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Igen tisztelt Olvasó!

Hogy szalad az idő. Még alig néhány napja (január végén), hogy
leadtam Kiss Péternek a Mezőkiáltó XVIII. évfolyam első
számában megjelenő anyagot, és máris itt a második meg-
jelenésének ideje. Természetesen tudom, és tisztában is vagyok
a tájékoztatási kötelezettségem felelősségével, ami arról szól,
hogy a helyben szokásos módon – jelen esetben, az önkor-
mányzat lapjában – eljuttatjuk Önökhöz az aktuális informá-
ciókat.

Az első, talán a legfontosabb, hogy a képviselő-testületünk
2015. február 10-én megtárgyalta és elfogadta Mezőszentgyörgy
Község Önkormányzatának költségvetését: 1 60.858.000 Ft be-
vétellel és ugyanannyi kiadással. A megfogalmazott költségvetési
alapelveink:

1 . Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorulók támogatása.
4. Az elindult beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és –fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése és az esetleg nyertes pályázatok

önrészének biztosítása.

A költségvetésünkben a helyben biztosítható közfeladatok közül
kiemelném a helyi közfoglalkoztatást, amely 47 fő átlag-
létszámmal szerepel a tervezetünkben. Ezzel szemben a je-
lenlegi állapot a Munkaügyi Hivatal által 2015. február 24-én
befogadott négy projektünk összesen 76 fő foglalkoztatását
mutatja.

Szeretném aktualizálni a START Közmunkaprogram létszám
adatait, amelyek befogadásra kerültek (az összegek tartalmazzák
a járulékokat is):

1 . Mezőgazdaság I. (kertészet 5 ha, gyümölcsös 3 ha)
A foglalkoztatottak létszáma: 46 fő, munkabér: 42.017.760 Ft.
2. Belvíz projekt
A foglalkoztatottak létszáma: 8 fő, munkabér: 6.549.606 Ft.
3. Közút projekt
A foglalkoztatottak létszáma: 13 fő, munkabér: 10.820.502 Ft.
4. Bio- és megújuló energia projekt
A foglalkoztatottak létszáma: 9 fő, munkabér: 9.810.900 Ft.
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Az eddigi ismereteink tudatában elmondhatjuk, hogy a 2015. évi projektünk összesen 76 fő foglal-
koztatotti létszámot feltételez, valamint ehhez a létszámhoz 69.1 98.768 Ft bruttó bért biztosít.

Tisztel Olvasó!

A START Közmunkaprogram első üteme, a tervezés lezárult. Március 1-től következik a terveink
realizálásának időszaka. A munka sok, de elvégezhető. Valamennyi terület egész embert kíván. Az
„improduktív” munkaerő mellőzendő! A projekt kiírója egyértelműen a teljesítmény adatok kimuta-
tását is megköveteli!

A cikk írója pedig kívánni szeretne valamennyiünk számára erőt, egészséget! Ezen túl a
programban résztvevőknek jó munkahelyi légkört! Önöktől pedig, igen tisztelt Olvasók, kérném a
sportszerű drukkolást irányunkba, a jó ötleteiket osszák meg velünk! Tudom, hogy van, és lesz is
Önöknek ilyen! Ha eljön az ideje, nálunk vásároljanak!

Köszönöm, hogy szántak ránk néhány percet!

Berta József
polgármester

LMSK hírek

Sportegyesületünknél a téli időszakban sem
tétlenkedhettünk, mivel rengeteg feladat és ten-
nivaló akadt. Míg sportolóink a téli teremfoci
bajnokságban, labdarúgó tornákon, edzéseken
vettek részt, eközben pályázati úton (MVH)
befejeződött székházunk tetőcseréje és annak
beépítése. Az újonnan kialakított közösségi he-
lyiség ünnepélyes átadására a használatba
vételi procedúrát követően kerülhet sor. Sajnos
a bútorok, berendezési tárgyak beszerzése
forráshiány miatt még várat magára. Régóta
tervezzük rossz minőségű futballpályánk fel-
újítását, melynek munkálatai szintén pályázati
(TAO) forrásból megkezdődtek. A jobb helyki-
használás érdekében az első pálya a hátsó
pálya mellé párhuzamosan kerül kialakításra,
ezáltal egybefüggő, nagy terület válik szabaddá
és kihasználhatóvá. A felújítás ütemét, sajnos a
pályázati önrész hiánya, itt is hátrányosan
befolyásolja. Mérkőzéseinket az új pálya elké-
szültéig a hátsó pályán zavartalanul játszhatjuk.

Felnőtt és ifi csapataink március 1-én,
különböző korosztályos csapataink későbbi
időpontokban kezdik meg tavaszi szereplésüket,
melyekre szeretettel várunk minden szurkolót,
sportbarátot, érdeklődőt.
Ezúton is szeretném megköszönni a sok-sok
segítséget mindazoknak, akik bármivel is hoz-
zájárultak sportegyesületünk fejlődéséhez.
2014-ben az Önök adójának 1%-ból 236.850 Ft

gyűlt össze, melyet sportkörünk működésére
fordítottunk. Köszönjük!
2015-ben is számítunk Önökre és elfogadunk

mindennemű felajánlást!

Lepsény-Mezőszentgyörgy Sportkör
81 32 Lepsény, Vasút u. 80.
Adószám: 1 9820497-1 -07

Számlaszám: 1 1 736006-20397393 (OTP)

Hajrá LMSK!

Tisztelettel:
Kovács István LMSK elnök

Tel: 20/238-9720
Email: lmsk.elnok@gmail.com



Református hírek

„Mert szegények mindenkor vannak veletek, én
pedig nem mindenkor vagyok…”

Jn. 12: 8
(olvasandó az egész történet: Jn. 12: 1 – 11)

Ha az ember ünnepre készülődik, a legtöbb
esetben felékesíti az őt körülvevő környezetet;
ünneplőbe öltözteti a hozzátartozóit, s persze
saját magát is. A legkevésbé sem az jut eszébe,
hogy félre vonultan, csendben kellene elő-
készítenie magát a közelgő jeles alkalomra.
Sokkal inkább jellemzi egy – egy ünnepre való
felkészülésünket, hogy nagy sürgés – forgásban
veszünk részt, és sokszor végére sem érünk a
dolgainknak, a sűrű teendőinknek. Pedig hús-
vétra készülődve éppen mindezek ellentéteként
a csend, a külső és belső békesség kellene jel-
lemezzen bennünket. És nem utolsó sorban a
megújítás és megújulás is!
Jézus Krisztus földre jövetele, s az itt töltött idő

alatt végzett munkálkodása éppen erre irányítja
a figyelmünket. Ugyanis – bármelyik evangélium
leírását vesszük is alapul – mindannyiszor arról
értesülünk, hogy Ő valami addig nem ismert
területre tér a tanításaival; valami olyat visz
véghez, ami addig nem volt megszokott. Például
az eljöveteléig biztosnak és abszolút egyedinek
ismert ószövetségi törvényeket és rendel-
kezéseket is felülírta. Nem eltörölte – s ezt Ő
maga is többször hangsúlyozza – hanem betöl-
tötte, beteljesítette munkálkodása és vállalt
áldozata által. Húsvétkor éppen ennek a be-
teljesítésnek, feltöltekezésnek az ünnepére ké-
szülünk. Annak a csodának a be-, és el-
fogadására, hogy volt és van Valaki, aki értünk is
vállalt valami olyat, amit addig (és azóta és ezek
után sem) nem vállalt senki. Készülünk ismét
Krisztus befogadására Testvéreim, de hogyan
tesszük ezt, milyen lélekkel és milyen in-
dulatokkal? Hajlandóak vagyunk e mi is el-
fogadni Őt és beengedni az életünkbe? Még úgy
is, annak az árán is, hogy el kell engednünk az
addig megszokott és biztonságosnak vélt ke-
reteinket!?
Nem könnyű ez a befogadás, ez kétségtelen.

Sőt nem könnyű a Krisztussal való találkozás
utáni életünk sem. Ezt már tudja az, aki
találkozhatott a Megváltóval az élete során. Ő

nem ígérte meg azt, hogy a Vele töltött életünk
minden gondtól és tehertől mentes lesz, hanem
azt mondta és azt közvetítette tanításai és
gyógyításai által, hogy a Mellette és Vele leélt
életünkben mindig lesz hová fordulnunk, lesz
Kitől kérnünk és várnunk a segítséget. Vagyis,
soha – soha nem leszünk egyedül!!! Ezt kell
tudatosítanunk magunkban, amikor kétségeink
támadnának és meginogna a hitünk!
Krisztussal egészen új dolgok, addig ismeretlen

történések válnak a mi életünk részévé. A
megjelölt bibliai részben sem egy általános
válasz érkezik a tanítványok felé, amikor
Krisztus megkenetésének alkalmával pazar-
lásnak tartják a kiöntött kenetet. Emberi
gondolataink szerint azt várnánk, hogy jól
leszidja őket és elmagyarázza nekik, hogy neki
ez jár, hiszen Ő a Király, a Felséges közöttük. De
Jézus nem a mi értelmünk szerint válaszol,
hanem szelíd békességgel tanítja az Övéit. S
még annak az embernek sem válaszol go-
rombán, aki egyébként a tanítványi közösség
pénzét kezeli és meglopja! Mi – úgy gondolom –
az ilyen viselkedésű embert is kivetnénk
magunk közül, mert nem szeretjük a ha-
misságot, a megátalkodottságot, a gonoszt.
Krisztus sem szerette, de Ő meglátta a se-
gítségre szoruló, nyomorult állapotot az
általunk gonosznak tartott lélekben is!
Igen Testvéreim, vannak és lesznek is mindig

szegény emberek közöttünk! Megvallhatjuk
tehát mi is Jézus Krisztus fent kiemelt szavaival
ezt a tényt. S még annak az állításnak is igazat
kell adnunk, miszerint testben Ő nem lesz, nem
volt mindig itt, ebben a világban. Ugyan akkor
tudnunk és tudatosítanunk kell, hogy Ő
lélekben velünk van, Szentlelke által mellettünk
áll addig, ameddig ez a világ, világ marad.
Húsvét ünnepére készülünk, a feltámadás
csodájának be-, és újbóli elfogadására.
Készüljünk persze külső szokásokkal is, de
mindenképpen jellemezze a böjti időt a csend
és a békesség, az egymás iránti türelem és
szeretet! Azért Testvéreim, mert mindezek
nélkül nem lehet teljes az ünnepünk, nem
fogjuk tudni átérezni és megérezni a
Krisztushoz tartozásunkat!

Szücs-Nagy Kinga
segédlelkész
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Református istentiszteletek

Kedves Testvéreink, szeretettel hívunk és
várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra:

- vasárnaponként 9.30 órakor,
- minden hónap második vasárnapján

megemlékező alkalomra.

S szeretettel ajánljuk a lehetőséget arra is, hogy
meglátogatva családokat, ún. házi isten-
tiszteletet, bibliaórát tartsunk. Ennek időpont
egyeztetése és bármilyen egyéb kérdés, meg-
beszélendő dolog miatt keressenek bennünket!

Szücs-Nagy Kinga, segédlelkész
30/367-3099

Beszélgetés Szabó László igazgató
úrral

Új rovatunk első interjúja, amely Szabó
Lászlóval, a Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly
Általános Iskola igazgatójával készült.

- Hol született?
- Csatkán egy Komárom megyei kis faluban szü-
lettem 1960-ban.
- Ott is élt?
- Csatkán éltem még főiskolás nem lettem. Saj-
nos szüleim meghaltak, árva gyerek lettem
tulajdonképpen, de már felnőtt. Nagyon hamar
házasodtam 1981-ben, akkor még főiskolás
voltam és elköltöztünk albérletbe Győrbe. A fi-
am is megszületett és ott éltünk, amíg nem
végeztem a főiskolával.
- Hogyan indult a pályafutása?
- A főiskola végeztével 3 helyet pályáztam meg,
Lepsény-Mezőszentgyörgy volt az egyik. Azért
mondok Lepsény-Mezőszentgyörgyöt mert

akkor még össze volt vonva a két iskola
vezetése. Így Hanga Sándor lepsényi igazgató
vett fel, de Mezőszentgyörgyre. Ez volt az első
és eddig egyetlen munkahelyem!
- Miért választotta ezt a hivatást?
- Műszaki szakközépiskolába jártam Győrbe és
feltétlenül ott akartam maradni. Győrben volt
műszaki főiskola, melynek akkor indult a
tanárképző osztálya. Mivel 18 évesen nem
voltam teljesen biztos mi szeretnék lenni, egy
rokonom, aki tanár volt javasolta, hogy
válasszam a tanárképző szakot. Így tovább
jártunk iskolába, mint a sima főiskolások, vi-
szont két diplomát szereztünk: egy tanári és egy
műszaki végzettséget is kaptam. A tanári
szakmát választottam és megszerettem.
- Hol végezte a többi iskoláját?
- Az informatikát Székesfehérváron az Egri
Főiskola kihelyezett tagozatán végeztem el, a
közoktatás vezetői szakot Budapesten, a
Műszaki Egyetemen.
- Hogyan került utána Mezőszentgyörgyre?
- Mint már említettem 1983-ban megpályáztam
az állást és egyből idekerültem. Akkor már volt
egy kisfiam és olyan helyet kerestünk a
feleségemmel, ahol szolgálati lakást is biz-
tosítanak.
- Milyen volt az első pár év kezdő tanárként?
- Egy kezdőnek mindig nehéz, nekem is nehéz
volt. Az idősebb kollégák, főleg az igazgató (Janó
bácsi) sokat segített, így hamarosan
beilleszkedtem a tantestületbe. Megfogadtam
az elődöm Janó bácsi tanácsát, hogy
keményebben kell fogni először a gyerekeket,
és utána lehet lazítani a gyeplőn.
- Hány év telt el miután igazgató helyettes
lett?
- 25 éve vagyok igazgató, fiatalon, talán öt év
tanítás után kerültem igazgató helyettesi
beosztásba.
- Hogy lett igazgató helyettes?
- Azt mindig az igazgató választja. Úgy gondolta,
hogy megfelelő lennék igazgató helyettesnek.
- Hogy jutott el idáig mennyit küzdött a
pozíció érdekében?
- A pozícióért nem küzdeni kell, hanem ki kell
érdemelni és vigyázni, hogy ez a bizalom meg
ne szakadjon. Ha az embert úgy ítéli meg a
tantestület, hogy alkalmas vezetőnek, és a fenn-
tartó, a szülők, illetve a tanulók is támogatják,
akkor lehet igazgató.
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- Hogyan lett képviselő?
- Ez alkat kérdése, hogy vállal az ember
közösségi munkát vagy nem, akar tenni valamit
a falu gyarapodása érdekében vagy nem. Én
nem csak képviselői munkát vállaltam, hanem
az Öreg fiúk focicsapat ügyes-bajos dolgait is
intéztem, bálokat rendeztem, hogy tudjunk
utazni a mérkőzésekre. Most a katolikus egyház
munkáját segítem, mint világi lelkipásztori
kisegítő. Az embernek elhivatottnak kell lenni a
közösségi munkához is ugyanúgy, mint a
pedagógus szakmához. Hogyha valahol az
ember él, akkor ott megpróbál tenni valamit a
közösségért, legalább is én így gondolom.
- Mi a hobbija? Mivel foglalkozik a munkáján
kívül?
- Régen a sport volt a hobbim, az Öreg fiúkba
fociztam 15 évet. Sajnos egy síeléskor
térdszalag szakadásom lett, így már nem merek
focizni. Jelenleg télen néha teniszezem.
Legjobban viszont horgászni szeretek. Van egy
kis csónakom és a Balatonon szoktam
horgászni.

Pál Judit & Bartalos Alexandra

Tavaszi gondolatok

Családom
Dédanyámat nem ismerhettem, ő Mezőszent-

györgyi születésű asszony volt. Dolgos, szor-
galmas asszony, lovuk, és két tehenük volt,
baromfikat és hízókat tartottak, kerttel, szőlővel
is foglakoztak, gabonát is termeltek, és bort is
árultak annak idején. Apám szívesen emlékszik
vissza a szorgalmas asszonyra, aki korán reggel
kelt és dagasztotta a kenyeret, majd ment a
határba és este őket árvákat rendezte.
A két nagyapám van előttem, Gyulák, és apám,

aki szintén Gyula. Ők soha nem sietettek,
mindig mindennel elkészültek, mindig volt egy
pár percük megállni a munka után.
Ilyenkor nagyapáim leültek egy székre, tuskóra,

sámlira, ami kéznél volt, nem beszéltek, csak
nézték az elvégzett munkát, kezűkben egy
pohár fröccsel, néha egy szál cigarettával, és
pihentek. Majd miután elszívták a dohányt,
lenyelték a korty bort, ismét munkához láttak,

és látható eredménnyel zárták a napot.
Csodaszép kertjeik voltak, egyiknek csak a ház
végében, a másiknak nagybirtoka is.
Apám nem ül le, ő még fiatal, „hatvankodik”, ő

tervez, ő irányít, ő akar, ő tesz, nem vár senkire,
ő nem iszik és nem cigarettázik, mint mondja
„neki nincs rá szüksége”. Sokan jönnek hozzá,
véleményt, tanácsot kérnek, a környék mozgató
ereje, mindenkit meghallgat, mindenkinek segít,
mindenkinek ad valamit. Ha éppen mást nem
csinál (pl. a kertet, állatok ellátása, délutáni
szieszta), akkor készít egy fejszenyelet, vagy
paradicsom karókat hasít az akácból, vagy egy
kis sámlit, vagy nyúl ólat, vagy megsarkal egy
cipőt, de minden nap csinálnia kell valami
hasznosat. Már a melegágyat szerkeszti, „Itt a
tavasz!” - mondogatja.

Én ilyen emberekkel körülvéve nőttem fel,
olyanokkal, akik mindig megtalálták az
életben a pozitív dolgokat, akiknek terveik,
céljaik voltak, így éltek meg magas életkort,
munkával, családdal, szeretteikkel boldog-
ságban.

Tavasz, kikelet, jövő, tervek

Hosszú volt a tél. Jó kijönni a napsütésre.
Észrevehetően egyre jobb lett a kedve az
embereknek. Megkezdődtek a tavaszi mun-
kálatok.
A férfiak elkezdték a szőlővesszőket nézegetni,

metszegetni, a gyümölcsösökben tervezgetik a
soros munkákat, az elnyílott őszi virágokat is
visszavágták sokan, mások a maradék lombot
gereblyézik össze a ház körül, az udvaron, az
árkokban, a járdákon. Az asszonyok tágra
nyitották az ablakokat, átszellőztették az
ágyneműket, nekiálltak ablakot pucolni, kisebb
nagyobb takarításokba fogtak, pokrócokat
mostak, szekrényeket pakoltak. Az utcák
megteltek gyerekekkel, akik rollereznek, ke-
rékpároznak, fociznak, nagyokat nevetgélnek.
Egyre több az utcán az anyuka, akik sétálgatnak
kisgyermekeikkel, akik babakocsikat tologattak
Az idősebbek is kimerészkednek, ők jókat
beszélgetnek a rég látott ismerőseikkel.

Előkerülnek a kerti bútorok, padok is, a
teraszok megtelnek élettel.
.

Folytatás a 6. oldalon...
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Az üzletekben megjelentek a veteményes-
kertbe való magok. A gazdák elkezdték átnézni
a szerszámaikat, igyekeznek gépeiket fel-
készíteni a tavaszi kerti munkákra, az asz-
szonyok tervezgetik a kiskertjeiket, mit hova
fognak ültetni, veteményezni. Sok helyen
előkerültek a tavaly eltett magok is, hogy ezzel
is spóroljanak a gazdák. Jól jön az a kis tök,
paradicsom, bab, uborka, erős paprika mag,
elfért a szekrény tetején, és a dughagymák,
foghagymák várják a helyüket az ágyásokban A
spájzokat is elkezdték sokan rendezgetni, az
üres üvegeket számolgatni, hátha lesz egy kis
cseresznye, meggy az idén is, meg egy kis
barack is, ha nem fagy meg a virágzáskor, de jó
is lenne lekvárnak.

Álljunk meg egy percre reggelente, nézzünk
körül a lakásban, az udvaron, szövögessünk
terveket a jövőre nézve. Mert célok kellenek,
hogy értelme legyen a napnak, hogy értékesen
teljen el az idő, hogy nyomokat hagyjunk
magunk után, olyan nyomokat, amikre
mások szívesen taposnak, szívesen
követnek! Ha másként nem megy, kérjünk
segítséget, jó tanácsot! Vegyük észre kinek
van szüksége segítségre, kinek van igénye a
változásra!

Menjünk ki a családdal egy kis sétára,
látogassuk meg a szomszédokat, a télen
behúzódó régi barátokat, beszélgessünk egy
kicsit az utcán hazafele menet. Szerintem
mindenkinek jól esik, ha megkérdezik tőle,
„Hogy vagy?”, „Hogy telt a napod?”. Senki nem
fogja tolakodásnak venni a kérdést, talán
inkább meg fog lepődni és elgondolkodik, a
napján és talál benne olyan eseményeket,
amikre szívesen fog még pár nap múlva is
emlékezni, talál olyan gondolatot, amit szívesen
megoszt másokkal is.

Reményteli tavaszi napokat kívánok
mindenkinek!

Szabóné Öcsi Mónika

Tavaszköszöntő mesehét

A mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Községi
Könyvtár és Művelődési Ház tavaly ősszel
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollé-
giumához a Tavaszköszöntő Mesehét meg-
rendezésére. A pályázat sikeres volt, a rendez-
vény lebonyolításához 200.000 Ft támogatást
nyertünk.

A mesehéten első nap ellátogat hozzánk a
könyvtárba Balázs Ágnes, népszerű írónő,
számtalan ifjúsági regény szerzője, aki
egyébként főfoglakozásban színésznő. Az író-
olvasó találkozó időpontja 201 5. március 9.
(hétfő) 1 5.00 óra. A keddi napon 1 4.00 órától
mesevetélkedőn mérhetik össze tudásukat a
helyi általános iskolások alsó tagozatos
osztályai.
Az Eötvös Károly Művelődési Házba várjuk a

gyerekeket 201 5. március 1 1 -én 1 5.00 órától
Csernik Szende mesemondó előadására, aki
székely népmesét mond és báboz a lábai
segítségével ékes tájszólásban.
A csütörtöki napon délelőtt 1 0.00 órától a

székesfehérvári Palacsinta együttes tart élő
zenés interaktív koncertet a településünkön élő
óvodásoknak és iskolásoknak a Művelődési
Házban.
Másnap, a mesehét zárásaként délután 1 5.00
órától a könyvtárban átadásra kerülnek az
előzőleg meghirdetett „Tervezd meg a kedvenc
könyved borítóját” rajzpályázat díjai. Külön
kategóriában kerül jutalmazásra az általános
iskola 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály
rajzai, amelyek megtekinthetők lesznek a
könyvtár gyermekrészlegében.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!

„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a
mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére.”

Márkus Lajosné
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TÁJÉKOZTATÓ

a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokat érintő változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1-től jelentősen
átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül
az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, valamint az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás. A rendszeres szociális segély a
korábbi formában nem lesz része már a
szociális ellátórendszernek.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:
a támogatásra való jogosultság feltétel-

rendszerében nem történik változás. A
támogatás havi összege a 2014. évhez hason-
lóan 22.800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyek továbbra is
a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével
kötelesek együttműködni, a felajánlott
munkalehetőséget elfogadni.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás:
az egészségkárosodottak és a gyermekük felü-

gyeletét megoldani nem tudók ugyanazon
jogosultsági feltételek mellett részesülnek a -
rendszeres szociális segély helyébe lépő -
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban, mint a korábbi rendszeres
szociális segélyben.
Az aktív korú személy két jogcím alapján válhat

jogosulttá az egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásra:
- aki a Szociális törvény alapján egész-
ségkárosodott személynek minősül, vagyis az az
aktív korú személy, aki munkaképességét
legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50
%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
vagy akinek az egészségi állapota a reha-
bilitációs hatóság komplex minősítése alapján
nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy aki
vakok személyi járadékában részesül, vagy aki
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel –
feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem
részesül gyermekgondozási támogatásban,

vagy gyermekgondozási díjban, csecse-
mőgondozási díjban – és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben,
illetve nyári napközis otthonban, óvodában
vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani,
valamint a kérelmező családjában az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,- Ft) nem
haladja meg és a családnak vagyona nincs. A
kérelmező által lakott lakás nem minősül
vagyonnak

Az aktív korúak ellátásának folyósításáról 2015.
március 5-ig a települési önkormányzat
jegyzője, majd azt követően a kormányhivatal
gondoskodik.

Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet be
lehet nyújtani:

- a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási
hivatalban
- kérelmező lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy
közös önkormányzati hivatalánál
- a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó
járási munkaügyi kirendeltségen

Az ellátások kapcsán felmerülő kérdéseikkel
forduljanak a járási hivatal munkatársaihoz,
valamint a települési ügysegédekhez, akik
készségesen állnak rendelkezésükre.

Zámbó Tiborné, hivatalvezető

Egy jó recept

Csokoládés madártejszelet

Hozzávalók (27x38 cm-es tepsihez):
Csokikrém: 8 tojássárgája, 4 ek kristálycukor, 1
csomag vaníliás cukor, 1 ek kakaópor, 2
csomag csokoládé ízű pudingpor, 8dl tej, 25
dkg margarin, 20 dkg porcukor

Tészta: 8 tojásfehérje, 8 ek kristálycukor, 1
csomag vaníliás cukor, 8 ek liszt, 1 csomag
sütőpor

Hab: 4 dl tejszín, 1 csomag vaníliás cukor, 1
csomag habfixáló
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Miért pont könyvajánló?

Lufi és a hungarikum

Mert elolvasva, vagy beleolvasva olyan a könyv,
mint egy sebtapasz a fájó sebnek; olyan a
könyv, mint egy frissítő hűs ital a nyári
napsütésben, mint a legjobb barát, ami mindig
veled van, és akkor segít, amikor kell.

Három könyvet szeretnék ajánlani.

Elsőként szeretném, ha megismerné az olvasó
közönség a sikeres írónőt: Balázs Ágnest, aki
azért érdekes, mert március 9-én hétfőn
délután 3 órakor személyesen is ellátogat kicsi
falunkba, könyvtárunkba. Meg azért is érdekes,
mert kevés írónő könyvelhet el olyan el-
ismertséget, mint Balázs Ágnes a Lufi sorozat
után. Ezt bizonyítja számtalan ezekhez hasonló
vélemény a könyveiről:

„Eddig csak egy részletet olvastam belőle, de
naaaaaaagyon tetszik!!!!!!!!!!!!!!!!”

„Ez egy nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom.
Nem semmi csaj ez a Lufi! :-)”

Balázs Ágnes Fekete szivárvány című könyvét
itt is ki lehet kölcsönözni:
„Ki lehet a titokzatos alak, aki éjszakánként az
ablakhoz lopódzik és anyát szólítja? Vajon ő írja a
névtelen leveleket is, melyek feladóján fekete
szivárvány díszeleg? Édesanyja balesete után Zsófi
egyedül marad otthon. A tizenkét éves kislány
megtanul gondoskodni önmagáról, sőt még
diákmunkát is vállal. Ám az igazi gond a szerelem,
s vele együtt az előítéletek hatalma. Zsófi
kételyekkel küzdve ered a Fekete Szivárvány
rejtélyének nyomába, hogy felfedje a felnőttek
titkait és rátaláljon édesapjára.”

Másodikként a Szent Bibliát szeretném
ajánlani. Igaz, majdnem minden házban
megvan, mégis - magamat is beleértve -
mostanában nagyon elhanyagoltuk az
olvasását. (Tisztelet a kivételnek.) Ez az a barát,
ami akkor segít, amikor kell. Még ha sok
mindent nem is értünk meg benne, azért tud
adni. Magyar nyelvre Károli Gáspár fordította le,
melyet Vizsolyban adtak ki 1590-ben.
Érdekessége, hogy 2015 januárjában bekerült a
hungarikumok közé.

A harmadik könyvet elsősorban a
néptáncosoknak ajánlom: Pesovár Ferenc A
juhait kereső pásztor című könyvéről van szó. A
Fejér megyei néptáncokat mutatja be.
Érdekessége, hogy Pesovár Ferenc, bár
Herenden született 1930-ban, az 1950-es évek-
ben a Népművészeti Intézetnek volt külső
munkatára. Később a Néptánckutató Munka-
közösség egyik alapító tagjaként munkálkodott.
1957-ben került Székesfehérvárra, ahol az
István Király Múzeum néprajzi tárgy-
gyűjteményén dolgozott. Később „Gyűjtései az
egész magyar népterületet s Kelet-Európát
Behálózzák az Őrségtől Moldváig, a Tátrától
Macedóniáig. Kiemelkedő jelentőségűek erdélyi
gyűjtései...” - írja róla Martin György az
előszóban. Halála évében, 1983-ban adták ki
könyvét.

Mindenkit szeretettel várunk az író-olvasó
találkozóra 201 5. 03. 09-én a könyvtárban!

Major Józsefné

Elkészítés:
Először a krémet készítjük el: a tojássárgákat a

kétféle cukorral krémesre, habosra keverjük.
Hozzádolgozzuk a kakaóport és a pudingport,
majd lassan adagolva a tejet is belekeverjük.
Kis lángon felfőzzük, besűrítjük, majd hagyjuk
teljesen kihűlni. A margarint habosra keverjük a
porcukorral, hozzákeverjük a kihűlt pudingos
krémet is.
A tésztához keményre verjük a tojásfehérjéket,

a vége felé hozzádolgozzuk a kétféle cukrot is.
Rászitáljuk a sütőporral elkevert lisztet és
fakanállal óvatosan beleforgatjuk. Sütőpapírral
bélelt tepsibe simítjuk, és előmelegített, 180
fokos sütőben 20-25 perc alatt készre sütjük.
Amikor a tészta kihűlt, rákenjük a csokis krémet
és hűtőbe tesszük.
Másnap felszeleteljük és a szeleteket cukorral

és habfixálóval keményre vert tejszín-
habrózsákkal díszítjük. (Természetesen a habot
rá is simíthatjuk a csokikrémre, ebben az
esetben megszórhatjuk még reszelt
csokoládéval.)




