
XXIV. ÉV FO LYAM 4. szám         ÁRA: 100,-Ft                              2013. április

A TAR TA LOM BÓL

Álmom a család ...........................................................    2. oldal
Az Ön kor mány zat ok Nem ze ti Együtt mû kö dé si
Ta ná csa 2013. már ci us 21-i ülé sén jegy ze tel tem ......    3. oldal
Február, március az oviban .......................................    4. oldal
Garabonciás diák ........................................................    5. oldal
Egyházi oldalak ........................................................... 6-7. oldal
Tûzoltóság ....................................................................     8. odal
Nyuszi buli ...................................................................     9. odal
Szent ki rá lyi...  .............................................................  10. odal
Március idõjárása ....................................................... 11. odal

Húsvéti készülõdés
Március 24-én tojásfestéssel készültek a gyerekek a

közelgõ ünnepre. A foglalkozást a Gyermekjóléti Szolgálat
szervezte az iskola ebédlõjében.

Meghívó
2013. április 11-én, 

a Költészet Napján déli 12 órakor 
közös versmondásra várnak minden kedves
érdeklõdõt az iskolások a mûvelõdési házzal

szemben lévõ térre.

Ünnepeljük együtt a Költészet Napját!

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

ÜNNEPELTÜNK

www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ
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Tan fo lyam ok - ren dez vé nyek 
Csa lá do kat se gí tõ prog ra mok - szol gál ta tá sok

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

Más képzéseinkre, tréningjeinkre még folyamatosan várjuk az
érdeklõdõk jelentkezését:
Képzések:

• Családi napközi vezetõi - 40 óra

• Házi gyermekfelügyelõi (gyermekek gondozása, ellátása,
nevelése) - 26 óra

• Vállalkozási ismeretek - 20 óra
Tréningek:

• Hatékony kommunikáció (konfliktuskezelés) - 20 óra
• Szakmai készségfejlesztés (önismereti tréning) - 20 óra
• Munkaerõ piaci alapkészségek fejlesztése (önéletrajz,

állásinterjú) - 20 óra

A tanyagondnoki munka megismerésére is lehetõség nyílt az
Álmom a CSALÁD projekt keretén belül. Ha szeretné megismerni
a szentkirályi tanyagondnokok munkáját, vagy ha más a program-
mal kapcsolatos kérdése van, keresse Kutasiné Kullai Ilona helyi
szervezõt: 70/953-7181; kullai.ilona@gmail.com

Álmom a CSALÁD 2013. áprilisi programok - Szentkirály

Ál mom a CSA LÁD

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap

társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!

Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség
tanyagondnokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

A képviselõ-testület következõ ülésének idõpontja folyó hó 11-e, csütörtök.
A napirenden több kérdés megvitatása is szerepel. Óvodavezetõi pályázat kiírása, mezõõri szolgálat felállításáról,
illetve önkormányzati nonprofit kft. létesítésérõl elõterjesztés, az önkormányzat jövõ évi költségvetési koncepciója, a
Szentkirályért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és Kiss Istvánné helyére új kurátor választása, tájékoztató
az új fûtési rendszer mûködésérõl, a rezsicsökkentésrõl.
Bõvebb híradás a Hírmondó  következõ számában lesz olvasható.
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A Kor mány kép vi se lõ i tõl hang zott el:
1. A mos ta ni fel adat alapú(!) fi nan szí ro -

zás az utol só lé pé sek egyi ke az ön kor mány -
za ti rend szer át ala kí tá sá ban. A vál to zás egy -
szer re je lent ke zik az ál la mi for rá sok csök -
ke né se és bõ vü lé se for má já ban a te le pü lé se -
ken. Min den kép pen a te le pü lé se ket se gí tõ
be avat ko zás ban gon dol kod nak a mû kö dé si
ano má li ák eny hí té se ként, er re kb. 45 Mrd
áll ren del ke zés re. Az óvo dai-is ko lai ét kez -
te tés tá mo ga tá sa nõtt ugyan, de még van nak
gon dok, hi szen a 102 ezer fo rint fe let ti be -
ke rü lé si költ sé get sok te le pü lés nem tud ja
mi bõl fe dez ni. Er re szol gált ko ráb ban a
hely ben ma ra dó Szja, vagy a tár sa dal mi-
gaz da sá gi el ma ra dott ság ki egé szí tõ tá mo ga -
tá sa, il let ve a gép jár mû adó tel jes ös  sze ge.
A szo ci á lis alap szol gál ta tás fel ada ta is csak
50-60 %-ban van le fed ve. Kis te le pü lé sek -
rõl szá mos jel zés ér ke zik a kö zös hi va ta li
szá mí tott lét szám szû kös sé gé re. 

2. A mí nu szos költ ség ve tést be nyúj tó te -
le pü lé se ket a Kor mány hi va tal meg fog ja
ke res ni, kér ve õket a tör vé nyi elõ írá sok be -
tar tá sá val új ren de let el fo ga dá sá ra. Azok a
te le pü lé sek, ame lyek a költ ség ve tés ük ben
sze re pel tet nek ko ráb bi önhiki-szerû tá mo -
ga tást, nem kap nak ugyan ha son ló meg ke -
re sést, de õk sem le het nek egé szen nyu god -
tak, mi vel nem va lós be vé telt ter vez tek. 

3. A költ ség ve té si tör vény (Kvtv.) 4.
szá mú mel lék le té nek IV. fe je ze té ben té ve -
dés bõl ma rad tak benn a tar ta lék ra tör té nõ
igény be nyúj tás idõ pont jai, a mos ta ni tör -
vény mó do sí tás azo kat ki ve szi. A bel ügy mi -
nisz ter fog ren de le tet al kot ni a tar ta lé kok
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról. 

4. Vál to zat la nul ér zik a prob lé mát az ét -
kez te tés, a be já ró ta nu lók la kó he lye sze rin ti
ön kor mány zat hoz zá já ru lá sa, il let ve a tér sé -
gi ok ta tá si fel ada tot el lá tó te le pü lé sek fel -
adat ala pú fi nan szí ro zá sa te rén. Az is ko lák
mû köd te té se a Köz ne ve lé si tv. sze rint csak
a sa ját be vé te lek ter hé re tör tén het, de ez
eset leg vál toz hat a jö võ ben. 

5. A gép jár mû adó 60 %-ának köz pon ti
költ ség ve tés be uta lá sa az idén ilyen cí men
be folyt va la men  nyi ös  szeg re vo nat ko zik (a
ta va lyi el ma ra dá sok idén be fi ze tett té te le i re
is), de az eh hez kap cso ló dó pót lé ko kat az
ön kor mány zat meg tart hat ja. 

6. Fel me rült, hogy bi zo nyos egy fõ re ju -
tó ipar ûzé si adó be vé tel alatt nem al kal maz -
nák a Kvtv. sze rin ti be szá mí tást (nem vol na
le vo nás), to váb bá az is, hogy bi zo nyos egy
fõ re ju tó ipar ûzé si adó be vé tel fö lött vi szont
nem vol na le he tõ sé ge az ön kor mány zat nak
a mû kö dé sé hez ki egé szí tõ tá mo ga tás igény -
lé sé re. 

7. A kö zös hi va ta lok lét szá má nak meg -
ha tá ro zott szám ada ta in alap ve tõ en nem ter -
vez nek vál toz ta tást, ám a kü lön fé le ál ta lá -
no sít ha tó több let fel ada to kat és költ sé ge ket

kor rek ci ós té nye zõk be épí té sé vel le het sé -
ges nek tart ják. 

8. Szak mai ja vas la to kat, ész re vé te le ket
to vább ra is vár a BM, ed dig kb. 100 te le pü -
lés rõl ér ke zett ilyen. Az el sõ ne gyed év ada -
ta i nak fel dol go zá sát min den kép pen meg -
vár ják, és csak utá na me rül het fel a Kvtv.
mó do sí tá sa, leg ko ráb ban jú li us 1-tõl. 

9. Az ed di gi egyez te té se ken ar ról ke vés -
bé be szél tünk, hogy mi re nem elég a pénz,
in kább csak ál ta lá ban ke ve sell tük azt. A fel -
adat el lá tás költ sé ge i nek pon to sabb meg is -
me ré se rá irá nyít ja a fi gyel met a kor ri gá lás -
ra szo ru ló te rü le tek re. A fel adat át ren de zés
so rán az ön kor mány zat ok tól el ke rü lõ fel -
ada tok ko ráb bi költ sé ge és az er re te kin tet -
tel al kal ma zott köz pon ti for rás el vo nás
egyen le ge nem is mert. Az ön kor mány zat ok
sze rint több for rás ke rült el tõ lük, az NGM
sze rint a Kor mány volt nagy vo na lú. Min -
den kép pen biz to sí ta ni akar ják a csõ dök el -
ke rü lé sét ép pen az át me ne ti idõ szak mi att,
er re a BM két tar ta lé ka (20 Mrd, il let ve 24,5
Mrd) to váb bá szük ség ese tén a Kvtv. nagy
tar ta lé ka (kb. 400 Mrd) szol gál. 

10. Tor zí tást oko zott ed dig a rend szer -
ben a hely ben ma ra dó Szja, mi vel az egy -
aránt ren del ke zé sé re állt az in téz mé nye ket
fenn tar tó, és azok fenn tar tá si kö te le zett sé ge
nél kül mû kö dõ te le pü lé sek nek. Míg az elõ -
zõ kör be tar to zók az in téz mény-fenn tar tá si
ki adá sa i kat pó tol ták be lõ le, az utób bi ak más
te rü le ten, pl. fej lesz té sek re for dít hat ták azt.
Ez nem pa zar lást je len tett, de nagy kü lönb -
sé ge ket te le pü lés és te le pü lés gaz dál ko dá si
fi lo zó fi á ja kö zött. 

11. A BM nem né zi jó szem mel a Köz -
ne ve lé si tv. 74. § (1) be kez dé sé nek utol só
mon da tá ra hi vat ko zó te le pü lé si igé nye ket
az ok ta tá si in téz mé nyek mû köd te té sé hez
va ló hoz zá já ru lás ra. Er re hi vat koz va vá ro -
sok a kör nye zõ fal vak hoz, il let ve pl. fõ vá ro -
si ke rü let az or szág tá vo lab bi kis vá ro sá nak
cím zett le ve le ket, meg je löl ve, hogy a la kó -
hely sze rin ti te le pü lés ta nu lón ként men  nyit
kö te les fi zet ni az ál ta lá nos, kö zép, vagy
szak is ko lát mû köd te tõ ön kor mány zat nak.
El hang zott az is, hogy a fõ vá ro si ke rü le tek
egy más tól nem kér nek ilyen hoz zá já ru lást,
de az agg lo me rá ci ós te le pü lé sek rõl be já ró
ta nu lók la kó he lye sze rin ti te le pü lés tõl már
igen. Nincs le sza bá lyoz va a hoz zá já ru lá si
igény ki elé gí té sé nek meg ta ga dá sa, emi att
csak zûr za va ros vi szo nyok ala kul hat nak ki
a te le pü lé sek kö zött, így az igény tá masz tás
le he tõ sé gé nek vál toz ta tá sa vár ha tó. 

12. Ha ma ro san meg je le nik az ön kor -
mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té -
sek tá mo ga tá sá ról szó ló BM ren de let,
amely ben elõ ször je le nik meg a hi tel kon -
szo li dá ci ó ban nem érin tett te le pü lé sek elõ -
nye ab ban, hogy ön rész nél kül pá lyáz hat nak
(ke ret: 700 MFt). 

A Bank szö vet ség kép vi se lõ je ré szé rõl hang -
zott el:

1. Az 5000 la kos fe let ti te le pü lé sek ese -
té ben az adós ság át vál la lás mér té ké rõl a
meg ál la po dá sok meg szü let tek. Ös  sze sen
277 te le pü lés több mint 2000 szer zõ dé sét
te kin tet ték át, ami hez a BM és NGM ki vá ló
se gít sé get nyúj tott. Most jön a ne he ze, hi -
szen ez év jú ni us 30-ig már el is kel le ne szá -
mol ni uk a tá mo ga tás sal az ön kor mány zat -
ok nak. Eh hez há rom ol da lú meg ál la po dá so -
kat kell köt ni (Állam-bank-önkormányzat),
me lyek tí pus szö ve ge i nek el fo ga dá sá hoz ké -
rik az ön kor mány za ti szö vet sé gek aján ló tá -
mo ga tá sát a mi nél elõb bi ren de zés ér de ké -
ben. 

2. Fon tos sá gi sor rend ben el sõ az egész -
ség ügyi in téz mé nyek fenn tar tá sá hoz kap -
cso ló dó adós ság, majd a sváj ci frank-ala pú,
úgy az euró-alapú, vé gül a fo rint-ala pú
adós ság kö vet ke zik. A meg ma ra dó hi tel ál -
lo mány "ki si mí tá sá ra" tö rek sze nek, ami hez
tör lesz té si kön  nyí tést, vagy fu tam idõ hosz -
 szab bí tást aján la nak a ban kok. 

3. A mi nél jobb idõ ki hasz ná lás ér de ké -
ben ja va sol ják a kon szo li dá ci ó val ös  sze füg -
gés ben fel me rü lõ ügy le tek ki vo ná sát a köz -
be szer zés kö ré bõl. 

Ön kor mány za ti szö vet sé gek kép vi se lõ i tõl
tett fel ve té sek:

1. Az 1613/2012. Kor mány ha tá ro zat tal
ta valy év vé gén min den pá lyáz ta tás és ob -
jek tív fel té tel rend szer elõ ze tes is me re te nél -
kül 33 Mrd fo rint tá mo ga tás oda íté lé sé rõl
szü le tett dön tés 18 me gyei jo gú vá ros, 18
vá ros és egy fa lu fel ada ta i nak tá mo ga tá sa
cí mén. Ma sem tud juk mi állt e dön tés hát -
te ré ben, de más egye bek mel lett ez is je len -
tõs tor zí tó té nye zõ az ön kor mány zat ok mû -
kö dé sé ben va ló ál la mi rész vé tel ben. 

2. A fel adat fi nan szí ro zás okán me rül fel
a kér dés: mi in do kol ja, hogy va la men  nyi
na gyobb vá ros, de több ki sebb vá ros is sa ját
hoz zá já ru lás nél kül él ve zi a tûz vé de lem
biz ton sá gát a tel jes egé szé ben köz pon ti
költ ség ve tés bõl mû kö dõ ál la mi tûz ol tó ság -
nak kö szön he tõ en, ugyan ak kor szá mos kis -
vá ros a 239/2011-es Kor mány ren de let és a
48/2011-es BM ren de let ál tal sza bá lyoz va a
kör nye zõ fal vak tól kért nagy ös  sze gû hoz -
zá já ru lás sal ké pes csak az ot ta ni ön kor -
mány za ti tûz ol tó ság fenn tar tá sá ra? Az ön -
kor mány za ti tûz ol tó ság ok ál la mi tá mo ga tá -
sa rá adá sul je len tõ sen csök kent az utób bi
két év ben és fel hasz ná lá sa is szi go ro dott?
Nem egy for mán ál la mi fel adat a tûz vé de -
lem min den te le pü lé sen? 

A té ve dés, pon tat lan ság le he tõ sé gét
fenn tar tom!

Le je gyez te: Sza bó Gel lért

Az Ön kor mány zat ok Nem ze ti Együtt mû kö dé si Ta ná csa 2013.
már ci us 21-i ülé sén jegy ze tel tem
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Feb ru ár, már ci us az ovi ban Szép ko rú ak egy
ut cá ban

Ha son ló öröm te li ese mény szín he -
lye volt már ci us 22-én az Al kot mány
ut ca 24. is, ahol Var ga Lászlónét ün ne -
pel ték szin tén 90. szü le tés nap ja al kal -
má ból gyer me kei, va la mint 12 uno ká ja
és 11 déd uno ká ja.

Mind hár man meg kap ták a Mi nisz -
ter el nök  Úr ál tal alá írt Em lék la pot is.

Is ten él tes se õket erõ ben, egész ség -
ben, csa lád juk és fa lu kö zös sé günk kö -
ré ben!

Mint min den év ben, idén is meg ren -
de zés re ke rült az óvo dás far sang
2013.02.07.-én. A Tél ba nyát han gos ki -
a bá lá sok kö ze pet te éget tük el, az tán át -
vo nul tunk a Mû ve lõ dé si Ház ba, ahol
mind há rom cso port frap páns kis mû sort
adott elõ. A kis cso por to sok Hó em be rek -
nek öl töz ve ti peg tek-to pog tak, sü rög -
tek-fo rog tak. A kö zép sõ sök mo so lyog -
va, vi dám bo hóc ru há ba búj va tán col tak,
majd a nagy cso por to sok bar na mac kó -
ként lép tek a szín pad ra, hogy még egy -
szer át gon dol ják, hogy vé ge van-e a té li
álom nak! A fer ge te ges mó ka, ka ca gás,
tánc sem ma rad ha tott el. A mu lat ság vé -
gé re kel le me sen el fá rad va in dul tunk
vis  sza az ovi ba, ahol a fi nom far san gi
fánk el fo gyasz tá sa várt ránk! 

A far san got kö ve tõ nap sem pi hen -
tünk, hi szen a már ha gyo mán  nyá vált
"Tánc ház" el ne ve zé sû prog ra mun kat,
Hu nya di Mik lós irá nyí tá sá val ren dez tük
meg, ami ben nem csak a gyer me kek,
ha nem még a fel nõtt kol lek tí va is szí ve -
sen vett részt. Az itt ta nult, kö zö sen éne -
kelt nép da lo kat, tánc lé pé se ket a min -
den nap ok ban is fel hasz nál juk. Re mél -
jük, hogy gyer me ke ink még egy él -

ménnyel gaz da gab ban tér tek ha za, és
szü le ik nek meg tud tak mu tat ni pár lé -
pést az az nap ta nul tak ból!

Már ci us 15.-ét, nem ze ti ün ne pün ket
a rossz idõ já rás mi att saj nos nem az em -
lék mû nél ün ne pel het tük meg óvo dá sa -
ink kal. Cso por ton ként já té kos ve tél ke -
dõ ket szer vez tünk, amit az al ka lom hoz
il lõ ver sek kel, éne kek kel szí ne sí tet tünk. 

2013. már ci us 5-én el jött a vár va
várt nap az is ko lá ba ké szü lõ nagy cso -
por to sa ink nak! Meg hí vást kap tak le en -
dõ ta ní tó né ni jük tõl, Némethné Muzslai
Ági né ni tõl, aki egy kis íze lí tõt adott az
is ko lai élet bõl a gyer me kek nek. 

A nagy cso por to sok 2013. már ci us
21-én könyv tár ba lá to gat tak, ahol
"Internet fiesta" cím mel Ma ri ann né ni
is mer tet te meg óvo dá sa ink kal az inter-
net hasz ná la tát, né hány egy sze rû já té -
kon ke resz tül.
Már ci us vé gén a hús vé ti nyúl szán kó val
hoz ta az ovi ig a meg le pe tést! A té li es
idõ já rás mi att, nem az ud va ron a fû ben,
ha nem a cso port szo bák rej tett zu ga i ban
ke res tük az el du gott to já so kat, ami a
gyer me kek nagy örö mé re hi ány ta la nul
mind meg lett!

Idei el sõ szá munk ban kö szön töt tük
90. szü le tés nap ja al kal má ból az Al kot -
mány ut ca 2. szám alatt la kó idõs Kö -
kény Im rét. Ez út tal to váb bi kö szön té -
sek rõl szá mo lunk be.

Habran Jánosnét csa lád ja kö ré ben
kö szön töt tük 90. szü le tés nap ja al kal -
má ból feb ru ár 10-én, az Al kot mány ut -
ca 21-ben. Ma ri ka né ni 9 uno ká ja és 8
déd uno ká ja, va la mint gyer me kei tár sa -
sá gá ban ün ne pelt. 



Bi zony, a nagy eu ró pai fegy ver nyug vás, a
tény le ges há bo rú és har ci zaj hi á nya Eu ró pá ban
el fed ni lát szik a csön des, hi deg, fel szín alat ti há -
bo rús ko dá so kat. Az eu ró pai saj tó feb ru ár ban-
már ci us ban bõ sé ge sen fog lal ko zott a pá pa vá lasz -
tás ese mé nye i vel, az új pá pa el sõ in téz ke dé se i vel,
be szé de i vel, nagyheti és hús vé ti ce re mó ni á i val.
Úgy tû nik te hát, hogy Eu ró pa - leg alább is a nagy
ke resz tyén ün ne pek kor - élén ken ér dek lõ dik a ke -
resz tyén egy há zak, s akár Jé zus Krisz tus iránt.
Ám ha job ban a dol gok mö gé né zünk, meg le põd -
he tünk azon, hogy a ke resz tyén egy há za kat ül dö -
zik Eu ró pá ban. Most ép pen nem pusz tít ják tûz zel
vas sal, de hû vös jog sza bály ok kal, szá mí tó tü rel -
met len ség gel ala po san. Egyéb ként az egész vi lá -
gon is a leg ül dö zöt tebb val lás nak a ke resz tyén ség
szá mít.  

Bécs ben la kik "Az eu ró pai ke resz tyé nek el -
len irá nyu ló in to le ran ci át és diszk ri mi ná ci ót fi -
gye lõ szer ve zet" - an gol rö vi dí té se OIDCE -
amely igyek szik fi gyel ni az eu ró pai ke resz tyé nek
el le ni fel lé pé se ket. 2010-ben lis tát is ké szí tett a
2005-2010 kö zöt ti ese tek rõl. a 2012-ben meg je -
lent - csak a 2011-es évet fel dol go zó - lis tá juk
160 ese tet is mer tet.  Per sze, ez nem tel jes kö rû,
mi vel csak a nyil vá nos ság ra ke rült ügyek rõl sze -
rez nek tu do mást. 

Meg fi gyel he tõ, - ír ja a szer ve zet - a ke resz -
tyé nek el le ni tör vé nyi, más ként rend szer szin tû
meg kü lön böz te tés, il let ve az egyé nek és cso por -
tok ré szé rõl tör té nõ fel lé pé sek so ra. a jo gi meg -
kü lön böz te tés tí pu sai: a lel ki is me re ti sza bad ság,
a szó lás sza bad ság, a sza bad gyü le ke zés, a sza bad
vál lal ko zás és a szü lõi sza bad ság kor lá to zá sa. 

A lel ki is me ret sza bad sá ga el vé re hi vat koz -
nak azok az or vo sok, akik nem kí ván nak mag zat -
el haj tást vé gez ni, azok a gyógy sze ré szek, kik
nem kí ván nak abor tusz ha tá sú sze re ket áru sí ta ni;
vagy azok az anya könyv ve ze tõk, akik nem kí -
ván nak azo nos ne mû pá ro kat ös  sze ad ni. Csak -
hogy pl. Amsz ter dam ban el bo csát ják az ilyen
anya könyv ve ze tõt; Fran ci a or szág ban pe dig nem
igen sze rez het or vo si dip lo mát az az or vos tan -
hall ga tó, aki nem vesz részt mag zat el haj tás ban.
A gyü le ke zé se ket pél dá ul meg tilt ják az abor tu -

szok el len til ta ko zók ese té ben, az olyan kli ni kák
kör nyé kén, ahol mag zat el haj tá so kat vé gez nek.
Az eu ró pai unió ké szül olyan jog sza bályt hoz ni,
amely a cé gek re kö te le zõ egyen lõ bá nás mód sza -
bá lya it ki ter jesz te nék a ma gán szfé rá ra. En nek ér -
tel mé ben egy fo tós nem uta sít hat ná vis  sza, hogy
azo nos ne mû ek há zas ság kö tés ét fo tóz za. Vagy
ka to li ku sok ra spe ci a li zá ló dott társ ke re sõ iro da
nem uta sít hat ná vis  sza ho mo sze xu á li sok je lent -
ke zé sét. 

Ha zánk ban a jog al ko tás te rén még nin cse nek
ilyen jog al ko tá si ügyek, azon ban bi zo nyos szer -
ve ze tek kör mön fon tan lép nek fel.  A Tár sa ság a
Sza bad ság jog okért ne vû szer ve zet (TASZ) azt ál -
lít ja, hogy a val lás sza bad ság egyé ni jog, ho lott az
OIDCE sze rint - és min den ép kéz láb jo gi fel fo gás
sze rint is - ez bi zony kö zös sé gi jog. Ért sük jól a
TASZ-t: ha a val lás sza bad ság csak egyé ni jog
len ne, ak kor ugye az egy há zak már is sem mi vé -
de lem re nem len né nek jo go sul tak, eset leg a tag jai
egyé ni leg lép het né nek fel a sé re lem mel szem ben.
Na gyon ügyes kis li be rá lis mes ter ke dés. Eszünk -
be jut Asbóth Já nos (1845-1911), po li ti kus, író,
új ság író mag vas meg ál la pí tá sa: "a li be ra liz mus a
fi lo zó fu sok ta lál má nya i nak leg idét le neb bi ke." 

Eu ró pá ban sok fé le tár sa dal mi cso port ér zé -
keny sé gét kell szem elõtt tar ta ni, ám úgy lát szik,
a ke resz tyé nek nem tar toz nak ezek kö zé. Az
OIDCE sze rint Eu ró pá ban a ke resz tyén el le nes
ak ci ók az úgy ne ve zett hu ma nis ta, szekularista,
ate is ta, abor tusz pár ti és me leg szer ve ze tek hez és
sze mé lyek hez köt he tõk.  Szekularistának az ál -
lam és az egy há zak tel jes szét vá lasz tá sa mel lett
ér ve lõ ket ne ve zik, va ló já ban nem má sok õk, mint
akik az egy há za kat vis  sza szo rí ta nák a temp lom -
fa lak kö zé. Ér de kes ség, hogy a 2011. évi nép -
szám lá lás kor Szent ki rály köz ség ben né gyen tar -
tot ták ma gu kat hi va ta los ate is tá nak (Is ten lé té nek
ta ga dói). Ez jó jel, s rá adá sul az ate is ta ság csak
ide ig le nes, szok ták mon da ni, hogy a ha lá los
ágyán már sen ki nem ate is ta.  

2012 ka rá cso nyán Brüs  szel ben már nem fõ -
té ri ka rá csony fát ál lí tot tak, ha nem egy jel leg te len
"tél fa" ne vû épít ményt, amely va la mi elekt ro ni -

kus do bo zok ból ös  sze ál lí tott szoc re ál stí lu sú épít -
mény volt. Az in do ko lás sze rint a más (te hát nem
ke resz tyén) val lá sú em be rek ér zé keny sé gé nek
tisz te let ben tar tá sa mi att. S a ke resz tyé nek ér zé -
keny sé ge? Ja, az már nem szá mít, mond ják.    

A Bri tish Airways lé gi tár sa ság tól 2006 szep -
tem be ré ben ha za küld ték azt az utas kí sé rõt, aki
lát ha tó mó don vi sel te nya ká ban kis ezüst ke reszt -
jét. A Strasbourgi Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá -
gán pert ve szí tett az az an gol pszi cho ló gus, aki
el uta sí tot ta, hogy azo nos ne mû pá rok nak is nyújt -
son pár te rá pi át, s emi att mun ka he lyi re tor zió ér te.
És így to vább. 

***
A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia az MTA-

BTK-T/1833-3-1/2012. szá mú ál lás fog la lá sa sze -
rint az ún. "Sallai", il let ve ún. "Sallai Im re" ut ca -
ne vek hasz ná la ta nem ja va solt. Ne ve zett rõl meg -
ír tuk már, hogy tõ rõl met szett sztá li nis ta volt. Az
aka dé mia ál lás fog la lá sa így hang zik: "Sallai Im re
kom mu nis ta ma gán tiszt vi se lõ (1897-1932).
Részt vett a Kom mu nis ták Ma gyar or szá gi Párt ja
meg ala kí tá sá ban, a Ta nács köz tár sa ság ide jén a
Bel ügyi Nép biz tos sá gon dol go zott. Az 1920-as
évek ben Bécs ben és Moszk vá ban lá tott el párt -
meg bí za tá so kat. 1931-ben il le gá lis párt mun ká ra
ha za tért, 1932 jú li u sá ban le tar tóz tat ták és egy
rög tön íté lõ bí ró ság íté le te alap ján ki vé gez ték.
Ne ve a ve le egy idõ ben ki vég zett Fürst Sán do ré -
val együtt a kom mu nis ta el len ál lás jel ké pe lett,
így köz te rü let el ne ve zé sé re nem hasz nál ha tó, mi -
vel a Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó -
ló 2011. évi CLXXXIX. tör vény 14. § (2) be kez -
dé se alap ján XX. szá za di ön kény ural mi po li ti kai
rend szer fenn tar tás hoz kap csol ha tó."

***
Hely re iga zí tás: az elõ zõ lap szám ban meg je -

lent - Nagy Fe renc mi nisz ter el nök ese te a pro le -
tár dik ta tú rá val cí mû - cik künk ben el írás tör tént.
Nagy Fe renc 1903-ban, te hát ter mé sze te sen 110
éve szü le tett! Ol va só ink tól el né zést ké rünk. 

Bé kes ség ve le tek! A kõ ma rad.  
--bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
Hús vét elõtt és után: ag gasz tó je lek Eu ró pá ban

ÉR TE SÍ TÉS
ÓVO DAI BEÍRATKOZÁSRÓL

Ér te sí tem a Tisz telt Szü lõ ket, hogy az óvo dai beíratkozást
2013. áp ri lis 22 - 2013. áp ri lis 23-án (hét fõ, kedd) 8-12 órá -
ig tart juk Szent ki rá lyi Nap kö zi Ott ho nos Óvo dá ban.

A  je lent ke zés kor szí ves ked je nek ma guk kal hoz ni: 
- gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát
- lak cím kár tyát vagy tar tóz ko dá si he lyet iga zo ló ok mányt
- a gyer mek TAJ kár tyá ját

Az óvo da fel ve he ti azt a gyer me ket is, aki a har ma dik élet -
év ét a  fel vé tel tõl szá mí tott fél éven be lül be töl ti, a je lent ke -
zés ilyen eset ben is szük sé ges!

A beíratkozásra min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk

gyer me ké vel együtt!

Ádámné Maróti Eri ka meg bí zott óvo da ve ze tõ

So kan át sem gon dol ják, mi lyen nagy ér ték tisz ta ivó vi zünk.
Hi á nyát és fon tos sá gát ta lán azok ér té ke lik iga zán, akik nek nem
jut be lõ le min den nap. Az is ko la fo lyo só ján Prikkel An tal víz au -
to ma ta-be ren de zé sé bõl ihat tak ivó vi zet a gye re kek. Sok év vel ez -
elõtt eb ben sem mi kü lö nö -
set nem ta lál hat tunk vol na,
má ra azon ban a kü lön fé le
egész ség te len és szom jat
alig ol tó ita lok át vet ték az
ivó víz he lyét a fi a ta lok kö -
zött. 

Kö szön jük te hát, hogy
meg kós tol hat tuk a jó
szent ki rá lyi szik vi zet!

Az al ka lom ra pla ká to -
kat is ké szí tet tek ta nu ló ink.

Szabó Li li 8.o. ta nu ló pla kát ja
az al ka lom ra

Már ci us 22. A víz vi lág nap ja



Van pá pánk! Fe hér füst szállt fel 2013.
már ci us 13-án es te hét óra után pár perc cel a
Sixtus-kápolna ké mé nyé bõl, és meg szó lal tak
a Szent Pé ter-ba zi li ka ha rang jai.

Az új pá pa Jorge Mario Bergoglio, Bu e -
nos Ai res ér se ke, õ lett Krisz tus 266. hely tar -
tó ja. Az el sõ la tin-ame ri kai és az el sõ je zsu i -
ta pá pa. Az új pá pa a Fe renc ne vet vá lasz tot -
ta: szin tén el sõ ként az egy ház két ezer éves
tör té ne té ben.

Jorge Mario Bergoglio 1936. de cem ber
17-én szü le tett Bu e nos Ai res ben, olasz be -
ván dor ló mun kás csa lád ban. Öt gyer me kes
csa lád ban nõtt fel, édes ap ja Ola szor szág ból
ván do rolt ki Ar gen tí ná ba, és a vas út nál dol -
go zott. Ve gyész ipa ri kö zép is ko lát vég zett,
majd a pa pi hi va tást vá lasz tot ta. A sze mi ná ri -
um el vég zé se után, 1958-ban be lé pett a je -
zsu i ta rend be. Chi lé ben vé gez te hu mán ta nul -
má nya it, majd 1963-ban vis  sza tért Bu e nos
Ai res-be, ahol fi lo zó fi á ból szer zett dip lo mát.
1964 és 65 kö zött iro dal mat és pszi cho ló gi át
ta ní tott. 1969-ben szen tel ték pap pá.

1973. jú li us 31-én meg vá lasz tot ták Ar -
gen tí na je zsu i ta pro vin ci á li sá nak. Ezt a tiszt -
sé gét hat éven át töl töt te be. 1980-tól an nak a
sze mi ná ri um nak a rek to ra volt, amely ben
vég zett. 1986-ban Né me tor szág ban fe jez te be
dok to ri té zi sét.

1997-ben Bu e nos Ai res ko ad ju tor ér se ké -
vé ne vez ték ki, majd 1998-ban, Antonio
Quarracino bí bo ros ha lá la kor, az ar gen tin fõ -
vá ros ér se ke lett. 2001-ben kre ál ta bí bo ros sá
II. Já nos Pál pá pa. 

Bergoglio te o ló gi ai gon dol ko dá sá ban in -
kább mér ték le tes, kész a pár be széd re. Küzd a
tár sa dal mi igaz ság ta lan sá gok el len, ha tá ro -
zot tan ki áll a sze gé nyek mel lett. Asz ke ti kus
hoz zá ál lás sal vi szo nyul a vi lág hoz: tö meg -
köz le ke dés sel járt, nem köl tö zött be a fõ pa pi
re zi den ci á ba, s ál lí tó lag még éte le it is ma ga
ké szí tet te. Sok ol da lú: jó sza kács, sze re ti az
ope rát, a gö rög mû velt ség ba rát ja, Shakes -
peare és Dosz to jevsz kij a ked venc író ja.

Jól úszik, erõs, ho lott gye rek ko ra óta tü -
dõ prob lé mái van nak. A ke vés sza vú em ber
meg szó la lá sa i nak sú lya van a 40 mil li ós Ar -
gen tí ná ban, ahol a la kos ság 90 szá za lé ka ka -
to li kus. Té ved, aki gyen ge ség nek ér tel me zi
az új pá pa sze líd sé gét. 2002-ben, az ar gen tin
gaz da ság ös  sze om lá sa kor Jorge Mario
Bergoglio bí bo ros ke mény sza vak kal lep lez te
le az igaz sá got: az ál ta lá no san el ural ko dott
kor rup ció ve szé lyez te ti a nem zet egy sé gét.
2002-ben Ar gen tí ná ban tö meg tün te té sek zaj -

lot tak az ut cá kon, te re ken, és a rend fenn tar tó
erõk ag res  szí van köz be lép tek. Bu e nos Ai res
ér se ke sa ját sze mé vel lát ta ak kor az ese mé -
nye ket az ab la ká ból, és rög tön fel hív ta te le fo -
non De La Rua el nö köt, ar ra kér ve, hogy ves -
sen vé get a rend õri erõ szak nak. De nem szo -
rít ko zott csu pán a sza vak ra. Az egy ház me -
gyei Caritas se gít sé gé vel azon nal meg szer -
vez te a sze gé nyek kony há ját, se gé lye ket osz -
tott, és min de nütt ott volt, ahol szük ség volt
az Egy ház anyai, vi gasz ta ló sza vá ra. 

Ka rá csony és hús vét ide jén pe dig
Bergoglio gyak ran fel ke re sett kór há za kat,
fog há za kat, és meg mos ta a be te gek és fog -
lyok lá bát. 

A sze gé nyek irán ti ag go da lom mel lett
min dig fon tos volt ne ki a ne ve lés. Ér se ki szé -
ke el fog la lá sa után Bu e nos Ai res ben azon nal
el dön töt te, hogy lét re hoz egy ne ve lés sel fog -
lal ko zó püs pö ki vikariátust a fi a ta lok kép zé -
sé re. Így nyi lat ko zott: "Ko runk tra gé di á ja,
hogy a ka ma szok egy olyan vi lág ban él nek,
amely nem lé pett túl a sa ját ka masz ko rán. A
fi a ta lok egy olyan tár sa da lom ban nõ nek fel,
amely nem vár el tõ lük sem mit, nem ne ve li
õket ál do zat ho za tal ra és mun ká ra, nem tud ja
már, mit je lent a dol gok szép sé ge és igaz sá ga.
Ezért a ka ma szok meg ve tik a múl tat és fél nek
a jö võ tõl. Az Egy ház fel ada ta, hogy új ra
meg nyis sa elõt tük a re mény ös vé nye it." 

Van, aki nem tud ta, hogy Ró ma püs pö ke
mi ért vá lasz tot ta a Fe renc ne vet; Xa vé ri,
Szalézi vagy As si si Szent Fe renc re gon dolt-e
köz ben. Fe renc pá pa el me sél te, hogy a konk -
lá vén ré gi jó ba rát ja, Sa? Paolo nyu gal ma zott
ér se ke, Claudio Hummes bí bo ros mel lett ült.
Ami kor a sza va zás el ér te a két har ma dos
több sé get, és fel csat tant a taps - ami ért meg -
vá lasz tot ták az új pá pát -, Hummes bí bo ros
át ölel te õt, és azt mond ta: "Ne fe led kezz el a
sze gé nyek rõl!" Szegények… ez a szó be ha -
tolt az el mé jé be, és rög tön As si si Szent Fe -
ren cet jut tat ta eszé be. Az tán Bergoglio bí bo -
ros a há bo rúk ra gon dolt, majd is mét Szent
Fe renc re, aki a bé ke em be re volt. Így szü le -
tett meg a név a szí vé ben: As si si Szent Fe -
renc. A sze gény ség, a bé ke em be re, a te rem -
tett vi lág õr zõ je. En nek meg fe le lõ en min den -
ki lát hat ta, hogy kö zön sé ges au tó val köz le ke -
dik, kí sé ret és ma gán tit kár nél kül. Ami kor
2001 feb ru ár já ban bí bo ro si rang ra emel ték,
nem akart új stó lát vá sá rol ni, át sza bat ta elõd -
je ru ha da rab ját. A sza bó vic ce lõ dött is ve le:
"Hát, nem épp az Ön mé re te, de ez van."
Ami kor ar gen tin hí vei el akar tak utaz ni a

szék fog la lá si szer tar tás ra, azt kér te tõ lük,
hogy ma rad ja nak ott hon és os  szák szét az
uta zás ra szánt pénzt a sze gé nyek kö zött.

Ki de rült az is, hogy meg vá lasz tá sa óta
sem ül dísz he lyen a Szent Már ta ház be li ét ke -
zé sek kor, ha nem be ül a töb bi bí bo ros kö zé,
"oda, ahol ép pen van hely".

Fe renc pá pá nak há rom pá pai gyû rû min tát
mu tat tak be, és õ egy VI. Pál nak ké szí tet tet
vá lasz tott. Azon ban azt kér te, ne arany ból ké -
szít sék el, így a gyû rû je ara nyo zott ezüst.

Ez az egy sze rû ség kö szön vis  sza ab ban a
pár be széd ben is, me lyet Fe renc pá pa csü tör -
tö kön a Pa pok Há zá nak re cep ci ó sá val foly ta -
tott, ahol a konk lá vé kez de té ig la kott: 

-Tréfál, Szent atyám? Ki akar ja fi zet ni a
szám lá ját? 

-Példát kell mu tat nom, ép pen azért, mert
én va gyok a pá pa.

Majd ér dek lõ dött az al kal ma zot tak csa -
lád já nak hogy lé te fe lõl, mert ott tar tóz ko dá sa
alatt ba rá ti vi szony ba ke rült ve lük.

Bergoglio bí bo ros az új evangelizáció út -
ját a mis  szi ós lel kü let és a konk rét cse lek vés
sík ján ha tá roz ta meg, és fon tos nak tar tot ta,
hogy az Is ten tõl tá vol élõk kön  nyeb ben hoz -
zá jut has sa nak a ke reszt ség hez és a szent sé -
gek hez. Fon tos lé pé se volt, ami kor 2009-ben
az ar gen tin fõ vá ros ban lét re hoz ta a ba rakk vá -
ro sok pasztorációjának püs pö ki bi zott sá gát. 

Ezt a cél ját pá pa ként is fon tos fel ada tá -
nak tart ja. Ne künk, hí vek nek pe dig az a kö te -
les sé günk, hogy se gít sünk el jut tat ni az öröm -
hírt és Jé zus élet pél dá ját a kör nye ze tünk ben
élõk szá má ra.

Ez zel a kül de tés sel és imá ink kal is tá mo -
gas suk új pá pánk mun ká ját Jé zus Egy há zá -
nak ve ze té sé ben.

Is ten ál dá sa le gyen Fe renc pá pán kon!
(For rás: Ma gyar Ku rír)

Ka len dá ri um:
2013. áp ri lis 15. - má jus 15.

• Áp ri lis 25. Szent Márk evan gé lis ta, 
• Áp ri lis 29. Sziénai Szt. Ka ta lin
• Má jus 3. Szt. Fü löp és Szt. Ja kab

apos tol
• Má jus 12. Urunk menny be me ne te le
• Má jus hó nap ban min den es te 19 óra -

kor Má ju si li tá nia lesz, utá na szent -
mi se
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KATOLIKUSÉLET

Hab emus papam!
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

Is ten ke zé ben van min den élõ nek a lé te.
(Jób 12,10a)

Is ten nincs is mes  szi re egyi künk tõl
sem; mert õben ne élünk, moz gunk és
va gyunk. (Apcsel 17,27.)

Is te ne mé a vi lág, Is te ne mé a meny -
 nyek or szá ga, a tér, az idõ és az örök ké -
va ló ság. Én is az övé va gyok. Is ten ke zei
tar ta nak meg en gem is, ahogy a csil la go -
kat a ma guk mód ján - sem mi sem esik Is -
ten ter vén kí vül. (A. Pötzsch)

Is ten tu laj do na va gyunk. Tõ le jö -
vünk, és hoz zá me he tünk vis  sza, ha õt
vá laszt juk. Je len le gi ez élet ben va ló kap -
cso la tunk ve le, meg ha tá roz za azt a kap -
cso la tot, ami majd az örök ké va ló ság ban
ér het min ket.

Gyak ran tör tén nek dol gok, amik nek
elõ ször sem mi ér tel mük, ám egy idõ
múl va ma gá tól ér tel met nyer nek. Na -
pon ta ki va gyunk té ve an nak, hogy a
min ket érin tõ tör té né sek nek és él mé -
nyek nek ér tel met ad junk. De az ér tel me -
zé sek ren de zõ ek és át lát ha tó vá tesz nek
dol go kat, és meg pró bál nak biz ton sá got
ad ni. 

Van-e ér tel me az éle tem nek? Van-e
ér tel me an nak, amit csi ná lok, a mun -
kám nak, a csa lád ban vég zett szol gá la -
tom nak? Van-e ér tel me temp lom ba jár -
ni? Mi an nak az ér tel me? az, hogy ott
nem hal lok ros  szat, s a hit tan órá ra be -
íras sam-e gyer me ke met, van-e ér tel me?
Ott úgy sem ta nul ros  szat?  

Ér te lem ke re sé sünk és a meg ta lá lá sa
óri á si biz ton ság ér ze tet ad min den lét bi -
zony ta lan sá gunk kal szem ben. 

Jé zus Krisz tus sal és az Is ten nel,
Atyá val -  a Szent lé lek ál ta li kap cso la -
tunk gyógy ulást hoz az em be ri lé te zés
hi á nyos sá ga i ra. Ez a gyógy ulás nem egy
ol csó pi ru la, amit ha le nye lünk már egy
csa pás ra min den jobb is lesz. Sok szor
ön ma gam mal és Is ten nel foly ta tott hosz -
 szú, ke mény és ki tar tó mun ka kö vet kez -
mé nye. 

Te akarsz-e meg gyógy ul ni? Részt
akarsz-e vál lal ni a ke mény mun ká ban?
Akarsz-e meg vál toz ni?  Akarsz-e lé leg -
zet hez, erõ höz, ele ven ség hez jut ni? 

Ha kell, ak kor se gít sé get is ta lálsz
eb ben. A re for má tus gyü le ke ze ten be lül
le he tõ ség van sze mé lyes és cso por tos
lelkigondozásra.

"A lelkigondozás meg erõ sít, erõt ad
éle tünk ki ala kí tá sá hoz és an nak fe le lõs
vál la lá sá hoz, il let ve bi zal mat éb reszt
ben nünk az élet hez."

Ha úgy ér zed, szük sé ged van lel ki
be szél ge tés re, bát ran ke ress meg (Ba lázs
Haj nal ka - 70/9676480)! Igen, kell hoz -
zá egy kis bá tor ság! De az élet hez min -
dig bá tor ság kell!

Jé zus mond ja: "Kelj fel, vedd az
ágya dat és járj!"

Sze re tet tel hí vo ga tunk min den kit
al kal ma ink ra, fe le ke ze ti ho va tar to zás -
tól füg get le nül:

Bib lia óra - áp ri lis 10. szer da 18 óra -
Bib lia óra, el mé lyü lés Is ten Igé jé ben

In te rak tív Is ten tisz te let - áp ri lis 21.
va sár nap 10 óra - ze nés, di csõ í tõ al ka lom
a Ká té ze ne kar ral

Pres bi te ri gyû lés - áp ri lis 17. szer da
18.30

Kö zös bib lia óra - Ágasegyházán,
áp ri lis 24. szer da 18 óra - Alföldy Borus
Dá ni el szol gál

Há zi Is ten tisz te let - áp ri lis 25. csü -
tör tök, Kincsesné Ju lis ka né ni ott ho ná -
ban

Anyák na pi Is ten tisz te let - má jus 5.
va sár nap 10 óra - gye re kek szol gál nak

Konfirmandus ta lál ko zó - má jus
12. va sár nap 10 óra - ju bi lá ló konfirman-
dusok ta lál ko zó ja, úr va cso rá val és sze re -
tet ven dég ség

Csa lá di nap - jú ni us 9. va sár nap
Kö zös Gyü le ke ze ti Hét vé ge - jú ni -

us 21-23., Fülöpháza

In for má ció
Ked ves Szü lõ!
Sok he lyen hall ha tott már ar ról, hogy

a nem ze ti köz ne ve lés rõl szó ló CXC. tör -
vény egy új le he tõ sé get nyújt Önök és
gyer me ke ik szá má ra. 2013-ban min den

ál la mi ál ta lá nos is ko lá ban a le en dõ el sõs
és az ötö dik osz tá lyos gyer me kek szü lei
két tan tárgy kö zül vá laszt hat nak a gyer -
me kük szá má ra: er kölcs tan, ill. hit- és
er kölcs tan. Mit is je lent ez a gya kor lat -
ban? 

Bõ vebb tá jé koz ta tó: www.reforma-
tus.hu/hittan

Né hány fel ve tõ dõ kér dés:
Mi ért jó, ha a gyer me kem nek a re -

for má tus hit- és er kölcs tan órát vá -
lasz tom?

A hit re ne ve lés nek és az alap mû velt -
ség nek is szer ves ré sze a Bib lia is me re te.
A hit- és er kölcs tan órá kon szent írá si tör -
té ne tek alap ján ke rül nek elõ olyan fon tos
té mák, me lyek érin tik és ér dek lik a gyer -
me ke ket. Így egy szer re kap nak is me re tet
a Bib li á ról és bib li ai tör té ne tek rõl, va la -
mint a ke resz tyén ér ték rend alap ja i val is
meg is mer ked het nek. Is ten Igé je és a
Szent há rom ság Is ten örök ké va ló üze ne te
áll a kö zép pont ban, mely ma is éle tünk
alap pil lé re le het. A bib li ai tör té ne tek
mel lett, 5-8. év fo lya mon a hit- és er -
kölcs tan tan terv ré sze az adott tan év tör -
té ne lem órá i hoz kap cso ló dó an egy ház -
tör té nel mi sze mel vé nyek meg is mer te té -
se. Ezen órák so rán a gyer me kek a tör té -
ne lem órán ta nul ta kat is el mé lyít he tik. E
mel lett több szem pont ból vizs gál hat ják
meg az adott tör té nel mi kor sza ko kat és
ese mé nye ket, il let ve több let in for má ci ó -
kat kap hat nak. Mind eze ket úgy, hogy
mind a bib li ai tör té ne tek, mind az er köl -
csi té mák és az egy ház tör té net ese té ben
az õ vél he tõ fej lett sé gi szint jü ket fi gye -
lem be vé ve, élménygazdaggá és ér de -
kes sé kí ván juk ten ni az órá kat.

Ta nul nak-e er kölcs ta non elõ ke rü lõ
té mák ról a hit ta nos gye re kek? Igen, a
hit- és er kölcs tan ré sze az er köl csi ne ve -
lés is. Min den év fo lya mon, a bib li ai tör -
té ne tek hez kap cso ló dó an szó ba ke rül nek
er kölcs ta ni té mák. Pl. csa lád, ba rá tok,
kor társ cso port ha tá sa, lel ki egész ség,
tes ti-lel ki tu laj don sá gok, el fo ga dás, em -
pá tia, stb
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Kiss Ni ko lett 3. osz tá lyos ta nu ló él mény be szá mo ló ja:

Tûz ol tó ság

Már ci us 4-én, fél 2-kor in dul tunk Kecs ke mét re, hogy meg -
néz zük a Tûz ol tó sá got. 

Szán tó Ár pi bá csi kö szön tött min ket: 
- Mi a Tûz ol tó ság te le fon szá ma?
- Száz öt!
Csönd ben be néz tünk az iro dá ba. Ve ze tõnk kel le men tünk a

ga rázs ba. Ott egy bá csi öl tö ze tén meg mu tat tuk, mi kell egy
láng lo vag nak. A mi ked vün kért meg mu tat ták, hogy éles ri asz -
tás nál ho gyan csúsz nak le a rú don. Egy gya kor la tot is be mu -

tat tak, ez pe dig az volt, hogy ho gyan men tik ki egy mást az égõ
eme le tes ház ból.  Meg te kin tet tük, hogy mi re ké pes a víz ágyú.
Hop pá! Majd nem el fe lej tet tem a leg job bat: be ül tünk a tûz ol -
tó au tó ba!

Mi is ad tunk a tûz ol tók nak aján dé kot, egy éne ket: "Tûz!
Tûz!"

Hát ilyen volt az el sõ na pom a Tûz ol tó sá gon. Re mé lem,
egy szer ti is el jut tok oda!

Kör nye zet vé del mi és Fû tés tech ni kai Nonprofit Kft.
KIS KUN FÉL EGY HÁ ZI KI REN DELT SÉG

Cím: 6100 Kkfháza, Kos suth L. u. 15.
Telefon/Telefax: 76/462-846,  20/295-5533
E-mail: filantropkkfhaza@t-online.hu
www.filantrop.org

2013. ja nu ár 1-tõl új tör vény sza bá lyoz -
za a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tást.

A FILANTROP Kft. 79 te le pü lé sen lát
el kö te le zõ ké mény sep rõ-ipa ri te vé keny sé -
get Bács-Kis kun Me gyé ben. Ez idá ig a Me -
gyei Ön kor mány zat kö te le zett sé ge volt a
köz szol gál ta tás. He lyé be 2012-ben a kecs -
ke mé ti ön kor mány zat lé pett jog utód ként. A
kecs ke mé ti köz gyû lés év vé gén dön tött a
2013-ban al kal ma zan dó dí jak ról. 

Egyes ka zán-ké mény tí pu sok nál emel -
ke dés sel, más hol csök ke nés sel szá mol hat -
nak a la kás- és ház tu laj do nos ok. 

A négy éven ként kö te le zõ mû sza ki fe -
lül vizs gá lat dí ja be épült a fo lya ma tos,
kö te le zõ el len õr zé sek dí já ba. A jö võ ben
nem lesz te hát olyan, hogy 4 éven te két szer
szed be a ké mény sep rõ dí jat. Ehe lyett a
mû sza ki el len õr zés ára ará nyo san el oszt -
va ke rült be épí tés re a sor mun ka dí já ba,
ami ért a 2013-ban fi ze tett díj az elõ zõ
évek hez ké pest je len tõ sen ma ga sabb nak tû -
nik. 

Na gyobb emel ke dés a szi lárd tü ze lé sû
ké mé nyek ese té ben je lent ke zik. Ezek nél a
ké mény tí pu sok nál elõ ír ták mi ni má li san,

az évi két sze ri el len õr zést. Az az a meg -
emel ke dett dí jért ma ga sabb szin tû és több
szol gál ta tás jár. A to váb bi ak ban: gáz fû tés
ese té ben éven te egy szer, szi lárd-, és olaj tü -
ze lés ese tén éven te két szer kö te le zõ az el -
len õr zés. 

A ké mény sep rõ mun ka tár sa ink az
emel ke dett kö ve tel mé nyek nek ele get té -
ve ala pos - ha szük sé ges, mû sze res- vizs -
gá lat nak ve tik alá égés ter mék-el ve ze tõ i -
ket. A fû tés sel kap cso la tos ha lál ese tek
(szén mon oxid-mér ge zés) nagy részt vis  sza -
ve zet he tõ ek az ab la kok, aj tók fo ko zott lég -
zá rá sá ra, va la mint a pá ra el szí vók, kan dal -
lók, szá rí tó gé pek mû köd te té sé re. Ép pen
ezért a ké mény sep rõk a jö võ ben a le ve gõ el -
lá tás el len õr zé sét is el fog ják lát ni. Ezen
felül a füst csõ hos  szát is kö te le sek rög zí te -
ni. 

Fo gad ják bi za lom mal a ké mény sep -
rõt, hi szen sok eset ben éle te ket men te -
nek. El du gult ké mény ese tén; új nyí lás -
zá rók be épí té se kor -páraelszívó al kal -
ma zá sa ese tén- a szén-mo no xid ész re vét -
le nül ára mol hat vis  sza, mely ha lál lal is
vég zõd het. Eze ket a prob lé má kat mind
ki szû ri a ké mény sep rõ. Meg ment he ti az
Ön, csa lád ja és gyer me kei éle tét.

Fû tés tech ni kai kér dé se i vel is bi za lom -
mal for dul hat mun ka tár sa ink hoz. A
FILANTROP Kft. az ügy fél fo ga dást fo -

lya ma to san biz to sít ja ki ren delt sé ge in, il -
let ve egyéb el ér he tõ sé ge in. 

Nap ja ink ban - saj nos a me gyénk ben is -
egy re több ször hall ha tó, hogy szén mon oxid
mér ge zés tör tént. A gyil kos szén mon oxid
(CO) a tö ké let len égés kor ke let ke zõ mel lék -
ter mék. Szín te len, szag ta lan, ezért ér zék szer -
ve ink kel le he tet len ész re ven ni. A szén mon -
oxid-mér ge zés kez de ti tü ne tei a há nyin ger és a
fej fá jás. A szén mon oxid a la kás lég te ré be a
ké mé nyen ke resz tül, vagy a tü ze lõ be ren de zé -
sen ke resz tül ke rül het. A nem meg fe le lõ en
mû kö dõ ké mény bõl az égés ter mék (füst gáz)
vis  sza áram lik a la kás ba, míg a nem kel lõ en tö -
mör kály hák ból, kan dal lók ból, füst csö vek bõl,
az el szen  nye zõ dött für dõ szo bai át fo lyós víz -
me le gí tõk bõl köz vet le nül is jut hat szén-mo no -
xid a la kó tér be. Az akár ha lá los ki me ne te lû
szén-mo no xid-mér ge zés meg elõ zé se ér de ké -
ben az aláb bi ak a leg fon to sab bak: a ké mé nyek
és a tü ze lõ be ren de zé sek ál la po tát rend sze re -
sen el len õriz tes sük, gon dos kod junk a meg fe -
le lõ lég el lá tás ról (ne zár juk el a szel lõ zõ ket,
gyak ran szel lõz tes sünk), sze rel tes sünk fel füg -
get len táp el lá tá sú (ak ku mu lá to ros) CO vész -
jel zõ ké szü lé ket.

Fi gye lem!
Szent ki rály köz igaz ga tá si te rü le tén az aláb -
bi idõ pont ok ban vé gez zük a ké mény sep rõ-

ipa ri köz szol gál ta tást (a ké mé nyek el len -

õr zé sét): 2013.04.30-2013.06.30-ig, il let ve
2013.09.01-2013.12.31-ig



Mon da, és
me se mon dó

ta lál ko zó
Sza bó Ad ri enn, 3. osztályos ta -

nu ló, a Kecelen meg ren de zett
BÁCS-KISKUN ME GYEI MON -
DA- ÉS ME SE MON DÓ TA LÁL -
KO ZÓN 2. he lye zést ért el. Gra tu lá -
lunk!

II. Rá kó czi Fe renc szü le tés nap ján 
Már ci us 27-én mél tó mó don em lé -

kez tünk meg a nagy fe je de lem rõl, aki
1676-ban ezen a na pon szü le tett a
Zemp lén me gyei Bor si kas tély ban. A
Rá kó czi Tá ro ga tó Egye sü let ve ze tõ je,
Nagy Csa ba lá to ga tott el a szent ki rá lyi
is ko lá sok hoz, hogy egy rend ha gyó
tör té ne lem - ének óra ke re té ben meg -
is mer tes se II. Rá kó czi Fe renc éle té nek
ál lo má sa it, a Rá kó czi sza bad ság harc
ese mé nye it, és a kor hoz erõ sen kö tõ dõ
hang szert, a tá ro ga tót. A tá ro ga tó a ku -

ruc kor ban vált hí res sé, éles hang ja
pa ran cso kat köz ve tí tett, és a tá bo rok -
ban es tén ként gyak ran szólt sze lí debb
hang ja is. A gye re kek tá ro ga tó kí sé ret -
tel együtt éne kel ték a sza bad ság harc
hí res da la it. 

A nagy fe je de lem vi rá gok tól ros -
ka dó sír já ról ké szült ké pet lát va so -
kunk ban meg fo gal ma zó dott a gon do -
lat, hogy egy szer majd Kas sán mi is
le te gyünk egy szál vi rá got II. Rá kó czi
Fe renc és Ber csé nyi Mik lós sír já ra.
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NYU SZI BU LI

Kint hi deg fagy és hó, bent hús vé ti han gu lat. Ez jel le mez te
az idei Nyu szi bu lit, mely mint min den év ben, most is a ta va szi
szü net kez de tét je len tet te az al só sok nak. A já té kos dél után ra a
nagy cso por tos ovi so kat is meg hív tuk, akik szin te már ott hon
érez ték ma gu kat az is ko la fa lai kö zött.

A "Ta va szi szél vi zet áraszt" nyi tó dal után a gye re kek meg -
kap ták a me net le ve let és már in dul tak is az iz gal ma sabb nál iz -
gal ma sabb já ték hely szí nek re. Köz ben egy re sza po rod tak a hús -
vé ti nyu szik, hisz a fel ada tok si ke res tel je sí té se után nyu szi vá is
át le he tett ala kul ni. A já ték ve ze tõk ta ní tó né nik, szü lõk és fel sõs

di á kok vol tak, aki együtt ját szot tak a ki csik kel. A le adott me net -
le ve le kért hús vé ti to jás volt a ju ta lom, majd kö vet ke zett a dél -
után leg iz gal ma sabb ré sze: az aján dék sor so lás. 

A bu li ban sen ki sem éhe zett, szom ja zott, hisz a te rí tett asz -
ta lok fi no mabb nál, fi no mabb sü te mé nyek tõl ros ka doz tak. Kö -
szön jük a szü lõk nek!

Aján dé kok kal a ke zük ben, mo sol  lyal az ar cu kon in dul tak
ha za a gye re kek és meg kez dõ dött a té li han gu la tú ta va szi szü -
net! 

Takácsné Kis Már ta

Ven dé günk a hí res ka ra bély mû kö dé -
sét is meg mu tat ta

Nagy Csa ba ko ra be li ru há ban mu tat ja
a Rá kó czi Fe renc sír já ról ké szült ké pet
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Tá jé koz ta tó
a te je lõ te hén ta kar má nyok aflatoxin

szen  nye zett sé gé nek csök ken té si le he tõ sé ge i rõl

Tá jé koz ta tó a te je lõ te hén ta kar má nyok aflatoxin szen  nye zett sé gé -
nek csök ken té si le he tõ sé ge i rõl

2012. év vé gén a ha zai ter mesz té sû ku ko ri cá ban is fel tûnt a pe nész -
gom bák ál tal ter melt aflatoxin szen  nye zés. A tej ben - szen  nye zett ta kar -
mány ete té se ese tén - az aflatoxin már 1 na pon be lül meg je le nik. A biz -
ton sá gos, ha tár ér ték alat ti aflatoxin-tartalmú tej ter me lé sé hez ad ja vas la -
tok a NÉBIH a hon lap ján és kö zös sé gi ol da lán el ér he tõ tá jé koz ta tó ban.

A biz ton sá gos, ha tár ér ték alat ti aflatoxin-tartalmú tej ter me lé sé nek
kul csa a he lyes ta kar má nyo zá si gya kor lat; a le he tõ leg ala cso nyabb szen-
nyezettségû alap anyag ok ból ös  sze ál lí tott ta kar má nyok hasz ná la ta; a sze -
mes ku ko ri ca ros tá lá sa és az ún. to xin kö tõk al kal ma zá sa.

Szen  nye zett ta kar mány ete té sé vel a tej ben az aflatoxin 1 na pon be -
lül meg je le nik, an nak el ha gyá sá val vi szont már 2-3 na pon be lül el is tû -
nik. A NÉBIH ter me lõk nek szó ló tá jé koz ta tó já ban az aflatoxin szen  nye -
zett ség meg elõ zé sé nek leg fon to sabb esz kö ze i rõl tá jé ko zód hat nak az
érin tet tek:

http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/03_27_aflatoxin_tajeko
ztato.html

NÉBIH kö zös sé gi ol dal
Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal

Élel mi szer- és Ta kar mány biz ton sá gi Igaz ga tó ság

Szent ki rá lyi: a pi a ci nö ve ke dést
túl szár nyal va men  nyi ség ben és ér ték ben is

pi ac ve ze tõ Stra té gi ai meg ál la po dás a
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal

2013. már ci us 6., Szent ki rály, Bu da pest -
Az ACNielsen ada tai alap ján 2012-ben a ha zai
kis ke res ke del mi ás vány víz pi ac az ös  sze sí tett
víz pi a ci moz gá sok sze rint men  nyi ség ben 2%-
ot, ér ték ben 6,2%-ot nö ve ke dett az elõ zõ év -
hez ké pest. A pré mi um már ka ter mé ke ket gyár tó vál la la tok kö zött
ta valy men  nyi ség ben és ér ték ben is - a pi ac ku ta tó cég ku mu lált víz -
pi a ci ada tai alapján* - pi ac ve ze tõ a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.,
amely össze sen 6,9 mil li árd fo rint ár be vé telt re a li zál va 14,5%-os
nö ve ke dést tu dott el ér ni 2011-hez ké pest. A Szent ki rá lyi Ás vány -
víz Kft. 2013-ban a ta va lyi ár be vé tel ét 15%-kal ter ve zi nö vel ni.

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um kez de mé nyez te a stra té gi ai
együtt mû kö dés alá írá sát a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.-vel. Az
együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dást a mi nisz té ri um ban, már ci -
us 5-én vet te át Ba logh Le ven te, a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft. tu -
laj do nos-ügy ve ze tõ je Dr. Fa ze kas Sán dor vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter tõl. Ez zel a lé pés sel a mi nisz té ri um el is me ri a Szent ki rá lyi élel -
mi szer ipar ban be töl tött fon tos sze re pét, va la mint kö zös cé lul tûz ték
ki az össz tár sa dal mi ér de kek elõ moz dí tá sát. To váb bá cél ja ik kö zött
sze re pel pél dá ul az ag rár- és élel mi szer gaz da ság ver seny ké pes sé -
gé nek nö ve lé se, pi a ci po zí ci ó i nak ja ví tá sa; a nem ze ti föld tu laj don -
lás vé del me, az élet ké pes gaz dál ko dást biz to sí tó föld- és bir tok po -
li ti ka meg va ló sí tá sa, il let ve tá mo ga tá sa; va la mint an nak el éré se,
hogy a fi a tal ge ne rá ci ók a me zõ- és élel mi szer gaz da ság ban a jö võ -
jük szem pont já ból von zó élet pá lyát ta lál ja nak; a vi dék né pes ség tar -
tó és -eltartó ké pes sé ge nö ve ked jen; a jó mi nõ sé gû élel mi szer el lá -
tás, il let ve a fel dol go zó ipar erõ söd jön.

"Öröm mel fo gad tuk a mi nisz té ri um kez de mé nye zé sét, vé le mé -
nyem sze rint ez zel az együtt mû kö dés sel or szá gunk ver seny ké pes -
sé gé hez já ru lunk hoz zá, hi szen a Szent ki rá lyit, mint ma gyar tu laj -
do nú cé get te kint ve, mind két fél nek kö zö sek az ér de kei." - mond ta
Ba logh Le ven te.

Kö szö net a ka taszt ró fa hely zet
el há rí tá sá ban va ló rész vé tel ért

2013. már ci us 15. nap ján a Ka taszt ró fa vé de lem, a Tûz ol tó -
ság, a Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. me gyei igaz ga tó sá ga, az Ön -
kor mány zat ok és az ön kén tes pol gá rok kö zös ál do za tos mun ká ja
ered mé nyé ül ke rült el há rí tás ra az a ka taszt ró fa hely zet, amit a
he ves ha va zás és a rend kí vül erõs szél kö zö sen idé zett elõ.

A Bács- Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal ez úton kö szö ni meg
az el há rí tás ban részt ve võk ön fel ál do zó tel je sít mé nyét, ami nek
kö szön he tõ en me gyénk ben a rend kí vü li hóhelyzet ko mo lyabb
fenn aka dá sok hoz és prob lé mák hoz nem ve ze tett.

Dr. Kerényi Já nos kor mány meg bí zott

Já rá si hi va ta lok nál le het be nyúj ta ni
az ál lam pol gár sá gi ké rel me ket

2013. már ci us 1-tõl nem a te le pü lé si anya könyv ve ze tõk nél,
ha nem a já rá si hi va ta lok nál le het be nyúj ta ni az ál lam pol gár sá gi
ké rel mek for ma nyom tat vá nya it. Ter mé sze te sen to vább ra is el le -
het in dí ta ni az el já rást min den kül kép vi se le ten, a Kor mány ab la -
kok nál, il let ve a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nál és
to vább ra is bár mely pol gár mes ter elõtt vagy bár mely kül kép vi se -
le ten le le het ten ni az ál lam pol gár sá gi es küt.

(Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal)

MUN KÁL TA TÓK ÉS
PÁ LYA KEZ DÕK FI GYEL MÉ BE!
PÁ LYA KEZ DÕ FI A TA LOK MUN KÁ BA HE LYE ZÉ SÉT

ELÕ SE GÍ TÕ "EL SÕ MUN KA HELY GA RAN CIA" MUN KA -
ERÕ-PI A CI PROG RAM

TÁ MO GA TÁS CÉL JA: a ta pasz ta lat, gya kor lat hi á nyá ban el he -
lyez ke dé si gon dok kal küz dõ 25 év alat ti pá lya kez dõ fi a ta lo kat be jut -
tas sa a mun ka vi lá gá ba oly mó don, hogy a fog lal koz ta tá suk iránt nyi -
tott mun kál ta tó kat tá mo ga tás ban ré sze sí ti. A prog ram ki emelt cél cso -
port jai a szak kép zet le nek és a tar tós ál lás ke re sõk. 

TÁ MO GA TÁS IGÉNY LÉ SÉ NEK FEL TÉT ELEI:
- A bér költ ség tá mo ga tás leg fel jebb 6 hó nap idõ tar tam ra ad ha tó,

azon ban csak 2013. de cem ber 31-ig van le he tõ ség an nak meg ál la pí tá -
sá ra. To vább fog lal koz ta tást is kö te le zõ a tá mo ga tott mun ka adó nak
vál lal nia, mely nek ide je alatt a Mun ka hely vé del mi Ak ció terv ál tal
biz to sí tott adó ked vez mény ve he tõ igény be. 

- A tá mo ga tás mér té ke a mun ka szer zõ dés sze rin ti mun ka bér, va la -
mint a tény le ge sen át uta lás ra ke rü lõ szo ci á lis hoz zá já ru lá si adó együt -
tes ös  sze gé nek 100%-a. Tel jes mun ka idõs fog lal koz ta tás ese tén a tá -
mo ga tás alap já ul fi gye lem be ve he tõ mun ka bér leg fel jebb a kö te le zõ
leg ki sebb mun ka bér 150%-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) le het, rész -
mun ka idõs fog lal koz ta tás so rán en nek a rész mun ka idõ tel jes mun ka -
idõ vel ará nyos ré sze alap ján szá mí tott há nya da ve he tõ fi gye lem be.

- A fog lal koz ta tott mun ka ide jé nek el kell ér nie a na pi 4 órát.
- A tá mo ga tás sal érin tett mun ka vál la ló fel vé te lé vel a mun ka adó -

nak a 2013. feb ru ár ha vi át la gos sta tisz ti kai lét szá mot nö vel nie kell.
- Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ál tal ki ál lí tott együt tes adó iga zo lás

be mu ta tá sa (ne le gyen ese dé kes sé vált és még meg nem fi ze tett köz -
tar to zá sa). 

- A fog lal koz ta tó meg fe lel jen a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
fel tét ele i nek.

(A tá mo ga tás csak a mun ka vi szony lét re jöt tét meg elõ zõ en, te hát a
mun ka szer zõ dés meg kö té se elõtt igé nyel he tõ. Min den kép pen szük sé -
ges a mun kál ta tó és a ki ren delt ség egyez te té se a be nyúj tan dó do ku -
men tu mok ról.) 

Bõ vebb in for má ci ó ért for dul jon ki ren delt sé günk höz:
Já nos ka Ju dit prog ram ko or di ná tor 
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Ti sza kécs kei Já rá si Hi va tal Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge
6060 Ti sza kécs ke, Bé ke u. 116. 

Tel: 76/540-079, 30/695-1371 e-mail: janoskaj@lab.hu



Hús gom bóc pör köl te sen

Hoz zá va lók
A hús gom bóc hoz: 1 ap ró vö rös hagy ma, 1 ge rezd fok -
hagy ma, 2 evõ ka nál olaj, 60 dkg da rált ser tés la poc ka
(le het pulykacombfilé is), 6 evõ ka nál nyers vagy fé lig
fõtt rizs, 1 csa pott kis ka nál só, 1 mok kás ka nál õrölt fe -
ke te bors, 1 csa pott kis ka nál pi ros pap ri ka, 1 to jás
A pör költ szaft hoz: 8 dkg füs tölt sza lon na, 3 evõ ka nál olaj, 1 nagy fej vö -
rös hagy ma, bõ  1 kis ka nál jó fé le pi ros pap ri ka, 1-1 na gyobb zöld pap ri ka
(té vé pap ri ka) és pa ra di csom, 1 ki sebb cse resz nye pap ri ka (fél kis ka nál
csí põs Pi ros Arany vagy Erõs Pis ta is le het), só

A gom bóc hoz va ló hagy mát na gyon fi nom ra vág juk, a fok hagy mát pép -
pé zúz zuk. Együtt az olaj ba rak juk, és kö ze pes lán gon meg fon  nyaszt juk.
A da rált húst a riz  zsel egy tál ba rak juk. Meg sóz zuk, meg bor soz zuk, a pi -
ros pap ri ká val fû sze rez zük, a pi rí tott hagy mát hoz zá ad juk, a to jást be le -
dol goz zuk. Ned ves kéz zel 16 gom bó cot for má lunk be lõ le. Fél re rak juk.
A pör költ szaft hoz a sza lon nát ap ró koc kák ra vág juk és egy ak ko ra lá bas -
ba szór juk, amek ko rá ba majd a hús gom bó cok egy sor ban egy más mel -
lett el fér nek. Az ola jat rá önt ve zsír ját ki süt jük. A hagy mát fi nom ra vág -
juk, a pörcösödõ sza lon ná ra rak juk, kö ze pes lán gon ke ver get ve meg -
fonnyaszt juk. A tûz rõl le húz va a pi ros pap ri kát hoz zá ke ver jük, és kb. 6
de ci víz zel föl önt jük. Az ap ró ra vá gott pap ri ká val, pa ra di csom mal (en -
nek hé ját elõt te le húz hat juk) és a csí põs pap ri ká val íze sít jük. Fél kis ka -
nál sót szó runk be le, kis rést hagy va le föd jük, és így fõz zük kö ze pes lán -
gon kb. 30 per cig.
Ezt az ízes pör költ ala pot me rü lõ mi xer rel pü ré sít jük, de nem fel tét len
kell tel je sen pé pe sí te ni. A hús gom bó co kat be le rak juk, és le föd ve, kis
lán gos, a lá bast több ször meg ráz va 25-30 per cig fõz zük. Köz ben ha kell,
el fö võ le vét pó tol juk. Ha kell, utá na íze sít jük. Pu ha ke nyér rel vagy tar -
ho nyá val tá lal juk.
Jó ét vá gyat kí ván                            Kenyeresné Zsu zsi ka
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Anyakönyvihírek
2013. már ci us 25-én meg szü le tett Ko vács
Git ta Bi an ka any ja ne ve Simonyi Mar git

"Nyug tá val a na pot", tart ja a né pi mon dás. Ez úgy lát szik ér vé nyes
az év szak ok ra is. Túl ko rán ki ál tot tuk ki tér sé günk eny he te lét. Ki gon -
dol ta már ci us ele jén, hogy a tél nek a ja va még hát ra van? Nõ nap kor
cso dá la tos jó idõ volt, nem ze ti ün ne pünk kor di der gõs, lucs kos sze les
nap ra éb red tünk. Iga zi ke mény té li hi deg na pok ra éb red tünk, -9, -10C
fo ko kat mu tat tak a hõ mé rõk. Ezt egy kis
fel me le ge dés kö vet te 20-a kö rül 12-12C
fok kal, majd 24-e kö rül is mét igen hi deg
lett. Ha son ló Hús vét ra na gyon ke ve sen
em lé kez nek, hi szen hó em be rek, és
hónyuszik "éke sí tet ték a ker te ket. A szo -
kat lan hi deg kár té te le még ez után lát -
szik, egy biz tos, a fûz fák nö ve ke dés nek
in dult rü gyei el fagy tak. Csa pa dék kal bõ vel ke dett a ter mé szet, há rom -
szo ro sa esett a szo ká sos nak, ár vi ze ket okoz va. A mé lyeb ben fek võ te -
rü le te ken je len tõs bel vi zek ala kul tak ki, mind a szán tó, mind a gyep te -
rü le te ken. A mel lé kelt lé gi fo tót Ba lázs Ró bert ké szí tet te. Ezek rõl a te -
rü le tek rõl ak tu á lis sá vált, vá lik a fe les le ges víz el ve ze té se. Ásó ra, ka -
pá ra! Ki le het, sõt ki kell nyit ni a be te me tett, be szán tott "ba jusz" ár ko -
kat, mert ki tud ja, mit hoz az áp ri lis. Nem kell meg vár ni, hogy ön kor -
mány za ti se gít sé get kell jen igény be ven ni. Köz sé günk te rü le tén bel -

víz zel bo rí tott te rü -
let: 150 ha rét-le ge -
lõ, és 50 ha szán tó.
Vis  sza tér ve a már -
ci u si hi deg hez, e
so rok író ja gya ní -
tott va la mit, hi szen
a feb ru á ri ván dor -
ma da rak vo nu lá sá -
nak ké sé sé rõl szá -
mol tam be, nyit va
hagy va a két sé gek
ka pu ját egy eset le -
ges hi deg hul lám ra.
A már ci u si ma dár -
vo nu lás ról sem
mond ha tunk jót, hi -
szen kés nek az ak -

tu á li san ér ke zen dõ ma da rak. Kés nek, kés tek a füs ti fecs kék, a ker ti
rozs da far kúk, az ör vös ga lam bok. A ka kukk gyak ran meg szó lal már ci -
us vé gén, ez az idén el ma radt. Nem volt még bé ka ze ne sem, pe dig
már ci us ban 20-a kö rül már ak tu á lis szo kott len ni.  A sort to vább le het -
ne foly tat ni. Jó hír vi szont, hogy gó lyá ink meg ér kez tek. Csa pa dék vi -
szo nyok:  7-én 0,3 mm, 9-én 3,9 mm, 10-én 0,3 mm, 12-én 3,2 mm,
13-án 11,5 mm, 14-én 23,2 mm, 15-én 1,3 mm, 18-án 8,4 mm, 19-én
1,2 mm, 21-én 18,8 mm, 22-én 1,6 mm, 29-én 14,3 mm, 30-án 8,4 mm.
Ös  sze sen : 96,4 mm. A sok évi át lag: 29 mm. Vecsei.

TE GYE MÁR KÖZ ZÉ!
Több ol va sónk is meg ke re sett pa na szá val, hogy egye sek nem
tisz te lik a föld hi va ta li bir tok ha tá ro kat. Ki fo rog nak a föld utak ra
eké vel, tár csá val, el szánt ják a bir tok ha tá ro kat jel zõ ka ró kat.
Úgy te le pí te nek er dõt, fa sort, hogy za var ja a szom széd bir to kát.
Ked ves gaz dál ko dók! Ve gyük fi gye lem be, tisz tel jük má sok tu -
laj do nát. Szán dé ko san ne okoz zunk bos  szú sá got, kel le met len -
sé get, és plá ne kárt.                                              - szerk-



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk,
ma gán sze mé lyek, Kft-k, Bt-k,

ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö rû APEH- és
TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel. Ha von ta

tá jé koz ta tást kap vál lal ko zá sa
ered mé nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést így

pon to san tud ja kö vet ni.
Igény sze rint a köny ve lé si anya gért
el me gyek. Az iro da nyit va tar tá sa:

hét fõ tõl szom ba tig 8 - 18 órá ig.
Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt

fo ga dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben.
Ké rem, vá las  szon en gem, ha csa lá di as

kör nye ze tet és nem
"tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya, Nyárlõrinc,
Is ko la u. 7., 06-30/266-85-36
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Hir de té sek
* Ház el adó Szent ki rá lyon a Bé ke ut ca 33. szám alatt.
ér dek lõd ni: 06 30 505 2251 te le fon szá mon.
* Szent ki rá lyon, és a ve le szom szé dos te le pü lé se ken
szán tót, le ge lõt, ka szá lót vá sá rol nék, vagy bé rel nék.
Bencsik Je nõ. te le fon: 06 20 9424 219.

Siklóernyõs sétarepülés Szentkirályon,

érdeklõdni: Balázs Róbert 70/335-2365

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Gazdálkodók!

Április hónaptól megnyílik a lehetõség a 2013. évi
területalapú támogatások (TERA) benyújtására. A kérelem
benyújtását el lehet végezni önállóan, amennyiben ren-
delkezik ügyfélkapuval, tanácsadó segítségével, illetve
technikai segítségnyújtó igénybevételével.

A technikai segítségnyújtó lehet falugazdász illetve
kamarai tanácsadó. Tekintettel arra, hogy a legtöbb ter-
melõ a falugazdász hálózat segítségét veszi igénybe a
kérelme benyújtásánál, kérjük, keressék falugazdászukat
idõpont egyeztetés céljából.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a területalapú támogatás
igénylésére az a termelõ jogosult, aki rendelkezik
érvényes földhasználattal. 

A területalapú támogatás szankciómentes benyújtási
határideje május 15. Ezt követõen munkanaponként 1%-os
támogatás csökkenéssel június 9-ig még be lehet adni a
kérelmeket.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


