sá gát, amit a
fa lu ér de ké ben ed dig vég zett, de öt le tek -
re lesz szük ség, hogy si ke res le gyen ez
az év.

Ezt kö ve tõ en a bel sõ el len õr 2011.
évi te vé keny sé gé rõl szó ló tá jé koz ta tó
ke rült na pi rend re, mely sze rint az el múlt
év ben az aláb bi el len õr zé sek tör tén tek:
Ál ta lá nos  Is ko la,  Ze ne is ko la  és  Köz -

A kép vi se lõ-tes tü let feb ru ár 9-ei ülé sén tör tént
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A Fa lu gyû lés rõl je lent jük
Feb ru ár 22-én 17 órá tól köz meg -

hall ga tás sal egy be kö tött fa lu gyû lés
volt a he lyi Mû ve lõ dé si Ház ban. A je -
len lé võk szá ma kb. 70 fõ. A fa lu gyû lés
meg nyi tá sa után a Bácsvíz Zrt. Ti sza -
kécs kei Te le pé nek ve ze tõ je és a csa -
tor ná zá si ága zat ve ze tõ je be szá molt a
szent ki rá lyi szenny víz csa tor na rend -
szer mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta i ról. El -
mond ták, hogy a meg tisz tí tott szenny -
víz mi nõ sé ge egész év ben meg fe le lõ
volt. Gon dot je lent, hogy el ké pesz tõ
dol gok is be le ke rül nek a csa tor ná ba
(pl. ka bát), meg rö vi dít ve ez zel a szi -
vat  tyúk élet tar ta mát. Fel hív ták a fi -
gyel met a szak sze rû hasz ná lat ra. A
má sik fon tos do log a ta laj ter he lé si díj
fi ze té se, mely rõl a kép vi se lõ-tes tü let -
nek kell ren de le tet al kot nia. A pol gár -
mes ter hoz zá szó lá sá ban el mond ta,
hogy 50 lak cím re kül dött ki tá jé koz ta -
tót, ahol köz mû ves ivó víz fo gyasz tás
van ugyan, de szenny víz dí jat nem fi -
zet az in gat lan tu laj do no sa. Hang sú -
lyoz ta, az érin tet tek nek tisz tá ban kell
len ni az zal, hogy a ta laj ter he lé si dí jat
rá kell ter hel ni az in gat lan tu laj do no -
sok ra. Az nem jár ha tó út, hogy el ké -
szült a mû, de azt le gá li san hasz nál ni
töb ben nem akar ják. Ezt kö ve tõ en
meg tar tot ta szo ká sos év ér té ke lõ be -
szá mo ló ját. Tá jé koz tat ta a je len lé võ -
ket, hogy a kép vi se lõ-tes tü let az el -
múlt év ben 12 ülést tar tott, me lyen 12
ren de le tet al ko tott, és 73 ha tá ro za tot
ho zott 87 %-os át la gos kép vi se lõi
rész vé tel mel lett. Meg kö szön te a kép -
vi se lõ-tes tü let és a bi zott sá gok el múlt
évi mun ká ját.

Be szá mo ló já nak to váb bi ré szé -
ben rész le te sen is mer tet te az el múlt év
gaz dál ko dá sá nak ada ta it, a "Szent ki rá -

lyért" Köz ala pít vány mû kö dé sé vel
kap cso la tos fon to sabb ada to kat, az
idei ter ve ket, el kép ze lé se ket.

Be je len tet te azt is, hogy a Szent ki -
rá lyi Ás vány víz Kft. két mil lió fo rint
hoz zá já ru lás vál la lá sá ról kül dött ér te -
sí tést a szenny víz be ru há zás tá mo ga tá -
sá ra.

Ez után a hoz zá szó lá sok kö vet kez -
tek:

Var ga Im re a szo bor ál lí tás sal kap -
cso lat ban ér dek lõ dött, hogy kö te le zõ-
e szak vé le ményt kér ni, il let ve a szak -
vé le mény ben fog lal ta kat el kell-e fo -
gad ni? 

A má sik fel ve té se a föld út ja ví tá -
sok kal kap cso la tos, ne ve ze te sen a
Gaz da kör a leg utób bi meg be szé lé sen
200 ezer fo rin tot fel aján lott er re a cél -
ra. Ha az Ala pít vány is tud na ek ko ra
ös  sze get biz to sí ta ni, ak kor a Temp -
lom-dû lõ ja ví tá sa be fe je zõd het ne.
Kér te azok se gít sé gét is, akik trak tor -
ral ren del kez nek, és ed dig még nem
vet tek részt a mun ká ban. Da rá nyi Jó -
zsef egyet ér tett az zal, hogy a trak to ro -
sok is részt ve gye nek a föld utak ja ví -
tá sá ban, de na gyon nagy elõ re lé pés -
nek tar ta ná, és pénz be sem ke rül ne, ha
a két be ton gyá mot ös  sze fo gat va azt a
trak tor után akasz ta nák, és ez zel el -
egyen get nék ma guk után az utat. Fel -
ve tet te, hogy a rend õr sé gi la kás elõtt
na gyobb trak tor ral és mun ka gép pel
nem le het köz le ked ni. Az út szé les sé -
ge meg fe le lõ, csak a rend õr sé gi la kás
elõtt par ko ló au tók el fog lal ják az út
egy ré szét. Ja va sol ta a ke rí tés meg -
bon tá sá val au tó be ál ló ki ala kí tá sát,
amely mi ni má lis költ ség gel meg ol dást
je len te ne. Vörösné Vá ri Ilo na az ál ta -
lá nos is ko la to váb bi sor sá ról kért tá jé -

koz ta tást.
A pol gár mes ter vá la szá ban el -

mond ta, hogy a szak vé le mény ké ré sét
jog sza bály ír ja elõ, de az ab ban fog lal -
tak sem mi fé le kö te le zett sé get nem je -
len te nek a szo bor ál lí tó ja szá má ra. 

A föld utak kar ban tar tá sa az ön kor -
mány zat nak kö te les sé ge, az ala pít -
vány nak a te vé keny sé gi kö ré ben sze -
re pel, így nem lát ja aka dá lyát an nak,
hogy az ala pít vány is részt vál lal jon
eb ben a do log ban. Meg je gyez te azon -
ban, ha ki-ki egy ki csit ma gá é nak
érez né a föld uta kat, ak kor sok kal ke -
ve sebb pénz be ke rül ne a kar ban tar tá -
suk. 

2012. szep tem ber 1-tõl lép ha tály -
ba az új köz ne ve lé si tör vény, amely
töb bek kö zött azt tar tal maz za, hogy az
alap fo kú ok ta tás és a kö zép fo kú ok ta -
tás az el sõ szak kép zé sig az ál lam fel -
ada ta. Ed dig ez ön kor mány za ti kö te le -
zõ fel adat volt. Hogy mit je lent az ön -
kor mány zat ok szá má ra az ok ta tás ál la -
mi fel adat ba vo ná sa, azt egy elõ re nem
tud ni. Az óvo dai ne ve lés ma rad az ön -
kor mány zat ok fel ada ta, de a nem ze ti -
sé gi óvo dák fenn tar tá sa már ál la mi
fel adat lesz. Le he tõ sé get tar tal maz a
tör vény ar ra, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány zat vis  sza kér je az is ko la mû köd -
te té sé nek jo gát. Ga ran tál ja azt is, hogy
a pe da gó gu sok bé rét, és a já ru lé ka it
tel jes egé szé ben az ál lam fi nan szí roz -
za. 

Vé ge ze tül is mer tet te az ala pít vá nyi
ösz tön díj-pá lyá zat nyer te se it, akik Ta -
kács Re ná ta, Turkevi-Nagy Ri ta,
Turkevi-Nagy Sán dor, Kecs kés Bet ti -
na, Ko vács Ka ta lin, Sza bó An na má ria,
Sza bó Nó ra, Madari Zol tán, Csor ba
Jo han na, és Ka sza Nel li.

könyv tár  ál la mi  nor ma tív  tá mo ga tás
igény lés, el szá mo lás jog sza bá lyi és bi -
zony la ti meg ala po zott sá gá nak el len õr -
zé se. Az el len õr zés so rán meg ál la pí tást
nyert, hogy az in téz mé nyek a szak sze rû
bi zony la to lás mel lett pon to san szol gál -
tat ták az ada to kat a fenn tar tó ré szé re. El -
len õriz te a Pol gár mes te ri Hi va tal költ -
ség ve té si és gaz dál ko dá si fel ada ta i nak
fel osz tá sát, mely sze rint az ös  sze fér he -
tet len sé gi sza bá lyok nak a pénz ügyi elõ -
adó, mun ka ügyi elõ adó, sze mély ze ti

ügy in té zõ va la mint a pénz tá ro si és
egyéb fel ada to kat el lá tó dol go zó tö ké le -
te sen meg fe lel, ezért jog sza bá lyi lag
sem mi aka dá lya nincs an nak, hogy az
egyik dol go zó a pénz tá ri bi zony la to kat,
a má sik dol go zó pe dig a ban ki bi zony la -
to kat ér vé nye sít se és kontírozza. El len -
õr zés re ke rült még a Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da élel me zé si te vé keny sé ge tel jes
ver ti ku má nak szá mí tó gé pes prog ram
sze rin ti nyil ván tar tás el len õr zé se. Meg -
ál la pí tot ta, hogy a prog ra mot szak sze rû -

en hasz nál ják. Fon tos nak tart ja, hogy a
prog ram nor ma el szá mo lás ré szét is ve -
gyék hasz ná lat ba.

A kép vi se lõ-tes tü let a be szá mo lót
egy han gú lag jó vá hagy ta.

A kép vi se lõ-tes tü let az óvo dai fel vé -
tel idõ pont ját 2012. áp ri lis 11-én és 12-
én 7,00-12,00 óra kö zöt ti idõ pont ban, az
is ko lai be íra tás idõ pont ját 2012. már ci us
26-án és 27-én 8,00 - 15,00 óra kö zöt ti
idõ pont ban ha tá roz ta meg.
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Könyv be mu ta tó val egy be kö tött író-ol va só ta lál ko zó ra
ke rül sor a Szent ki rá lyi könyv tár ban

2012. már ci us 27-én, ked den, 18 órá tól.
A ta lál ko zón be mu ta tás ra ke rül 

Menyhei Jó zsef Ka kukk ranch cí mû írá sa.

A kor társ író mû vé nek alap já ul a Lászlófalván töl tött
évek em lé kei szol gál nak.

A ta lál ko zó in gye nes.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!

Ta vasz haj na lán,
Ró luk em lé ke zünk,
A nõk rõl, kik nek 
Éle tünk kö szön het jük.

Ki min dent
Meg tesz ér tünk, a nõ,
Daj kál, ápol,
És fel ne vel õ.

Há lánk száll jon
Lány ra, anyá ra
Ki a csa lá dot
Ös  sze tart ja.

Szép sé ges nõk,
Jó as  szo nyok,
Kí vá nunk bol dog,
Víg nõ na pot!

Szü le tés na pi kö szön tés

Mo to ros klub Szent ki rá lyon!
Mo to ros klu bot szer ve zünk fa lunk ban. 2012. már ci us 14-
én, szer dán 18.00-i kez det tel tart juk ala ku ló ülé sün ket a
Fa lu ház ban.
A klub olyan ön szer ve zõ jel le gû, ba rá ti kap cso la to kon ala -
pu ló, jo gi sze mé lyi ség nél kü li, nonprofit jel le gû, de mok ra -
ti kus fel épí té sû, po li ti kai és gaz dál ko dá si cél ki tû zé sek tõl
tel je sen men tes szer ve zõ dés lesz, amely a kö vet ke zõ cé lo -
kat tû zi ma ga elé: 
• Szent ki rály, mint te le pü lés nép sze rû sí té se
• tú rák, ren dez vé nyek szer ve zé se, 
• ba rá ti kap cso la tok épí té se, el mé lyí té se,
• más mo to ros klu bok kal, kap cso la tok ki épí té se. 
A tag ság gal kap cso la tos sza bá lyok: 
• Ala pí tó tag, ala pí tó pár to ló tag: az, aki a Klub ala pí tá sá -

ban - la kó hely tõl füg get le nül - részt vesz. 
• Ren des tag: la kó hely tõl füg get le nül mo tor ke rék pár ral

ren del ke zõ sze mély. 
• Pár to ló tag: la kó hely tõl füg get le nül bár ki. 

A tag ság tag díj me ne tes! Kö te le zõ költ ség csak a klub
egyen pó ló já nak meg vá sár lá sa. 

Bõ vebb in for má ció: Durgó Ta más, 06-30-237-2452
Prikkel An tal, 06 30 -278- 4338

Kér jük, gye re el, hogy ala pí tó tag le hess!

Feb ru ár 26-án ün ne pel -
te 90. szü le tés nap ját Szán -
tó Lajosné köz sé günk ta -
nyán élõ pol gá ra. Eb bõl az
al ka lom ból 22-én vi rág -
cso kor ral kö szön töt te Sza -
bó Gel lért pol gár mes te -
rünk a halk sza vú, több -
szö rös nagy ma mát, déd-
mamát. A kö szön tés ré sze

volt egy ok le vél át adá sa
Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök alá írá sá val. Lidika né -
nit szü le tés nap ján kö szön -
töt te 7 gyer me ke, 13 uno -
ká ja és 12 déd uno ká ja.
Lidika né ni! Is ten él tes se
hos  szú éve ken át erõ ben,
egész ség ben!

A Nem zet kö zi Nõ nap
al kal má ból

egy szép vers sel
kö szönt jük,

hölgy ol va só in kat.

KériJános:NõnapiKöszöntõ



Bi zony, so kan, min den nem ze dék meg -
pró bál ta cso kor ba szed ni, mi is a ma gyar lé -
lek jel leg ze tes sé ge, mi az íze, za ma ta. Ma
már a ma gyar lé lek egyik nagy fel lán go lá sá -
nak lát juk az 1800-as évek el sõ fe lé nek ún.
re form ko ri moz gal mát, majd az 1848-49-es
for ra dal mat és sza bad ság har cot. Ké sõbb az
ún. "bol dog bé ke idõk" kap tak arany fényt az
el sõ nagy há bo rú ször nyû sé ge i bõl vis  sza pil -
lant va. A tes tet-lel ket, s oly kor ha zát meg újí -
tó már ci ust kö szönt ve, idéz zünk fel még egy
vá laszt, a ma gyar lé lek mi ben lé té rõl. Márai
Sán dor (1900-1989) már érett fér fi ú ként ír ta
meg Szindbád ha za megy c. re gé nyét, amely -
ben mes te ré nek Krúdy Gyu lá nak (1878-
1933) hó dolt, s ál lí tott ne ki érc nél ma ra dan -
dóbb em lé ket, Krúdyt a leg hí re sebb hõ sé vel,
Szindbáddal, a ha jós sal azo no sít va. 

"Csak Szindbád és a hoz zá ha son lók tud -
ták, hogy ez az or szág szí vé ben szo mo rú.
Volt itt va la mi az em be rek pil lan tá sá ban,
csen des be széd jük ben, úri fi lo zo fál ga tá suk -
ban, ma gá nos haj la ma ik ban, sér tõ dött sé gük -
ben, amit ha lan dó kül or szá gi em ber nem ér -
tett meg so ha. A gá láns, ha da ró és su gár zó
ér tel mû fran cia, a jó ked vû, bõ vé rû és szer te -
len olasz, a fa ké pû, las sú ér zé sû áng li us, ki -
nek ide gei olyan von ta tot tan mo zog tak, mint
a moz gó kép szín ház ban a las sí tott fel vé te lek,
a su nyin kí ván csi és ve rej té kes buz ga lom ban
ér zé ke lõ né met, a va ka róz va Is tent ke re sõ és
meg vál tás ról lo cso gó musz ka, a len gyel, aki,
sze gény, hi va tá so san bú sult és rik kant ga tott,
mert ha zá já nak az a sa já tos sá ga, hogy idõn -
ként el vész: egy sem ér tet te a ma gyart. Volt
itt va la mi, va rázs lat és fer tõ zés, ideg baj és
áhí tat, mél tó ság és ne mes ség, ami nek bûvi-
talából elég volt né hány nem ze dé ken át kor -
tyol ni, s az ide gen bõl ide ván do rolt em ber
fattya egy na pon már ez zel a bá nat tal a sze -
mé ben éb redt, s meg tud ta, hogy va rázs lat
tör tént ve le: ivott a tit kos bá nat ne héz vi zé -
bõl és ma gyar lett. Mi volt ez a bá nat iga zá -
ban, mi ad ta Szé che nyi ke zé be a pisz tolyt a
döb lin gi té boly dá ban, s mi faj ta nyug ta lan ság
egyen get te oda éle te út ját? … Mi volt az ér -
tel me e vad és szo mo rú in du lat nak, mel  lyel
szép, egész sé ges és büsz ke em be rek el dob -
tak, igaz ok nél kül, pá lyát és be csü le tet, ott -
hont és ked vest, s a ha lál nak, a pusz tí tó szen -
ve dély nek, a ba log és su ta ka land nak ha jí tot -
tak oda min dent, ami ért él ni ér de mes? Mi bõl
volt több vagy ke ve sebb a ma gyar lel kek ben,
mint ide gen ná ci ók em be re i nek lel ké ben, hol
hi báz ták el a kép le tet, mi cso da ve gyí té si hi -
ba, öröm nek és aka rat nak, pusz tu lás vágy nak
és sér tõ dött ség nek, ön fel ál do zás nak és egy
áb ránd hoz ha lá lig hû ko nok ság nak mi fé le
ke ve ré ke volt a ti tok, mely tõl a ma gyar ilyen
re mény te le nül ma gyar volt, mely tõl ma gyar -
rá lett min den ki, aki nek szí vét egy szer át jár -
ta egy Ba la ton-par ti éj sza kán a hold fény, a
bor, a ró zsák il la ta és a he ge dû szó, hogy az -
tán so ha ne ta lál ja meg egé szen lel ke nyu gal -

mát? … Mi faj ta va rázs lat volt ez, mely nek
bû vö le té ben a sváb fegy vert fo gott és el ment
har col ni Kos suth csa pa tá ban Ko má rom alá,
az oszt rák el len, zsi dó ga bo na vi gé cek zer ge -
tol lat tûz tek ka lap juk mel lé, pap ra mor gót
reg ge liz tek, ö-zve be szél tek, he gye set köp -
tek, po foz kod tak és haj nal ban ré sze gen sír -
tak a sze ge di res ti asz ta la mel lett, mint ha
õse ik is egy ez red év elõt ti haj na lon ér kez tek
vol na Vereckére. Mi ért si rat ták és te met ték
az írók ezt a nem ze tet min den idõ ben, s min -
den va já kos és bal jós pró fé cia mel lett mi lyen
tit kos erõ vel élt és hall ga tott át ezer évet a
nem zet, oly ko mo ran, ahogy csak a hor to bá -
gyi pász tor és az ál lat tud hall gat ni a vég zet -
tel szem közt, me lyet túl kell él ni kér dés és
fe le let nél kül, mert a nem zet nek dol ga van a
Ti sza és a Du na kö zött? Ki ér tet te ezt a sze -
mér met, mely hall ga tott egy faj ta szo mo rú -
ság ra, né ha fel rob bant, mint ha min den ma -
gyar ek ra zit tal él né éle tét, né ha csak füs töl -
gött, mint a dob ra ke rült kas tély egyet len ké -
mé nye, de égett és pa rázs lott min den igaz
ma gyar lel ké ben, foj tott láng gal, mint a bá -
nya tûz? Ki ér tet te ezt a bá na tot, fér fi ak és
nõk sze mér mes, el vo nult éle tét, csen des
szer tar tá sa i kat, cse resz nye fa bú to rok kal,
fosz la do zó csa lá di ké pek kel, hím zett em lék -
je lek kel, pi pa tó ri um mal és ré gi es könyv -
szek ré nyek kel meg ra kott lakásaikat…? […]
Szindbád tud ta, lát ta, hall gat ta mind ezt, s
ezért írt, hogy el mond ja e bá na tot, e foj tott
vá ra ko zást, e ne mes sér tõ dött sé get, jelt ad jon
ez óva tos és szí vós el len ál lás ról, mel  lyel a
ma gyar meg akar ta vé de ni ez ide gen és sa ját -
sá gai el len tö rõ, ha da ko zó és irigy vi lág ban
azt, ami örök ség be reá ma radt s az övé. […] 

S lát ta a bol do gabb la ko kat, ahol már a
ku tya is ba rát sá gos vak ka ná sok kal si e tett a
ven dég elé, a há ló szo bá ban két ágy ál lott
egy más mel lett, éj je li szek rén  nyel s a hoz zá -
va ló tel jes fel sze re lés sel, nyá jas és meg hitt
il lem mel múlt itt az élet, mert va la mi lyen
sze ren csé sebb sors for du lat vagy egy okos

as  szony élet for té lya meg men tet te a há zi ak
lel két a szo mo rú ság és a gõ gös sér tõ dött ség
vég ze té rõl. Írt, mert em lé ke zett egy faj ta vi -
dé ki élet re, mely nek olyan il la ta volt, mint a
ma gyar ke nyér nek: anya gi as és még is ün ne -
pé lyes, jó ízû és örök il la ta volt. "Sok mú lik a
nõ kön is" - gon dol ta ilyen kor dün  nyög ve,
tar tóz ko dó el is me rés sel a ha jós. Rit ka volt a
nõ, aki he lyén ál lott az élet ben, s nem csak az
almáriomok fi ók ja i ban, ha nem a ház la kó i -
nak lel ké ben is tisz ta sá got és ren det tu dott
tar ta ni. Az ilyen ház ba csak be lé pett az em -
ber, s már úgy érez te, min den a he lyén van.
A kam ra ép pen olyan tö mött volt jó ízû és
hasz nos hol mi val, mint a há zi ak lel ke. A bé -
ke és a tü re lem il la ta úgy úszott a szo bák ban,
mint ta vas  szal a ha sas zöld üveg vá zák ban el -
vi ru ló ker ti vi rá gok sza ga. Mert az élet hez
nem csak vir tus kel lett és okos ság, ha nem tü -
re lem és jám bor szán dék is kel lett hoz zá,
egy faj ta mo so lyog va cso dál ko zó be le tö rõ -
dés, mely nél kül nincs össz hang a szí vek ben,
s bú to rok is oly su tán, mér ge sen, ren det le nül
áll nak a szo bák ban, mint ha részt kel le ne
venniök a há zi ak per pat va rá ban. Az ilyen há -
zak ban, ahol egy okos as  szony és tü rel mes
fér fi tar tott ren det, nem di der gett a ven dég
tél idõn sem, mert szil vó ri um nál és a bükk fá -
val fû tött, böf fent get ve és do hog va me le gí tõ
öreg cse rép kály há nál is kel le me sebb me le get
árasz tott az a nyu gal mas szí vé lyes ség, mely
szó val, moz du lat tal, pil lan tás sal va la hogy
min dent a he lyé re tett. Könyv ke vés akadt
csak az ilyen ház ban, s Szindbád nem bán ta
ezt, mert a köny vek nagy több sé gét gya nak -
vás sal szem lél te, s azt tar tot ta, hogy a ros  sza
könyv, amely ha zu dik és ér ze leg, töb bet árt,
mint ha sem mi fé le köny vet nem ol vas ná nak a
jó szán dé kú em be rek. "A rossz iro da lom ta -
ní tot ta meg ha zud ni a nõ ket, dölyfösködni és
becs vá gyuk után lo hol ni a fér fi a kat. Oko -
sabb, ha ka len dá ri u mot ol vas nak" - mo rog ta
a ha jós." 

Nos, Márai Sán dor és Krúdy Gyu la mû -
vei azért aján lott ol vas má nyok, an nak, ki
nem csak a szem rá gó gu mi ját ke re si, ha nem
ízt, za ma tot, ér zést és lel ket is. 

Bé kes ség ve le tek! A kõ ma rad.    
--bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
"Va gyok egy ág ban sza ba du lás, béklyó…"



Nagy böjt pén tek es té in temp lo munk ban ke -
reszt utat vég zünk. Vé gig jár juk Jé zus szen ve -
dé sé nek ál lo má sa it, köz ben át gon dol juk, mi
tör tént Jé zus sal az utol só órá i ban. A ke reszt -
utak sa já tos sá ga, hogy a tör té né se ket ki ve tít -
jük a ma gunk éle té re is: pró bá lunk ál ta luk ja -
vul ni hi tünk ben és éle tünk irá nyí tá sá ban. Az
aláb bi rö vid ke reszt utat akár nagy böjt min -
den nap ján el ol vas hat juk.
1. ál lo más: Jé zust ha lál ra íté lik
"Az el fo gás, az áru lá sok, a ve ré sek után ott
áll Jé zus az em be rek elõtt meg ve tet ten. Nyu -
god tan szól, mi kor be szél ni kell, és hall gat,
mi kor a né ma ság a meg fe le lõ vá lasz. El íté lik
ár tat la nul, má sok bû né ért."
Uram, en gem még az is za var, mi kor va ló di
hi bá i mat ró ják fel ne kem. Add, hogy alá zat tal
vi sel jem a bí rá la to kat, és pró bál jam õket a
ma gam épü lé sé re for dí ta ni. Add, hogy én is
tud jak hall gat ni, mi kor hall gat ni kell, és böl -
csen szól ni, mi kor szól ni ér de mes.
2. ál lo más: Jé zus vál lá ra ve szi a ke resz tet
"Fel vet te azt a ke resz tet, amit az Atya ne ki
szánt. Bár ki me rült és le gyen gült volt, a ke -
reszt meg ne héz, õ még is fel vet te."
Add, Uram, hogy én is ez zel az erõ vel és ki -
tar tás sal vál lal jam fel a fel ada ta i mat és a ne -
héz sé ge i met.
3. ál lo más: Jé zus elõ ször esik el a ke reszt
alatt
"A gyön ge ség ben és az el esett ség ben is ha -
son ló lett az em be rek hez. De ös  sze szed ve
ere jét, fel tu dott áll ni." 
Uram, a ke resz te det az én bû ne im is nyom ták
le fe lé. Add, hogy én is le tud jam gyõz ni a
rám ne he ze dõ ter he ket, és új ra fel tud jak áll -
ni bu ká sa im ból.
4. ál lo más: Jé zus ta lál ko zik édes any já val
"Õ az, aki lát ta Jé zus el sõ lé pé se it. Most õ az,
aki az utol só lé pé se it kö ve ti. Má ri á nak Jé zus
szen ve dé se fáj, Jé zus nak pe dig az, hogy Má -
ri át szen ved ni lát ja."
Add, Uram, hogy olyan gyer mek le hes sek,
mint Jé zus és olyan szü lõ, mint Má ria.
5. ál lo más: Cirenei Si mon se gít Jé zus nak
"Ta nít vá nyai már el hagy ták, Pé ter há rom szor
ta gad ta meg. Egy vad ide gen se gít sé gé re szo -
rul, aki a na pi mun ka után fá rad tan, a ró mai
ka to nák ál tal kény sze rít ve se gí ti vin ni a ke -
reszt jét."
Uram, add, hogy a fá radt ság, a ki me rült ség és
a kö zöm bös ség ne ve gye el az erõ met, ami -
kor va la ki nek a se gít sé gem re van szük sé ge.
6. ál lo más: Ve ro ni ka le tör li ken dõ jé vel Jé -
zus ve rí té két
"Mi lyen ap ró nak tû nõ se gít ség. Csak egy

meg ned ve sí tett ken dõ. Jé zus nak még is na -
gyon so kat je lent, cse ré be ott hagy ja a vé ré -
vel raj zolt arc má sát."
Uram, né ha egé szen kis dol gok kal egé szen
so kat te he tünk. Elég len ne egy ked ves szó,
egy de rûs mo soly, egy el né zõ te kin tet. Add,
hogy ke res sem és ki hasz nál jam az ilyen al -
kal ma kat.
7. ál lo más: Jé zus má sod szor esik el a ke -
reszt sú lya alatt
"Jé zus egy re gyen gül. Új ra meg bot lik. El -
esik." 
Uram, va jon én Té ged lát lak-e az el esett em -
be rek ben vagy azt gon do lom, hogy meg ér -
dem lik a sor su kat, és kö zöm bö sen el me gyek
mel let tük?
8. ál lo más: Jé zus ta lál ko zik a sí ró as  szo -
nyok kal
"A sí ró as  szo nyok még nem ér tet ték, mi rõl is
szól Jé zus szen ve dé se. Jé zus azt mond ja ne -
kik: "Ne en gem si ras sa tok, ha nem ma ga to kat
és gyer me ke i te ket!"
Add, Uram, hogy meg ért sük, meg be csül jük
ke resz ted és szen ve dé sed ér té két. Add, hogy
a szen ve dõ ket ne csak szán juk és saj nál koz -
zunk raj tuk, ha nem pró bál junk mó dot ta lál ni
a se gít ség nyúj tás ra.
9. ál lo más: Jé zus har mad szor esik a ke -
reszt alatt
"Az utol só lé pé sek a leg ne he zeb bek. A leg -
mé lyebb zu ha nás ból a leg ne he zebb fel kel ni.
Jé zus ere je pe dig az utol só tar ta lé ka it jár ja." 
Uram, kö szön jük, hogy Te nem né zed, hány -
szor bot lunk meg, hány szor esünk el, Te csak
azt né zed, hogy az tán fel ál lunk, hogy Ve led
to vább me hes sünk.
10. ál lo más: Jé zust meg foszt ják ru há i tól
"Jé zust utol só "vé del mé tõl", a ru há i tól is
meg foszt ják. Ott áll ma gá nyo san, meg szé -
gye nít ve." 
Uram, meg je le nik-e a sze mem elõtt ez a kép,
mi kor ki ne ve tek, meg szó lok, meg bán tok má -
so kat? Tu dom-e ben nük a Te el esett sé ge det
lát ni?
11. ál lo más: Jé zust rá szö ge zik a ke reszt re
"Ed dig a gya log lás és a te her ci pe lé se volt ne -
héz. Most ép pen a moz du lat lan ság lesz fáj -
dal mas sá. A szö gek egy re mé lyeb ben ha sí ta -
nak Jé zus ke zé be és lá bá ba." 
Uram, ne en gedd, hogy mély se be ket ejt sek
má sok ban olyan szö gek kel, ame lye ket már
csak na gyon ne he zen le het ki húz ni, és a nyo -
muk örök seb he lyet hagy hat ma guk után. 
12. ál lo más: Jé zus meg hal a ke resz ten
"El sö té tült az ég. Vi har tá madt. Csak en  nyi
hal lat szik a ke reszt fá ról: "Is te nem, Is te nem,

mi ért hagy tál el en gem?"
Uram, hány szor fel tet tem már én is ezt a kér -
dést. Sok kal ki sebb prob lé mák kap csán. Hol
vol tak azok a Te ke reszt ha lá lod hoz ké pest?
Add, hogy el tud jam fo gad ni az aka ra to dat,
és hogy min dig érez ni tud jam, hogy ve lem
vagy.
13. ál lo más: Jé zus tes tét le ve szik a ke reszt -
rõl
"Jé zus moz du lat la nul függ a ke resz ten,
amely rõl az tán le ve szik." 
Uram, add, hogy én is azok kö zé a se gí tõ
szán dé kú em be rek kö zé tud jak tar toz ni, akik
gyen géd sé gük kel, oda fi gye lé sük kel, gon dos -
ko dá suk kal ké pe sek má sok szol gá la tá ra.
14. ál lo más: Jé zus tes tét a sír ba he lye zik
"Jé zust el te me tik az Arimatei Jó zsef ál tal köl -
csön adott sír ba. Jé zus sze gé nyen élt és még
sze gé nyeb ben halt meg éret tünk."
Add, Uram, hogy meg ért sük, hogy a föld
min den kin cse, a hír név, a ha ta lom és a jó lét
mit sem ér a menny or szág hoz és az örök élet -
hez ké pest. 

Együtt pró bál tunk lép del ni Ve led vé gig ezen
a ke reszt úton. Add, hogy a fel tá ma dás öröm -
hí re irá nyít sa min den to váb bi lé pé sün ket.

Hí rek a Plé bá nia éle té bõl:
• Nagy böj ti Lel ki gya kor lat: A hús vé ti ké szü -

let ben ha gyo má nyos lel ki gya kor la tun kat
Már ci us 29. 30. és 31-én, es te 18:00 óra kor
tart juk, Ros tás Sán dor verbita atya, mis  szi -
o ná ri us ve ze té sé vel. Az utol só lel ki gya kor -
la tos es tén, szom ba ton ke rül ki szol gál ta -
tás ra az idõs és be teg test vé rek ré szé re a
be te gek ke ne te.

Ka len dá ri um: 2012. már ci us 15.
- áp ri lis 15.
• Már ci us 19.: Szent Jó zsef ün ne pe
• Már ci us 25.: Gyü mölcs ol tó Bol dog asz -

 szony, Laetare va sár nap
• Március29-31.:Nagyböjtilelkigyakorlat
• Április 1. VIRÁGVASÁRNAP: 10:30-kor

ün ne pi nagy mi se, kör me net, Szt. Márk
Pas sió

• Április5.Nagycsütörtök:18 óra ol tár fosz -
tás, -mosás, vir rasz tás

• Április 6. Nagypénteki liturgia: 17:30-tól
ke reszt út, Szt. Já nos Pas sió

• Április 7.Nagyszombat: Reg gel 9 - tõl 13
órá ig szent ség imá dás, gyón ta tás. A szer tar tá -
sok es te 19 óra kor kez dõd nek: tûz szen te lés,
fel tá ma dá si szer tar tás, gyer tyás kör me net.

• Április8.:HÚSVÉRVASÁRNAP
• Áp ri lis 9.: Hús vét hét fõ
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KATOLIKUSÉLET

KE RESZT ÚT
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

Ta lán ma ki fe je zet ten ér ték a
csend, ki fe je zet ten rit ka és más hogy
ér ten dõ, mint a ré geb bi ko rok ban.
Mos ta ná ban a csend éj jel ér utol,
mert le he tünk egye dül is az ott ho -
nunk ban, még is jó ma gun kat kö rül -
ven ni mind fé le "han gok kal". A han -
gok jöj je nek az éte ren át, a mé di á -
ból, szól jon csak a tv, men jen a rá -
dió, mert a vi lág ból ér ke zõ in for má -
ci ó ra szük sé günk van, éhez zük, vár -
juk, hát ha egy szer meg for dul a szo -
kás és nem hal lunk töb bé on nan
rossza kat. A re mény is hajt, a ke se rû -
ség is hajt, és a fé le lem is hajt, hogy
kell va la mi, ami mi att nem érez zük
ma gun kat egye dül. Ha más nem, ak -
kor ál ta lunk meg vá lasz tott ze ne,
vagy a sa ját fütty sza vunk mun ka
köz ben. A csend a szó szo ros ér tel -
mé ben ki vesz ni tû nik. Még ha a tv-t,
rá di ót ki ik tat va is pró bá lunk meg
"csönd ben len ni", ak kor is ott dü bö -

rög nek kö ze lebb rõl vagy tá vo labb ról
az au tók, ke nye res-au tók, ku tya uga -
tás, fe let tünk szál ló re pü lõk hang ja.
A csönd ma már ér ték. Ta lán ki csit
fé lel me tes is, és ta lán le het va la mi -
nek a szü le té sé nek a he lye, al kal ma,
pil la na ta. 

Re for má tus kö zös sé günk egy kis
ré szé vel, har minc fõ vel, gye re kek kel
és fel nõt tek kel együtt Mát ra há zá ra
men tünk el a Hel vé ci ai re for má tu -
sok kal. A feb ru ár utol só hét vé gé jé -
nek szép, me leg, ta va szi nap jai oda
is el ér tek, bár még jócs kán lát tunk
ha vat. Csen de sed ni men tünk, fel a
hegy re, imád koz ni, kö nyö rög ni, éne -
kel ni, meg újul ni, in ni az "él te tõ for -
rás ból", Is ten Szent lel ké vel be tel ni.
S bár a fi zi kai csön det a gye re kek
öröm te li ka ca gá sa, vi hán co lá sa fo -
lya ma to san meg tör te, de be lül még is
csönd volt, lel ki kép pen. Öröm te li,
bé kés és ál dott volt a hét vé ge, négy

lel ki-al kal mon túl, ki rán dul ni, szán -
kóz ni, sé tál ni, pi hen ni is volt le he tõ -
sé günk. Töb ben be te gen men tünk fel
a hegy re, de gyógy ul tan ér tünk ha za. 

Mi ért volt jó? Mert meg ta pasz tal -
hat tuk a kö zös ség ös  sze tar tó ere jét,
az imád sá gok meg hall ga tá sát, Is ten
él te tõ sza vát, bá to rí tá sát, a bel sõ lel -
ki erõ, a for rás hoz va ló ju tás örö mét. 

Így lett ben nünk bel sõ csend, és
ta lál ko zás.

"Csendesedjetekeléstudjátokmeg,

hogy én vagyok az Isten!"

Zsolt.46,11.

Hí vo ga tó al kal ma ink ra:

Is ten tisz te let - min den va sár nap 10
óra kor, gyer mek-is ten tisz te let tel 
In te rak tív (ze nés) Is ten tisz te let -
már ci us 25. va sár nap 10 óra
Há zi Is ten tisz te let - már ci us 22. csü -
tör tök, 15 óra
Bib lia óra, és ima kö zös ség - min den
pén tek 18 óra
Ta va szi nagy ta ka rí tás - már ci us 31.
szom bat

Vi rág va sár nap - áp ri lis 1. va sár nap,
10 óra Is ten tisz te let
Hús vét ün ne pe - áp ri lis 8-9., úr va -
cso rás Is ten tisz te le tek 10 óra kor

Lel ki be szél ge tés - ha  úgy ér zi,
hogy szük sé ge len ne lel ki be szél ge -
tés re, vagy ta nács adás ra, bát ran ke -
res se meg lel ki pász to run kat, Ba lázs
Haj nal ka 70/9676480

Mát ra há za
Csa lá dos csen des hét vé ge
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Tán co sok Far san gi Bál ja  2012.
Is mét nagy ér dek lõ dés övez te a

Szent ki rá lyi Tánc cso port Far san gi Bál -
ját. 

Feb ru ár 18-án a Sport csar nok cir ku -
szi "jel mez be" öl tö zött, majd ki gyúl tak a
szí nes fé nyek és meg kez dõ dött a fer ge -
te ges kar ne vál.

A "Mi énk ez a cir kusz" cí mû prog -
ram ban ös  sze sen hét cso port, több mint
110 tán cos mu tat ta be tánc tu dá sát, ha tal -
mas si ker rel. A po rond mes ter kö szön té -
se után fel vo nul tak a cir kusz sztár jai:
ba le ri na, has tán cos, bû vész, tán co ló
med ve, tig ris, cow bo yok és még so kan
má sok. Po rond ra lép tek a cir kusz her -

ceg nõi, va la mint Harry Potter és va rázs -
ló tár sai. A va rázs do bo zok ból tün dé ri
tán co ló ma nók búj tak elõ. Cir ku szunk -
ban fel lé pett Tarzan és Jane ido mí tott
maj ma ik kal, és ter mé sze te sen a bo hó -
cok sem hi á nyoz hat tak. Cso dá la tos
fény já té kok kal káp ráz tat ták el a kö zön -
sé get a Fa lu zsong lõr jei, a JOV. 

A jel mez fel vo nu lá son öt le te sebb nél
öt le te sebb jel me zek lép tek szín pad ra: itt
volt a ve res egy há zi as  szony kó rus, egy
bá ró csa lád, Ali ma ma és a 40 rab ló,
Ben de gúz a ba nyá val, Spon gya Bob, sõt
még üzem anyag töl tõ ál lo más is … és
még so rol hat nám.

A fer ge te ges pro duk ci ók után a ven -
dé gek is tánc ra per dül tek és folyt a mu -
la to zás ki vi lá gos-vir ra da tig. Kaczor Fe ri
pe dig nó tá i val még to vább fo koz ta a bu -
li han gu la tát.

A tom bo la sor so lá son ren ge teg aján -
dék ta lált gaz dá ra. Na gyon há lá sak va -
gyunk a vál lal ko zók nak, ma gán sze mé -
lyek nek, szü lõk nek, hogy min den év ben
szá mít ha tunk se gít sé gük re!

Együtt mu la tott a fa lu ap ra ja-nagy ja,
Hisz min den év ben nagy bu li a far -

sang far ka!
SzentkirályiTánccsoport
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Be szél jünk ró la!
Drogprevenciós elõ adás az is ko lá ban

Min den szü lõ ag gó dik és fé lel -
met érez, ha ar ra gon dol, meg tud ja-
e vé de ni gyer me két a dro gok tól. Ter -
mé sze te sen pe da gó gus és szü lõ egy -
aránt ta lál fel ada tot ezen a té ren.

Mol nár Fe renc, a kecs ke mé ti Rév
Szol gá lat mun ka tár sa ezért elõ ször a
pe da gó gu sok kal, majd a szü lõk kel
be szél ge tett er rõl a té má ról feb ru ár
21-én az ál ta lá nos is ko lá ban.

Feb ru ár 23-án tar tot tak far san gi
mu lat sá got az is ko lá ban. Mi u tán el -
égett a tél ba nya, kez de tét vet te a

mu lat ság. Elõ ször az osz tá lyok mu -
tat koz tak be szí nes mû so rok kal,
majd jö he tett a jel me ze sek ver se -

nye. Fel vo nult itt a Nap rend szer, a
WC-csé sze, a pa ra di csom le ves és a
ben zin kút is. A sok jel mez most is
szü lõk mun ká ját di csér te el sõ sor -
ban.

Meg hí vó
A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos Is ko la

már ci us 15-i ün nep sé gét
2012. már ci us 14-én,

szer dán 11 óra kor
tar ja a mû ve lõ dé si ház ban.

Vér nél kül is
gyõz he tünk!

Meg em lé ke zés a
6. osz tály elõ adá sá ban.

Fel ké szí tõ ta ná rok: Gyimesi
Ré ka, Lórné Mol nár Tün de

Min den kit sze re tet tel vá runk!
Ün ne pel jünk együtt!

Ked ves Ol va só! Fel ütöt te a fe jét a
sze gény ség az or szág ban és te le pü -
lé sün kön is. Min den ki te het azon ban
va la mit ez el len, hi szen sok szor az
ál ta lunk már meg unt vagy ki do bás ra
szánt dol gok jó szol gá la tot te het nek
még egy má sik csa lád nál.

A Csa lád se gí tõ Szol gá lat to vább ra is
el fo gad ru há kat, ház tar tá si esz kö zö -
ket, szõ nye get, kály hát, épí té si anya -
got - tu laj don kép pen bár mit -, ami
va la hol fe les le ges ség vált. Az utób bi
hó na pok ban kap tunk edé nye ket, te -
le ví zi ót, bú to ro kat, me lye ket azon -

nal to vább is tud tunk ad ni. Kö szö net
azok nak az em be rek nek és csa lá dok -
nak, akik meg hal lot ták a se gély ké rõ
szót.
To vább ra is szá mí tunk a fa lu la kos -
sá gá nak se gít sé gé re!

KatznéAlmásiZsuzsanna
SzentkirályiCsaládsegítõSzolgálat

76/445-040(aziskolában)

LiluésSebestyénBalázsAlkalmikaraokecsapat

Far san gi mu lat ság gal ûz tük el a te let

Se gít sünk, ha te het jük!
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Szentkiralyi: a pi ac ve ze tõ sze rep tö ret len
Hungarikumokegyüttmûködésétszorgalmazzaasikeresmagyarmárkaforgalmazója

2012. már ci us 5., Szent ki rály, Bu da pest
– Ta valy a ha zai kis ke res ke del mi ás vány víz -
pi ac az ös  sze sí tett for gal mak alap ján meny -
 nyi ség ben 0,5%-ot, ér ték ben pe dig 4,7%-ot
nö ve ke dett az elõ zõ év hez ké pest. A már ka -
ter mé ke ket gyár tó vál la la tok kö zött ér ték ben
– az ACNielsen ku mu lált víz pi a ci ada tai
alapján* – tart ja pi ac ve ze tõ po zí ci ó ját a
Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft. A tár sa ság 2011-
ben 6,05 mil li árd fo rint ár be vé telt, és ez zel
13%-os nö ve ke dést ért el a bá zis idõ szak hoz
ké pest, 2012-re pe dig 14%-os nö ve ke dést
ter vez.

A HoReCa te rü le tén több si kert is el -

köny vel het a Szent ki rá lyi: sa ját ke res ke del -
mi csa pa tá nak kö szön he tõ en az ak tív, kép vi -
se lõi ál tal lá to ga tott és vá sár ló bolt szá ma
117%-kal nö ve ke dett. A gasztro üve ges ter -
mé kek ese té ben az ár eme lés el le né re 19%-os
vo lu men-nö ve ke dést re a li zált li ter ben, ár be -
vé tel ben pe dig 46%-kal töb bet tel je sí tett. A
gaz da sá gi si ke rek mel lett újabb díj jal gaz da -
go dott a már ka: a 2012. évi SIAL d’fOr nem -
zet kö zi ver seny ma gyar or szá gi for du ló ján a
Szent ki rá lyi ás vány víz 1 li te res ki sze re lé se
lett az al ko hol men tes ka te gó ria gyõz te se.

A ha zai már kák ös  sze fo gá sa ér de ké ben a
tár sa ság idén együtt mû kö dé se ket kez de mé -

nyez ma gyar cé gek kel. A
Szent ki rá lyi el sõ ként az
MVM Part ner ZRt.-vel
fo gott ös  sze, hogy fel hív -
ja a fi gyel met a kör nye -
zet vé de lem és a meg úju -
ló ener gi ák fon tos sá gá ra.

„A ne héz gaz da sá gi hely zet el le né re az
ár be vé tel és a vo lu men sze rin ti for gal mun kat
is tud tuk nö vel ni. A már ká ra néz ve ez igen jó
hír, ami el sõ sor ban a ter mék hez hû sé ges fo -
gyasz tók nak köszönhetõ“ – nyi lat koz ta Ba -
logh Le ven te, a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.
tu laj do nos-ügy ve ze tõ je.

TÁ JÉ KOZ TA TÓ A SÜR GÕS SÉ GI EL LÁ TÁS RÓL 1. RÉSZ
Szent ki rá lyon, La ki -

te lek en, Ti sza al pá ron,
Tiszaugon és Ti sza kécs -
kén 2008. má jus 1. óta a
sür gõs sé gi el lá tást az

Emergency Ser vi ce Kft. biz to sít ja, köz -
pon ti ügye let for má já ban. A köz pon ti
ügye let az érin tett te le pü lé sek la kos sá gá -
nak fo lya ma tos vagy meg ha tá ro zott idõ -
ben tör té nõ alap el lá tá si szin tû sür gõs sé gi
el lá tá sa, a men tõ szol gá lat tal együtt mû -
köd ve.

A sür gõs sé gi el lá tás mód ja: Ti sza kécs -
kén a ren de lõ ben, vagy hely szí ni el lá tás
ház nál, il let ve men tés.

A ren de lõ be ér ke zõ hí vá so kat az ügye -
le tes nõ vér fo gad ja. Hely szí ni el lá tás csak
a sú lyos ál la po tú, vagy moz gás kor lá to zott
be teg nél tör tén het. Az ügye let ház hoz hí -
vá sa ké nyel mi szem pont ból nem meg en -
ged he tõ! A nagy tá vol sá gok mi att egy hí -
vás akár 1-1,5 órát is igény be ve het. Az
in do ko lat lan ház hoz hí vá sok te hát sú lyo -
san ve szé lyez te tik a va ló ban rá szo ru ló be -
te gek el lá tá sát! Amen  nyi ben egy ér tel mû -

en hir te len ki ala ku ló sú lyos tü ne tek, sé rü -
lés, bal eset tör té nik, azt a la kos ság köz -
vet le nül be je lent he ti a men tõ szol gá lat hoz,
a 104-es se gély hí vó szá mon. Ez a szám
bár mi kor hasz nál ha tó, a men tés ve ze tõ
dönt a men tõ ko csi in dí tá sá ról vagy a fel -
adat át adá sá ról az ügye let nek.

A sür gõs sé gi el lá tás ér vé nyes TAJ kár -
tyá val ve he tõ igény be!

Ház hoz te le fon hí vás ra me gyünk. Te -
le fo non egész ség gel kap cso la tos kér dé -
sek, prob lé mák is fel vet he tõk. Te le fo nos
be je len tés so rán a nõ vér vagy az or vos
több kér dést is fel tesz a be teg fel ta lá lá si
he lyé vel, a be teg ség ki ala ku lá sá val és a
be teg ál la po tá val kap cso lat ban. Ne ve -
gyék ezt idõ po csé ko lás nak, mert az in for -
má ci ók alap ve tõ en szük sé ge sek ah hoz,
hogy min den be teg az ál la po tá nak meg fe -
le lõ en, mi ha ma rabb el lá tást kap jon. A be -
je len tõ együtt mû kö dé se, tü rel me alap ve tõ
fel té te le a szak sze rû el lá tás nak. Szük sé -
ges in for má ci ók: a be teg ne ve, élet ko ra,
tar tóz ko dá si he lye, a be teg vagy a be je len -
tõ te le fon szá ma, a be teg pa na szai.

A be teg el lá tás sor rend je: ügye le ti idõ -
ben a be teg el lá tás sür gõs sé gi sor rend ben
tör té nik! A sor rend fel ál lí tá sa az ügye le tes
or vos fel ada ta. Min dig a leg sú lyo sabb ál -
la po tú be teg kö vet ke zik, akár a ren de lõ -
ben, akár ott hon tar tóz ko dik. Elõ for dul hat
te hát, hogy a ren de lõ ben több be teg vá ra -
ko zik, az or vos nak még is ki kell men nie
ház hoz. Ez hos  szabb vá ra ko zást ered mé -
nyez het a ren de lõ ben. Cél sze rû ren de lõ be
in du lás elõtt te le fo non ér dek lõd ni, hogy
ren de lõi fel ada tot, vagy hí vást lát el az or -
vos. (Lá zas gyer mek lá zát ott hon csil la pít -
suk, mér jük vis  sza a hõ mér sék le tét, kér -
dez zük meg a ren de lõ be in du lás elõtt,
van-e benn or vos, ill. mi kor vár ha tó.)

Az or vo si ügye let NEM he lyet te sí ti a
há zi or vo si ren de lést! Azt ja va sol juk, hogy
pa na sza ik je lent ke zé se kor mi ha ma rabb,
le he tõ leg a ren de lé si idõ ben for dul ja nak
há zi or vo suk hoz, hogy még a be teg ség ko -
rai sza ka szá ban meg le hes sen kez de ni a
rész le tes ki vizs gá lást és gyógy ke ze lést.  

Folytatjuk…

100 mil lió fo rint tal tá mo gat ja az EDF
DÉMÁSZ a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
hát ra lék ke ze lõ prog ram ját.

Az EDF DÉMÁSZ, mint fe le lõs vil la -
mos ener gia-szol gál ta tó, el kö te le zett a ne héz
anya gi kö rül mé nyek kö zött élõ fo gyasz tók
vé del me mel lett. Tár sa sá gunk cél ja se gí te ni,
hogy a vil la mos ener gia-szol gál ta tás, mint
alap ve tõ szük ség let, a leg sze gé nyebb tár sa -
dal mi cso por tok szá má ra is el ér he tõ le gyen. A
Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat 2012 feb ru -
ár já ban in du ló hát ra lék ke ze lõ prog ram ját 100
mil lió fo rint tal tá mo gat ja az EDF DÉMÁSZ.

A prog ram ban pá lyá za ti je lent ke zés után
olyan - az EDF DÉMÁSZ szol gál ta tá si te rü -

le tén élõ - csa lá dok ve het nek részt, ame lyek
ko ráb ban hát ra lé kot hal moz tak fel, és az
áram szol gál ta tó már ki kap csol ta a szol gál ta -
tás ból, vagy ki kap cso lá si ér te sí tõt kap tak. A
tá mo ga tás olya no kon is se gít het, akik még
rend sze re sen fi ze tik szám lá ju kat, de szo ci á lis
hely ze tük mi att vé den dõ fo gyasz tó nak te kint -
he tõk. A fel hal mo zott hát ra lé kok ren de zé sé -
hez a fo gyasz tók fe le lõs hoz zá ál lá sa is szük -
sé ges, leg alább 50% sa ját erõ mel lé igé nyel -
het nek tá mo ga tást tar to zá sa ik ki egyen lí té sé re
a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat tól. A kö zös
tá mo ga tá si prog ram ki emelt fi gyel met for dít
ar ra is, hogy a szol gál ta tás ból tör té nõ ki kap -
cso lás ké sõbb is meg elõz he tõ le gyen, a tá mo -

ga tás ban ré sze sü lõk egy cso port ját ezért élet -
ve ze té si ta ná csok kal se gí tik, és ta ka ré kos vil -
la mos ener gia-fel hasz ná lás ra is ta nít ják, az
érin tet tek sor sát nyo mon kö ve tik, hogy az
újabb ela dó so dás meg elõz he tõ le gyen.

A pá lyá zat ra je lent kez ni elekt ro ni kus
úton, a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat hon -
lap ján (www.maltai.hu) le het feb ru ár 15 után.
A szol gál ta tás ból már ki kap csolt, vagy más
ok ból internet kap cso lat tal nem ren del ke zõ
ügy fe lek szo ci á lis in téz mé nyek vagy se gély -
szer ve ze tek iro dá i ból is el küld he tik je lent ke -
zé sü ket. A pá lyá za ton nyer tes fo gyasz tók kal
már ci us tól kez dõ dõ en szer zõ dést köt a Mál tai
Sze re tet szol gá lat, majd a leg alább öt ven szá -
za lé kos ön rész be fi ze té sét kö ve tõ en a se gély -
szer ve zet ki fi ze ti a tar to zás fenn ma ra dó ré -
szét.

Há ló zat a kö zös sé gért
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Almaköntösben sült csir ke mell gril le zett al má val

Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, tengeri só, 20
dkg finomliszt vagy teljesõrlésû (Graham-liszt), 2
tojás, kb. 3 dl (lehetõleg alacsony zsírtartalmú), 1
evõkanálméz,õröltfahéj,õröltfehérbors,3köze-
pesalma.Asütéshez:olaj.
Agrillezettalmához:4alma,1evõkanálméz

A csir ke mel let meg mos suk, le szá ro gat juk, majd 8
vé ko nyabb sze let re vág juk, kis sé meg sóz zuk. Egyen ként a liszt be for -
gat juk. A ma ra dék liszt bõl a to já sok kal és a tej jel sû rû pa la csin ta tész -
tát ke ve rünk, kis sé meg sóz zuk, a méz zel éde sít jük, csi pet nyi fa héj jal
és fe hér bors sal fû sze rez zük, vé gül a meg mo sott, meg há mo zott és ki -
csu má zott al mát be le re szel jük. A lisz te zett hús sze le te ket egyen ként
eb be az al más mas  szá ba márt juk és egy nagy ser pe nyõ ben, ujj nyi kö -
ze pe sen for ró olaj ban 5-6 perc alatt szép pi ro sas ra süt jük, köz ben fél -
idõ be meg for dít juk. Az olaj ból ki emel jük és kony hai pa pír tör lõ re fek -
tet ve a fe les le ges zsi ra dé kot le itat juk ró la. A gril le zett al má hoz az al -
má kat ki csu máz zuk, vé kony cik kek re vág juk, majd egy ke vés méz zel
meg lo csol juk. For ró ser pe nyõ ben vagy rost la pon, ép pen csak 1 evõ ka -
nál nyi ola jon ol da lan ként 1 perc alatt meg süt jük. Tá la lás kor az al más
bun dá ban sült csir ke mel le ket a gril le zett al má val és bur go nya pü ré vel
kö rít jük.

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK FEB Ru ÁR IDÕ JÁ RÁ SA
A né pi meg fi gye lé sek be iga zo ló dá sá nak so ro za tát "él tük" át

ezen a té len. A Pál-for du ló, a med ve vis  sza bú vá sa, a Má tyás-nap,
mind, mind a ter mé szet hez kö zel élõ em be rek év szá za dos meg fi -
gye lé sén alap szik. A Pál-for du lói hi deg alig mér sék lõ dött a hó nap
ele jé re, pe dig en  nyi is elég lett vol na a tél bõl. Nem ad dig a' Tél
gaz da! Feb ru ár 8-án is mét erõs tá ma dást in té zett, több ször -20 C
kö rü li hõ mér sék let tel, hó val. Eny hü lést csak a Má tyás nap ho zott,
a várt ta vasz re mé nyé vel. Csak re mény ked ni le het, hogy a hi deg
mi att nem szó lal tak meg ked venc ma da ra ink, a pa csir ták. Vagy
már kí ván ság ból sem le het hal la ni a fü lünk nek oly ked ves ma dár -
dalt? A hó nap utol só nap ján meg ér ke zett a várt, jó irány ba for du -
ló vál to zás. A mel lé kelt fo tón jól lát ha tó az éles hõ mér sék le ti ha -
tár. (A fo tó a WWW.idõkép.hu ol dal ról ké szült.) Míg reg gel 7
óra kor ná lunk 8C-ra emel ke dett a hõ mér sék let, az alig 25 km-re
lé võ Ci bak há zán csak 0 fok volt. A me zõ gaz da ság ra ide á lis idõ -
já rás rit kán adó dik, mert ami jó az egyik nö vény nek az nem biz -
tos, hogy jó a má sik nak. Vé gül is el mond hat juk, hogy egy ide á lis
tél volt, per sze a hi de get sen ki nem sze re ti, még ha rö vid ide ig tart
is. A ha zai ál lat- és nö vény vi lá gunk ál ta lá ban nem ká ro so dott. A
szõ lõt ért eset le ges ká ro so dást csak ké sõbb tud juk la bo ra tó ri um
nél kül meg ál la pí ta ni. A rend sze re sí tett mû ve lé si mód le he tõ sé get
biz to sít -16C alat ti hõ mér sék let alatt a fagy kár ra. Per sze a hõ mér -
sék let még nem min den. A ál lat vi lág ból el sõ sor ban a gyen ge, be -
teg pél dá nyok pusz tul tak el, ez zel is erõ sít ve fa juk el len ál ló ké -
pes sé gét. Csak tit kon le het re mél ni, hogy egyes me le gebb ég haj -
lat ról be ván do rolt fa jok nak el vet te a "ked vét" a hi deg. Ide le het
so rol ni a ku ko ri ca bo ga rat, a ke le ti gyü mölcs molyt, na rancs le -
gyet, jár vá nyo kat oko zó tró pu si szú nyog fa jo kat. A gyom nö vé -
nyek kö zül a fe nyér ci rok ki ir tá sá ra vi szont ide á lis volt az idõ,
per sze, ha el vé gez tük az õszi mély szán tást, és a gyom át te le lõ
gyö kér kép le tei a ta laj fel szín kö ze lé be ke rül tek. Csa pa dék vi szo -
nyok: 3-án 6,3mm, 4-én 6,5mm, 5-én 1,8mm, 12-én 0,8mm, 15-
én 0,8mm, 17-én 2,6mm, 28-án 2,2mm. Ös  sze sen feb ru ár ban: 21
mm. A sok évi át lag 32 mm. A ta laj ban bõ ven van hely a csa pa -
dék nak, hi szen a nyug vó víz szint 255 cm-re van a ta laj fel szín tõl.
Na gyon úgy lát szik, az idén megint a ta ka ré kos víz gaz dál ko dás ra
kell be ren dez ked nünk.                                                    Vecsei

Csil la gos ég bolt már ci us ban
Alig pár nap, és ránk kö szönt a
ta va szi nap éj egyen lõ ség. Ál ta -
lá ban ez az idõ pont már ci us
20, vagy 21. A pon tos idõ pon -
tot a csil la gá szok szá mol ják
ki, tu do má nyos mé ré sek alap -
ján. Ezen a na pon a Nap ke le -
ten kel, és nyu ga ton nyug szik,
és a nap szak ok egyen lõk. Él te -
tõ Na punk ezen a na pon lé pi át
az egyen lí tõt. Az észa ki fél te -
kén be kö szönt a ta vasz, majd a
nyár. A dé li fél te kén vi szont
õsz be, majd tél be for dul az
idõ. A lan gyos ta va szi es ték
csa lo ga tó ak a csil la gos ég bolt
szem lé lé sé re, hi szen lát ni va ló
van bõ ven, még ta lán lát vá -
nyo sabb, mint feb ru ár ban. A
nyu ga ti ég bol ton lát szó lag ro -
ha mo san kö ze le dig egy más -
hoz Nap rend sze rünk két fé -
nyes boly gó ja, a Ju pi ter, és a
Vé nusz. A hó nap vé ge fe lé
igen kö zel lát sza nak egy más -

hoz, és az új Hold sar ló alak ja
to vább fo koz za a lát ványt. A
Vé nusz csak 650 km-rel ki -
sebb a Föld nél. Akár 40 mil lió
km-re kö ze lít he ti meg Föl dün -
ket. Fel szí ne szi lárd, azon ban,
fel szí ni hõ mér sék le te el éri
465C-fokot. A Ju pi ter Nap -
rend sze rünk leg na gyobb boly -
gó ja, át mé rõ je 11-szer na -
gyobb a Föld nél. Gáz ös  sze té -
te le ha son ló a Na pé hoz. Tá -
vol sá ga a Nap tól 650 mil lió
km kö rül van. A ke le ti ég bol -
ton es té tõl vö rö ses szín ben
tün dök lik a Mars. Szí nét a fel -
szí nét bo rí tó vö rös por ré teg
ad ja. Tá vol sá ga a nap tól 228
mil lió ki lo mé ter. Egyéb ként a
har ci as Mars is ten rõl el ne ve -
zett boly gó alig na gyobb Hol -
dunk nál. Ked ves Ol va só! Ha
töb bet sze ret ne tud ni a boly -
gók ról, lá to gas sa csil la gász
klu bunk fog lal ko zá sa it. V.F.

Em lé ke zés

Gömöri Ba lázs
7. év for du ló já ra

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

Szeretõcsaládod

Anyakönyvihírek
El hunyt:
Geschitz Jó zsef élt 61 évet
Poór Jó zsef élt 59 évet
Fa ra gó Im re élt 67 évet



Csa lá di ház sür gõ sen el adó Szent ki rá lyon a
Dó zsa György u. 16. alatt. É: 0670/882-7051.

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.

Azirodanyitvatartása: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

Köz le mény!
Hul la dék szál lí tás 2012. már ci us 15-
e he lyett - az ün nep re va ló te kin tet tel
- 2012. már ci us 17-én szom ba ton!

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

ABács-KiskunMegyeiKormányhivatalMunkaügyi
KözpontTiszakécskeiKirendeltsége

OKJ-s Tar gon ca ve ze tõ
+ emelõgépkezelõ
+ NKH gép ke ze lõ

kép zést ter vez in dí ta ni 

A kép zés hely szí ne: Ti sza kécs ke
A kép zés idõ tar ta ma: 2012. 04. 02. - 2012. 05. 12.

A kép zés ben va ló rész vé tel fel tét elei:
• re giszt rált ál lás ke re sõ
• be töl tött 18. élet év,
• 8. év fo lyam el vég zé sé vel ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég -

zett ség
• egész ség ügyi al kal mas ság
• ve ze tõi en ge dély
Vizs gá ra bo csá tás fel tét elei:
A mo dul zá ró vizs gák si ke res tel je sí té se.
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl szó ló
iga zo lás meg lé te.

Vizs ga ré szek: gya kor la ti, szó be li.

Kön  nyû gép ke ze lõ ké pe sí tés sel be tölt he tõ mun ka kö rök:
• tar gon ca ve ze tõ,
• rak tá ri mun kás,
• anyag moz ga tó,

A fel vé te li tá jé koz ta tó, majd a teszt írás
és egyé ni el be szél ge tés ter ve zett ide je:

2012. már ci us 20. 10,00 óra

JE LENT KE ZÉS A KI REN DELT SÉG
IN FOR MÁ CI Ó JÁ BAN

Ti sza kécs ke, Bé ke u. 116.  

Felhívás!
Pszichiátriaiszerekviselkedési

problémákra?

Ha gyer me ke ta nu lá si prob lé má ra vagy vi sel ke dé si
rend el le nes ség mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy
ér zi, hogy a gyer mek ál la po ta sem mit sem vál to zott
vagy ros  szab bo dott emi att, ke res se az Ál lam pol gá ri Bi -
zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány -
tól in gye nes tá jé koz ta tó ki ad vány is kér he tõ a hiperak-
tivitás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.
Te le fon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu

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.
Már ci u si idõ pont ok: 09-én, pén te ken, es te 5
órá tól.
Áp ri li si idõ pont ok: 06-án és 20-án, pén te ken, es te 6 órá tól.
Min den ér dek lõ dõt vá rok a Mû ve lõ dé si Ház ban.

SzakállNorbert


