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Nosztalgia bál
 A szentkirályi Mûvelõdési házban
2008. november 8-án, 19 órától.

Zenél a NOMÁD zenekar.
A zene szünetben rövid amatõr mûsorra kerül sor.

Érdeklõdni, és asztalt foglalni a 06-70-455 7903, és
06-70-214 1325-ös telefon számokon.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat november 3-ig jelezzék.

TOMBOLA és BÜFÉ.
Várjuk szeretettel a mulatni, nosztalgiázni vágyókat.

XVIII. éVfolyam 10. szám                       Ára: 100,-ft   2008. október

Szentkirályi
HírmondóFüggetlen közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu

Meghívó
Az 1956-os emlékműnél 2008 október 22-én 

szerdán fél 11 órakor koszorút helyezünk el.
Ezt követően 11 órakor a SZENTKIRÁLYI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA TARTJA október 23-i 
ünnepségét a Gárdonyi Géza művelődési ház-
ban. mindkét rendezvényre mindenkit szeretettel 
várunk.

 NEMZETI HŐSEINKRE EMLÉKEZÜNK

Múlt idézõ film vetítés
A Szentkirály Napja alkalmából levetített film 

újra megtekinthető a Művelődési házban 2008 
október 16-án 18 órakor. A szerkesztett film közsé-
günk életérő, életéből ad visszatekintést. (Idősek 
napja, óvodai ballagás, doboz üzem átadása, az első 
falunap) Mindenkit szeretettel várunk.Aulich Lajos, Dessewffy Arisztid, Damjanich 

János, Lahner György, Leiningen Westerburg 
Károly, Kiss Ernő, Knezich Károly, Nagy Sándor 
József, Poeltenberg Ernő, Schweidel  József, Török 
Ignác, Vécsey  Károly, és Lázár Vilmos honvédezre-
des. Gróf Batthyány Lajos felelős miniszter elnököt 
Pesten végezték ki.

Október 6-án az 1848-as forradalom és szabadság harc 
leverése utáni vérbosszú Aradon kivégzett (1849) tábor-
nokaira emlékezünk.



2. oldal                                   SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                        2008. október

A képviselő-testület október 1-jén is-
mét ülésezett. A napirendek között sze-
repelt a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás I. féléves működéséről szóló 
tájékoztató, építési telkek esetében vis-
szavásárlási jog érvényesítése, HPV vé-
dőoltás, fogorvosi szolgálat, tejház vá-
sárlása, szociális feladatellátás jelenlegi 
helyzetéről tájékoztató, autóbusz menet-
rend módosítás, Csíkszentkirályon turul-
szobor állításának támogatása. Az ülésen 
6 képviselőtag volt jelen. 

Az ülés megnyitása után a polgár-
mester tájékoztatta a jelenlévőket a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Kis-
térségi Társulás 1. féléves működésé-
ről. Részletesen beszámolt a kistérségi 
fejlesztési tanács, illetve a többcélú 
kistérségi társulás és annak munkaszer-
vezetének szakmai tevékenységéről, a 
tanács, illetve a társulás működéséhez és 
a fejlesztési (stratégiai és operatív) prog-
ramok megvalósításához rendelkezésre 
álló forrásokról, a kistérség fejlesztésé-
hez kapcsolódó források igényléséhez 
benyújtott pályázatokról, a közhasznú 
programokról, valamint az Aranyho-
mok Kistérség-fejlesztési Egyesülettel 
együttműködve végzett tevékenységről. 
Összességében elmondható, hogy mind 
az állami és civil, mind a társadalmi-
gazdasági és szakmai szervezetekkel ki-
alakított kapcsolatrendszer hatékonyan 
működik, elősegítve az egész kistérség 
fejlődését. A tájékoztatót a képviselő-
testület egyhangúlag jóváhagyta. 

Ezt követően az építési telkek 
esetében visszavásárlási jog érvényesí-
téséről szóló előterjesztés került napi-
rendre. A polgármester elmondta, hogy 
a testület az előző ülésen foglalt állást 
abban, hogy a Templom utca eladott tel-
keire vonatkozóan készüljön előterjesz-
tés a visszavásárlási jog érvényesítése 
tárgyában. A közművesítés befejezése 
után 2003 decemberében összesen 6 te-
lek értékesítése történt meg. Valamennyi 
esetben szerepel a szerződésben a követ-
kező kikötés: Az eladó (vagyis az ön-
kormányzat) az ingatlanra vonatkozóan 
a szerződés aláírásától számított 5 évre 
szóló visszavásárlási jogot alapít, továb-
bá elidegenítési és terhelési tilalmat ír 
elő a beépítés tekintetében vállalt vevői 
kötelezettségek teljesítésére, melynek az 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegy-
zéséhez vevők hozzájárulnak. A Ptk. ide 
vonatkozó rendelkezése kimondja, hogy 
„a visszavásárlási ár egyenlő az erede-

ti vételárral; az eredeti vevő azonban a 
visszavásárlási áron felül követelheti 
azt az összeget, amellyel a dolog értéke 
hasznos ráfordításai (azaz a Vevő ráfor-
dításai) folytán a visszavásárlás időpont-
jáig gyarapodott, a visszavásárló pedig 
levonhatja a dolog időközi romlásából 
eredő értékcsökkenést. A visszavásárlási 
jog bejegyzése a tulajdoni lapra meg-
történt. A visszavásárlási jog az eredeti 
eladó egyoldalú jognyilatkozatával ér-
vényesíthető, amelyet követően a vevő 
részére vissza kell fizetni az árat. Az öt-
éves időszak nem hosszabbítható, annak 
elteltét követően a jog nem gyakorolha-
tó. Az eladó egyoldalú nyilatkozatával 
létrejön a vételi szerződés, ennél fogva 
a vevő köteles a dolgot a volt eladóra 
visszaruházni, az eladó pedig a vissza-
vásárlási árat a vevőnek kifizetni. A hat 
telek közül egyiken felépült a lakóépü-
let, egy további telken az alap és rajta a 
fő falak épültek meg, így megfontolandó 
ez utóbbi telek esetében élni a vissza-
vásárlás jogával. A további négy telken 
építés nem történt. Két telek kedvez-
ményes áron lett értékesítve. Az egyik 
150.- Ft/m2 áron, mivel nagy gödör volt 
a területén. Ezt a telek tulajdonosa tel-
jesen feltöltötte, aminek következtében 
megállapítható az értéknövekedés. Egy 
másik telek mélyebb fekvésű a többinél, 
ezért 400.- Ft-os m2-kénti áron adta el 
az önkormányzat, de itt nem történt fel-
töltés. A fennmaradó két telek lényeg-
ében változatlan állapotban van ma is. 
A telkek vételára magába foglalta a 
földterület árát és a telkenként azonos 
összegű közműfejlesztési hozzájárulást 
is. Az adásvételi megállapodásban rög-
zített jog gyakorlása a testület kizáróla-
gos jogköre. Maga dönti el, egyáltalán 
élni kíván-e vele, valamennyi telekre 
vonatkozóan, vagy csak egyes telkek 
esetében. A felépítménnyel nem rendel-
kező négy telek tulajdonosát levélben 
értesítette, telefonon is beszélt mind-
egyikkel. Két telektulajdonos az ülésen 
jelen volt. Ők kijelentették, hogy a vis-
szavásárlást tudomásul veszik. A vissza-
vásárlás a költségvetési tartalék terhére 
történhet. A hozzászóló képviselőtagok 
támogatták a négy telek esetében a vis-
szavásárlási jog érvényesítését, mivel je-
lenleg 30 telek beépítetlen, és három vár 
még eladásra. Az önkormányzat célja a 
telkek kialakításával a falu lakosságának 
növelése. Nem azért ad el telkeket, hogy 
azt bárki más célra hasznosítsa. Ha a há-

rom telek elkel, a telekosztást folytatni 
kellene, de nem lesz rá anyagi fedezet, 
hiszen tízmilliós nagyságrendű a szüksé-
ges területnek a kisajátítása, plusz még a 
közművesítés költsége. Ahhoz túl drága, 
hogy az önkormányzat pénze álljon ben-
ne. Ezért van szükség a visszavásárlásra. 
A képviselő-testület egyetértett a négy 
telek esetében a visszavásárlási jog ér-
vényesítésével.

A következőkben a polgármester az 
alábbiakról tájékoztatott: 

A méhnyakrák, és más Humán Pa-
pilloma vírussal összefüggésbe hozható 
betegségek kialakulása ellen védőoltás 
beadására van lehetőség. A Debreceni 
Egyetem egyik képviselője kereste meg 
azzal, hogy a 13 éves korosztály részé-
re különösen indokolt ez a vakcinázás. 
A teljes összeg kedvezményes áron kb. 
2 millió forint lenne, ami három alka-
lommal történő beoltást jelent. Két al-
kalom vállalása kb. 1.300 e forint, egy 
alkalomé kb. 670 e forint volna. Lehe-
tőség van arra is, hogy csak a leányok 
esetében történjen meg mindez, az ár kb. 
feléért. Nagyon fontos védeni a magunk 
és gyermekeink egészségét, de ehhez 
hozzátartozik az is, hogy a védőoltás 
nem kockázat nélküli. Az ÁNTSZ ki-
mutatása szerint Szentkirályon a méh-
nyakrák szűrésen való részvétel nagyon 
alacsony százalékot mutat. Ezen viszont 
jó lenne változtatni, mert ennek a kocká-
zata sokkal kisebb. A képviselő-testület 
a védőoltás költségének önkormányzati 
felvállalását elutasította. 

A fogorvosi ellátásban tervezett sze-
mélycsere nem valósult meg. Dr. Lányi 
Krisztina azzal kereste meg, hogy a 
szentkirályi betegeket – amennyiben az 
ÁNTSZ hozzájárul – saját kecskemé-
ti rendelőjében kész volna ellátni MEP 
finanszírozás keretében meghatározott 
ideig, de a szentkirályi rendelőt fenntar-
tani nem tudja.  A praxist változatlanul 
árulja, de ha nem sikerül értékesíteni, 
úgy lemond az ellátásról. A képviselő-
testület egyetértett azzal, hogy 2009. 
június 30-ig átmenetileg a fogorvosi el-
látás Kecskeméten történjen. 

A tejház tulajdonosai ajánlatot jut-
tattak el az önkormányzathoz, amelyben 
megvételre kínálják fel a tejházat és an-
nak berendezéseit. Jelenleg a községben 
csak néhány család foglalkozik tejterme-
léssel, más településekről szállítják ide a 
tejet, így a képviselő-testület nem kíván-
ja visszavásárolni a tejházat.

2008. október 1-ei testületi ülésen történt
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Kaposvár polgármestere támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
nevezetesen, hogy  Csíkszentkirály tele-
pülésen egy turul-szobor felállításának 
költségeihez a lehetőséghez képest járul-
junk hozzá. A képviselő-testület 25.000.- 
Ft összegű támogatásról döntött. 

A Kunság Volán Zrt. megküldte a 
Szentkirályt érintő menetrend-változást, 
melynek lényege a járatok számának 
ritkítása. Mivel a módosítás a hétvégi 
utazási lehetőséget jelentősen csökkenti, 
így a képviselő-testület nem támogatja a 
változást.

A szociális feladatellátással kapcso-
latban arról tájékoztatott, hogy a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény módosítása szükségessé 
teszi a kistérségi szociális feladatellátá-
sok átszervezését. Ezzel kapcsolatban a 
tiszakécskei szociális intézmény vezető-
je kereste meg, kérve az önkormányzat 
véleményét. A törvény kimondja, hogy 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
csak a házi segítségnyújtással együtt 
működhet. Jelenleg a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás a kecskeméti kistér-
ség keretében működik, ebben benne van 

minden település, Szentkirály is, és erre 
a tevékenységre a kistérségi mikrocent-
rumnak van működési engedélye. A házi 
segítségnyújtás önkormányzatunknál 
önálló feladatként működik. A Közigaz-
gatási Hivatal azt a jogi következtetést 
vonta le, hogy ha a csak jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban részesülő ellátott 
házi segítségnyújtást igényel, és a külön 
jogszabályban meghatározott gondozási 
szükséglete fennáll, a részére jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást nyújtó köte-
les a házi segítségnyújtást is biztosítani. 
Ellenben ahol csak házi segítségnyújtás 
van, úgy értelmezi, hogy oda is szükség 
van biztosítani a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtást. Tehát együtt kell kezelni 
a kettőt. Ezzel kapcsolatban a közeljövő-
ben várható Tiszakécskén a mikrotársu-
lás összehívása. A törvény 2009. január 
1-től él, a döntéshozatalra nagyon rövid 
idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a jövő 
évi feladatellátás zökkenőmentesen in-
dulhasson, és a társulás jogosulttá váljon 
a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó 
kiegészítő normatíva lehívására.

Az Alkotmány utca aszfaltozása el-
készült, a műszaki átadás-átvételre a na-

pokban sor kerül, ugyancsak a műszaki 
átadás-átvétel van hátra az Egészségház 
fűtéskorszerűsítésénél is. A radaros se-
bességmérőnél a vállalkozási szerződés 
megszületett, az önkormányzat benyúj-
totta a pályázati hiánypótlást a könyv-
tárbővítésre, október végén várható a 
szennyvízpályázat elbírálása, az iskolai 
informatikai eszközbeszerzésre benyúj-
tott pályázatról értesítést még nincs. 
M44-es autóút ügyében volt közmeg-
hallgatás Nagykőrösön, volt tárgyalás 
Budapesten is. Az önkormányzat ré-
széről azt kérték, hogy minél kevesebb 
tanya legyen elvágva a falutól, helyez-
zék még északabbra a nyomvonalat.  
KÖZLEMÉNY 

A Szentkirályért Közalapítvány Kura-
tóriuma tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
2006. évi 1 %-ok rendelkezéséből 2007-
ben fel nem használt 101.332.-, forintot, 
továbbá a 2007-ben kapott 453.743.-, 
azaz összesen 555.075.- forintot az un. 
Ladányi-dűlő felületrendezésének (gréde-
rezésének) részbeni kiadásaira fordította. 

Köszönjük, hogy mind többen élnek 
jogukkal az adó 1 %-áról való rendelke-
zéssel.

Sok munka árán, de sikerült 
megtennünk az első nagy lépést. 
Egyesületünket a Kecskeméti 
Cégbíróság jegyzékébe vette. Ez a 
tény azonban nem hatalmazhat fel 
arra, hogy a babérjainkon üljünk, 
hanem még több és még nehezebb 
feladat hárul Egyesületünkre, kezd-
ve a hivatalos működés feltételeinek 
biztosításától a programok szerve-
zéséig. Szerencsére a tagok is kellő 
lelkesedéssel vetik bele magukat 
ügyeink intézésébe, és kezd már 
körvonalazódni, hogy mindenki a 
saját lehetőségeihez mérten mit tud 
tenni ezért a közösségért. A bejegy-
zési eljárásban rengeteg segítséget 
kaptunk a Polgármester Úrtól, amit 
ezúton is köszönünk.      

Október hónapban két feleme-
lő és egyben szomorú ünnepről 
emlékezünk meg. Az egyik október 
6-a, az aradi vértanúk mártírhalá-
lának napja, az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc leverésének 

szörnyű mementója, a másik pedig 
október 23-a, mely dátum egyike 
a XX. Század legjelesebb napjai-
nak, amikor az elnyomást tovább 
nem tűrő magyarság egy emberként 
nyilvánította ki elszakadási szán-
dékát a Szovjetuniótól. E két jeles 
napról Egyesületünk is megemléke-
zik egy-egy történelmi tabló elké-
szítésével. Mi így állítunk emléket 
Magyarország hőseinek. 

Októberi Programjaink: 
Október 3. péntek – nyárzáró/ 

ősznyitó buli, Kozma Péter szer-
vezésében kerül megrendezésre. A 
belépés díjtalan. A buli 21:30 és 
22:00 között veszi kezdetét. 

Október 10. péntek - 
FILMKLUB. Kezdés: kb. 19:00 A 
múlt hónapban került először meg-
rendezésre a Könyvtár szíves hozzá-
járulásával az első „navás” (Nemzeti 
Audiovizuális Archívum) filmklub, 
mely nagyon jól sikerült, bár kissé 
kevesen voltunk. Ebben a hónap-

ban a ’48-as szabadságharc már-
tírjaira emlékezünk egy témájában 
a szabadságharchoz köthető film-
mel. Részletekért kérjük, figyelje a 
Művelődési Ház hirdetőtábláját.

Október 18. szombat délután 
takarítási napot tartunk, mely során 
meglátogatjuk a játszóteret, a temp-
lomteret, az általános iskola mögötti 
zöld övezetet, valamint a Tornaterem 
melletti parkot. A küzdelemben fegy-
vereink a gereblyék, lapátok és sze-
meteszsákok lesznek. Minden segít-
séget szívesen fogadunk. A takarítás-
sal kapcsolatos részleteket (időpont, 
útvonal, stb)  pedig a Művelődési 
Ház hirdetőtábláján tesszük közzé.

Október 25. szombat - kb. 21:30 
–tól Nótaestet szervezünk, ahol az 
egyesületi tagok előadásában csen-
dülnek fel a jól – és kevésbé jól 
– ismert magyar nóták.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Üdvözlettel: Csorba Zoltán

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület
hírei és október havi programja
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A világon a cserkészet rövid 
idő alatt honosodott meg. Először 
Amerikában alakult ki, még a XIX. 
század vége felé. Főként azzal a céllal 
szervezték, hogy a nagy városok fia-
talságát a zöldövezetbe, a természetbe 
vigyék. Volt ebben már akkor is jókora 
nevelési, összefogási cél is. A sokféle 
kezdeményezést a XX. század ele-
jén az angol származású Baden-Powel 
tábornok fejlesztette tovább, aki 1908 
első felében közzétette híres művét: A 
jó polgárság kézikönyvét.

Könyvében azt az elvet vallotta, 
hogy a cserkész tegyen mindennap 
valamit jót és hasznosat a köz javára, 
használjon cselekvése közben. A jó 
szolgálatot a napi élet feladatává tette, 
s nemcsak alkalomadtán, hanem terv-
szerűen, mindennap valamennyi nem-
zet a maga eszményéhez formálhatta a 
gondolatot.

A mozgalom világviszonylatban is 
gyorsan terjedt, ez főleg annak volt 
köszönhető, hogy az elnöki, veze-
tői teendőket a mozgalmon belül az 
uralkodók, vagy államfők gyakorolták 
– több országban is.

Amíg Angliában az eredeti mozga-
lom az iskolán kívüli ifjúságot célozta 
meg, Magyarországon az iskolai ifjú-
ság körében kezdődött meg a szervező 
munka. Idehaza 1912-ben megalakult a 
Magyar Cserkész Szövetség, de a továb-
bi nagyarányú fejlődést megállította az 
első világháború. 1918 végén újra meg-
alakult a szövetség, de akkor meg a for-
radalmak (polgári demokratikus, vörös 
uralom) állították meg a fejlődést.

1919. szeptember 21-én indult 
ismét útjára a mozgalom szervezé-
se. 1921-ben Sík Sándor, majd Witz 
Béla lett a Cserkész Szövetség elnöke. 
Megindult „Magyar Cserkész” címmel 
a szövetség hivatalos lapja. A fiú-cser-
készmozgalom mellett később megala-
kult a leány-cserkészet is. 1926. febru-
árjában létrehozták a „Cserkész-leány 
Szövetség”-e. A cserkésztörvénynek 
tíz pontja volt:
- a cserkész egyenes lelkű, és feltétlen 
igazat mond
- híven teljesíti kötelességét
- ahol tud, segít
- minden cserkészt testvérének tekint
- gyöngéd másokkal, szigorú magával 
szemben

- szereti a természetet, jó az állatok-
hoz, kíméli a növényeket
- feljebbvalóinak engedelmeskedik
- vidám és meggondolt
- takarékos
- testben és lélekben tiszta. 

A cserkészek rendszeresen tartot-
tak foglalkozásokat, összejöveteleket. 
Minden jelentősebb településen, város-
ban kiépítették helyi szervezetüket. 
Évenként táborozásokon vettek részt. 
Sőt, megrendezték az évi Nemzeti 
Nagytáborozásokat is. A táborok-
ban önálló szervezeti életet éltek. Ők 
gondoskodtak az élelem beszerzéstől 
kezdve minden lényeges dologról. 

A legszínesebb része a cserkész élet-
nek a nemzetközi cserkészversenyek, 
a jamboree-k voltak. Nagyszabású 
jamboree összejövetel volt 1925-ben 
Dániában, 1933-ban Gödöllőn.

A cserkészek a jellegzetes, szé-
les karimájú, árvalányhajas kalapot, a 
barna színű egyenruhát hordták szinte 
az egész világon. Ez az öltözék a 
szabadban való tartózkodás céljára, a 
táborozás és gyakorlatozás viszontag-
ságaira készült. Viseltek hozzá nyak-
kendőt, derékszíjat, s a különböző 
teljesítmény- és egyéb jelvényeket. 
Rendelkeztek külön cserkész induló-
val és zászlókkal is.

A cserkészmozgalmat anyagilag 
támogatták különböző pénzintéze-
tek és nagyvállalatok, felkarolták az 
egyes politikai pártok is. 1924-ben 
Magyarországon megalakult a cserkész 
Nagytanács, mely száztagú testületből 
állt. Később ezt a szervezetet többször 
is átszervezték. Megengedték az isko-
lán kívüli cserkészcsapatok szervezé-
sét. 1931-ben 598 cserkészcsapatból 
162 iskolai, 252 egyházi, 184 egyéb 
intézményekben működött. A püspök-
kari konferencia 1931. október 14-i 
ülésén foglalkozott a cserkészettel, és 
határozatában kimondta, hogy a cser-
készmozgalmat „készséggel részesíti a 
kívánt támogatásban.”

Cserkésznek 11-12 éves korban 
jelentkezhettek a fiatalok, és akik 
fogadalmat tettek, többnyire aktív tag-
jai is maradtak a mozgalomnak 15-16 
éves korukig.

A cserkészélet is állandóan válto-
zott, fejlődött. A 30-as években úgy-
nevezett cserkészotthonok épültek. A 

cserkészek elsajátították a műhely-
munkát, rendgyakorlatokat, szolgálati 
ismereteket, részt vettek sportfog-
lalkozásokon, testnevelési órákon, 
végeztek kivonulásokat, művészeti 
munkát, elsajátították a vízi élet, tábo-
rozás, stb. ismereteket. Sőt, néhány 
helyen megkezdődött a vízi cser-
készet, repülő cserkészet szervezése 
is. (Szombathely, Miskolc, Szentes, 
Diósgyőr) Tervezték a repülőélet 
beindítását Kecskeméten, Pápán, 
Szegeden és Debrecenben. A harmin-
cas évek közepén a cserkészetet meg-
próbálták militarizálni. Nőtt a katonai 
befolyás a szervezetben. A szövetség 
élére gróf Teleki Pál miniszterelnök 
került.

A II. világháború alatt a cserkész-
mozgalomban a gyakorlatias foglalko-
zások háttérbe szorították a sportot, a 
táborozást és egyéb nevelési elveket. 
1945-48 között a cserkészet is része-
se lett a koalíciós harcoknak, törté-
netében fellelhetők mindazok a moz-
zanatok, amelyek az országos poli-
tikában jelen voltak. Az újjá alakult 
cserkészmozgalom azonban nem volt 
hosszú életű, 1948. szeptemberében 
befejezte Magyarországon a műkö-
dését. Külföldön – az emigrációban 
– a magyar cserkészet tovább élt. A 
rendszerváltással egy időben a cser-
készmozgalom újjá éledt a Magyar 
Köztársaságban. Tevékenykedik, szer-
veződik napjainkban is. 

Kenyeres Dénes

Forrás munkák: - Szerzői Közösség: 
Tolnai Új Világlexikona. III. kötet. 
Budapest, 1926.

Cserkészmozgalom
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Közmeghallgatás címen tájé-
koztatóra hívták az érintett tele-
pülések képviselőit és lakosságát 
szeptember 11-ére Nagykőrösre az 
M 44-es gyorsforgalmú út nyomvo-
nalával kapcsolatban. Községünk-
ből népes csoport érkezett a rendez-
vényre. Mind Nagykőrösről, mind 
Lakitelekről kevésbé mutatkozott 
érdeklődés. Az igen egyoldalúnak 
indult „közmeghallgatást” rövidre 
szánták. Az előadók mondandója 
néhány tájékoztatóra terjedt ki, el-
sősorban a természeti, és környeze-
ti hatástanulmányok ismertetésére 
volt a cél. Vass Gábor, az UTIBER 
Kft. projektvezetője az eddigi mun-
kálatokról adott tájékoztatót. El-
mondta, hogy az út Békéscsaba és 
Tiszakürt közötti szakaszának már 
az engedélyezési, és kivitelezési 
tervei is elkészültek. A Kecskemét 
és Tiszakürt közötti rész nyomvo-
nala még mindig nem tisztázott. 
Több nyomvonal folyosó is ki lett 
jelölve, melyekből a „D” és az „E” 
változat a legelfogadhatóbb. (Meg 
kell jegyezni, hogy ez a leendő út 
szerves része egy Európát átszelő 
úthálózatnak. Graz-ból  (Ausztria) 
kiindulva gyakorlatilag Hazánkat 
vízszintesen szeli át a tervezett M 
8-as út. Körmendnél lép be orszá-
gunkba, Székesfehérvár, Dunaújvá-
ros, Dunavecse, Nagykőrös, Szol-
nok, Nagyvárad (Románia) lép ki 
az országból.) Az előadó elmondta, 
hogy a leginkább az „E” változat 
felel meg. (Ez már egy módosított 
nyomvonal folyosó.) Ebben érintett 
községünk. Az út a „Kenyérváró 
domb” mellett lép be községünk 
területére, és a „Kossuth majortól” 
északra pár száz méterre halad ke-
let felé. Az Alsószék-dűlői iskolától 
keletre keresztezi a falunkon átha-
ladó utat, és kanyarodik az új Tiszai 
hídhoz. Átjárási lehetőség a „túl 
oldalra” Olasz dűlő, Jász út, és a 
„Kécskei” úti csomópont. (Feltétle-
nül meg kell jegyezni, hogy ez egy 
tervezet, mely a további egyezteté-

sek után némileg változhat. Az M 
44-es út másik lehetséges nyomvo-
nala Városföld magasságából lépne 
ki az M 5-ös autó útról. Nyárlőrinc 
és Lakitelek között keresztezné a 
44-es utat. Lakiteleket nyugatról 
megkerülve csatlakozna a már fen-
tebb említett új Tiszai hídhoz. Ez a 
nyomvonal csak egy lakott tanyát 
érint, míg a településünkön áthala-
dó 13-at. A tervezett nyomvonalat a 
Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium hagyja jóvá. Az út engedé-
lyezésének elengedhetetlen része 
a környezeti hatástanulmány, amit 
a jelenlévők ismertettek, illetve el-
mondták, hogy az engedélyező ha-
tósághoz is benyújtásra került. Az 
előadás ezen részében az útvonalak 
környezetre gyakorolt hatástanul-
mányának eredményét ismertették, 
ami tulajdonképpen a „közmeghall-
gatás” fő napirendje volt. A vizsgá-
lat kiterjedt a térség belvízelvezető 
csatorna hálózatára, az ott fellelhető 
védett növényekre és állatfajokra. 
A hatástanulmány fontos része az 
érintett tanyák sorsa. Azon felül, 
hogy „útban” vannak, a megma-
radók jelentős légszennyezésnek 
és zaj-ártalomnak vannak kitéve, 
melyek elhárítása szükséges. Erre 
megvannak a technikai megoldá-
sok: a folyosóba növények telepí-
tése, zaj védőfalak építése, a vadon 
élő állatok „közlekedésének” elhá-
rítására vadvédő háló, kerítés elhe-
lyezése.    

A tájékoztatók után gyorsan 
akartak véget csapni a „közmeg-
hallgatásnak”, alig akart idő jutni a 
véleményekre, hozzászólásokra. A 
rövid csendet Varga Sándor Laki-
telek polgármestere szakította meg. 
Véleménye szerint, számukra a „E” 
változat nyomvonala a legmegfele-
lőbb, míg Szabó Gellért polgármes-
terünk valamennyiünk véleményét 
úgy tolmácsolta, hogy nekünk meg 
a „D” változat a legelfogadhatóbb. 
Egyik település sincs elragadtatva 
a községük szétdarabolásától. Pol-

gármesterünk elmondta, hogy tu-
datában van az útépítés szükséges-
ségének azt megakadályozni nem 
tudjuk, és nem is akarjuk, azonban, 
mindent megtesz azért, hogy a la-
kosságot minél kisebb mértékben 
terhelje. Még ennél a változatnál is 
sok az érintett tanya, ahol családok 
hosszú távra terveztek, rendez-
kedtek be. Az „E” változattal meg 
tudunk barátkozni az esetleges 
változtatásokat érvényesítve, és 
egyben köszönte a tervező csoport 
rugalmasságát. A tervezők képvi-
selője elmondta, hogy tisztába van 
azzal, hogy egy ilyen nagy beru-
házást nem lehet úgy kialakítani, 
hogy senkinek ne legyen sérel-
mére. Urbán Miklósné és Kormos 
Gábor az iránt érdeklődött, hogy jó 
lenne tudni az építés megkezdését. 
Válaszul a tervező csoport képvi-
selője elmondta, hogy még csak 
az előtanulmányok folynak. A je-
lenlegi tanulmányok, engedélyek, 
még senkit nem hatalmaznak fel 
egy kapavágásra sem. 

Kutasi Ferenc hozzászólásában 
elmondta, hogy a község részéről 
nem elfogadható az „E” változat 
sem ebben a nyomvonalban. Sokan 
naponta járnak ki földjeikre mű-
velni azt. Gyakorlatilag nehezen 
megközelítők lennének ezek birto-
kok, nem beszélve az iskolába járó 
gyerekekről. Ezért sürgette, hogy 
mihamarabb kerüljön sor egy to-
vábbi egyeztetésre, még a végleges 
terv készítése előtt. Kérte, vegyék 
figyelembe szempontjainkat, még 
úgy is, hogy az út a közigazgatási 
határainkon belül maradjon. Ked-
ves Olvasó! A hivatalos tájékoz-
tató után még közel egy órán át 
folyt véleménycsere a tervezőkkel. 
Természetesen a rendezvény egész 
anyagának ismertetéséhez nem len-
ne elegendő az egész újságunk sem. 
A további, és újabb információkat 
az úttal kapcsolatban, újságunkban 
közre adjuk.

Vecsei

Jegyzet az M 44-es gyorsforgalmú út nyomvonaláról
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Magas rangú uniós kormánytisztviselõkkel a helyi önkormányzásról Biarritzban
Tanácskozásra került sor az EU magas 

rangú köztisztviselőinek részvételével a so-
ros elnöki tisztet betöltő Franciaországban, 
Biarritzban, ezúttal a helyi önkormányzás-
ról.

A feldolgozandó témaköröket három 
munkacsoportban vitatták meg: az Európai 
Határontúli Együttműködések, a helyi és 
regionális önkormányzatok bevonása a köz-
kiadásaik ellenőrzésének szabványosításába, 
illetve az uniós szabályok hatása a helyi ön-
kormányzásra címmel.

A második kérdéskör, vagyis a közki-
adások felhasználásának ellenőrzése okán 
kaptam helyet a magyar delegációban az Ön-
kormányzati Minisztérium meghívására. Az 
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Kongresszusának munkájában 
már több év óta részt veszek, így érdeklődés-
sel készültem annak megismerésére, milyen 
érzés bent a „szobában” lenni. (Az Európa 
Tanácsot és annak intézményeit ugyanis az 
Unió előszobájaként emlegettük magunk kö-
zött.)

A festői környezetű óceán-parti városka 
egyik impozáns épületében plenáris üléssel 
kezdtük. Az Unió és az Európa Tanács több 
magas rangú tisztségviselője is megtisztelte 
jelenlétével a rendezvényt, legnagyobb kísé-
rete azonban az éppen erről a vidékről szár-
mazó francia belügyminiszternek, Michele 
Alliot-Marie asszonynak volt. 

A szónokok az európai önkormányzási 
értékeket hangoztatták, a közigazgatásban 
résztvevők elkötelezettségét, az ésszerűség 
kereti közötti korszerűsítés fontosságát, és 
többnyire a tagállamaik közhatalmi rendsze-
rének néhány sajátos ismérvére hívták fel a 
figyelmet. Feltűnő az egyes tagállamok tele-
pülésszerkezetének különbözősége, melyek 
között a szélső értékek a nagy-britanniai és 
skandináv államok néhány száz önkormány-
zata, másfelől pedig Franciaország a maga 
33.700 településével (köztük olyanok is, 
amelyeknek már egyetlen lakosa sincs).

Általánosnak mondható az Unió jelenlé-
vő 24 tagállama képviselőjének hozzászólá-
sából a közszolgáltatások és a közfinanszí-
rozás folyamatban lévő átalakulása. A helyi 
önkormányzatok eltérő mértékben, 11-25 
%-os arányban adják a tagállamok bruttó 
nemzeti össztermékét (GDP), ez hazánkban 
19,25 %. A jó szabályozás kialakításához a 
helyi és regionális önkormányzatok bevoná-
sa, a központi szinttel való együttműködése 
szükséges a kölcsönös felelősség és az éssze-
rűség mentén. A szubszidiaritás e tekintetben 
is nagyon világos szerepet biztosít az önkor-
mányzatoknak. Elhangzott, hogy az Európai 
Unió kifejezetten üdvözli és várja a helyi és 
regionális önkormányzatok szerepvállalását 
az uniós szabályozások javításában, ésszerű-
sítésében, gyakorlatba való minél jobb átül-
tetésében. 

A délutáni munkacsoport-ülés tagjai is 
elsősorban a saját tagállamuk tapasztalatait 

mutatták be a központi hatalom, és a helyi/
regionális közhatóságok közötti gazdálko-
dás-kontrolláló eszközök alkalmazásának 
gyakorlatát, aktuális kihívásait ismertetve.

Fontos feladat a közkiadások átlátható-
ságának biztosítása terén az önkormányzatok 
közötti, illetve a központi szint és az alsóbb 
szintek közötti koordináció.

Külön kitért több felszólaló is a hitelfel-
vétel kérdésére. Franciaországban például 
kizárólag fejlesztésre vehetnek fel hitelt az 
önkormányzatok (ide értve a kötvénykibo-
csátást is), a költségvetés egyensúlyának 
megteremtésére nem. Nagy-Britanniában 
nem törvénnyel, hanem tárgyalások útján 
igyekeznek reformálni az önkormányzati 
finanszírozást, ami három évre előre megha-
tározná az állami támogatás összegét, ezen 
felül volna lehetőség saját bevételek kép-
zésére szintén erős állami kontroll mellett. 
(Tapasztalatról egyelőre nem tudtak beszá-
molni, lévén most indul majd az első év.) 
Finnországban „alapvető közszolgáltatási 
reform” zajlik, ennek része a közkiadások 
ellenőrzésének fejlesztése.

A magyarországi helyzetismertetésből a 
résztvevők a mostani ellenőrzési módokról 
hallhattak, valamint az e téren szóba került 
reformelképzelésekről. Ez utóbbi körben az 
elmúlt év minisztériumi vitaanyaga szolgált 
alapul, melyben az Állami Számvevőszék, a 
Kincstár, vagy a könyvvizsgáló szerepének 
erősítése, a hatékonyabb belső ellenőrzés, 
esetleg a Közigazgatási Hivatalnak felügye-
leti szerep biztosítása szerepel. 

Az önkormányzati gazdálkodás bizton-
ságának törvényi garanciájaként említettem 
az Ötv. sokat idézett rendelkezését, mi-
szerint új feladatot az Országgyűlés csak a 
hozzá rendelt forrással együtt telepíthet az 
önkormányzatokhoz, és ennek kritikájaként 
hoztam fel a működési forráshiánnyal küz-
dő kisebb és nagyobb önkormányzatok nagy 
(és egyre csak emelkedő) számát, továbbá 
az utóbbi években megnövekedett hitel és 
kötvényállományt. A kötvénykibocsátással 
kapcsolatban kérdés is hangzott el arra vo-
natkozóan, hogy a forrásaikat ily módon pót-
ló települések polgárai mennyire ismerik a 
kötvénykibocsátásról szóló döntést, és tuda-
tában vannak-e ennek következményeivel.

Mondandóm másik részében a munka-
csoport „tárgyára” tértem. Polgármestersé-
gem „nagykorúvá” válásával immár vitán 
felüli kérdés számomra, hogy a közkiadások 
ellenőrzése az önkormányzatok számára tel-
jességgel elfogadható és szükséges, hiszen 
ez biztosítja gazdálkodásunk átláthatóságát, 
és nélkülözhetetlen eleme a választók bizal-
mának. A saját döntéshozói és végrehajtói 
munkánknak lényeges kontrollja a minket 
választó és alkalmazó helyi közösség, ugyan-
akkor magunk is ugyanezt a szerepet töltjük 
be a központi állami szervek tevékenységé-
nek szemmel tartásával. Fontos azonban a 
településeknek, ki ellenőriz: a központi ál-

lami hatalom, uniós intézmény, esetleg köz-
vetlenül a választópolgár? 

A következő vetület, hogy a helyi közha-
tóságok bevonása az ellenőrzés normarend-
szerének megalkotásába sem áll ellentétben 
érdekeikkel. „A modern társadalmakban a 
legfontosabb dolog a pénz. A demokratikus 
társadalmakban ennél csak egy fontosabb 
dolog van: a közpénz.” Ennek az alapelvnek 
mentén azonban nem lehetséges különbséget 
tenni a közpénzt felhasználó szervezetek, a 
közigazgatási szintek között. Bármely köz-
kiadás teljesítésére csak a rendszer valamen-
nyi résztvevőjének azonos felelősségviselé-
se, a személyes számonkérés lehetőségének 
jogszabályban rögzített feltételei között 
kerüljön sor. A központi és helyi szinteken 
egyaránt a köz pénzét használjuk fel. Nem 
engedhető meg ezért az állami költségvetés 
egyensúlyának felborulása, a költségvetési 
törvényben rögzített hiány durva túllépé-
se, mert az a helyi közösségek pozícióját is 
rontja. Hasonlóan kelt visszatetszést állami 
beruházások költségelőirányzatának több-
szörösére duzzadása, mert ez a központi gaz-
dálkodáspolitika szakszerűségének társadal-
mi hitelét ássa alá.

Végül megemlítettem, hogy szükségünk 
van szabványokra, sztenderdekre, az azokat 
számon kérő intézményekre. Szükség volna 
uniós szintű intézményre, jogi szabályozásra 
is ennek a feladatnak az ellátásához. (Meg-
jegyzés: Az Európai Unió a fejlesztési támo-
gatások felhasználásának kontrollján túl nem 
működtet a tagállamokra kötelező közösségi 
ellenőrzési rendszert.) Nem új szervezetre 
kell viszont gondolni, hanem meglévő in-
tézmény hatáskörét kiterjesztve, vagy új jogi 
normákat alkotva a tagállamoknak kellene 
találniuk közös platformot, alávetve magu-
kat a kölcsönösen kialakított reguláknak.

A „szoba” ajtajának résén nyerhet-
tem némi bepillantást a belső világra. Nem 
mondható igazán üdítőnek ez az első be-
nyomás. Megborzongtunk például, amikor 
a román delegáció szónoka a témához elen-
gedhetetlenül hozzá tartozónak érezte annak 
hangsúlyozását, milyen elszántan ellenzik a 
régiók etnikai alapú kialakítását. 

Tanulsága ennek az útnak mégis abban 
vonható meg számomra, hogy az Unió ős-
atyáinak szellemisége semmit nem vesztett 
eredeti fontosságából. A sokszínű Európa a 
nemzetek Európája. Globális gazdaság és 
a tagállamok egymás közötti együttműkö-
désének ezernyi szálú szövedéke köt össze 
minket. A szabadságra, a partnerségre, a 
szubszidiaritásra és a szolidaritásra azonban 
elsősorban nem az egyes államok között kell 
harmóniát építeni, hanem arra a nemzeten 
belül kell minden eszközzel törekedni. 

Csak így tudunk megfelelni a közjó szol-
gálatának Európa falvaiban, városaiban, me-
gyéiben/régióiban kiteljesítve azt.  

Szabó Gellért
Szentkirály polgármestere
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GARABONCIÁS DIÁK
MIRE JÓ A BEJEGYZETT

ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT?
Bizony, beszélgetésekben időnként 

felmerül, bár még kevesen tudnak róla, 
mi is lenne az a regisztrált (magya-
rul: bejegyzett, nyilvántartott) élettársi 
kapcsolat. Ismeretes, hogy a gyakorlat-
ban, s a magyar jogrendszerben eddig 
is létezett az élettársi életközösség, 
együttélés. A jog, s a bírósági gyakorlat 
megfogalmazása szerint eddig, s jelen-
leg is akkor lehet beszélni élettársi kap-
csolatról, ha két ember házasságkötés 
nélkül, érzelmi, gazdasági közösségben 
együtt él.

A gyakorlatban mindenki tud pél-
dákat mondani változatos élettársi lét-
formákra, gyakori ez a fiatalok között, 
akik talán még nem mernek felelőssé-
get vállalni egy tartós házassághoz, de 
ugyancsak gyakori e létforma a magu-
kat egy-két rosszul befejeződött házas-
ságban „megégetett” személyek között. 
Pártolói sokszor érvelnek azzal, hogy 
ő szeretik egymást, ugyanúgy élnek, 
mint a házasok, s őket nem érdekli az a 
„bizonyos papír” - mármint a házassági 
anyakönyv.

Ellenzői gyakorta felhozzák, hogy 
e létforma kisebb felelősségvállalást 
jelent, mert könnyen, gyorsan odébb 
lehet állni egy ilyes kapcsolatból, amely 
éppen eme labilitása miatt kevesebb 
gyermek megszületését jelenti.

No, persze, nem mindig olyan kön-
nyű gyorsan és egyszerűen odébbállni 
egy élettársi kapcsolatból, hiszen a jog 
szerint az élettársak is szerezhetnek 
közös vagyont, amelynek a megosztása 
sokszor bizony igen nehéz, vad pereket 
vonhat maga után, különösen egy-két 
évtizedes együttélés után. Lényeges 
különbség még az is, hogy amíg halál-
esetnél a házastárs a törvény szerinti 
öröklésben örökösnek minősül, leszár-
mazó hiányában a teljes hagyatékot 
megörökli, leszármazó esetén pedig 
a hagyaték haszonélvezetét, addig az 
élettárs a törvény alapján nem örö-
kölhet semmit, sem hagyatékot, sem 
haszonélvezetet. 

Az is fontos különbség, hogy a 
Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 
alaptörvényünk, a házasságot védi 
és óvja, a 15. § szerint a Magyar 
Köztársaság védi a házasság és a család 
intézményét.

A házasságok esetében szokás ma 

arról szólni, hogy a házasság válságban 
van, amire azért lehetne azt válaszolni, 
hogy nem a házasság intézménye van 
válságban, hanem a mai ember, aki lát-
szatokban él, s nem a valóságban. 

Az eddigi rendszeren kíván komoly 
rést ütni a jelenlegi szociál-liberális több-
ségű Országgyűlést. 2007 végén elfo-
gadták ugyanis a 2007. évi CLXXXIV. 
számú törvényt a bejegyzett élettár-
si kapcsolatról. A törvény az eredeti 
szándék szerint 2009 januárjával lépne 
hatályba, továbbá az Országgyűléshez 
tárgyalásra most beterjesztett új Polgári 
Törvénykönyv tervezete szerint ebbe az 
új kódexbe is beillesztenék.

Több indítványozó ugyanakkor az 
Alkotmányírósághoz fordult, s kéri 
megsemmisíteni e törvényt, hivatkoz-
va arra, az az Alkotmányba ütközik. 
Remélhetőleg az Alkotmánybíróság 
még ebben az évben foglalkozhat eme 
törvénnyel. Nézzük, mi is az a dolog 
a törvényben, amely sokak szemében 
komoly támadást jelent a házasság és 
az azon alapuló, több évezredes család-
modell ellen.

A 2007. évi CLXXXIV. törvény 
szerint: „bejegyzett élettársi kapcsolat 
akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető 
előtt együttesen jelenlévő két, tizen-
nyolcadik életévét betöltött személy 
személyesen kijelenti, hogy egymással 
bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván 
élni. Az e törvényben nem szabályo-
zott kérdésekben a bejegyzett élettársi 
kapcsolatra a házasságról, a családról 
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Csjt.) házasságra 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni 
kell. A Csjt. közös gyermekké foga-
dásra és a házastársak név viselésére 
vonatkozó rendelkezései nem alkal-
mazhatóak a bejegyzett élettársakra.

A házasságra vonatkozó szabályo-
kat a bejegyzett élettársi kapcsolatra, a 
házastársra vagy házastársakra vonat-
kozó szabályokat a bejegyzett élettársra 
vagy élettársakra, az özvegyre vonat-
kozó szabályokat az elhunyt bejegyzett 
élettárs túlélő bejegyzett élettársára, az 
elvált személyre vonatkozó szabályokat 
arra a személyre, akinek bejegyzett 
élettársi kapcsolatát megszüntették, a 
házaspárra vonatkozó szabályokat a 
bejegyzett élettársakra is megfelelően 
alkalmazni kell.”

A bejegyzett élettársi kapcsolat 

megszüntethető lenne közjegyző előtt 
is, ha az élettársak azt egyezően kérik, 
nincs közös kiskorú gyermekük, a 
közös vagyonuk megosztásában pedig 
megegyeztek. Ha e feltételek nem áll-
nak fenn, úgy bíróságtól kérhetnék az 
élettársi vagyonközösség megszünteté-
sét - mint eddig is történik.

Az előbb idézett szabályokból látha-
tó, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 
csak a gyermek közös örökbefogadását 
és egymás nevének a felvételét nem 
engedné az élettársaknak, de egyebek-
ben szinte mindenben a házassággal 
megegyező jogi intézmény lenne a 
bejegyzett élettársi kapcsolat. Például 
törvényes öröklést jelentene, nyugdíj-
jogosultságot stb.

Föltehetjük a kérdést, mi az oka ezen 
törvény megalkotásának. Nyilvánvaló, 
hogy akik eddig azon okból ódzkodtak 
a házasságtól, vagy éppen közjegyző 
előtti nyilatkozattételtől, hogy nincs 
szükségük formális papírra, azok szá-
mára egy ilyen törvény ezután sem 
tenné vonzóbbá a kapcsolatuk hivatalos 
szerv általi szentesítését. Figyelemre 
méltó ugyanakkor Szetey Gábornak, a 
férfipartnerével életközösségben élő, 
volt kormánytagnak a törvény elfoga-
dása után tett nyilatkozata, miszerint ha 
a törvény hatályba lép, ő és férfipartne-
re lesznek az elsők, akik bejegyeztetik 
magukat élettársakként.

Kibújik tehát a szög a zsákból, 
látható, hogy a bejegyzett élettársi kap-
csolatról szóló törvény lényege az azo-
nos neműek jogainak a kiterjesztése, 
mert ebből a szempontból többet kínál 
az eddigi megoldásoknál. A törvény 
értelmében ugyanis két férfi vagy két 
nő is az anyakönyvvezető elé járul-
hatna a kapcsolatuknak az állam általi 
elismerést jelentő papírért, s majdnem 
házasságban élhetnének.

A jogalkotó ugyanis a házasság 
intézményéből vezette le a bejegy-
zett élettársi kapcsolat intézményét, 
ami így egy házasságszerű intézmény 
lenne. Csakhogy ez - a törvény ellen-
zői szerint - kiüresítené a házasság-
nak az Alkotmányban rögzített védel-
mét. A törvény pártolói és ellenzői 
tehát egyaránt figyelemmel várják az 
Alkotmánybíróság döntését. Figyeljünk 
és gondolkozzunk mi is.

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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SZEMELVÉNYEK
SZENT PÁL APOSTOL
LEVELEIBŐL: 1. RÉSZ

A rómaiaknak írt levél
Pál apostol befejezte keleten misszió-

ját, ezért Rómába készült, hogy folytassa 
igehirdető munkáját. Még soha nem járt 
a római közösségnél, így a levél kevés 
konkrét tanácsot tartalmaz, viszont ez 
Szent Pál egyik legizgalmasabb és teo-
lógiailag az egyik legmélyebb írása (bár 
a Szentírással ismerkedők számára nem 
egy könnyű olvasmány).

A rómaiakhoz írt levél a János-evan-
géliumot foglalja össze tömören. Miben 
áll ez az evangélium? Hogy Jézus meg-
váltotta a bűnben élő embert, és megiga-
zulttá – Jézusivá – tette.

A levél tartalmát 4 fő gondolathoz 
csoportosíthatjuk:

1. Az ember megigazulásra szorul, 
mert bűnös. A megigazulás útja pedig 
a hit Jézus Krisztusban. A levél első 
részében Pál bemutatja a pogányok és 
a zsidók vallásosságának hiányosságait. 
Ezek a bűnök igencsak hasonlóak jelen 
korunk bűneihez. Majd felveti az apos-
tol azt a kérdést, hogy a bűnös ember 
miként nyerheti el az igaz állapotot. A 
zsidók válasza erre a törvény tisztelete, 
az annak megfelelő élet. Pál viszont 
abból indul ki, hogy a törvényt az emberi 
gyengeség miatt senki sem tudja tökéle-
tesen betartani, így a megigazulás csak 
Jézus megváltása árán lehetséges. Az 
ember tehát nem a cselekedetei vagy 
a törvény alapján, hanem a hit alapján 
igazul meg. Példa erre Ábrahám, aki 
nem ismerte még a mózesi törvényeket, 
de hitt Isten ígéreteiben. Róm 4,19-22: 
„Nem gyengült meg a hite, bár majdnem 
százesztendős volt, nem gondolt élet-
erejét vesztett testére, sem Sára elapadt 
méhére. Nem kételkedett hitetlenül Isten 
ígéretében, hanem erőt merített hitéből, 
és magasztalta az Istent, meg volt győ-
ződve, hogy elég hatalmas ígéretének 
teljesítésére. Ez szolgált megigazulásá-
ra.”

2. A megigazulás gyümölcsei: Ez 
a gondolatsor egy hálaadás Isten meg-

váltó szeretetéért. Hiszen a világban 
elhatalmasodott a bűn, de Jézus révén 
túláradt a kegyelem. Krisztus megvál-
tása nagyobb értékű és hatású, mint haj-
danán Ádám bűne. Róm 5,17 „Mert ha 
egynek bűnbeesése következtében egy 
miatt uralomra jutott a halál, mennyivel 
inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus 
által az életben azok, akik a kegyelem és 
megigazulás bőséges ajándékát kapják.” 
Közben Pál felvet egy teljesen emberi 
érzést: „szeretné tenni a jót, de mégis a 
rosszat teszi. A lelke tudja, mit kellene 
tennie, de a teste gyenge azt tenni”. A 
megváltás épp abban hatalmas az ember 
számára, hogy Jézus a tetteinktől függet-
lenül meghalt értünk. És általa mindig 
újrakezdhetjük a jót. Róm 8,10 „Ha 
Krisztus bennetek van, jóllehet a test a 
bűn miatt halott, a lélek a megigazulás 
következtében él.”

3. A zsidó nép és az evangélium: 
Harmadik témaként Pál megpróbálja 
tisztázni zsidó származású lévén a zsi-
dókhoz való viszonyát. Foglalkozik a 
kiválasztott nép, a zsidóság szerepével. 
Hiszen ők -bár kiválasztottak- nem hisz-
nek Jézusban. De Isten nem vetette el 
emiatt végleg őket, hiszen ószövetségi 
ígéretei nekik szóltak. Ha most ellen is 
állnak az evangéliumnak, elzárkózásuk 
nem végleges, Krisztushoz fognak térni. 
Róm 11,23-24 „S ők (a zsidók) is beol-
tatnak, ha nem maradnak meg hitetlen-
ségükben, mert Istennek van hatalma, 
hogy újra beoltsa őket. Ha téged ugyanis 
levágtak a természetes vad olajfáról, 
s a természet rendjén felülemelkedve 
beoltottak a nemes olajfába, mennyivel 
inkább beoltják majd azokat saját olaj-
fájukba, akik természet szerint is oda 
valók.”

4. Erkölcsi kötelességek: Ebben a 
szakaszban a keresztények mindennapi 
életéhez ad tanácsokat Pál apostol. Róm 
12, 9-21 „Szeressetek tettetés nélkül, 
irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a 
jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek 
gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadás-
ban előzzétek meg egymást. A buzgó-
ságban ne lankadjatok, legyetek tüzes 
lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A 
reményben legyetek derűsek, a nyo-

morúságban béketűrők, az imádságban 
állhatatosak. Segítsetek a szenteken, 
ha szükségben vannak, gyakoroljátok 
a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőite-
ket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azok-
kal, akik örülnek, örüljetek, s a sírók-
kal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne 
legyetek fennhéjázók, hanem alkal-
mazkodjatok az egyszerű emberekhez. 
Ne legyetek magatokkal eltelve. Ros-
szért rosszat senkinek ne fizessetek. 
Törekedjetek arra, ami jó minden ember 
szemében. Amennyire rajtatok áll, élje-
tek mindenkivel békességben. Ne szol-
gáltassatok magatoknak igazságot, sze-
retteim, hanem hagyjatok teret az Isten 
haragjának, hiszen írva van: "Enyém a 
bosszú, én majd megfizetek" - mondja 
az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki 
enni, ha szomjazik, adj neki inni ... Ne 
engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább 
te győzd le a rosszat jóval.”

 
Hírek a Plébánia életéből
Rózsafüzéres litánia: A rózsafü-

zér hónapjában minden este szeretettel 
várjuk a Kedves Híveket litániára. Az 
imaórák minden nap 17 órakor kezdőd-
nek, kivéve a szombati napokat, amikor 
17:30 a kezdési időpont. Nézzünk kicsit 
magunkba és imádkozzunk jelen törté-
nelmünk kedvező alakulásáért!

Síremlékek benedikálása: Kérjük, 
hogy aki Mindenszentek ünnepén szeret-
teinek síremlékét szeretné megáldatni, 
szándékát mielőbb jelezze.

Kalendárium:
2008. október 15. – november 15.

Október 18.: Szent Lukács evangélista.
Október 23.: Nemzeti Ünnep.
Október 28.: Szent Simon és Júdás Tádé 
apostolok.
November 1.: MINDENSZENTEK 
ÜNNEPE, a szentmisék 8:00 és 17:00 
órakor kezdődnek.
November 2.: Halottak Napja, a szent-
misék 8:00, 10:30 és 17:00 órakor kez-
dődnek.
November 5. Szent Imre herceg.
November 13. Magyar szentek és bol-
dogok .

KATOLIKUS ÉLET
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Bizony, szőlőtaposó október hónapunk 
két jeles napot is felsorol a kalendárium-
ban: a missziói vasárnapot, október 26-án 
és a reformáció emlékünnepét október 31-
én. A misszió az anyaszentegyháznak adott 
azon jézusi parancs megvalósítása, amely a 
Jézus Krisztusban való hit megvallására, és 
az ő tanításának terjesztésére szólított fel. 
Rövidebben a missziót küldetésből fakadó 
szolgálatnak lehet nevezni.   

A Magyarországi Református Egyházunk 
1995-ben egyházi törvényt fogadott el a 
missziói tevékenységéről, azzal a szándék-
kal, hogy a missziói munkát törvényesen 
szabályozott, kiemelt feladatának tekinti.  

A törvény számbaveszi azon bibliai igé-
ket, melyeken a missziói szemlélet nyug-
szik: Nem haszontalan ezeket felidéznünk 
nekünk sem. „Nekem adatott minden hata-
lom mennyen és földön. Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt. 
28,18-19.) „Nem tehetjük, hogy ne mondjuk 
el azt, amit láttunk és hallottunk.” (ApCsel 
4,20.) „Eszetekbe juttatom testvéreim, az 
evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, 
amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is 
maradtatok.” (1Kor 15,1.) „Ahogy engem 
elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” 
(Jn 20,21.) „Aki azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság ismeretére 
eljusson.” (1Tim 2,4) 

A törvény bevezetője szerint a meg-
alkotásával az egyházunk vallást tesz a 
Szentháromság Istenbe vetett hitéről, s 
leszögezi, hogy az egyház által végzett 
misszió ezért az Atyától eredően, a Fiú 
iránti engedelmességben, a Szentlélek hatal-
mával történik: „Református hitünk szerint 
a misszió az Isten kegyelmi kiválasztásá-
nak gyakorlati megvalósulása. Az egyház 
mintegy közhírré teszi az evangéliumot, , 
hogy akik üdvösségre választattak, de még 
nem hallották meg az életet mentő jó hírt, 
végre meghallják: »a hit tehát hallásból van, 
a hallás pedig a Krisztus beszéde által.«” 
(Róm 10,17) Kijelenti a törvény: „A misszió 
ezért Krisztusnak, az Ő egyházának - és 
benne Krisztus Magyarországi Református 
Egyházának - az a szüntelen fáradozása, 
amely által az Ő gyülekezeteibe akarja gyűj-
teni Isten választottait.” (Heidelbergi Káté 
54. kérdés-felelet).  

A törvény megfogalmazza, hogy 

az egyházunk eme, küldetésből faka-
dó szolgálatát személyválogatás nélkül 
végzi minden emberért: a gyülekezeti 
misszió keretében azokért, akik hallot-
tak Krisztusról, de mg nem fogadták 
be a Krisztust, a belmisszió keretében 
azokért, akik az egyháztól elidegened-
tek, illetve elszakadtak; és a külmisszió 
keretében azokért, akik még soha nem 
hallottak a Krisztusban minden ember 
számára megjelent üdvözítő kegyelem-
ről. Mindannyiunk szívére helyezi azt a 
parancsot, hogy a missziói munkában az 
egyház minden tagjának feladata, hogy 
élőszóval, hitből fakadó cselekedetekkel, 
valamint példaadó élettel tanúskodjék a 
Jézus Krisztusban megjelent üdvösség-
ről.

E felhívás számvetésre kell, hogy 
késztessen bennünket. Nyilvánvaló, hogy 
Krisztusba vetett hitünk, megtérésünk sze-
mélyes elhatározást, egyedi döntést igényel. 
Üdvözülésünkhöz nem elegendő az, ha a 
nagyszüleink, szüleink istenfélő, templomos, 
hitvalló emberek voltak, nekünk magunknak 
is meg kell hoznunk e döntést. S ha a dön-
tést meghoztuk, s leborultunk Megváltónk 
előtt, s elkértük a Szentlelket, akkor nem 
tehetjük azt sem, hogy takargatjuk hitünket. 
De hogyan állunk az élőszóbeli bizonyság-
tétellel? A hitből fakadó cselekedetekkel? A 
példaadó élettel? 

Mindezekre lesz erőnk, bátorságunk, 
ha kérjük Istentől a Szentlelkének áldásait, 
kegyelmi ajándékait! Ne feledjük Isten min-
dig csak egy imádságnyira van tőlünk!   

Ebből az egyszerű, ám lényeges és sors-
döntő felismerésből született meg maga a 
reformáció. Akkor, amikor Luther Márton, 
az ágoston-rendi szerzetes felismerte azt, 
hogy az üdvözüléshez nincs szükség hatal-
mas egyházszervezetre, külön papi rendre, 
közvetítésre ember és Isten között, nem 
kellenek pénzért árusított búcsúcédulák; 
hanem hit által, Isten üdvözítő kegyelmével, 
a Szentírásban leírt evangéliumok alapján 
minden ember üdvözülhet. „Itt állok és nem 
tehetek másként” - mondotta azon a német 
birodalmi gyűlésen, ahol meghallgatták őt.  

Luther tehát a lényegesre tapintott rá: 
a keresztyénség a legegyszerűbb, egyben a 
legnagyszerűbb vallás, mert megtérés és a 
Szentlélek által üdvözülhetünk, viszont a 

Szentlélek mindenhez adhat erőt számunkra. 
A reformáció lényege, üzenete ennyi, de ez 
ma is, nekünk is szól, üzen, hív.  

A Szentlélek erejével még az üldöztetést, 
a megvetést, a hátratételt is elviselhetjük, 
mert bizony, a világ sokszor - szinte mindig 
- nem akarja elfogadni Krisztus tanítását. 
Már Pál apostol felhívta erre a figyelmün-
ket: „De mindazokat, akik kegyesen akar-
nak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni 
fogják.” (2Tim 3,12) Jól ismerjük a világ-
történelemből és a magyar történelemből, 
egészen az utóbbi időkig az üldöztetéseket. 
Ma persze, már nem oroszlánok és gladiáto-
rok elé vetnek bennünket, ó, nem, hanem az 
államosítás során a bevételeitől megfosztott 
magyarországi egyházak számára az állam 
egyre kevesebb pénzt ad, hátha éhen halnak 
a történelmi egyházak.  

Ismerjük fel mi is a lényeget, a dolgok 
velejét. Ne a kegyesség látszatával törőd-
jünk, hanem az egyedül üdvözítővel. A 
kegyesség látszata ugyanis ma hatalmas 
erőkkel, csábítással, óriási csillogással-vil-
logással, tartalmatlan feltűnni vágyással 
igyekszik elvonni figyelmünket Krisztusról. 
A kegyesség látszatának megőrzőiről, s 
annak erejét megtagadókról már Pál apostol 
is tanított: „Az emberek ugyanis önzők, 
pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, 
istenkáromlók, szüleikkel szemben enge-
detlenek, hálátlanok, szentségtelenek; sze-
retlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek féktelenek, jóra nem hajlan-
dók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, 
akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az 
Istent.” (2Tim 3, 2-4) 

Mi azért kerüljük el ezeket a magatar-
tásokat, cselekedeteket. Forgassuk október-
ben, a reformáció hónapjában még inkább 
a Bibliát, mert jól tudjuk: „A teljes Írás 
Istentől ihletett, s hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre, hogy tökéletes legyen az 
Isten embere, minden jó cselekedetre felké-
szített.” (2Tim 3, 16-17) „Jövel Szentlélek 
Isten, töltsd be szíveinket épen!”

HÍVOGATÓ!!! HÍVOGATÓ!!! 
Októberben is minden vasárnap 10 óra-

kor istentiszteletre hív a harang, a gyer-
mekeknek ugyanakkor gyermek-istentiszte-
lettel. Egyéb eseményeikről, alkalmainkról 
figyeljék a hirdetéseket.  

Áldás, békesség minden kedves 
Olvasónknak!              Kenyeres Tibor

REFORMÁTUS ÉLET

Látszat és valóság
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Szüreti felvonuláS 2008. Szeptember 13.
Az égiek megkíméltek a felvonulókat az 

esőtől. Tudtunk örülni a 15 CO-os hőmér-
sékletnek, és a metsző szélnek. A finom 
ebéd után útnak indult a hosszú lovas kocsi 
sor vidám emberekkel, hogy igazi szüreti 
hangulatot keltsenek. A felvonulásról köz-
lünk képeket, egyben megköszönjük min-
den résztvevőnek, településünk lakosainak, 
és vendégeknek a segítséget.

(További képeket láthatnak a Szentkirályi 
Általános Iskola honlapján. http://iskola.
szentkiraly.hu) A fotókat Szutorné Marian, 
és Benkovics Tibor készítette. 

Szüreti mulatság főbírója és főbíró asszonya.

A kisbíró és "segédje".

Egy kis pihenő.

Vidám pillanatok és vidám gyerekek.
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harmadikosok családi napja: szeptember 28.
Új helyszínt fedeztünk fel családi napunk lebonyolítá-

sára. Kocsér határában  a MASZUCSI tanya mindannyiunk 
számára igazi ÉLMÉNY volt!

A sok esős, borongós, hideg őszi nap után szeptember 
28-án, nagy örömünkre még a nap is kisütött! Több mint 
hetvenen indultunk a tanyára, ahol Marika néni ( a tanya 
gazdasszonya) nagy szeretettel fogadott minket. A gyere-
kek azonnal felfedezőútra indultak. Pillanatok alatt birtokba 
vették az egész udvart és annak környékét. Fáradhatatlanul 
ugráltak, szaladgáltak, csúsztak-másztak a játszópark esz-
közein. Óriási sikere volt a lakókocsinak. A tanya udvara is 
tele volt felfedezésre váró dolgokkal: fából faragott szob-
rok, gémeskút, köcsögfa, bagoly, időjárásjósló eszköz, stb. 
Megismerhettünk régi mezőgazdasági és egyéb használati 
tárgyakat is. Nagy élmény volt, hogy ezek egy részét, pél-
dául a szövőszéket , használatba is vehettük. Kacsák, libák, 
tyúkok, pulykák és egyéb kisállatok közül talán a selyem-
tyúk volt a legnépszerűbb. Lenyűgöző volt a vaddisznó-ki-
nézetű „malacka” is. No és persze a kecskefejés! Voltak, 
akik erdei sétára indultak, voltak, akik titkos utakon jártak, 
és rókavárat is találtak. Nagyon nagy öröm volt a szülői 
meglepetés, amikor ugyanis megérkezett a lovashintó, mely 
szinte megállás nélkül szállította az utasokat. A bátrabbak 
még lovagolhattak is. Mindeközben a szülők készítették 
a finom ebédet, amely pillanatok alatt el is fogyott. Aztán 
újult erővel továbbfolytatódott a játék. Nagy csatákat vív-
tunk  a számháborúban, melynek jutalma egy finom csoki-
torta volt. Többen homokvárépítésben remekeltek. Együtt 
játszott szülő, gyerek, de persze beszélgetésre, sőt még egy 
kis őszi napozásra is jutott idő. Estefelé a tűzrakóhely köré 
ülve közösen énekelgettünk, melyet igazán hangulatossá 
tett a gitár hangja.

Bizony nem volt könnyű a búcsúzás, mondhatni, hogy: 
„De este szomorú, a hazafelé út!” Azt hiszem, ez teljesen 
érthető! Fel a fejjel! Folytatás következik…

Takácsné Kis Márta osztályfőnök

Repül a szoknya.Kezdődik a táncbemutató.
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Siklóernyőzés Szentkirályon

Bizonyára községünk lakossága felfigyelt a sok színes 
siklóernyőre Szentkirály egén az utóbbi 1-2 évben. Ezúttal 
fogadják szeretettel bemutatkozó ismertetőnket.

A siklóernyőzés kb. 20 éve indult Franciaországból. 
Akkoriban még ejtőernyőkkel, pontosabban paplanernyők-
kel repültek le a vállalkozó kedvű hegymászók a meredek 
hegyoldalakról. Az évek során a paplanernyőkből kifejlesz-
tették a mai siklóernyőket, a jobb teljesítmény érdekében 
továbbfejlesztették őket, megnövelték az ernyő felületét és 
szélességét. A siklóernyő és az ejtőernyő között az a kü-
lönbség, hogy az ejtőernyővel repülőgépből ugranak ki, a 
siklóernyővel pedig hegytetőről, csörlő segítségével vagy 
háti motor segítségével emelkednek a magasba.  

Mivel Szentkirály közelében nincsenek hegyek és dom-
bok, így a siklóernyőzés motoros válfaját űzzük. Lényege, 
hogy a pilóta a hátára felvett motorral és az ernyő segítségé-
vel sík terepről is képes a levegőbe emelkedni. Előnye, hogy 
nem kell elutazni a hegyekbe, a felszálláshoz elegendő egy 
focipálya méretű terület. A felszerelés tárolásához nem kell 
hangár, elfér otthon a lakásban is. Személykocsiba is kön-
nyedén befér. A starthelyen pár perc alatt összeszerelhető. A 
motor hengerűrtartalma 80-300 köbcentiméter közötti, telje-
sítménye 14-25 lóerő, a háti motor súlya 20-25 kg, a sikló-
ernyő súlya mindössze 5-7 kg. A repülő eszköz fogyasztása 
óránként 3-4 liter, így teli tankkal akár 3 órát és 100 km-t 
is repülhet a pilóta. A motoros ernyő sebessége 30-60 km/h 
között van. A magasságot növelni gázadással, csökkenteni 
pedig gázelvétellel lehet. A siklóernyőt a bal és jobb oldali 
kormányzsinórok meghúzásával lehetséges. Tehát pl. ha a 
pilóta a bal fékzsinórt meghúzza, akkor a siklóernyő balra 
fordul. Felszállás előtt az ernyőt pontosan széllel szembe ki 
kell teríteni, majd egy gyors futással felhúzni a fejünk fölé. 
Ezután jön a felszállás előtti gyorsítás. Teljes gázzal és nagy 
futással igyekezni kell elérni a felszálló sebességet, ami a 
siklóernyőnél kb 15-20 km/h. Ha van egy kis szembeszél, 
akkor néhány lépésből felszállhatunk. A motoros siklóernyő 
nagyszerű előnye, hogy ameddig a benzin ki nem fogy, addig 
repülhetünk, megtehetünk akár 50-100 km-t, feltéve, ha köz-
ben nem történik valamilyen műszaki meghibásodás. A sik-
lóernyő érzékeny a szélre és a légmozgásokra, ezért főként a 
nyugodt reggeli vagy késő délutáni órákban repülünk.  

Motoros siklóernyő vezetéséhez is tanfolyamot kell el-
végezni. A tanfolyam során hatóság által előírt, a kiképzési 
tematikában rögzített repülési feladatokat, valamint elmé-
leti vizsgát is kell tenni. A képzés időtartama kb. 3-6 hó-
nap időjárástól és szabadidőtől függően. A növendékek és 
a végzett pilóták is klub keretén belül repülnek. Mi a Kecs-
keméti Siklóernyős Egyesület tagjai vagyunk. Évente, télen 
tartunk egy mentőernyő használat kiképzési és áthajtogatási 
napot is. 

A sikeres siklóernyős tanfolyam végeztével a pilóta 
hazai és nemzetközi pilóta jogosítványt kap, amivel akár 
külföldön is repülhet. Szentkirályon is folyik oktatás a falu 
közelében lévő legelőn. Évente néhány ember szerez pi-
lóta jogosítványt. Gyakran végzünk kiképző repüléseket, 
amelyhez a kecskeméti repülőtér engedélye is szükséges, 
hiszen az ő légterüket használjuk. Siklóernyővel lakott te-
rület felett 300 m magasság alatt repülni nem engedélyezett, 
igyekszünk betartani a szabályokat. 

Természetesen létezik a motoros siklóernyőnek két-
személyes, úgynevezett tandem változata is. Aki szeretné 
kipróbálni az alábbi telefonszámon jelentkezhet: 70/335-
2365.

Balázs Róbert
siklóernyős oktató
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Az idén is óriási mennyiségű, kb. 13 tonnányi papírt gyűj-
töttek iskolásaink. Természetesen mindez a szülők és közsé-
günk lakóinak segítségével történt. A munkából mindenki ki-
vette a részét, és a napsütéses idő is segítségünkre volt.

Az alsó tagozatosok közül a legtöbb papírt a 3. osztályo-

sok, a felsősök közül pedig a 8. osztályosok gyűjtöttek. A tor-
taszelet természetesen minden papírgyűjtőnek jár az iskolában 
most is, és az bizony közel 200 darab sütemény!

Az idei gyűjtés fáradalmait már kipihentük, de lesz papír-
gyűjtés jövő szeptemberben is, lehet otthon gyűjteni a papírt!

Ha szeptember, akkor papírgyűjtés!

KÖZÚTI ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM
INDUL AZ ISKOLÁBAN

A CSERS Ifjúsági Rendezvényszervező Iroda 
indítja a 3x2 óra tanfolyamot, melynek elő-
nyei: - csak 4000.- Ft/fő tanfolyamdíj
 - szakképzett előadók
 - ingyenes tananyag.
A jogosítvány megszerzéséhez szükséges a 
Közúti Elsősegélynyújtó vizsga! Jelentkezzen 
a tanfolyamra a 76/445-040-es vagy a 70/953-
7173-as telefonszámon!

Kirándultunk és tanultunk
Az ősz eddigi legszebb napján, szeptember 30-án, ragyogó 

napsütésben kirándult az általános iskola felső tagozata Bu-
dapestre. Két úticélunk volt: a Magyar Nemzeti Bank Láto-
gatóközpontja és a Néprajzi Múzeum, de már a vonatozás is 
élményszámba ment gyerekeink számára. A Nemzeti Bankban 
előadást hallgatunk meg a közös európai fizetőeszközről, saját 
pénzt vertünk és nyomtunk, kiállítást néztünk meg a pénz tör-
ténetéről. Mindezt gyönyörű környezetben!

A Néprajzi Múzeum kiállítástermeiben a régi használati 
tárgyakat, szobabelsőket, ruhákat, régi fotókat nézegetve bíz-
hatunk abban, hogy a gyerekek megértik: őseink sem voltak 
rosszabbak, mint mi vagyunk, de jobbak sem. Egyszerűen 
csak emberek voltak. Születtek, dolgoztak, szerelmesek let-
tek, házasodtak, boldogok voltak, olykor boldogtalanok, végül 
meghaltak és gyászolták őket. A paraszti életnek ezt a teljessé-
gét mutatja be a Néprajzi Múzeum kiállítása – a népi gyerek-
játékoktól a halotti szemfedőig.

A múzeumban ugyanakkor egy másik érdekes kiállítást is 
megnéztünk. Címe: Másik. Ez a modern kiállítás szembesített 
bennünket azzal az egyszerű ténnyel, hogy még nekünk más 
kultúrák idegenek és szokatlanok, addig mások számára a mi 
kultúránk az. Sokat tanulhattunk tehát ezen a napon a látottak-
ból és hallottakból. Ez a kirándulás tehát igazán „tanulmányi” 
volt nemcsak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is.

K. A. Zs.

Kenyeret sütöttünk! 

Első és második osztályos tanulóink a Lakiteleki Népfő-
iskolára látogattak, ahol a  kenyérsütés mozzanataival ismer-
kedtek meg. Azután pedig jöhetett a kóstolás. Köszönjük a 
meghívást!



Hátrányos helyzetűek foglalkoztatá-
sát ösztönző járulékkedvezmények START 
KÁRTYA 2005. október 1-jétől került beve-
zetésre a START-program, amely a pályakez-
dő fiatalok foglalkoztatását ösztönzi – START 
kártya. 2007. július 1-től kibővült azon fog-
lalkoztatottak köre, akik után a munkáltatók 
kedvezményben részesülhetnek, megjelent a 
START PLUSZ és START EXTRA kártya. A 
munkáltató a járulékkedvezményt akkor ér-
vényesítheti, ha a munkavállaló rendelkezik 
érvényes START kártyával.

START PLUSZ KÁRTYA 
Kedvezményezettek köre: Az a személy, 

aki a gyermekgondozási segély (gyes), a 
gyermekgondozási díj (gyed), a gyermekne-
velési támogatás (gyet), valamint ápolási díj 
folyósításnak megszűnését követő egy éven 

belül (365 nap) kíván foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyer-
mek egy éves korának betöltését követően, a 
gyermek után igénybe vett gyes folyósítása 
mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem 
áll. 

START EXTRA KÁRTYA 
Kedvezményezettek köre: Munkaerőpi-

acon halmozottan hátrányos helyzetben lévő 
tartósan álláskereső, ha a) az 50. életévét be-
töltötte, vagy b) életkorra való tekintett nél-
kül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik.

 A START-kártya, valamint START 
PLUSZ kártya tulajdonosa, ha a kártya érvé-
nyességi idején belül, START EXTRA kár-
tyára válik jogosulttá. 

Tartósan álláskereső, az a személy, akit 
az állami foglalkoztatási szerv a START-
PLUSZ kártya igénylésének időpontját meg-
előző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, 
pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon 
belül legalább 6 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott. 

A START PLUSZ vagy START EXTRA 
kártya kiváltásához szükséges a tartós állás-
keresői állapot igazolása. A tartósan álláske-
resői státuszt a regionális munkaügyi köz-
pontok kirendeltségei Hatósági bizonyítvány 
kiadásával igazolják. 

További felvilágosításért – hol lehet és 
mikor érdemes kiváltani, milyen mértékű 
kedvezményekkel jár, stb. - keresse kiren-
deltségünket! 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Tiszakécskei Kirendeltsége, Tiszakécs-
ke, Béke u. 116. Tel: 441-286, 30-695-1371
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Népmese Napja
Benedek Elek 1859. szeptember 

30-án született. Ezt a napot a Magyar 
Olvasótársaság a Népmese napjává 
nyilvánította. Ezen a napon országszer-
te megemlékeztek a magyar népmese 
gyöngyszemeiről. A szentkirályi iskola 
idén először csatlakozott ehhez a nap-
hoz.

Délelőtt minden alsósnak kinyílt a 
mesetarisznya egy mese erejéig. Dél-
után a könyvtárban Magyar népmesék 
rajzfilmváltozataiból csemegézhettek 
az érdeklődők a Nava oldalán. Később 
vetélkedőn vehettek részt a gyerekek.

Benedek Elek három meséje alapján 
kaptak feladatokat. Ezek során monda-
tokat, képeket kellett válogatniuk; me-
sékről írt állításokról kellett eldönteniük, 
hogy azok igazak-e; mesecímeket kellett 
betűrendbe rakni; mese címekkel domi-

nózni; képkirakózni és kincset vadászni.
A gyerekek jó hangulatban, nagyon 

ügyesen és lelkesen oldották meg az 
egyes feladatokat. Mivel vetélkedőről 
volt a szó a végén egy rangsor is szüle-
tett az egyes csapatok között, de jutalmat 
egyformán kapott mindenki.

Csapatok eredményei: 1. Rada Adri-
enn, Ádám Patrik, Lángos Zsolt és Szutor 

Kristóf. 2. Gyenes Meláni, Énekes Krisz-
tián, Steklács Máté és Takács István. 3. 
Szabó Lili, Valkai Barbara, Steklács Já-
nos és Farkas Norbert. 4. Péntek Laura, 
Prikkel Levente és Siller Attila.

Gyerekeket és felnőtteket is arra bíz-
tatom, hogy rendszeresen olvassák a ma-
gyar népmeséket.

A nyertes csapat.

Családi nap az óvodában
Hagyományainkhoz híven az idén 

is, szeptember 27-én megren-
deztük az ovis családi napot. 
A szervezést már a nyáron el-
kezdtük, így a kiszemelt dátu-
mot az év eleji szülőin ismer-
tettük a szülőkkel. Talán ennek 
is köszönhető, hogy minden 
csoportból 85% feletti volt 
a részvétel. Reggel 9 órakor 
kezdtünk. A gyerekek három 
nagyon izgalmas ugróvárat ve-
hettek birtokba. Kürtőskalác-
csal csillapíthatta éhségét az, 
aki nem tudta kivárni az ebé-
det. Csoportonként a „szakács-
nak felkért” anyukák, és apukák nagy 

kedvvel, lelkesedéssel álltak neki saját 

csoportjuk ebédjének elkészítéséhez. 

Különböző mérető bográcsokban készül-
tek a finomabbnál, finomabb 
ételek, Ebéd időben egyre több 
érdekes, és látványos „állatka” 
bukkant elő a gyerekek között. 
Nagyon népszerű volt az arc-
festés, nem is beszélve a lufiból 
készült figurákról. Ebéd után, 
jókedvű beszélgetés közben ös-
szepakolt kicsi és nagy. Remél-
jük, hogy jövőre is hasonló jó 
hangulatú családi napot sikerül 
szerveznünk. Mindenkinek kö-
szönjük, hogy megjelenésükkel 
széppé, és emlékezetessé tették 
azt a napot.

Óvó nénik 

Munkáltatók, álláskeresők figyelmébe!
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Aszalt szilvás csokitorta
Hozzávalók: 25 dkg magozott aszalt 

szilva, 4 evőkanál jóféle konyak, 2,5 dkg 
keserű kakaópor, 10 dkg étcsokoládé, 5 
dkg vaj, 17,5 dkg kristálycukor, 1 dl víz, 4 
tojásfehérje, 8,5 dkg finomliszt, 1 csapott 
kiskanál őrölt fahéj. A forma kikenéséhez 2 dkg vaj.

Az aszalt szilvát a konyakkal meglocsoljuk, össze-
forgatjuk, és félretesszük, amíg a torta tésztáját elké-
szítjük. A kakaót, a darabokra tördelt csokoládét, a 
vajat és 14 deka cukrot egy lábasba rakjuk. A vizet 
ráöntjük, és kis lángon, kevergetve addig melegítjük 
a masszát, amíg minden felolvad benne, krémszerű 
lesz. A tűzről lehúzzuk, és megvárjuk, amíg kihűl. 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a 
maradék (3,5 dkg) cukrot is hozzáadjuk. A lisztet a 
fahéjjal összeforgatjuk, óvatos mozdulatokkal, hogy 
ne törjük, a tojáshabba keverjük. Ezután a csokoládés 
masszához adjuk. Egy 26 centi átmérőjű, alacsony 
peremű tortaformát kivajazunk, majd a csokoládés 
tésztát belesimítjuk. A konyakos szilvát rárakosgatjuk, 
ha maradt volna a tálban konyak, azt is rálocsoljuk. 
Előmelegített sütőben, jó közepes lánggal kb. 30 perc 
alatt megsütjük. Ez a recept kitűnő lehetőség arra, 
hogy a maradék tojásfehérjét elhasználjuk..

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

ANYAKöNYVI HÍREK
Elhunyt: Németh Antalné élt 82 évet.

Az év második legszebb hónapja a szeptember, 
legalább is az szokott lenni. Az idén inkább egy bolon-
dos áprilisnak felelt meg. Forró, igazi nyári napokkal 
kezdődött a hónap, mely eltartott egészen 10-ig. Meleg 
rekord dőlt meg Szegeden. Ezekben a napokban nem 
volt ritka a 35 C fok sem. Ebben a forróságban a fecs-
kék, a gyurgyalagok nagy csapatokban gyülekeztek, és 
mindenfelé lehetett látni vonuló csapataikat. Érezték a 
közeledő, meteorológusok által előre jelzett igen hűvös, 
csapadékos időt. Gyorsan váltott az idő, a meleg után. 
a hőmérséklet rohamosan csökkenni kezdett, úgy, hogy 
már 15-e körül a nappali hőmérséklet alig haladta meg 
a 10 C fokot. A hűvös levegővel jelentős csapadék 
hullott, részben pótolva a hiányt. Sajnos az itt rekedt 
fecskékből sok elpusztult a repülő rovarok hiánya miatt. 
A hónap hátralevő része szinte végig hűvös volt, és csak 
30-án volt igazi szép őszi idő. Érdekes, hogy ez már a 
második hűvös szeptember. Az elmúlt évi végig igen 
hűvös volt. Ami viszont kedvező volt, nem volt dér, 
így zöldek maradtak a fagyérzékeny növények A hónap 
vége felé megjelentek az északról érkező darvak, hogy 
legelő területet keressenek. Egyébként hazánkban rend-
szeres fészkelő volt. A „modernizáció” következtében 
északabbra költöztek fészket rakni. A daru táplálék igé-
nye a libáéhoz hasonló, csak jobban válogat. 

Csapadék viszonyok: 7-én 1,7 mm, 8-án 6,5 mm, 
11-én 0,8 mm, 14-én 18,2 mm, 15-én 9,2 mm, 16-án 
3,3 mm 19-én 0,8 mm, 20-án 3,2 mm, 24-én 0,8 mm. 
Összesen: 44,5 mm./ Érdekes, hogy Afrika egyes része-
in az éves csapadék ennyi, ennek ellenére ott is élnek 
emberek, természet közeli életmóddal.  A sokévi átlag: 
34 mm.

V. F.

Szeptember időjárása

Régen várt felújítást kapott az Alkotmány út. Október 
24-én munkagépek szállták meg az igen tönkre ment bur-
kolatú utcát. Portalanították, forró bitumennal öntötték le, 
majd következett az aszfalt terítőgép, és nyomában az út-
hengerek. Teherautók hordták az anyagot. 

A gépeket emberek irányították, vették körül. Az utca 
gyerekei is örültek a nem mindennapi látványnak. A munkát 
a VAKOND Kft végezte. A teljes bekerülési költség 9,466 
millió Ft. A saját erő 3,976 millió, míg pályázaton „nyer-
tünk” 5,490 millió Ft-ot. A felújított út hossza 479 m. Most 
már lehet görkorizni, gördeszkázni, no meg persze szágul-
dozni a sima úttesten, községünk „leggyerekesebb” utcájá-
ban. Vigyázzunk hát a gyerekekre, és persze egymásra is. 
További utcák is kaptak némi karba tartást. Az útpadkán 
felhalmozódott fölösleges földet, törmeléket szedték fel és 
szállították el, hogy a csapadék víz utat találjon magának. 
Ennek a munkának költsége jelenleg nem ismert.

V.F.

  MEGúJULT AZ ALKOTMÁNY UTCA



* 5 db építési telek eladó. 
Érdeklődni: 30/528-8662-es tele-
fonszámon. 

* Eladó: sublót, asztal, székek, 
konyhaszekrény. Érdeklődni: 
76/477-455-ös telefonszámon, 
este 7 után. 

* Eladó: kétszemélyes reka-
mié 10.000 Ft, 2 db forgós fotel 
darabonként 5.000 Ft, hatsze-
mélyes étkező asztal 3.000 Ft, 
olajradiátor, gázpalack, 51 cm-es 
képátmérőjű, távirányítós színes 
tv 10.000 Ft, előszobafal 1.000 
Ft, 2x3-as szőnyeg. Érdeklődni: 
76/476-186

* Eladó nagyon jó állapotban 
lévő, többfunkciós, téliesíthető 
babakocsi, kiságy pelenkázóval, 
és egy bébihordozó autóülés. 
Érdeklődni: 30/605-8483 

Móricka először jár az állatkertben.
Tessék mondani, - kérdezi a gondozót – 
miért van púp a teve hátán?
A gondozó gondolkodik, de nem jut eszébe 
semmi.
- Mire jó az a púp? - erősködik Móricka 
- A gondozó töri a fejét, de még most sincs 
válasz.
- Mi haszna van belőle a tevének? - 
Erősködik tovább Móricka.
A gondozó elunja a folytonos kérdezőskö-
dést, és kissé ingerülten válaszol: - Ha nem 
lenne rajta púp, senki nem fizetne azért, 
hogy láthassa. Na ezért van rajta a púp!

* * *
Korán reggel egy autó beragad az ország-
út közepén egy sáros gödörbe. Arra jön 
egy gazda lovaskocsijával, és megszólítja 
a sofőrt: Látom elakadt. Várjon, majd én 
segítek.
Kivontatja az autót, a vezető hálából ad 
neki egy ezrest. A gazda megköszöni, és 
elégedetten elteszi. Tegnap este óta maga a 
huszadik akit kihúztam, mondja. 
Hogy, hogy? Maga még éjjel is erre jár? 
Igen akkor hordom a vizet a gödörbe.

KÖNYVELÉST ÉS 
KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni

vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás,

teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel,

képviselettel. Õstermelõk,
magánszemélyek adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS

 Az iroda nyitva tartása:
Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219
vagy 06-30/266-85-36

Vargáné
Farkasházi Orsolya

Nyárlőrinc, Iskola u. 7.
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- Ha az ember nem bátor, 
még óvatos sem lehet eléggé. 
/Liszt Ferenc/

- Léteznek emberek, aki-
ket nem merünk megtámadni, 
mert saját mocskukba rejtőz-
nek, akár a tintahal. /Lucián 
Blaga/

- A láng ész egy százalék 
ihlet, és kilencvenkilenc szá-
zalék verejték. /Edison/

- Ha kételyeid vannak, az 
igazat mondd. /Mark Twain/

- A tömegek mindig egyet 
értenek, csak azt nem tudják, 
mivel. /Steve Light/

HIRDETÉSEK Viccek! BöLCSESSÉGEK 
HÍRES EMBEREKTŐL

eHULLADÉK GYŰJTÉS SZENTKIRÁLYON
 elektromos/elektronikai hulladékok elhelyezése

a Községháza udvarán munkaidőben folyamatosan lehetséges.

Mindennemű gép, berendezés beszállítható,
ami árammal működik (hűtőszekrény, televízió, stb.)

kivéve a klímaberendezést.

Kérjük, hogy csak munkaidőben jöjjön,
és a jogszabályi előírásoknak eleget téve

Kiss Józsefnénak jelentse be az elhelyezett hulladékot.

A legközelebbi elszállítási időpont 2008. október 27-e hétfő.

Köszönjük együttműködését! Polgármesteri Hivatal

AZ ÜNNEPEKRE VALÓ TEKINTETTEL
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

2008. OKTÓBER 23.
(CSÜTöRTöK) HELYETT 

OKTÓBER 25-ÉN, SZOMBATON LESZ!


