
Ünnepi díszbe öltözött kicsiny 
falunk március 14-én. A fellobogó-
zott utcákban kokárdákkal a szívük 
felett kis nemzetiszín zászlócskák-
kal a kezükben felnőttek, gyerekek 
ballagtak hősi emlékhelyünkhöz, 
hogy emlékezzenek 1848 márciusi 
ifjaira, hőseire. Féltizenegykor a 
Himnusz és Kossuth nóták ének-
lése után Szabó Gellért polgár-
mesterünk egy óvodás legényke 
és egy iskolás leány segítségével 
elhelyezte a hősöket megillető ün-
nepi koszorút. Az óvodások és az 
iskolások kis zászlócskákkal, ko-
kárdákkal feldíszítették hősi em-
lékhelyünket. Ezután 11 órakor az 
Általános Iskola 6. osztályos ta-
nulói „Vér nélkül is győzhetünk!” 

címmel mutattak be emlékműsort, 
Gyimesi Réka és Lórné Molnár 
Tünde rendezésében. A „Vágó Já-
nos” Gazdakör műsorral egybekö-

tött ünnepi bankettet 
rendezett a hagyo-
mányoknak megfe-
lelően. Az általános 
iskolások műsora 
és Szabó Gellért 
polgármester ünne-
pi köszöntője után 
hangulatos vacsorá-
val zárult a bankett, 
és községünkben a 
március 15-i ünnep.
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Meghívó
A Szentkirályi Nyugdíjas Klub szeretettel hívja,

várja kedves vendégeit a rossz idő miatt elmaradt
farsangi rendezvény pótlására megtartandó

vacsorás estre, melynek időpontja április 14. 16 óra.
Érdeklődni és jelentkezni Dittrich Attila.

Tel: 0620/2030-989

KELLEMES ÉS BOLDOG 
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KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!

Locsolóvers
Eljött a szép Húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a hímes tojások.
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A képviselő-testület március 19-én 
tartotta soron következő ülését. A napi-
rendek között szerepelt a személyes gon-
doskodásról szóló helyi rendelet módosí-
tása, a tiszakécskei mikrotársulási meg-
állapodás módosításának jóváhagyása, a 
testület idei munkatervének meghatáro-
zása, a Tiszakécskei Tűzoltó Egyesület 
kérelmének megtárgyalása, lakásbérlet 
meghosszabbítása, fecskeházi lakásbérle-
ti pályázat elbírálása, gyógyszertár bérleti 
díjának meghatározása, külterületi sze-
métkezelés, közművelődési érdekeltség-
növelő pályázat benyújtása. Az ülésen 6 
képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
helyi rendelet módosítása került napirend-
re. A jegyző előterjesztésében elmondta, 
hogy korábban az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás igénybevétele iránt benyúj-
tott kérelmek elbírálása az Egészségház és 
Idősek Klubja intézményhez tartozott, a 
kérelemről az intézmény vezetője döntött. 
A módosítás csak annyi lenne, hogy az 
étkeztetés esetében a kérelemről a pol-
gármester dönt, akihez a kérelmet be kell 
nyújtani, valamint eddig a jogosultság 
elbírálásához az egy főre jutó jövedelem-
ről a jegyzőnek igazolást kellett kiadni. 
Ilyen igazolásra már nincs szükség, ezért 
a rendelet ezen bekezdését hatályon kívül 
kell helyezni. A képviselő-testület a rende-
letmódosítást egyhangúlag jóváhagyta.

A második napirendi pont keretében a 
tiszakécskei mikrotársulási megállapodás 
módosítására került sor, melynek lényege, 
hogy külön van véve az egyes települése-
ken, hogy mit biztosít a társulás, illetve, 
hogy a feladatellátó e társulási megállapo-
dásban megnevezett szolgáltatások eseté-
ben nem a mikrotérségi társulás, mint intéz-
mény, hanem a Tiszakécskei Egyesített 
Szociális Intézmény és Egészségügyi 
Központ. Továbbá kiegészült a megálla-
podás azzal, hogy a székhely település 
önkormányzatának polgármestere a tár-
sulás költségvetésének éves és féléves 
teljesítéséről szolgáltatásonként tételesen 
a társult tagönkormányzatok polgármeste-
reit tájékoztatja. A módosítást a képviselő-
testület egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően a képviselő-testület 
összeállította a 2012. évi munkatervét, 
melyben többek között szerepel a 2011. évi 
zárszámadási és a 2012. évi költségvetési 
rendelet megalkotása, az önkormányzat 
intézményeinek, és a Többcélú Kistérségi 
Társulás tevékenységének működésé-
ről, a tanyagondnoki tevékenységről és 
a költségvetés teljesüléséről tájékoztató, 

az óvodavezetői állásra pályázat kiírása, 
és a 2012. évi költségvetési koncepció. A 
képviselő-testület a munkatervet egyhan-
gúlag jóváhagyta.

A negyedik napirendi pontban a 
polgármester arról tájékoztatott, hogy a 
Tiszakécskei Tűzoltó és Műszaki Mentő 
Köztestület alapítójaként Tiszakécske 
város polgármestere kereste meg önkor-
mányzatunkat, hogy a Tűzoltóság idei 
működési költségeihez támogatásunkat 
kérje. A Tűzoltóság léte településünk 
szempontjából fontos az elérhetőségi 
idő miatt, és ennek eddig is jelét adtuk 
az évenkénti 100 ezer forint támogatás 
nyújtásával. Az állami támogatás összege 
azonban idén olyan mértékben csappant, 
hogy a további fenntartáshoz a települé-
sek nagyobb arányú hozzájárulására volna 
szükség. Ráadásul ezt a csökkentett össze-
get is csak 70 %-ban engedi a jogszabály 
bérekre fordítani. A körzethez Lakitelek, 
Szentkirály, Tiszaug és Tiszakécske tar-
tozik. Felmerült még Jászkarajenő csat-
lakozása is, ami csökkentené a mostani 
kalkuláció szerint állandó lakosonkénti 
638.- Ft-os hozzájárulást. Ez önkormány-
zatunk esetében éves szinten 1.272 ezer 
forintot jelentene, amiből elfogadott költ-
ségvetésünk a korábbi évek 100 ezer 
forintját tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat 
anyagi helyzetére tekintettel 500 ezer 
forint támogatás odaítéléséről döntött 
azzal a kiegészítéssel, hogy szorgalmaz-
za a helyi lakosokat, vállalkozókat saját 
hozzájárulás befizetésére a Tiszakécskei 
Városi Közalapítvány javára, amelyből a 
Tűzoltóság közvetlen támogatást kaphat. 
Szentkirály egyébként „kitüntetett” első 
helyet foglal el a márciusi vonulásokat 
illetően, ugyanis nálunk voltak legtöbb-
ször a tűzoltók, szám szerint 43 alkalom-
mal. Ez főleg tarlótüzek oltását jelentette, 
de vagyoni érték annál nagyobb volt, amit 
megmentettek. Van tehát mit bebiztosí-
tanunk a Tűzoltóság fenntartási költsé-
geihez való egyéni hozzájárulással. Az 
önkormányzat ugyanis ezt teljes összegé-
ben vállalni nem tudja.

Bendzsa Tamás azzal a kéréssel for-
dult a képviselő-testülethez, hogy az 
Alkotmány u. 4. szám alatti lakás bérleti 
szerződését folyó év végéig hosszabbítsa 
meg. A kérelmet a testület elfogadta.

A fecskeház emeleti 4. számú lakásá-
ra érkezett Dobi Mihály és Pallag Lilla 
pályázata. Nevezettek a pályázati kiírás-
ban szereplő feltételeknek megfelelnek, 
így a képviselő-testület a pályázatot elfo-
gadta. A Gyógyszertár havi bérleti díját 

a testület havi 10.000.- Ft-ban állapította 
meg.

A polgármester beszámolt arról, hogy 
a külterületi szemétgyűjtő konténerek 
bevonásáról szóló értesítés a konténerek-
hez kihelyezésre került. Amennyiben a 
bevonásuk megtörténik, az havi 100 ezer 
forint megtakarítást jelentene az önkor-
mányzatnak. Kérdés, hogy a további-
akban hogyan oldható meg a külterületi 
szemétkezelés. A testület e napirend tár-
gyalásánál hosszan elidőzött, a képvise-
lők részéről többféle javaslat is elhang-
zott, de döntés az ügyben nem született. 
Egyelőre a Hivatal udvarán elhelyezett 
konténerbe hozhatják a tanyán élők a sze-
metet munkaidőben, illetve szombaton-
ként 14 és16 óra között, ahol a szelektív 
gyűjtéshez szükséges zsákok is ingyen 
átvehetők. Felvetődött a külterületen is 
a hasznosítható hulladék szétválogatásá-
nak fontossága, mivel egyrészt ezzel az 
önkormányzat által fizetendő szemétszál-
lítási díj jelentősen csökkenthető, más-
részt belátható időn belül bekövetkezik 
az, hogy keményen megfizettetik azokat, 
akik nem hajlandóak a hasznosítható hul-
ladék szétválogatására. Javasolta a pol-
gármester akár a fentebb említett összeg 
egy részének felhasználásával valami-
lyen ösztönző rendszer kialakítását, hogy 
kedvet kapjanak az emberek a szelektív 
hulladékgyűjtésre.

A településfejlesztő tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy lehetőség van közművelődé-
si érdekeltségnövelő pályázat benyújtásá-
ra. A Konyhába hűtő és fagyasztó, edé-
nyek, Óvodába CD-magnók, szőnyegek, 
porszívó, projektor, a Művelődési Házba 
mosogatógép beszerzése volna indokolt. 
A képviselő-testület egyetértett a pályázat 
benyújtásával, és saját erőként 500 ezer 
forint biztosításával.

Tájékoztatott arról is, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújtott be az „Építő 
közösségek – közművelődési intézmé-
nyek a kreatív iparral kapcsolatos alap-
kompetenciák fejlesztését elősegítő 
tanulási formák szolgálatában” címen. A 
pályázat lényege: a közművelődési intéz-
ményekben meglévő szaktudás, szakem-
ber-kapacitás hasznosítása az általános és 
középiskolai diákok nem iskolarendsze-
rű képzésében. Ez olyan tanórán kívüli 
önkéntes képzési tevékenységet takar, 
melyek elsajátítása esetén a diák jó esély-
lyel fordul olyan szakma, pálya felé, 
melyen majd saját szellemi, művészeti 
képességei lesznek a meghatározók. A 
pályázat testületi döntést és önerőt nem 
igényel.

A képviselő-testület március 19-ei ülésén történt
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A megelőzés legfontosabb színtere a család 
A Főplébániai Karitász Alapítvány fenn-

tartásában működő Rév Szenvedélybeteg-
segítő Szolgálat „Szülők iskolája” címmel 
tartott településünkön drogprevenciós napot 
2012. február 21-én. A drogprobléma fel-
ismerésében és kezelésében döntő szerepe 
van a helyi közösségnek, különösen a gyer-
mekekkel fiatalokkal foglalkozó helyi szak-
embereknek, hiszen a probléma helyben 
keletkezik, itt válik először láthatóvá, illetve 
a helyi közösség tud a leggyorsabban és leg-
hatékonyabban reagálni a felmerülő nehézsé-
gekre, s nem utolsó sorban, helyben mozgó-
síthatók mindazok, akik felelősséget éreznek 
és viselnek a gyermekekért, fiatalokért. A 
drogprevenciós program fontos eleme volt 
az a műhelybeszélgetés, amelyen részt vettek 
a település meghatározó intézményeinek a 
képviselői. A műhelybeszélgetésen közpon-
ti téma volt, hogy a helyi szakemberek ho-
gyan érzékelik a drogporbléma jelenlétét a 
településen, illetve kinek milyen feladatai és 
lehetőségei vannak a megelőzésben, esetleg 
a segítő-ellátó tevékenység megszervezésé-
ben. A megbeszélés során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a középiskolás korú fiatalokat nem tud-
juk megvédeni attól, hogy bekerüljenek egy 
olyan világba, ahol személyes tapasztalatokat 
szerezhetnek az illegális drogok, más néven 
a kábítószerek jelenlétéről. Mindenkinek 
megvannak azonban a maga lehetőségei arra, 
hogy saját munkakörében segítse a gyereke-
ket és a fiatalokat abban, hogy jó döntéseket 
tudjanak hozni a saját életükről, a drogokhoz 
való viszonyulásukról. Ugyanakkor fon-
tos azt is látni, hogy a drogkarrier  - azaz a 
droghasználat folyamata – más-más megíté-
lést és beavatkozást kíván az illegális drogo-
kat kipróbálók, alkalmi használók, intenzív 
használók, illetve a problémás szerhasználók 
esetében.  A megelőzés, a korai beavatkozás 
minden helyi segítő foglalkozású szakember 
fontos feladata, de ha már kialakult a prob-
lémás szerhasználat, akkor az érintetteket és 
családtagjaikat a megfelelő segítő helyre kell 
irányítani. A résztvevők teljes körű tájékoz-

tatást kaptak a Kecskeméten igénybe vehető 
segítő helyekről, azok elérhetőségéről és az 
igénybe vétel módjáról. 

A program másik eleme a 8. osztályos 
diákok szüleinek megtartott szülői értekezlet 
volt. A szülők gyakorolják a legnagyobb ha-
tást a gyerekekre, ők segíthetnek legtöbbet, 
ha a fiatalok bajban vannak. A drogproblé-
ma sikeres megoldásában az a legfontosabb, 
hogy azt időben észleljük, és őszintén szem-
benézzünk a tényekkel. A legfontosabb a 
gyerekek, fiatalok bizalmának megtartása, a 
családon belüli párbeszéd fenntartása, hogy 
a fiatalok ne érezzék magukat magukra hagy-
va. A jelen lévő szülők kérdései elsősorban 
arra vonatkoztak, hogyan lehet megkülön-
böztetni a normális serdülőkori jelenségeket 
a droghasználat okozta tünetektől. A má-
sik központi téma az illegális szerhasználat 
jogi következményeinek a tárgyalása volt. 
A szülők a szülői értekezletről hazavihettek 
egy fiataloknak szóló tájékoztató kiadványt 
(„Vágod?” címmel), valamint egy szülőknek 
szóló füzetet. A kiadványok nem elrettenteni, 
megijeszteni akarnak, inkább abban próbál-
nak a szülők segítségére lenni, hogy ezt a te-
rületet is ugyanolyan nevelési helyzetnek te-
kintsék, mint a szülői felelősség többi körét, 
amelyben felelős döntésekre és életvitelre ké-
szítik fel gyermekeiket. Azok a szülők, akik 
nem tudtak jelen lenni a szülői értekezleten, a 
kiadványokat elkérhetik gyermekük osztály-
főnökétől. A kiadvány is felsorolja a Kecske-
méten igénybe vehető segítő helyeket.

Molnár Ferenc
a Rév intézményvezetője

A program a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium támogatásával és a Nemzeti Család- 
és Szociálpolitikai Intézet közreműködésével 
valósult  meg.

Segítőhelyek Kecskeméten
Bács-Kiskun Megyei Kórház 

Addiktológiai Szakrendelő és Gondozó 
Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 8 
órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetéssel 
betegellátás, felnőtt korúak előzetes állapot-
felmérése (elterelés előtt) (Beutaló nélkül is 
igénybe vehető.) T: 76/516-941

• Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyer-
mek- és Ifjúsági Mentálhigiénés Gondozó 
Izsáki út 5. Betegfogadás: hétfőtől péntekig 
8 órától 13 óráig előzetes időpont egyeztetés-
sel válsághelyzetek kezelése, lelki fejlődés 
támogatása, fiatal korúak előzetes állapot-
felmérése (elterelés előtt) (Beutaló nélkül is 
igénybe vehető.) T: 76/519-822

• Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
Fecske u. 20. Nyitva: hétfőtől péntekig 9 órától 16 
óráig alkohol- és drogproblémákkal, játékszenve-
dély problémákkal kapcsolatos tanácsadás, terá-
pia, megelőző – felvilágosító szolgáltatás (eltere-
lés) T: 76/415-466 www.revkecskemet.hu

• Gyermekjóléti Központ Fecske u. 20. 
éjjel – nappal hívható készenléti szolgálat: 
30/ 518-5126, kapcsolattartási ügyelet T: 
76/507-780

• HELPI Ifjúsági Iroda Széchenyi sé-
tány 2-4. Nyitva: hétköznapokon 12 órától 18 
óráig, információszolgáltatás az élet dolgai-
hoz, pályaválasztási és életvezetési tanács-
adás, közösségi szolgáltatások, klubprogra-
mok. T: 76/412-020, www.helpi.hu

• Nevelési Tanácsadó Fecske u. 8. ma-
gatartászavarok, családi problémák, kortárs-
kapcsolati nehézségek. T: 76/480-700

• Önsegítő csoportok Rév Szenvedély-
beteg-segítő Szolgálat (Fecske u. 20.); Név-
telen Alkoholisták (AA): hétfő 17 órától 
18 óráig, kedd 17 órától 18 óráig; Névtelen 
Hozzátartozók (Al-Anon) : szerda 17 órától 
18 óráig; Anonim Játékosok (GA): szerda 17 
órától 18 óráig; Alkoholisták Felnőtt Gyer-
mekei (ACA): szerda 18 órától 19 óráig

• Piarista Rendház (Jókai u. 1.): Névte-
len Alkoholisták (AA): péntek 17 órától 18 
óráig, vasárnap 16 órától 17 óráig

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület április hírei
„Egységben az erő!”

A 2012. év ígéretesnek tűnik egyesü-
letünk számára. Sikeresen lebonyolódott 
a februárra tervezett rock/disco mulatság, 
aminek kapcsán mindenkit köszönet illet, 
aki valamilyen formában hozzájárult a 
szervezéshez és a lebonyolításhoz. Nagy 
meglepetés volt ez mindannyiunk számá-
ra, hiszen a sajnos szokásos és általános 
érdektelenség nyomai abszolút nem lát-
szódtak, ami roppant mód megmelengette 
szívünket. 
Programterveink:

• Az egyesület elkövetkezendő prog-
ramjai között szerepel a már hagyomány-
nyá váló tojás festéshez hasonló ún. „ 

húsvéti kézműveskuckó” megszervezése. 
Ezen program szervezői Pekár Renáta, 
Szabó Andrea és Ádám Dorina. Minden-
kit sok szeretettel vár a SZIKE április 6-
án (pénteken) délután 15:00-tól.

• A húsvéti programokat követően 
nagyszabású szemétszedést szervezünk, 
aminek pontos paramétereiben még meg 
kell állapodnunk. Úgy gondoljuk hogy az 
emberek gondolkodása és viselkedése a 
környezet megóvását illetően katasztrofá-
lis. Ezen némiképp változtatva szeretnénk 
legalább a saját házunk táján söprögetni 
és példát mutatni.

• Végül, de nem utolsó sorban pedig 
egy olyan kulturális eset szeretnénk le-

bonyolítani, aminek fő témája elsősorban 
valamilyen művészeti alkotás (zene, film 
részlet, novella, vers, szobor, fotó stb.) 
lenne és ennek kapcsán beszélgetnénk 
egymással és egymásról. Ebben Csorba 
Zoltán és Kenyeres Zsolt lesznek a fő 
szervezők.

A programokkal, azok időpontjaival 
és részleteivel kapcsolatban az Egyesü-
let facebook profilján fogunk még több 
információt megosztani minden kedves 
érdeklődővel.

Egyesületünk nevében minden kedves 
olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánunk!

Üdvözlettel: Csorba György
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PuSKA HELYETT SZEMETESZSÁK

Vadászkürt hangja helyett sültkol-
bász illatára csoportosultak a Szent-
királyi „Szent Hubertusz” vadásztár-
saság tagjai, valamint a természetet 
szerető-óvó szimpatizánsok a Szent-
királyi vadásztanyán.   A fegyverek 
a tároló helyeiken maradtak, hiszen 
a 24-i program a vadászterület egyes 
részeinek megtisztítása a felelőtlen 
emberek által szétdobált szeméttől, 
valamint a vadásztanya udvarának 
„rendbe” tétele, és a fácánnevelő 
terület előkészítése a tenyésztésre. 
Kolozsvári János a társaság elnöke 
rövid üdvözlés után, tájékoztatta 
a jelenlevőket az aktuális tudniva-
lókról. Hadat üzent az apróvadállo-
mányt pusztító dúvadaknak (róka, 
borz, kóbor ebek) valamint az orv-
vadászoknak. Az elnök elmondta, 
hogy azoknál a társaságoknál ahol a 
módszert bevezették, megháromszo-
rozódott az apróvad állomány. Mivel 
semminemű veszélyes tevékenység-
re még csak utaló jelek sem mutat-
koztak, előkerültek a „célzóvizes” 

flaskák, hogy tartalmuk alapjául 
szolgáljon a finom sültkolbásznak. 
A szemétgyűjtéshez Szabó Gellért 
polgármesterünk szállította a szelek-
tív, illetve a vegyes szemét gyűjté-
séhez szükséges zsákokat, összesen 
110 db-ot. Természetesen útravalót 
is adott, hogy melyik gyűjtőbe mi-
lyen szemét kerülhet. Még egy kis 
tormás mustáros sült kolbász repeta 
után, indulás a „terepre”. Úti cél: a 
Lakiteleki út, illetve környezetének 
megtisztítása, és a szőlőt körül öle-
lő erdők széleinek mentesítése. Mi 
mindent dobálnak el az úton járók, 
csak ekkor derült ki. Elsősorban mű-
anyagok palack és csomagolóanyag 
formájában.    Érthetetlen, hogy a 
szőlő tulajdonosok miért tűrik el, 
hogy a munkások csúfítsák szemete-
léssel a szépen gondozott ültetvény 
környezetét. Miért kell az erdőbe 
vinni a sittet, az elhullott sertést, a 
levágott kecskefejet, rajta még a 
pányvakötél is, vagy a sertésfeldol-
gozásnál feleslegessé tett belsősé-

gek egy részét? Alig 2 órás munka 
után(!) a kiosztott zsákok megteltek. 
A vadászházhoz, megrakodva tértek 
vissza a szállító járművek. A szorgos 
sporttársakat finom töltött káposzta 
várta. A nap hátralevő része barátsá-
gos vidám hangulatban telt el.
Kedves Olvasó! 

A vadászok kicsit más szemmel is 
nézik, látják a környezetet. Sokszor a 
kívülállók csak a fegyver birtoklásá-
ban, és a mindenároni zsákmányszer-
zésben látják tevékenységüket. Pedig, 
a példa is bizonyítja, hogy a vadászok 
a társadalom igen szervezett rétegé-
nek tagjai, akik aktív természetjárók, 
a természet ismerői. Megfordulnak 
olyan helyeken is, ahová már csak az 
illegális szemetelők merészkednek. 
Ők tudják legjobban, hogy hol van-
nak az illegális szemétlerakók. Aki a 
másik ember szemetét is összegyűj-
ti, az biztos, hogy természet szerető. 
Kívánom, hogy mentől több pártoló 
tagja legyen az elszánt csapatnak.

Vecsei Ferenc



Új szabályok
az élelmiszer-biztonságban

Bizony, az élelmiszer-előállítás nagy üzlet. Így 
volt ez az 1600-1700-as években, amikor még 
az alföldi mezővárosok lakói hatalmas gulyá-
kat tartottak a nagy alföldi legelőkön, majd 
aztán lábon hajtották őket Nyugat-Európába. 
Eljutottak szokásosan Bécsbe, de Augsburgig, 
Nürnbergig is. Ezek német kereskedővárosok 
voltak, távol az alföldünktől, ma gépkocsival 
sem könnyű odáig eljutni. Hát még lábon 
hajtott gulyákkal, amelyeket gázlókon kellett 
áthajtani, amelyeket takarmányozni kellett út 
közben is, amelyeket meg kellett óvni rablók-
tól, viharok ijedelmétől. Nem kis bátorságot, 
keménységet követelt ez a gulyákat terelő 
hajdúktól. És nem mindennapi látvány lehe-
tett a városokba behajtott, házat és kövezett 
utcát először látó marhák sora! A lábon hajtott 
marha kevéssé feldolgozott termék volt a mai 
szóhasználatunk szerint, s nem is volt akkor 
még élelmiszerlánc sem.  
Ma viszont az élelmiszert sok esetben gyártják 
bonyolult folyamatok során, és több szereplő 
kezén megy át, mire az asztalunkra kerül. 
Nagy üzlet hát ma is az élelmiszer-előállítás, 
csak sokkal bonyolultabbá vált, mint volt az 
egy-két százada vagy csak néhány évtizede 
is. 
Ahol nagy a haszon, ott megjelennek azok 
is, akik még több hasznot akarnak, persze, 
akár tilos módszerekkel is. Ma az ún. élelmi-
szer-bűnözéssel elérhető haszon megközelíti a 
drogkereskedelemmel elérhető bevételt. 
Mivel az élelmiszer-előállítás elszakadt 
a fogyasztóktól, a mai törvényhozók egyre 
inkább szabályozni igyekeznek annak folya-
matait. 
Így Magyarországon is. Március 30-án meg-
jelent az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
módosítása, a 2012. évi XVIII. törvény, amely 
figyelemre méltó újításokat hoz be; április 14. 
napján hatályba lépve.  
Persze, a szentkirályi közbeszédben kevés-
sé használatos az élelmiszerlánc kifejezés, 
ezért nézzük mit is ért ezalatt a törvény: 
nem más, mint „azon folyamatok összessége, 
melyek szereplői közvetlen vagy közvetett 
hatással vannak az élelmiszerre a talajvéde-
lem, agrár-környezetvédelem, növénytermesz-
tés, növény-egészségügy, növényvédelem, az 
engedélyköteles termék és az állatgyógyászati 
termék előállítása, forgalomba hozatala és fel-
használása, az élelmiszer- és takarmány-elő-

állítás, szállítás, tárolás és forgalomba hoza-
tal, felhasználás, az állat tartása, szállítása, 
forgalomba hozatala, az állat-egészségügy, a 
növényi és állati eredetű melléktermék keze-
lés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és 
felhasználás során.” 
A magyar és az európai jogi nyelvezetben az 
„élelmiszer” minden olyan feldolgozott, rész-
ben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot 
vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasz-
tásra szánnak, illetve amelyet várhatóan embe-
rek fogyasztanak el. Az „élelmiszer” fogalmá-
ba beletartozik az ital, a rágógumi, valamint 
az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során 
szándékosan hozzáadott bármely anyag, töb-
bek között a víz is.
Nos, a törvénymódosítás a törvény céljai közé 
(pl: végső fogyasztók egészségének biztosítá-
sa; kockázati tényezők csökkentése; Állatok, 
növények, termőföld védelme) beiktatja a 
haszonállatok tenyésztése során egészséges 
utódállomány létrehozásának biztosítása célt 
is, amely üdvözlendő. 
Miként az is, hogy a módosítás értelmében az 
élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed 
a géntechnológiával módosított szervezetek 
előállítására és forgalomba hozatalára, vala-
mint a géntechnológiával módosított össze-
tevőt tartalmazó termékek ellenőrzésére; az 
élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására 
és forgalomba
hozatalára; az élelmiszerláncban felhaszná-
lásra szánt takarító- és fertőtlenítőszerek elő-
állítására, forgalmazására, felhasználására; az 
élelmiszerláncra kiterjedő vizsgálatokat végző 
laboratóriumokra. 
Törvényhozóink kiemelt célja a háztáji és 
kisüzemi élelmiszer-előállítás növelése, ennek 
eszköze az a 2012. október 1. napjával hatály-
ba lépő új rendelkezés is, miszerint mezőgaz-
dasági haszonállat tartása önkormányzati ren-
deletben nem korlátozható. Az utóbbi években 
ugyanis sok helyütt megfigyelhető volt, hogy 
faluhelyen is korlátozták a haszonállattartást, 
föláldozva ezt az állatot nem tartók kényelme, 
pihenése érdekében. 
A törvénymódosítás egyértelműen megtiltja a 
hamisított termék előállítását és forgalomba 
hozatalát is. Korábbi ellenőrzések során talál-
tak olyan hamis élelmiszer-előállítót, aki azzal 
védekezett, ő csak gyártotta a „terméket”, de 
nem gondolta, hogy azt valaki forgalomba is 
hozza majd. Lebukott forgalmazók meg azt 
hozták fel, ők ugyan nem felelnek a gyártá-

sért.  
A módosítás értelmében tehát tilos olyan 
élelmiszer előállítása és forgalomba hozatala, 
amelyet a rá vonatkozó előírásokban megha-
tározott minőségi előírásoknak nem megfele-
lően állították elő, amelyet nem nyilvántartott 
módon állítottak elő, illetve hozták forga-
lomba, amelynek előállítása során meg nem 
engedett összetevőt használtak fel, amely-
nek átcímkézése vagy átcsomagolása jogsértő 
módon történt, amelynek minőségmegőrzési, 
illetve fogyaszthatósági idejét jogellenesen 
meghosszabbították, illetve amelyet részben 
vagy egészben lejárt minőség-megőrzési, illet-
ve fogyaszthatósági idejű anyagokból állí-
tották elő, amelynek előállítása nem emberi 
fogyasztásra szánt anyagok felhasználásával 
történt, illetve tilos nem emberi fogyasztásra 
szánt termék emberi fogyasztás céljára történő 
forgalomba hozatala.
Új szabály az is, hogy az eddigi szinte „tet-
tenérést” megkövetelő helyzettől eltérően 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni 
ellenőrei már élelmiszerlánc-esemény alapos 
gyanúja esetén is jogosultak a lezárt terület, 
épület, helyiség felnyitásával, az ott tartóz-
kodó személyek akarata ellenére is a lezárt 
ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi 
helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefoly-
tatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás 
céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközö-
ket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat 
ellenőrizni. Remélhetőleg ezzel valamelyest 
megelőzhető lesz a hamis termékek forgalom-
ba hozatala. 
Az élelmiszer-ellenőrzési bírság összege is 
elrettentő magasságokba emelkedett, az alap-
összeg ugyan tizenötezer forint maradt, de 
ha az eljárás alá vont személy a számviteli 
törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot 
meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező 
vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves 
nettó árbevételének 10%-áig, de legfeljebb 
ötszázmillió forintig, (korábban százmillió) 
illetve az emberek vagy állatok széles köré-
nek egészségét károsító vagy veszélyeztető, 
továbbá a felhasználók széles körének jelentős 
vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén leg-
feljebb ötmilliárd (eddig kétmilliárd) forintig; 
míg egyéb élelmiszerlánci szereplők eseté-
ben 500 ezer forintig, illetve tízmillió (eddig 
ötmillió)  forintig terjedhet.
Békesség veletek! A kő marad. Ügyeljünk az 
életre, az ételre! Áldott Húsvétot kíván  

--bor--
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GArAboNcIás dIáK

Csillagász szakkör Szentkirályon 
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Művelődési ház-
ban. Szemléletes előadásokkal, csillagászati témájú 
filmekkel és távcsöves bemutatóval szeretném a csil-
lagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel.

Áprilisi időpontok: 06-án, és 20-án pénteken, este 6 órától.
Májusi időpontok: 04-én és 18-án, pénteken, este 6 órától.

Minden érdeklődőt várok a Művelődési Házban.
Szakáll Norbert

"Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben 
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zak-
latás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, 
vagy hívja az alábbi telefonszámot: Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 
182. Telefon: 06 (1) 342-63-55. E-mail: info@cchr.hu. We-
boldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"



A fiú
Egy vagyonos ember és a fia ritka festményeket gyűj-
tött. Gyűjteményükben Picassótól Raffaelóig sok híres 
művész alkotása megtalálható volt.
Kitört a háború és a fiú katonának állt. Bátran életét adta, 
mikor megmentett egy másik katonát. Amikor az apa meg-
tudta, mélyen gyászolta egyetlen fiát. Hónapokkal később, 
épp Karácsony előtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember 
állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben.
Így szólt: „Uram, Ön nem ismer engem. Én vagyok az 
a katona, aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok 
embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba, 
mikor egy golyó szíven találta, és ő azonnal meghalt. 
Gyakran beszélt nekem Önről és a művészet iránti sze-
retetéről.” 
A fiatalember felemelte a csomagját. – „Tudom, hogy 
ez nem nagy valami. Nem vagyok nagy művész, de azt 
hiszem, a fia szeretné, ha ezt megtartaná.”
Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré 
volt, amit a fiatalember festett. Csodálta, hogy a katona 
mennyire meg tudta ragadni a fia személyiségét. Az apa 
szemei megteltek könnyel. Megköszönte neki a képet, és 
felajánlotta, hogy kifizeti.
„Oh, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia 
értem tett. Ezt ajándéknak szántam.”
Az apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha 
látogatók jöttek, a fiáról készült kép volt az első, amit 
megmutatott nekik a kollekcióból.
Amikor meghalt, a gyűjteményt aukcióra bocsátották. 
Sok gazdag, befolyásos ember gyűlt össze az árverésen, 
abban reménykedve, hogy megszerezhetnek egy-egy 
ritkaságot.
A kikiáltópulthoz közel egy állványon a fiú arcképe állt. 
A kikiáltó kalapácsával jelt adva megszólalt: „Az árve-
rést ezzel a képpel kezdjük. Ki ad érte 100 dollárt?”
A teremben csönd volt. A hátsó sorból valaki bekiabált: 
„A híres festményekre vagyunk kíváncsiak! Ez a kép 
senkit nem érdekel!”
A kikiáltó azonban folytatta. „Ki ajánl 100 dollárt a 
képért?”
Egy türelmetlen hang bekiáltott. „Nem ezért jöttünk! 
A Rembrandtot és a Van Gogh-ot akarjuk látni! Kezdje 
már el az igazi árverést!”
A kikiáltó azonban rendíthetetlen volt. „A fiú. Kinek kell 
a fiú?”
Végül egy hang megszólalt a terem hátsó sarkából. A 
családnál hosszú ideig szolgált kertész volt az. „Tíz dol-

lárt adok a képért.” Szégyenkezett egy kicsit, de többet 
nem kínálhatott szerény vagyonából.
„Tíz dollárnál tartunk. Ki ad érte húszat?”- folytatta a 
kikiáltó.
„Adja oda neki tízért és lássuk végre a mestereket!” -
kiáltották többen is.
„Tíz dollárnál járunk. Ki ajánl húsz dollárt?”
A teremben ülők egyre nyugtalanabbul és türelmetleneb-
bül feszengtek székeiken. Nem ezért a képért érkeztek 
az árverésre.
„Először, másodszor, senki többet harmadszor. A kép 
elkelt tíz dollárért!” A kikiáltó az asztalra csapott a kala-
páccsal, majd bejelentette: „Az árverésnek vége.”
„És mi van a festményekkel?” -kiabálták többen is.
„Sajnálom,” –válaszolta- „az árverés befejeződött.”
„Amikor megbíztak az aukció levezetésével, tudomá-
somra hozták az elhunyt végrendeletének titkos záradé-
kát, amit csak most árulhatok el. Megbízásom kizárólag 
a fiú képének árverésére vonatkozott. Aki azt megveszi, 
az örökölheti az egész vagyont, beleértve a festményeket 
is. Az, aki elviszi a fiút, megkap mindent.” 
Isten nekünk adta az Ő Fiát 2000 évvel ezelőtt, hogy 
meghaljon a kereszten. Hasonlóan az árveréshez, az üze-
net ma is ugyanaz. A Fiú, a Fiú, kinek kell a Fiú? Hiszen 
aki a Fiút választja, az megkap mindent vele együtt.

WEÖRES SÁNDOR: KERESZT-ÁRNYKÉP
A keresztnek felső

ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:
"itt van a te utad."

A kereszt két karja a légbe szétszalad,
Rajta sovány kezek tört vért virágzanak:
"vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,

kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad!"
A keresztnek alsó
ága földre mutat:

"vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat!"

KALENDÁRIuM: 2012. április 15. – május 15.
Április 22. Isteni Irgalmasság vasárnapja
Április 25. Szent Márk evangélista, 
Április 29.: Hivatások vasárnapja, a 8 órai szentmise 
után Búzaszentelés
Május hónapban minden este 19 órakor Májusi litánia 
lesz, utána szentmise
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KATOLiKUS ÉLET



Nagypénteki – április 6. 18 óra Istentisztelet
Virágvasárnap – április 1.vasárnap,10 óra  Interak-
tív Istentisztelet
Húsvét ünnepe – április 8-9., úrvacsorás Istentiszte-
letek 10 órakor
Istentiszteletek - vasárnap 10 óra
Gyermek-istentiszteletek – minden vasárnap a 10 órai
Istentisztelettel párhuzamosan
Interaktív Istentisztelet – havonta egyszer, minden 3. 
vasárnap délelőtt 10 óra, modern zenés Istentisztelet, 
családias
Bibliaóra – minden pénteken 18 órakor, beszélgetés, 
imádkozás, Isten akaratának megismerése
Házi Istentisztelet – minden hónap 4. csütörtök 15 óra, 
Kincsesné Juliska néni otthonában
Filmklub – havonta egyszer pénteken 18 órakor, mo-
dern, elgondolkodtató és életünkre hatást gyakorló fil-
met nézünk
Családi nap – június 10. vasárnap gyülekezeti közössé-
günkkel egy tartalmas napot töltünk el együtt a templom 
körül, családokra, gyermekekre figyelve
Lelki beszélgetés – ha  úgy érzi, hogy szüksége lenne lel-
ki beszélgetésre, vagy tanácsadásra, bátran keresse meg 
lelkipásztorunkat, Balázs Hajnalka 70/9676-480
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REFORMÁTuS ÉLET

„…legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsás-
satok meg egymásnak…” (Efezus 4:32)

Egy lelkigondozó írja: „Mindannyian sebeket hordo-
zunk. Ki sebzett meg? Azok, akiket szeretünk, és azok, 
akik szeretnek minket. Amikor elutasítottnak, elhagyottnak 
érezzük magunkat, ha bántalmaznak, akaratunk ellenére 
rávesznek valamire, vagy megsértenek, ezt általában olya-
nok követik el, akik közel állnak hozzánk: szüleink, bará-
taink, házastársunk, gyermekeink, tanáraink, lelkészeink. 
Ez teszi a megbocsátást olyan nehézzé. Mert a szívünket 
érte seb! Felkiáltunk: »Tőled azt vártam volna, hogy mel-
lettem állj, és cserbenhagytál. Hogyan tudnám ezt valaha 
is megbocsátani neked?« Bár a megbocsátás lehetetlennek 
tűnik, Isten, aki bennünk él, megadja kegyelmét arra, hogy 
túllépve sebzett énünkön, kimondhassuk: »Krisztus nevé-
ben megbocsátok neked«. Ám ne feledd, a megbocsátásnak 
két oldala van: adni és elfogadni. Első látásra megbocsátani 
tűnik nehezebbnek, gyakran azonban azért nem vagyunk 
képesek bocsánatot kínálni másnak, mert mi magunk nem 
fogadtuk el teljesen a bocsánatot. Csak, ha mi magunk már 

megízleltük, milyen öröm bocsánatot nyerni, akkor találunk 
belső indíttatást arra, hogy bocsánatot adjunk. Miért olyan 
nehéz elfogadni a bocsánatot? Mert nehéz elismerni, hogy 
ha nem bocsátasz meg, akkor még mindig hat rám mind-
az, ami kettőnk között történt. Segítened kell abban, hogy 
újra szabad és egészséges legyek. Ehhez nem csupán azt 
kell elismernünk, hogy bántás ért. Alázatra is szükség van 
ahhoz, hogy elismerjük, éppen attól az embertől függünk, 
aki megbántott. Mégis, csak ha el tudjuk fogadni a bocsá-
natot, akkor tudjuk igazán kiterjeszteni azt másokra is.”  
Ezért mondja a Biblia: „Szabaduljatok meg minden kese-
rűségtől… legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bo-
csássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott 
nektek a Krisztusban.”

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary 
Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek 
írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány 
formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a 
következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33."

Isten szeret téged, és arra teremtett, hogy személyesen 
ismerd őt.
Keres és vár téged. 
A lehetőség adott, hogy megismerd és befogadd Őt! A 
megismerés egyedi, személyes, de közösségben élhető 
meg. Hitünket önmagunkban nem tudjuk megélni. Ezért 
szeretettel hívjuk közösségünkbe, gyülekezetbe, ahol 
lehet találkozni az ÉLŐ Istennel! 
„Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön 
kívül?” Zsolt.18,32.
Mit nyújt gyülekezetünk?
Jó közösséget, kapcsolatokat, mai légkört és családbarát

Megbocsátani és bocsánatot nyerni

Megakarod-e hallani Isten élő szavát? Alkalmaink
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INTERNET FIESTA 2012

Idén is megrendezésre kerültek az Internet Fiesta 
helyi programjai. A gyerekek csoportos foglalkozások 
keretében meséket, játékos tanulást segítő, Jeles napok-
ról szóló, és videomegosztókat tartalmazó honlapokat  

tekinthettek meg. Próbára tehették tudásukat egy inter-
netes kvíz, totók, és egy  bemutató készítésével is. A 
felnőttek számára a külföldi munkavállalásról, és az 
internetes kommunikációról készítettem előadást.

Olaszországban jártunk
Comenius programunk lassan a végéhez érkezik. Március 

közepén elutaztunk Veronába, az utolsó előtti projekt-talál-
kozóra. A hivatalos megbeszéléseken, bemutatókon kívül, 
nagyon sok szép helyre elvittek bennünket olasz partnere-
ink. Belepillanthattunk az ottani  iskolások hétköznapja-
iba, sőt a gyerekek még egy ének órán is részt  vehettek. 
Megtapasztalhattuk, hogy milyen kedvesek és vendégszeretőek 
az olaszok, és azt is, hogy mennyire szeretnek enni, mulatni.
A városnézés során ámulatba ejtett minket Verona közepén 
a középkori Aréna, a városfal, a gyönyörű épületek, a szűk 
utcák látványa, na és persze Júlia erkélye, ahová muszáj volt 
felmenni.
A projekt keretében megismerkedtünk az ottani népművészet-
tel, jellegzetes ásványukkal és egy különleges „fegyverrel”, 
amelyet csak ünnepi alkalmakkor szoktak elsütni.
Felejthetetlen élmény marad mindannyiunknak a velencei 
kirándulás, a tenger, a gondolák, a Szent Márk tér és persze a 
sok-sok bazár, tele karneváli álarcokkal. Sok élménnyel gaz-
dagodva tértünk haza, 6 gyerek és 2 pedagógus.
Remélem, lesz még alkalom, hogy egy másik pályázat során 

új barátokat szerezhetünk és más országokkal is megismer-
kedhetünk.

Steklács Jánosné

Pillanatképek a fiestáról

Menyhei József író-olvasó találkozója
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Szivárványhíd országos irodalmi és műveltségi verseny I. helyezettjei
A 2011/12-es tanév őszi forduló-

jában 3 hatodikos csapattal vettünk 
részt, ahol 3 fordulóban mérhették 
össze a gyerekek tudásukat, kreativitá-
sukat és alkotóképességüket az ország 
számtalan iskolájának tanulóival. Az 
írásbeli fordulók után izgatottan vár-
tuk az eredményhirdetést, hiszen érez-
tük, hogy a sok, alapos munkánknak 
eredménye lesz! Mindhárom csapat I. 
helyen végzett, maximális pontszám-
mal.
Ezután készültünk a szóbeli fordulóra, 
ahol már nem csapatban, hanem egyé-
nileg versenyzett mindenki, Gödöllőn, 
március 2-án. Egy független bizottság előtt kellett szerepel-
niük, egyrészt előre meghatározott anyagból, de egy spontán 

beszélgetésre is sor került, ahol külön 
pontozták az előre megadott feladat 
beszámolóját és a kommunikációt is.
Az országos verseny szóbeli fordu-
lójának eredményei (Gödöllő, 2012. 
március 2.): Szabó Ágnes III. helye-
zett, Kókai Szabó Anna V. helyezett, 
Pocsai Eszter VI. helyezett, Kokovai 
Nikolett VI. helyezett, Farkas Rebe-
ka VII. helyezett, Rada Adrienn VIII. 
helyezett, Gyenes Meláni X. helye-
zett, Steklács János X. helyezett.
Ezúton is gratulálok Nekik és nagyon 
büszke vagyok rájuk!!!!! 
Hajrá, vár a tavaszi verseny, most 

már nemcsak magyarból, de történelemből is!!!!!
Lórné Molnár Tünde

A kémcsövekbe lágy és kemény víz került, abba pedig 
szappanreszelék. A lágy vízben sokkal jobban habzik a 
szappan, ezért fontos a mosáshoz a víz keménysége.

HÉTKÖZNAPI TuDOMÁNY
avagy természettudományi témahét az iskolában március 26-30. között

Réka néni ecetet öntött egy pohárba, és beletett egy tojást. Némi 
várakozás után az ecet leoldotta a tojásról a kalciumot, így a 
lágyhéjú tojást akár egy üvegbe is bele lehetett gyömöszölni.

A mérőedényben alul só található egy vászonban, felette 
parafadugó. Ez a kísérlet azt is megmutatta, hogyan csem-
pésztek régen gyémántot a leleményesek. Amíg a só el nem 
olvad, addig a víz alatt marad a zsákmány is.

Bebizonyítottuk, hogy a tojást csak feltörni lehet, összetör-
ni nem!

A győztes csapat
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Tájékoztató a sürgősségi ellátásról 2. rész
2007. január 1-től hatá-

lyos az az Egészségügy Mi-
nisztériumi rendelet, mely 31 

pontban foglalja össze a sürgős szükség 
körébe tartozó életet veszélyeztető álla-
potokat, kórképeket. Az orvosi ügyeleti 
tevékenység az életet veszélyeztető álla-
potok és betegségek szakszerű ellátása, 
valamint azok maradandó egészségká-
rosító hatásának megelőzése érdekében 
- a beteg állapotának stabilizálása.
Alább a sürgős szükség körébe tar-
tozó állapotok, betegségek rövidített 
összefoglalását találja, közérthető 
módon, a teljesség igénye nélkül:
- életet veszélyeztető (hirtelen kezde-
tű, nagy mennyiségű) külső vagy belső 
vérzés,
- a vérkeringés- és/vagy a légzés leál-
lásával járó állapotok, ritmuszavarok, 
klinikai halál,
- életveszélyes hormonháztartási-, cu-
koranyagcsere zavarok, nagymennyisé-
gű folyadékvesztéssel járó állapotok
Központi idegrendszeri kompresszió 
(összenyomatás) – kínzó fejfájás, szé-
dülés, hirtelen kezdetű idegrendszeri 
tünetek…
- eszméletlenség,
- epilepszia elhúzódó, terápiára nem ol-
dódó formája, tüneti görcsök,
- hirtelen fellépő látászavar, látásvesz-
tés, szemsérülés,
- szepszis (véráram fertőzés): a szer-
vezet válasza külső károsító (kórokozó 
vagy sérülés) tényezőre, következmé-
nyes gyulladással és véralvadási folya-
mat aktiválódásával (pl. lázas állapot 
bőrvérzésekkel, gyorsan romló általá-
nos állapottal),

- magas halálozású, vagy súlyos szö-
vődmények kialakulásának veszélyével 
járó hirtelen fellépő érkatasztrófák ellá-
tása (agyi-, szív- egyéb artériás - mély-
vénás….  érrendszeri  betegségek), 
- szülés, koraszülés, terhességi szövőd-
mények, heveny nőgyógyászati vérzés,
- életet veszélyeztető allergiás reakci-
ók,
- heveny légzési elégtelenség (idegen-
test a légutakban, asztmás roham, gége 
ödéma),
- mérgezések,
- heveny hasi kórképek nagy fájdalom-
mal, görcsökkel (bélelzáródás, vakbél-
gyulladás, méhen kívüli terhesség, pete-
fészek ciszta megrepedése, kizárt sérv, 
epe-, vesegörcs, vérvizelés),
- égés, fagyás,
- elsődleges sebellátás,
- koponya, mellkas, has és egyéb sérü-
lések, törések, többszörös sérülések,
- áramütés, elektromos balesetek,
- hő- és hidegártalom (kihűlés, napszú-
rás, hőguta),
- öngyilkossági kísérlet, szándék, a 
pszichés állapottal összefüggő közvet-
len életet veszélyeztető állapot,
- heveny pszichés (mentális) zavarok,
- fertőző ill. gyulladásos kórképek, me-
lyek önmagukban vagy a szövődménye-
ik révén életet veszélyeztető állapotot 
hoznak létre ( pl. agyhártyagyulladás,  
csillapíthatatlan hasmenés „kiszáradás-
sal”…).
Bízunk abban, hogy a szakképzett 
orvosokat alkalmazó és jó felsze-
reltséggel működő kistérségi ügyelet 
mindenben szolgálja a sürgősségi be-
tegellátásra szoruló betegeket.

Kakukk ranch

Menyhei József Lászlófalván töltött 
évei alapján készült könyv bemutatója 
volt  a könyvtárban. A találkozóra több 
volt kolléga is eljött, és vidám hangula-
tú beszélgetést folytattak egymással és 
a szerzővel az akkori évekről, a könyv 

keletkezésének körülményeiről. Az író 
mindkét könyvének (Kakukk ranch, 
Parasztmonológ) dedikált példányával 
ajándékozta meg a könyvtárt, melye-
ket feldolgozás után az olvasók ki is 
kölcsönözhetnek majd.

A szerkesztő
megjegyzése, véleménye
Figyelmesen elolvasva a hírmondókban 
megjelent orvosi ügyeletről szóló cikkeket, 
tudomásul kell vennünk, hogy eddigi „segí-
tőkész” rendszerünk átalakult, egy iparág te-
lepedett az ügyeleti rendszerre.  Hogy milyen 
tünetekkel keressük fel az ügyeletet, a cikk 
tartalmazza. Csakhogy a tájékoztató eljut-e 
minden családhoz, lakoshoz. Úgy látszik, 
le kell szoknunk az ügyeletre járásról holmi 
láz, torokfájás, fogfájás, hasmenés, köhö-
gés, fülfájás, gyakran előforduló nyavalyák 
miatt, melyek rendszerint ünnepnapokon, 
vagy hétvégeken teszik tönkre pihenőnapja-
inkat … a sort lehetne folytatni. Vajon mit 
mondjunk pl. gyermekeinknek, egy hosszú 
hétvégén, ha a fenti tünetek esetleg súlyo-
san jelentkeznek. Nézzük, tűrjük a fájdal-
mát, ami lehet, hogy a szülőnek még jobban 
fáj? Hitessük csak nyugodtan el magunkkal, 
gyermekeinkkel, hogy a modern 21. szá-
zadban élünk, és tagjai vagyunk egy olyan 
nemzetközi társadalomnak, (EU) amely a 
békét, a jólétet ígéri, ígérte számunkra. Na 
ettől biztosan nem lesz senki elragadtatva. 
Szabályokkal, rendeletekkel a betegségeket 
nem lehet elhessegetni. A beteget elsősorban 
az érdekli, hogy mielőbb gyógyírt találjon 
bajára.  Persze nagyanyáink, dédanyáink 
bizonyára sok nyavalyára tudnának gyógy-
módot alkalmazni. És vajon a „modernkor” 
emberének kéznél vannak-e egyszerű mód-
szerek?
Fel lehetne tenni a kérdést, hogy lázcsillapí-
tásra hányan tudnák alkalmazni a klasszikus 
keresztkötést? Igaz, hogy egyszerűbb egy 
szuri, vagy tabletta, amiért már utazni kell. 
Kaptunk már elég ajánlatot a szegénység 
mérséklésére, a gombaszedéstől a kecske-
tartásig. (Sajnos a szárazságban a gomba 
sem nő, és szedésének szigorú szabályai 
vannak). Akkor most ajánljunk gyógynö-
vénygyűjtést saját használatra? Leszoktunk 
a házi orvoslás tudományáról, és nem is va-
gyunk berendezkedve ilyen szerekkel. Egy 
biztos: tényleg ne rohanjunk egy kis rend-
ellenességgel az ügyeletre, és fogadjuk meg 
az ügyeletes nővér tanácsait, hátha kapunk 
megfelelő tanácsot. És főleg ne halasszuk az 
orvos látogatását ügyeleti időszakra. E cikk 
írásának elkészültére az adott indokot, hogy 
március 16-án többen több órás (7 ra!) vára-
kozás után dolguk végezetlenül hagytál el a 
Tiszakécskei ügyeletet, és felháborodásuknak 
adtak hangot. Jogos a felháborodás, de jogos 
az ügyeletes orvos védekezése is, hiszen ál-
landóan külső beteglátogatáson volt. Kedves 
olvasó! A fenti kis rövidke végszó nélküli 
cikkből mindenki vonja le a maga számára 
megfelelő következtetést. Inkább gondolko-
dásra, elgondolkodásra, jobbító szándékkal 
íródott. Ne nehezítsük meg társadalmunk 
napszámosainak helyzetét. Tökéletes az len-
ne, ha senki sem betegedne meg.

Vecsei
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bakonyi tarja
Hozzávalók: 1 nagyobb fej vöröshagyma, 6 evő-
kanál olaj, 1 evőkanál édesnemes pirospaprika, 2 
kiskanál só, 1 mokkáskanál őrölt köménymag, 1 
kiskanál csípős paprikakrém, 1 gerezd fokhagyma, 
1-1 cső húsos zöldpaprika és paradicsom, 50 dkg csiperkegom-
ba, 2 dl tejföl, 1 púpozott evőkanál finomliszt, 0,5 dl főzőtejszín, 
80 dkg szeletelt sertéstarja, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors. A 
körethez: 25 dkg rizs, 4 dl víz, 0,5 dl olaj, 1 kiskanál só, 1 mok-
káskanál ételízesítő por.
A megtisztított és felaprított vöröshagymát megpirítjuk az olaj 
felén, és meghintjük a pirospaprikával. Mielőtt a paprika lepirulna, 
ráöntünk  deci vizet. Sózzuk, a köménnyel, a paprikakrémmel és 
a zúzott fokhagymával fűszerezzük. A paprikát kicsumázzuk, a 
paradicsomok szárkocsányát kimetsszük, húsukat apró kockákra 
vágjuk, és beleszórjuk a paprikás-hagymás lébe. Közepes lángon 
20 percig főzzük, majd szitán áttörjük, vagy botmixerrel pépe-
sítjük. Közben megtisztítjuk a gombát, megmossuk és cikkekre 
vágjuk. Hozzáadjuk az ízes szafthoz és további 8 percig párol-
juk. A tejfölt simára keverjük a liszttel és a tejszínnel, a gomba 
főzőlevéből hozzáadunk egy keveset, nehogy a tejföl és a tejszín 
összecsomósodjon, majd ráöntjük a gombára. Kevergetve 3 percig 
forralgatjuk, így szépen mártássá sűrűsödik. A maradék olajban a 
besózott, enyhén beborsozott, húsverővel kissé kivert tarjaszelete-
ket megpirítjuk, majd lefödve kis lángon puhára pároljuk. Végül 
a paprikás gombamártáshoz adjuk, és gyengéden összeforgatjuk. 
Egyúttal elkészítjük a köretét is. A rizst többször váltott vízben 
megmossuk, s egy jókora tűzálló tálban annyi vizet töltünk rá, 
hogy kb. egy bő ujjnyira ellepje. Sózzuk, s az ételízesítővel fűsze-
rezzük. Rátöltjük az olajat, majd lefedjük és egészen kis lángon 
- vas lángosztót alátéve – kb. 25 perc alatt puhulásig főzzük. Ha 
közben felhabosodna, megemeljük a tetejét, kissé kiengedjük a 
gőzt, visszatesszük és még pár percig hagyjuk, hadd párolódjon. 
Majd a tüzet elzárjuk alatta, és hagyjuk lefedve. Hogy a saját 
gőzében végleg megpuhuljon.

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Horváth László élt 62 évet, Kovács Gergely 
élt 58 évet.

Március időjárása
Kitűnőek lesznek az idei évjáratú borok, hallottuk a híradásokból. 
A csapadékhiány miatt kisebbek a szemek, a bennük levő íz és 
zamatanyagok, valamint az ásványi anyagok koncentrációja viszont 
magasabb százalékot ért el. A hír igaz, csakhogy Dél-Afrikára, ahol 
most van ősz, és a szüret a befejezéséhez közeledik. A rövid kis 
bevezetőből kitűnik, hogy szárazság a világ másik felén is gondot 
okoz. Sajnos a mi márciusunk is a teljes reménytelenség jegyében 
telt el a mezőgazdaságot érintően. Ehhez még hozzájött a téli 
fagykár, ami a gyümölcsösöket, és a szőlőt érintette. A csapadékot 
hozó ciklonok messze elkerülték térségünket, és helyette a leszálló 
légmozgású anticiklonok választották útvonalul a Kárpát medencét. 
Tulajdonképpen a hőmérséklet márciusban az átlagostól magasabb 
volt. Ha már anticiklon, akkor hőmérséklet csökkenés, és szárazság, 
a nyári hónapokban hűvös éjszakák, forró nappalok, és csapadék 
hiány. Ezek az anticiklonok előoldalukon északról hideg, hűvös 
levegőt zúdítottak ránk. A talajok nedvesség tartalma minimális. 
A kora tavaszi vetésű növények kelése öntözés nélkül bizonytalan. 
Csendes volt a tavaszi vándormadarak vonulása is. Vagy még vár-
nak, vagy más útvonalat választottak fészkelő helyük felkeresésére. 
E sorok írása közben derült ki, hogy április első napjaiban erősebb 
lehűlés érkezik, lehet, hogy ezt érzik. Csapadék jelentéktelen esett: 
1-én 1,5 mm, 11-én 0,8 mm, 29-én 0,3 mm. Összesen 2,6 mm. A 
sokévi átlag: 29 mm.               Vecsei F.

Emlékezés
Varga Imréné Kovács Erzsébet

halálának 8. évfordulója alkalmából
emlékezünk édesanyánkra.

Mikor megszülettünk sírtunk,
Te máris szerettél.
Felneveltél, dédelgettél,
Óvtál és védtél, 
Köszönjük néked, hogy segítettél.
Meghálálni a sok jót már nem tudjuk,

Míg élünk szeretetünk neked adjuk, 
És büszkén mondhatjuk azt:
A mi édesanyánk egy csodálatos 
asszony.

Szívünkben örökké élsz.
Szerető családod. 

Előzetes szándékunknak meg-
felelően 2012. 03. 14-én meg-
alapítottuk a Szentkirályi Mo-
toros Clubbot. 
„…A klub olyan önszervező 
jellegű, baráti kapcsolatokon 
alapuló, jogi személyiség nél-
küli, nonprofit jellegű, demok-
ratikus felépítésű, politikai és 
gazdálkodási célkitűzésektől 
teljesen mentes szerveződés, 
amely a következő célokat tűzi 
ki maga elé: 
• Szentkirály, mint település 
népszerűsítése
• túrák, rendezvények szerve-
zése, 
• baráti kapcsolatok építése, 
elmélyítése,
más motoros klubokkal, kap-
csolatok kiépítése.”
A közgyűlésen az alábbi napi-
rendi pontokról volt szó.
1.„A motoros club alapító ok-
iratának és egyszerűsített szer-
vezeti és működési szabályza-
tának elfogadása.
2.Elnök személyének a meg-
választása, jegyzőkönyv hite-
lesítők kijelölése.
3.A motoros club logójának 
és az ezzel kapcsolatos egyen 
póló kiválasztása, elfogadása.
4.2012. évben tervezett esemé-
nyek.
5.Egyéb az alapító okirathoz 
és az SZMSZ-hez nem kap-
csolódó felvetések, javaslatok, 
észrevételek, működési kérdé-
sek.”
Az alapító okiratot és egysze-
rűsített szervezeti és működési 
szabályzatot annak ismertetése 
után az alapító tagok elfogad-
ták. Ezek után – egyhangú 

szavazással – megválasztottak 
a Club első elnökének. A bizal-
mat előre is köszönöm, igyek-
szem az elvárásoknak meg-
felelni. Érvek és ellenérvek 
kereszttűzében megszületett a 
döntés a Club logójáról, egyen 
pólónk „kinézetéről”. Eldön-
töttük a honlapunk nevét is. 
(szentkiralyimotorosclub.hu)
Alapító tagjaink száma 17 fő, 
de már többen jelezték csat-
lakozási szándékukat. Tagsá-
gunkhoz csatlakozni egyéb-
ként a következőképp lehet: 
A „jelölt” miután elolvasta az 
alapító okiratot és egyszerű-
sített szervezeti és működési 
szabályzatot egy belépési nyi-
latkozattal kijelenti, hogy a 
klub célkitűzéseivel egyetért, 
ismeri és elfogadja azokat, a 
klubtagsággal járó kötelezett-
ségeket vállalja. A tagság in-
gyenes!
Első nyilvános „megjelené-
sünk” 2012. május 1-jén lesz. 
Motoros felvonulással, motor 
kiállítással, bemutatóval…stb. 
készülünk.
Végül, de nem utolsó sorban 
szeretném hozzáfűzni, hogy 
klubunknak nem célja mo-
toros találkozóknak álcázott 
rockfesztiválok szervezése 
falunkban, vagy sisak nélkül 
százzal egykerekezni utcá-
inkon. Ilyen jellegű cseleke-
detek ellentétesek az alapító 
okiratunkban foglaltakkal! Ha 
ilyen előfordulna mind a jelen-
legi mind a jövőben csatlakozó 
klubtagunkat kizárjuk soraink-
ból!

Durgó Tamás

Tájékoztató!



* Bérbe adó a Szentkirály, Alsó 195. 
szám alatti tanya, földterülettel együtt, 
lehetőleg család részére. Érdeklődni: 
06-23/415-094
 * Eladó 200 literes hűtőszekrény 
15.000 Ft, mikrohullámú sütő 5.000 Ft. 
Érdeklődni: 76/476-186

HIrdETÉsEK

KÖNYVELÉST ÉS 
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, őstermelők,

magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok 
részére, teljes körű APEH- és

TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta
tájékoztatást kap vállalkozása

eredményéről, áfájáról, a könyvelést
így pontosan tudja követni.
Igény szerint a könyvelési

anyagért elmegyek.
Az iroda nyitva tartása:

hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt 

fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias

környezetet és nem
"tömeg-könyvelőirodát" keres.

Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.

Vargáné Farkasházi Orsolya, 
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.,

06-30/266-85-36

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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltsége 

„NÉMET KER B1- küszöbszint” (hagyományos alapfokú nyelvtu-
dásnak megfelelő) államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő kép-
zést szervez szakképesítéssel rendelkező regisztrált álláskeresők 
részére.
A KÉPZÉS CÉLJA: A képzés célja, hogy a résztvevők olyan német 
nyelvi, nyelvtani és kommunikációs ismereteket, készségeket, jártassá-

got szerezzenek, amelyek képessé teszik őket az államilag elismert alapfokú német 
nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésére, és amelyek lehetővé teszik, vagy meg-
könnyítik a munkavégzést olyan munkakörökben, amelyekben szükséges a német 
nyelv használata írásban és / vagy szóban.
A képzés helyszíne: Tiszakécske
A képzés időtartama: 5 hónap  2012. április-szeptember.
A felvételi eljárás dátuma és helyszíne: 2012. április 12. 14,00, Arany János Műve-
lődési Központ 6060 Tiszakécske, Béke u 134.
Elsősorban azon szakképzettséggel rendelkező álláskeresők jelentkezését várjuk, 
akik Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek és/vagy nem több mint 
egy éve szűnt meg gyermekgondozási ellátásuk, ápolási díjuk.  
Amennyiben érdekli a képzés, még a felvételi eljárás előtt adja le jelentkezését 
személyesen a kirendeltségen. (Tiszakécske, Béke u. 116.) 

Nyaraljon a Fekete-
tengernél Vama Vechén!

A Nagykőrösi Borostyán Nyug-
díjas Klub 8 napos nyaralást szer-
vez 2012. június 14 és 21 között.
Részvételi díj: 38.000Ft/fő. Ez 
az összeg magába foglalja az 
utazást, szállást, és az ellátást. 
Indulás június 13-án este. Fon-
tos: saját ágynemű huzat. Jelent-
kezés: Dittrich Attila, telefon: 
0620/2030-989.

Siklóernyős
sétarepülés

szentkirályon,
továbbá egy
Babetta jó

állapotban eladó.

Érd.: Balázs Róbert
0670/335-2365 

Álláshirdetés
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
ügyintézőt keres teljes munkaide-
jű közszolgálati jogviszonyba.
feltételek: Legalább középisko-
lai, vagy felsőoktatásban szerzett 
pénzügyi-számviteli végzettség + 
regisztrált mérlegképes könyvelői 
szakképesítés államháztartási sza-
kon.
Részletes pályázati feltételekért 
hívja a 76/597-013-as telefonszá-
mon Dr. Lipka Klaudia jegyzőt!


