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Kellemes húsvéti ünnepeket
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MAJÁLIS
SZENTKIRÁLYON!
Majális lesz május 1-én 9 órai
kezdettel az iskola melletti parkban
A programokból:

Zenés-táncos felvonulás a faluban, kispályás
labdarúgó bajnokság. Sörivó verseny,
és sodrófa-hajítás hölgyeknek.
Kötélhúzás családoknak, csapatoknak,
gyerekeknek, felnőtteknek. Különleges
frizura-készítés. A kicsiknek aszfaltrajzolás,
gipszfigura-festés, agyagkorongozás.
További játékos vetélkedőkre is van lehetőség.

Gála műsor 14 órától, fúvós zenekarral,
táncosokkal, ügyességi bemutatókkal.
A programokban résztvevők
palacsinta jutalomban részesülnek.
További információk a hirdető lapokon,
és a szervezőknél személyesen,
vagy az alábbi telefonszámokon:
Gergely Attiláné 06 70 4557903.
Vecsei Ferenc 06 70 214 1325.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Adjon a jó Isten boldog ünnepeket
Mindenféle jóval lásson el titeket.
Az öreg nagyapám ily köszöntőt hagyott
Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek, énnekem és másnak
De én is örülök ám a hímes tojásnak.
Adjatok hát nékem néhány piros tojást
Hogy jókedvvel menjek az utamra tovább.
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A Falugyűlésről jelentjük
Március 6-án 16 órától közmeghall
gatással egybekötött falugyűlés volt a
helyi Művelődési Házban. A jelenlévők
száma kb. 60 fő. A falugyűlés megnyi
tása után a polgármester megtartotta
szokásos évértékelő beszámolóját. Elöl
járójában tájékoztatta a jelenlévőket a
községünket érintő alábbi adatokról: az
elmúlt év utolsó napján a lakosság száma
1961 fő volt: 18 újszülött gyarapította a
falu lakosságát és 23 haláleset történt.
Lakóhelyet létesített 55 fő, elköltözött
47. A képviselő-testület az elmúlt évben
13 ülést tartott, melyen 10 rendelet és
93 határozat született 79 %-os átlagos
képviselői részvétel mellett. Megköszön
te a képviselő-testület és a bizottságok
elmúlt évi munkáját.
Beszámolójának további részében
részletesen ismertette az elmúlt év gaz
dálkodásának adatait, a "Szentkirályért"
Közalapítvány működésével kapcsola
tos fontosabb adatokat, az idei terveket,
elképzeléseket, majd ismertette az ala
pítványi ösztöndíj-pályázat 2. ütemének
nyerteseit, akik Kasza Nelli, Kecskés
Bettina, Madari Zoltán, Rohács Zsuzsa,
Turkevi-Nagy Rita, és Turkevi-Nagy
Sándor középiskolai tanulók, valamint
Hajagos Annamária, Oravecz Viktória
és Szabó Ágnes főiskolai hallgatók.
Ezt követően a hozzászólások követ
keztek:
Habran János a szennyvízberuházás
ról, és az ezzel kapcsolatban felmerülő
lakossági hozzájárulás összegéről, Zók
Andrásné a fogorvosi ellátásról, és az
M44-es autóút építésével kapcsolatos
legújabb fejleményekről érdeklődött.
Prikkel Antal az illegális szemételhe
lyezés problémáját vetette föl. Darányi
Kálmán a tiszakécskei út burkolásáról,
Kökény Imréné a községben bölcsőde
építésének lehetőségéről szeretett volna
tájékoztatást kapni.
A polgármester válaszában elmond
ta, hogy az önkormányzat 354 millió
forintot nyert pályázaton szennyvízcsa
tornázásra és tisztítótelep építésére. Ez
az összeg a beruházás összegének 87
%-a (ami kivételesen jó arány), ehhez
jön a lakossági és önkormányzati saját
erő összege. A tisztítótelep helye a Sző
ke-tanyától keletre, a villanyhálózat és a
földút sarkában van kijelölve. A tisztított
szennyvíz a Peitsik-csatornába lenne
belevezetve. A lakossági szennyvíz egy
pontban gyűlne gravitációs gyűjtéssel tel
jesen zárt aknába a Dózsa György utca

folytatásában a kerékpárút bal oldalán,
onnan a Szent István tér és a Kossuth
L. utca folytatásában szivattyúval lenne
továbbítva az összelejtetett szennyvíz a
tisztítótelepre. A technológia szerint két
betonkád jelentené a tisztítás helyét, bio
lógiai tisztítással. A tisztított szennyvíz
kerülne a kádból a csatornába. A kád
alján összegyűlt szennyvíziszapot Kecs
kemétre szállítanánk a Bácsvíz Rt-hez
csakúgy, mint a csatornázással nem érin
tett lakások szippantott szennyvizét.
A megépítésre kerülő csatornahá
lózat gerincvezetéke több mint 7 km
hosszú. A telekhatártól 1 méterrel bel
jebb a földbe tisztító akna kerülne elhe
lyezésre, ide kell a lakásból közvetlenül
(nem az emésztőgödrön keresztül) elve
zetni a szennyvizet. A képviselő-testület
később fog dönteni a finanszírozásról,
de a lakossági hozzájárulás összegét
illetően jó eséllyel lehet számítani arra,
hogy az ingatlanonkénti összeg a 100
ezer forintot nem haladja meg, plusz
ehhez jön még a szennyvíznek a lakás
ból a tisztító aknáig történő kivezetési
költsége. A kivitelezésnek idén nyáron
el kellene kezdődnie. Ugyanilyen rend
szerű a lakiteleki szennyvíztelep is, ahol
a közelmúltban a képviselőtestület tájé
kozódás céljából látogatást tett.
A fogorvosi ellátással kapcsolatban
arról tájékoztatott, hogy az önkormány
zat eléggé kiszolgáltatott helyzetben van
a tekintetben, hogy az egészségügyi
ellátást hogyan tudja biztosítani, mivel
azt jelentős mértékben az Egészségbiz
tosítási Pénztár finanszírozza. A dok
tornő bejelentette, hogy két rendelőt
fenntartani nem tud. A szentkirályi pra
xist meghirdette értékesítésre, de eladni
nem tudta. Vállalja azonban továbbra is
a szentkirályi betegek ellátását a saját
kecskeméti rendelőjében. Rövidtávon
nem lát esélyt arra, hogy a községnek
önálló fogorvosa legyen.
Az M44-es autóúttal kapcsolatban
elmondta, hogy a kiviteli tervek részle
tes kidolgozása két változat tekintetében
történik. Az un. "D" változat Városföld
ről jönne a mostani M5-ösön a tiszaugi
hídnál épülő új hídig. Ez Szentkirályt
nem is érintené. A másik az északi
vonal, amely Kocsér - Nagykőrösnél
érne Szentkirály területére, és az 1-3-as
csatorna mentén húzódna. Tari Pálék
tanyája körül volna az a csomópont, ami
keresztezné a Szentkirály - tiszakécskei
utat. Történtek felmérések már a meg

valósulási tanulmányhoz is, de a nyom
vonalon lévő földterületek, ingatlanok
részletes felmérése még ezután követ
kezik. Ezzel kapcsolatban is lesz majd
lakossági fórum és tervismertetés.
A falu központjában lévő közlekedé
si lámpa beállításain további finomítási
lehetőségek szükségesek, de sokkal töb
bet ebből kihozni nem lehet.
Az illegális szemétlerakással kapcso
latban egyetlen lehetőség, hogy föl kell
írni a rendszámát annak, aki ezt teszi.
Az önkormányzatnak Kecskeméttel
van megállapodása az építési törmelék
beszállítására vonatkozóan. A szemét
elhelyezésért fizetni sem kell, csak a
beszállítás kerül pénzbe.
A tiszakécskei út burkolásával kap
csolatban a Közúti Igazgatóságtól olyan
tájékoztatást kapott, hogy a bögi részen
tavaly elkészült útszakasztól visszafelé,
egy kb. másfél kilométeres szakaszt
most tavasszal, vagy a nyáron felújítják,
az összes többi ebben az évben nem
biztos, de jövőre valószínűleg elkészül.
A kocséri úttal kapcsolatban említette,
hogy az önkormányzat ebben az évben
is folytatni szeretné a burkolat-felújítást,
mert ahol az elmúlt évben teljes pálya
szerkezet-cserére került sor, az nagyon
jó lett. A földutak karbantartása folyama
tosan történik. Az önkormányzat folytat
ni szeretné az utak kijelölését, mert így
gazdája lehetne az útjainak, és az utak
mentén lévő fáknak is.
Bölcsőde építése a hozzánk hasonló
kisebb településeken nem igazán támo
gatott államilag. Sokkal izgalmasabb
volna az óvoda és a bölcsőde összevo
nása, de jelenleg ennek a feltételei sem
kedvezőek az önkormányzat számára.
Bízik abban, hogy elég kisgyermek lesz
ahhoz, hogy első osztályt lehessen indí
tani.
Elmondta még, hogy a gazdasági vál
ság kapcsán felmerül, mit lehet mondani
az embereknek, hogyan mentsék az anya
gi javaikat. Vagy mi lesz, ha a falu pénze
egyik napról a másikra nem éri csak a
harmadát. Esetleg nem kellene-e a jövő
be tekintő felelős vezetőként azon gon
dolkodni, hogy még most a viszonylag
magas euró árfolyam mellett is átváltsuk
a forintot euróra. A falu pénzével nem a
polgármester, hanem a képviselő-testü
let rendelkezik. Biztos, hogy már eddig
is voltak olyanok, és a jövőben még
inkább lesznek, akik bölcs előrelá-
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tással a pénzüket tartós értékre váltják át.
Ez jól is van így, ki-ki maga döntse el.
De az igazi kérdés mégis csak az, hogy
ezek a személyes és családi döntések
egyediek lesznek-e, vagy pedig egymást
gerjesztve elhatalmasodik olyan pánik
félelem, hogy mentsük, ami menthető,
mert nagy baj lesz. Engem személy sze
rint nemcsak a saját gondom, hanem a
falunak, és az országnak a sorsa érdekel.
Azon túl, hogy bízom abban, érdemes
kitartanunk, nincs semmi garancia, hogy
a kitartásnak meg is lesz az eredménye.
De az összefogás biztosan meghozza a
gyümölcsét.
A képviselő-testület március 30-án
tartotta soron következő ülését. A napi
rendek között szerepelt a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás 2008. II.
félévi tevékenységéről, és a Többcélú
Társulás közfoglalkoztatási tervéről szó
ló előterjesztés, a Polgármesteri Hiva
tal működéséről szóló tájékoztató, az
önkormányzat 2009. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyása, Általános Isko
la Szervezeti és Működési Szabályza
tának módosítása, sajátos helyzet meg
állapításának szabályairól szóló helyi
rendelet megalkotása, alapítványi támo
gatási kérelmek elbírálása, Tiszakécskei
Tűzoltóegyesület előző évi támogatásá
ról beszámoló, háziorvosi ügyeleti tár
sulás elszámolása , körzeti megbízott
gépkocsi-használat támogatása, fecs
keház szellőzésének javítása, nemzeti
zarándoklat, köztisztviselők 2009. évi
munkateljesítmény-értékelésének céljai,
felvételi körzethatárok megállapítása,
valamint az óvoda, iskola nyílászárói
nak felújítására pályázat benyújtása,
és a szennyvízberuházással kapcsolatos
előkészítő döntések.
Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után a polgármes
ter tájékoztatta a jelenlévőket a Kecske
mét és Térsége Többcélú Társulás 2008.
II. félévi tevékenységéről. Előterjesztésé
ben elmondta, hogy a Társulás ellátta a
területfejlesztési feladat- és hatáskörök,
a kistérségi szintű feladat- és hatáskö
rök gyakorlásával, a közszolgáltatások
előkészítésével, szervezésével, koordi
nálásával, végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. Az önkormányzatok által a
Társulásra átruházott közszolgáltatási
feladatok köre bővült, a feladatellátások
zökkenőmentesen folytak 2008. II. félév
ében is. Aktualizálásra kerültek a kistér
ség fejlesztési elképzelései, felkészültek
az EU-s források lehívására. A jövőben
is azon munkálkodnak, hogy - figyelem
mel a kistelepülések igényeire is - az

egész kistérség fejlődését szem előtt
tartva minél magasabb színvonalú szol
gáltatást nyújthassanak a települések
lakossága számára, a foglalkoztatás és
a gazdasági versenyképesség növelése
érdekében minél több forrást hívhassa
nak le, javítsák a térség elérhetőségét,
valamint a térségi kohéziót. A Többcélú
Társulás Pénzügyi Bizottságának mun
kájában folyamatosan részt vett. Elis
merését és köszönetét fejezte ki Kutasi
Ferenc alpolgármesternek a Kistérségi
Iroda tevékenységében való értékes mun
kájáért, helytállásáért.
A képviselő-testület a tájékoztatást
egyhangúlag tudomásul vette.
Ezt követően az önkormányzat és
a Többcélú Társulás közfoglalkoztatási
tervének megvitatására került sor. A pol
gármester előterjesztésében elmondta,
hogy a múlt év decemberében az Ország
gyűlés az "Út a munkához" program
keretében döntött az egyes szociális
és foglalkoztatási törvények módosítá
sáról. A program kiemelt célja, hogy
komplex intézkedéseivel járuljon hozzá
ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási formában,
hogy rendszeres munkajövedelemhez
jussanak, és közelebb kerüljenek a mun
ka világához. A változások célja több
irányú: a segélyezettek munkaerőpiaci
pozíciójának javítása, a segélyezés mun
ka ellen ösztönző hatásának mérséklése,
a foglalkoztatás növelése, a szociális és
munkaügyi szolgáltatások együttműkö
désének erősítése a segélyezettek integ
rációja érdekében. Az önkormányzatok
közfoglalkoztatási feladatainak ellátását
a Többcélú Társulás is elláthatja. Ennek
megfelelően képviselő-testületi döntés
sel 13 települési önkormányzat ruházta
át ezen feladatok ellátását a Kecske
mét és Térsége Többcélú Társulásra.
A feladat végrehajtására az önkormány
zatnak, illetve a közfoglalkoztatási fel
adatok ellátását magára vállaló Több
célú Társulásnak egyéves időtartamra
közfoglalkoztatási tervet kell készíteni.
Az "Út a munkához" program keretén
belül a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás átlagosan 700-800 fő foglalkoz
tatását tervezi. 2009. évben beérkezett
igények alapján ez összesen mintegy
2.000 fő alkalmazását jelenti.
A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a Közfoglalkoztatási Tervet az
előterjesztett formában.
Ezt követően dr. Lipka Klaudia jegy
ző tájékoztatta a jelenlévőket a Polgár
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mesteri Hivatal működéséről. Elmondta,
hogy az önkormányzat működésével,
valamint az államigazgatási ügyek dön
tésre való előkészítésével és végrehajtá
sával kapcsolatos feladatokat évek óta 9
fős Hivatal látja el, de 2008. évben két
esetben történt személycsere. A Hiva
tal dolgozói feladatukat a jogszabályok
betartásával, lelkiismeretesen, megfele
lő színvonalon, a faluközösség érdekeit
szem előtt tartva végzik. Ezt erősítet
ték meg az elmúlt év során külső szer
vek által végzett ellenőrzések is, ahol
apróbb hiányosságokat tártak fel, de
súlyos hiba megállapítására nem került
sor. Tendenciaként tapasztalható, hogy
a Hivatalra egyre több adminisztrációs
teher hárul, és új dolog az elektronikus
közigazgatásra való felkészülés. Ennek
keretében a tavalyi évben csatlakoztunk
a közadattár rendszeréhez, amely egy
központi honlap, ahol az összes közfel
adatot ellátó szerv adatait meg lehet
tekinteni. 2009. január 1-től minősített
elektronikus iratkezelési rendszert alkal
mazunk. Az új program alkalmazására
történő átállás az év utolsó negyedév
ének feladata volt. "Ahhoz, hogy a folya
matosan változó jogszabályi környezet
nek meg tudjunk felelni, nagy hangsúly
van a dolgozók képzésén. Az év során
minden munkatársnak lehetősége volt
képzésen részt venni, így például két
munkatárssal együtt ECDL start informa
tikai bizonyítványt szereztünk. Minden,
jegyzők részére szervezett értekezleten
részt vettem. A Hivatalban 2008. év
folyamán informatikai fejlesztés történt:
két használt számítógép és egy színes
fénymásoló beszerzése. Egész évben
úgy gazdálkodtunk, hogy a költségve
tésben tervezett keretünket nem léptük
túl, ahol pedig lehetett ésszerűsítettük
a költségeket. 2008-ban az iktatott ügy
iratok száma 7372 volt, az azt megelőző
évben 5103 db. A hivatal munkája során
úgy érzem, hogy a korábbiakhoz hason
lóan az elmúlt évben is sikerült megtar
tani az ügyfélközpontú szemléletet. Az
önkormányzat intézményeivel számos
területen tartjuk a kapcsolatot, kölcsönö
sen igyekszünk egymás munkáját segíte
ni." Tájékoztatójának további részében
részletesen beszámolt a Hivatal egyes
területeinek munkájáról. Összességében
elmondható, hogy tartalmas, munkával
teli évet zártunk. Igyekeztünk az elvárá
soknak megfelelni, munkánkat jogsza
bályszerűen, de mindig emberségesen
végezni.
A képviselő-testület a tájékoztatót
egyhangúlag tudomásul vette.

4. oldal
A következőkben Kutasi Ferenc
alpolgármester ismertette az önkor
mányzat 2009. évi közbeszerzési ter
vét. Elmondta, hogy jelenleg két építési
beruházás: a szennyvíz-csatornahálózat
létesítése, valamint a könyvtár bővíté
se esetében szükséges a közbeszerzési
eljárás lefolytatása. Ennek megfelelően
állította össze a tervet, melyet a képvise
lő-testület egyhangúlag jóváhagyott.
Ezt követően az Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására került sor. A polgármester
elmondta, hogy az intézmény vezetőjé
nek javaslata alapján több ponton indo
kolttá vált a Szabályzat aktualizálása,
illetve új fejezetekkel bővült. Ilyenek
az esélyegyenlőség, beiskolázási terv,
intézményi reklámtevékenység.
A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a Szabályzat módosítását az
előterjesztés szerint.
A nyolcadik napirendi pont kere
tében a polgármester arról tájékozta
tott, hogy a közoktatásról szóló törvény
meghatározza, ha az általános iskola a
felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi, átvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, milyen sorrendben kell
ezt megtennie. A törvény szerinti "sajá
tos helyzetet" a helyi önkormányzat ren
deletben állapítja meg. A sajátos helyzet
értelmezésére a törvény nem ad útmu
tatást, ezért az önkormányzat feladata,
hogy azt a beiskolázáshoz kapcsolódó
helyi szokások, és tapasztalatok alapján
felmérje, meghatározza és rendeletben
szabályozza. A fentiekre tekintettel a
képviselő-testület megalkotta a sajátos
helyzet megállapításának szabályairól
szóló rendeletét, mely szerint sajátos
helyzetű tanuló az, aki tartósan beteg,
vagy akinek testvére fogyatékos, tar
tósan beteg, akinek a testvére már az
adott iskolával tanulói jogviszonyban
áll, akinek óvodai nevelése az iskola
felvételi körzetének óvodájában folyt.
A sajátos helyzet figyelembe vételét a
beiratkozással egyidejűleg a gyermek
szülőjének vagy gondviselőjének kell
írásban kérnie, feltüntetve a sajátos hely
zetet megalapozó körülményt. A gyer
mek felvételéről, átvételéről az iskola
igazgatója dönt.
Az "Egyebek" napirendi pont kere
tében a polgármester az alábbiakról
tájékoztatott:
Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért
Közalapítvány, illetve a megyei önkor
mányzat kezelésében lévő Természeti
Katasztrófák Kárenyhítési Alap támo
gatás iránti kérelemmel fordult önkor
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mányzatunkhoz. A képviselő-testület
10-10 ezer forint összegű támogatás
odaítéléséről döntött.
A Tiszakécskei Városi Önkéntes
Tűzoltó-egyesület megküldte az előző
évben nyújtott támogatásunk felhasz
nálásáról készült elszámolást, melyből
megállapítható, hogy az Egyesület a
közfeladatai ellátásához bevont alkalmi
munkavállalók közteherjegyére fordítot
ta a támogatást. Ez évi költségvetésünk
ben is szerepel 100 ezer forint az egye
sület támogatására.
A lakiteleki székhelyű háziorvosi
ügyeleti társulás megküldte pénzügyi
elszámolását. Az egyenlegként jelzett
20.351.- Ft kifizetése azóta megtör
tént. Március 1. napjától kezdődően
az ÁNTSZ az Emergency Service Kft.
részére a működési engedélyt a tiszakécskei központi ügyelet működtetésére
vonatkozóan megadta, elfogadva ezzel
az önkormányzatunk és a Kft. közöt
ti feladat-ellátási megállapodást is, és
visszavonva az előző ügyeleti társulás
működési engedélyét.
A Tiszakécskei Rendőrőrs megbí
zott parancsnoka kérelemmel fordult a
testülethez, hogy a helyi körzeti meg
bízott szolgálatának ellátásához önkor
mányzatunk anyagi támogatását kérje.
A képviselő-testület havi 10.000.- Ft
összegű támogatásról döntött.
A Fecskeház lakásainak falai pené
szesednek. Erre már a használat első
évének végén találtunk jeleket, a prob
léma azonban azóta csak fokozódott.
Időközben megtörtént a nyílászárókba
szellőző elemek beépítése is, végleges
megoldást azonban ez nem hoz. A
probléma minél teljesebb megisme
rése érdekében megtörtént az épület
hőkamerás vizsgálata, aminek során
megállapították, hogy a szerkezet meg
felel az átlagos kibocsátási értéknek,
meglévő hőhidakkal nem magyarázha
tó a jelenség. A megoldás a lakásokba
ventillátor beépítése, kényszerszellő
zés kialakítása, valamint a belső falak
speciális festékkel történő átfestése.
Ezen felül még a belső ajtókba légát
eresztő szellőzőket kell építeni, hogy
az áramlás biztosított legyen. A kivi
telezés tekintetében pontos műszaki
tartalmat kell meghatározni, majd
árajánlatokat bekérni, és ezek ismere
tében dönthet a testület a munkálatok
megrendeléséről.
A képviselőtagok megkapták a
Nemzeti Zarándoklat 2009. című fel
hívást, mely országos szervezést jelez
az ország több pontjáról elindulva, a

megyeszékhelyeken át, végcélként a
budapesti Kossuth teret megjelölve. A
Zempléni Településszövetség (66 tagte
lepülés) március 17-én hozott döntést
a csatlakozásról. Igazán ambiciózus az
elképzelés annál is inkább, mivel ezt
még áprilisban tervezik lebonyolítani.
Túl azon, hogy személy szerint is tud
azonosulni a Felhívásban foglalt hely
zetértékeléssel és a célkitűzésekkel is,
kétséges a mozgósítás eredményessége.
A közelmúltban a Magyar Faluszövet
ség elnökségi ülésén is felvetette ezt
a témát. Általános volt az a vélemény,
hogy a kezdeményezés nagyon jó, de a
zarándoklat végcéljának kijelölése nem
szerencsés. A budapesti Kossuth tér
helyett az Ópusztaszeri Nemzeti Törté
nelmi Emlékparkot javasolták. Ezzel
együtt érdemesnek tartja a felhívást
arra, hogy a testület elfogadja, ami meg
is történt.
A köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény 2001. július 1-től hatályos átfo
gó módosítása bevezette a köztisztvise
lők munkateljesítménye értékelésének
rendszerét. A Hivatal köztisztviselői tel
jesítmény-követelményeinek alapját az
önkormányzat megvalósítandó kiemelt
céljai határozzák meg, melyek átfedik
a teljes ügyintézési és feladat-ellátási
kört.
A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta a felsorolt célokat.
A közoktatásról szóló törvény
kimondja, hogy a közoktatási intéz
ményt fenntartó helyi önkormányzat
meghatározza és közzéteszi az óvodák,
iskolák felvételi körzetét. A fenntartó
önkormányzat törvényi kötelezettsége
nem korlátozza a szülők szabad óvoda
és iskola választását. Mivel Szentkirály
község Önkormányzata fenntartásában
egy óvoda és egy általános iskola műkö
dik, így a felvételi körzete Szentkirály
község teljes közigazgatási területe.
A fentiekkel a képviselőtagok egy
hangúlag egyetértettek.
Végül Kutasi Ferenc alpolgármester
arról tájékoztatott, hogy az Önkormány
zati Minisztérium 2009-ben támogatni
kívánja az óvodák és iskolák infrast
rukturális fejlesztését. Ennek keretében
lehetősége van az önkormányzatnak a
közoktatási intézmények esetében pályá
zat benyújtására a nyílászárók cseréjére,
egyéb javítási munkákra. Az elkészült
árajánlat alapján a két intézmény fejlesz
tése bruttó 10.259.040.- Ft, melyből 10
% a saját erő összege.
A képviselő-testület egyetértett a
pályázat benyújtásával.
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GARABONCIÁS DIÁK
Búcsút vett…
De nem szeretné, hogy ily kerek
évfordulón szóljon róla a szó, az emlé
kezés, hisz' nem volt a megszokások,
a formaságok embere. A hálátlan utó
kor azonban már csak ilyen, emléktáb
lát a szép, kerek évfordulókon avat.
Éppen huszonöt éve, 1984. április 24.én távozott el a földi küzdelmekből
Zám Tibor, író-szociográfus. Utolsó hét
évében Szentkirályon, - akkori, mozgal
mi nevén Lászlófalván - a volt Vágóköri iskola lakássá alakított falai vették
körül. Megyénk pedig 1969 óta adott
neki hol szűk, hol tágabb teret, asszonyt
és barátot, kutatni- és megírnivalót.
"Szerette ezt a vidéket, a lassan ala
kuló demokráciát, hihetetlenül közel állt
hozzá a lászlófalvi ház, iskola, fák, növé
nyek, beszélgetés és szerelem az esti tű
lobogásánál, szerette és gyönge szívé
nek minden erejével szépítette, javította
házát, közel a földhöz és közel a csillagokhoz."- simította ekként szavakba
emlékeit róla Szekér Endre, kecskeméti
tanárember, írótársa.
Zám Tibor a valóságot kutatta, s
írta meg, kanyarítson akár szociográfiai
munkát, akár kisregényt, akár novellát.
A valóságból pedig mindig a nehezebb
oldalt választotta. "Ami azonban egy
szerű, nem mindig nagyszerű: a dolgo
kat előmozdítani - politikában, iroda
lomban, mindenben - csak a nehezebb
oldalukról lehet."- egyik szociográfiai
írásában fogalmazott ekként. "…mert
az igényes emberek mindig, mindennek
a nehezét keresik, s nem hőbörgésből,
hősködésből, hanem abból a felismerés
ből, hogy dolgokat előmozdítani csak a
nehezebb oldalukról lehet." - ez pedig
első kisregényéből - Interurbán - való.
(Az interurbán szó - a fiatalabbaknak
már történelem - városok közötti telefon
hívást jelent, a kézi kapcsolásos, vezeté
kes telefonkorszakból.)
E két idézet is utal Zám Tibor írói,
emberi életművének egységére. Magát
szociográfusnak tekintette, s híressé-hír
hedtté is e téren vált, ám mindig is foglal
kozott szépirodalommal. A szociográfia
hivatalos megfogalmazásban a kisebbnagyobb társadalmi rétegek, csoportok
életviszonyait feltáró és leíró szociológi
ai kutatási ágat jelent. Ebben is jó tollal,
érdekfeszítően, logikusan, pontosan írt.
Ha élne, bizony ma is találna bőségesen
megírnivaló zsiványságot, ugyanis sze

rinte a témát nem ki-, hanem megtalálni
kell. "Vetette bárhová sors és akarat, ő
rögtön otthonos volt, nyakig a hely és a
környék ezer gondja-bajában. Ragadt rá
a megírni való, mint a bogáncs." - írja
még Lázár István, szociográfus. Megta
lált témáiról írunk még.
A pálinka, mit Zám Tibor is szeretett,
hosszas lepárlási folyamat eredménye
ként válik romlatlan, tiszta, erős, egyértel
mű itallá. Az igazi pálinka nagy gonddal,
aprólékos odafigyeléssel készül. Ekként
érlelte ő is kisregényeit (Interurbán, Túl
a poklon), novelláit (kötetei: Szeplős
fogantatás, Jelenések napja, Kaparó
Antal lázadása). Szikár, egyszerű, feszes
mondatok, találó ember- és jellemábrázo
lások, pontos korfestés, jó humor - ezek
jellemzik szépirodalmi műveit. Igen, ő
nem az utóbbi években divatos ún. poszt
modern szövegirodalmat művelte. Éppen
ezért alkotásai nem fakulnak; időtállóak,
mint a jó pálinka. Csak arról szólnak, "az
ember hol törik meg. Vagy hol nem törik
meg." (Lázár I.)
Ki ne emlékezne az idősbek közül
a címében egy kétértelmű nótát idéző
Szőrös talpú kismacska kisregényére,
amelyből a nyolcvanas években rádió
játék is készült a Kossuth Rádióban?
Tökéletes, mert a valóságban gyökerező
bemutatása ez a téeszek kulisszatitkai
nak. A Mazsolás málé-ban gyermek és
ifjúkorára emlékezett vissza, szépítés és
maszk nélkül. A Kovács Pál, a Homokve
rés, a Hóban, hidegben; a Felnőtteknek
szóló mese novelláiban a tanyai ember
kiszolgáltatottságát, életre szóló magá
nyát hozta elénk, bizonnyal igaz esemé
nyek nyomán.
Az utoljára, már halála után, 1994ben megjelent Kaparó Antal lázadása
című kötetében az ötvenes évekről szóló
történetek sorjáznak. Aki rosszul emlé
kezne arra a testet, lelket, családot nyo
morító korra, vagy másként tudná a
dolgokat, netán még csak ezután kívánja
megismerni, mi is volt akkoriban, annak
bízvást ajánlhatjuk e könyvet, fölér a tör
ténelemkönyvekkel is.
Beteg szíve miatt örök halálfélelem
ben élt, persze nem rettegett mindig,
olykor szatirikusan szólt kórházi élmé
nyeiről is; de hogy ne legyen egyszerű
az élete, "a szerelem vándora" (Szekér
E. megfogalmazása) is volt.
Életről, halálról; szerelemről és csa
lódásról; italokról és tüzekről szólnak
nagy ívű remeklései: a Túl a poklon kis

regény, amelyből meg színdarab készült
a nyolcvanas években, játszták is Kecs
keméten, Sándor János rendezésében,
az író szerepébe Tolnai Miklós színmű
vész bújt. Az Anyajegy az örök férfi-nő
viszonyt, szeretetet-gyűlöletet helyezi a
középpontba.
A szinte utolsó leheletével írt "Már
búcsúmat veszem…" írása csak halála
után látott napvilágot a Jelenések napja
című kötetben. A helyzetét helyenként
lírával, helyenként maró humorral fes
tette, de azért szívszorító búcsú volt ez.
"Búcsút vett ebben a szép írásában nem
felejtve a Túl a poklon kisregényének
természeti szépséggel teli alföldi hátte
rét, a mindennapos és egyben jelképes
tűzzel, szalonnasütéssel, zöldségeskertjé
vel, pipafüsttel, italozással, beszélgetés
sel, állandó infarktus-veszéllyel, halálkö
zelséggel." (Szekér E.)
Utoljára pedig arra kérte hű társát,
feleségét, Veronit: "Halálát ne tegye köz
hírré. Észrevétlenül érkezett ebbe a világ
ba és úgy is szeretne elmenni belőle.
Utolsó kívánsága, hogy Veroni hamvasz
tassa el, és az urnát ássa el itt az előkert
ben, oda, ahol éjszakánként annyit cso
dálta és dédelgette a tüzet, mintha ő lopta
volna el az égből. Temetési ceremónia,
ének, ima, gyászszertartás, gyászbeszéd,
gyásznép szükségtelen. Kő, fejfa, emlék
tábla, "itt élt", "itt nyugszik" tilalmas. Ha
az ember már életében kizárta magából
ezt az értelmetlenné és érthetetlenné vált
világot, amelyet néhány ezer hatalmi
tébolyban szenvedő okosbolond tart a
kezében, halála után sem kíván abban
megtért bárányként bégetni, és azt is
rühellené, hogy kufár lelkületű utódok
bégessenek fölötte születésének, halálá
nak évfordulója alkalmából vagy életmű
vének méltatása okából."
Hamvasztás előtti búcsúztatása 1984.
május 10.-én a Farkasréti temetőben volt.
Kovács János református lelkész sza
vai kísérték: "Zám Tibor minden féltett
dolognál jobban őrizte szívét. Nemcsak
a lassan naggyá nőtt hús szívet, hanem a
belső embert is. Tudta, lenni-élni annyi,
mint szolgálni egy teremtő gondolatot,
átizzani a meghódított igazság belső
tüzétől. Ez adta írástudó alázatát. Ezért
merülhetett a látszat világ alá, hogy az
igazságot fedezze fel…"
Hamvai a Vágó-köri iskola kertjében
nyugosznak. 55 éves volt. Hiányzik.
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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Indul a területalapú támogatás igénylése
A tavasz beköszöntével nem
csak a földeken, hanem a falugazdá
szi és agrárkamarai ügyfélszolgálati
irodákban is megélénkült az élet,
ugyanis megérkeztek és a gazdák
jelentős része már át is vette a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) által elkészített
borítékokat , melyek a 2009. évi
területalapú támogatás elektronikus
úton történő igénylésével kapcsola
tos tájékoztatást tartalmazzák. A
boríték tartalmazza továbbá azt a
jelszót, amivel a kérelem kitöltője
- legyen az maga a gazdálkodó,
vagy a meghatalmazott /kamarai
tanácsadó, falugazdász, önkormány
zati segítő stb./ - be tud lépni az
elektronikus kitöltő felületre. A tájé

koztató levél átvétele nélkül a fenti
adattartalom miatt a gazda nem
tudja elkészíteni és beadni a 2009.
évi területalapú támogatás igénylé
sét. A tájékoztató levelek az elmúlt
évhez hasonlóan a Magyar Agrárka
mara és a falugazdászok Ügyfélszol
gálati Irodáiban vehetők át. Akik
nem éltek a lehetőséggel és nem
jelentkeztek a borítékok átvételé
ért, részükre az MVH munkatársai
postai úton juttatják el a tájékoztató
leveleket. Ők valószínű, hogy némi
késéssel tudnak bekapcsolódni az
igénylés folyamatába.
Az elektronikus kitöltő felület,
melyre ügyfélkapus bejelentke
zés után lehet belépni, április 1től tesztjelleggel működik. Április

06-tól indul a használható felület,
működik az adatbevitel, de a kére
lem még nem küldhető el. Ápri
lis 15-től élesben indul a rendszer.
Nagyon fontos, hogy amennyiben
a kérelmező az igénylőlapok kitöl
tésében a kamarai tanácsadók, vagy
a falugazdászok segítségét kíván
ja igénybe venni, velük a hosszas
várakozás elkerülése érdekében sür
gősen egyeztessen időpontot még
az igénylési időszak kezdetén. A
területalapú támogatás igénylésé
nek (szankció mentes ) határideje:
2009. május 15. Kérjük ne hagyja
az utolsó pillanatra.
Mák Sándorné
ÚMVP tanácsadó
30/2881623

Termeljünk és Értékesítsünk Együtt Az
Alföldi - Régió Szövetkezetben
Az Európai Unió zöldség-gyü
mölcs piacán jelentős túltermelés
van. A jelenleg is komoly gondok
kal küzdő hazai ágazat a csatla
kozás után újabb nehézségekkel
szembesült. A versenyhelyzet erő
södik, magasabb minőségi igények
nek kell megfelelni, igazolni kell
az áru nyomon követhetőségét, és
azt, hogy az előállítás ellenőrzött
keretek között történt. Ezt szolgál
ja a GlobalGap minőségbiztosítási
rendszer, amely ma már az értéke
sítés feltétele. Csak összefogással,
a költségek csökkentésével, a haté
konyság növelésével és jó minősé
gű áruval tudunk a megnövekedett
követelményeknek megfelelni, a
versenyben helytállni.
Mindezekre megoldást nyújthat
a TÉSZ, a termelő értékesítő szer
vezet, amelynek feladata a tagok
termelésének szervezése, a közös
áruvá készítés, a tárolás és az érté
kesítés.
A Duna- Tisza köze és a tiszán

túli régió egyik kiemelkedő szerep
lője az Alföld- Régió Zöldség- Gyü
mölcs Termelő Értékesítő Szövetke
zet, amelynek központja Kecskemé
ten található. A társaság 43 taggal
2003 márciusában alakult meg, és
2009. január 1-én véglegesen elis
mert TÉSZ lett. Tagjainak létszáma
jelenleg 227 fő. A 2009. évi terve
zett árbevétel 650- 700 millió Ft.
Feltételek:
- Legalább 2 évi tagság,
- 2 x 50.000.- Ft értékű részjegy
jegyzése,
- A megtermelt áru 75 %-ának a
Szövetkezeten keresztül történő
értékesítése.

Szövetkezet az erejét az értékesíté
sen túl a közös beszerzésnél (vető
magok, növényvédő szerek, gépek,
stb.), tárolásnál, minőségbiztosítási
rendszer kiépítésnél, pályázatoknál
is kamatoztatni tudja. Ezen felül
pályázati tanácsadással, pályázatírá
si lehetőséggel, valamint zöldségés gyümölcstermesztési tanácsadó
szolgáltatással segíti tagjainak ter
melési tevékenységét, gazdaságuk
fejlesztési elképzeléseinek megvaló
sítását. Mindez jól bizonyítja, hogy
a TÉSZ minden tagjának biztonsá
got nyújt a piacon maradáshoz.
Az Alföldi-Régió TÉSZ tisz
telettel várja a térség csatlakozni
és érdeklődni kívánó zöldség- és
gyümölcstermelőit: Szentkirályra a
faluházba 2009. április 17-én 19
órára.

A TÉSZ- tagság számos továb
bi előnnyel jár. Mint ismeretes,
az Európai Unióban nagyobb ös
szegű támogatáshoz csak azok a Tisztelettel:
Gulyás János elnök
szervezetek juthatnak, akik hatal
Tel: 30/-953-8503
mas árualapjukkal hatékonyan tud
ják kielégíteni a piaci igényeket. A Cím: 6000 Kecskemét, Borbás 10.
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A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület áprilisi hírei

Egyesületünk mozgalmas hónapnak néz elébe,
mert április hónapra sok programot sikerült szervezni.
Március hónapban leleplezésre került a Március 15-i
tabló, melynek átadását kedves műsor kísérte. A tab
lókészítés Egyesületünkben lassan hagyományosnak
mondható. A következő tablót egy szomorú évforduló
ra, Trianon emlékére fogjuk elkészíteni.
Áprilisi programjaink:
Április 11-én, szombaton a tavalyihoz hasonlóan
Tojásfestést szervezünk, melyre várunk minden érdek
lődőt. A tavalyi nagyon jól sikerült, reméljük, hogy
idén is vidám perceket szerezhetünk az érdeklődők
nek.
Április 17-én NAVA filmklub lesz. A kezdés való
színűleg este 7 óra.. Bővebb információ ezzel kapcso
latban: www.acsapat.hu/szike honlapon olvasható.
Április 18-ra egy nagyobb szabású koncertet szer
vezünk, mely a szórakoztatás mellett karitatív funkci
óval is rendelkezik. A koncert keretében ugyanis ruha
gyűjtést szervezünk a Magyar Vöröskereszt javára.
A ruhaadományokat a koncert utáni héten juttatjuk el
a Vöröskereszt kecskeméti központjába. Szeretnénk
megkérni Mindenkit, aki segíteni tud, szeretne, hogy
hozza el kinőtt, nem használt ruháit, mert sokan van
nak olyanok, akiknek óriási segítséget jelentenek ezek

az adományok. Továbbá, az első 50 koncertre érkező,
aki jegyet vált és ruhaadományt hoz, a fellépő zenekar
ok CD-jét kapja ajándékba. A koncertre Szentkirály
mellett a környékbeli települések fiataljait várjuk. A
KRB zenekar Soltvadkertről érkezik és alapvetően
a Bikini, P. Mobil, Republic vonalon helyezhető el
stílusuk, míg a Tyrannos és Testosteron zenekarok a
keményebb rockzenék híveinek szereznek kellemes
perceket.
Április 25-én szemétgyűjtést szervezünk a tavalyi
hoz hasonlóan, melynek keretében Szentkirály terüle
tét igyekszünk megtisztítani a szeméttől. Azért is nagy
szerű dolog a szemétgyűjtés - amellett a nyilvánvaló
tény mellett, hogy szebb és élhetőbb lesz tőle a környe
zet - mert így mi is bekapcsolódhatunk a "KÖZÖD"
nevezetű országos programba, amelynek keretében
a civil ifjúsági szervezetek ezen a napon felhívják a
figyelmet arra, hogy szükség van az alulról szervező
dő összefogásra, hiszen a fiatalok tudatos fellépése
és önállósága elengedhetetlen ahhoz, hogy öntudatos
állampolgárrá váljunk.
Végezetül pedig néhány gondolatot szeretnék meg
osztani a Kedves Olvasóval. Egyesületünk azért jött
létre, hogy a helyi fiataloknak szervezzen szabad
idős programokat, megpróbáljon rávilágítani a lokális
közösségek fontosságára, a hazaszeretetre, a történe
lem ismeretére és emellett lehetőségeinkhez mérten
tegyen is valamit Szentkirályért. Egyesületünknek
tehát alapvető nevelési funkciói korlátozottak, hiszen
az Egyesületbe való belépés önkéntes, az Egyesület
pedig teljes mértékben demokratikusan működik. A
fiatalok alapvető nevelése nem a mi feladatunk, hanem
elsősorban a családoké és az iskoláé. Természetesen az
Egyesületünk tagjai megpróbálják elérni, hogy a közös
ségünk normáihoz alkalmazkodni nem tudó vagy nem
akaró fiatalokat megpróbálja jobb "pályára állítani",
de ez nem egyszerű feladat, lévén egyetlen szankció
áll rendelkezésünkre, ez pedig az Egyesületből történő
kizárás, melyről Közgyűlésünk nyílt szavazással hatá
roz. Azokkal szemben, akik nem Egyesületünk tagjai
csak a józan ész és a tiszta egyenes beszéd marad.
Szeretném arra a kérni a szentkirályi embereket, hogy
legyenek türelmesebbek a fiatalokkal szemben. Sok
fiatalnak még nem egyértelmű az, hogy mit is jelent
egy nagyobb közösségbe tartozni, továbbá mit jelent,
ha EGY ember cselekedete alapján ítélünk meg egy
TELJES közösséget.
Egyesületünk nevében minden Kedves Olvasónak
Áldott Húsvétot kívánok!
Köszönettel és üdvözlettel:

Csorba Zoltán elnök
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KATOLIKUS ÉLET
Lehet Isten ellen
harcolni, de...
Az Istent üldözőbe lehet venni,
de nem lehet utolérni.
Lehet ellene harcolni,
de nem lehet legyőzni.
Lehet Őt gyűlölni, de nem lehet
végleg megölni.
Lehet Fönségét gyalázni,
de nem lehet szépségét csorbítani.
Lehet hatalmát semmibe venni,
miatta nem fog elgyengülni.
Lehet létezését tagadni,
de emiatt nem fog megsemmisülni.
Lehet sírba helyezni,
de kár sírja elé követ hengeríteni,
mert az Isten feltámadását nem lehet
megakadályozni.

Gondolatok „A kitiltott
Isten válasza“
című írás nyomán
Gyakran megkérdezik a hívőket:
Ha van Isten, miért engedi meg azt
a sok szenvedést és bajt, amely sújt
ja világunkat, benne a sok ártatlan
embert és gyermeket?
Istent nagyon elszomorítja, ami
velünk történik, ám évek óta azt mond
juk neki: menj ki az otthonainkból,
a családjainkból, az iskoláinkból, az
országunkból, és távozz az életünkből.
És Ő tiszteletben tartja szabad akara
tunkat...
Miképpen várhatjuk el Istentől,
hogy áldását és védelmét adja, ha egy
ben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon
bennünket békén?
Valaki azt mondta, jobb, ha nem
olvassuk a Bibliát iskoláinkban: a Bib
liát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj,
ne hazudj, és szeresd felebarátodat,

mint önmagadat. És mi azt mondtuk,
rendben. Erre lekerültek a keresztek az
osztálytermek faláról, eltűntek az óra
eleji imák, és kivették az órarendből a
hittanoktatást.
Azután néhány lélekgyógyász azt
mondta, ne fenekeljük el a gyermekein
ket, ha rosszul viselkednek, mert a sze
mélyiségük megsérül, és lerombolhat
juk önbecsülésüket. Ne szabályozzuk
őket, mert nem tud kifejlődni az önál
lóságuk és az egyéniségük. És mi azt
válaszoltuk: egy szakember biztosan
tudja, miről beszél, úgyhogy rendben.
Azóta a gyerekek nem ismerik a korlá
tokat, a szabályokat. Ők irányítják a
szülőket, és a szülők nem értik, miért
ilyen nehéz a gyerekkel bánni.
Aztán valaki azt fejtette ki, hogy
a tanár jobb, ha nem fegyelmezi és
nem osztályozza a gyermekeinket, ami
kor rendetlenül viselkednek vagy nem
tanulnak, nehogy ezzel rossz reklámot
csináljanak az iskolának vagy meg
sértsék a tanulók személyiségi jogait.
És mi azt mondtuk, rendben. Azóta a
tanárok félnek a diákjaiktól és a szülők
fenyegetéseitől.
Majd a szórakoztatóipar azt kíván
ta, csináljunk tv-műsorokat és mozi
filmeket, amelyek az erőszakot, és
az erkölcstelenséget reklámozzák. És
készítsünk olyan zenefelvételeket,
amelyek bátorítanak az erőszakra, a
kábítószer-fogyasztásra, a gyilkosság
ra, az öngyilkosságra és a különböző
sátáni témákat dolgozzák fel. És mi
azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs
is rossz hatása, és különben sem veszi
senki komolyan, úgyhogy, csak hadd
menjenek.
Aztán valaki azt mondta: a kará
csony az ajándékok, a húsvét pedig a
nyulak és csibék ünnepe. A médiában
pedig lassan szó sem esik Jézusról
és az ünnepek eredeti értékéről. És
mi azt mondtuk: rendben, a szabad

szólás joga ezt lehetővé teszi számuk
ra. Továbblépve megkérdőjelezték a
keresztény gyökerek fontosságát az
Európai Unió alapokmányában, sőt fel
vetődött már az is, hogy a Himnuszun
kat is át kellene írni, mert az is sérti az
ateisták és más vallásúak jogait.
Most pedig feltesszük magunknak
a kérdést: miért nincs a mai emberek
nek lelkiismerete, miért nem tudnak
különbséget tenni jó és rossz között,
és miért nem okoz a gyerekeknek prob
lémát, hogy megöljék osztálytársaikat
vagy saját magukat? Talán, ha elég hos
szan és keményen gondolkodunk rajta,
ki tudjuk találni.
Furcsa, milyen egyszerű az embe
reknek kivetni, kidobni Istent, zagyva
ságnak, értelmetlenségnek tartani üze
netét, aztán csodálkozni, miért megy a
világ a pokol irányába.
Furcsa, mennyire elhisszük, amit
az újságok írnak, de megkérdőjelez
zük, amit a Biblia mond.
Furcsa, hogy milyen gyorsan készek
vagyunk az ítélkezésre, és menynyire
nem a megítéltetésre.
Furcsa, hogy jobban érdekel, mit
mondanak rólunk az emberek, mint az,
hogy mit mond felőlünk Isten!

Kalendárium:
2009. április 15. - május 15.
• Április 19. Isteni Irgalmasság vasár
napja
• Április 25. Szent Márk evangélista,
a 8 órai szentmise után Búzaszente
lés
• Május hónapban minden este 19
órakor Májusi litánia lesz, utána
szentmise
• Május 3. A 8 órai szentmise után
Anyák napi köszöntés
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REFORMÁTUS ÉLET
Egy régi
per…

koncepciós

Bizony, "nincs semmi új a nap alatt, ha
van is, olyan dolog, amiről azt mondják,
hogy új, az is megvolt már régen, megvolt
már jóval előttünk." - tudhatjuk ezt az örök
igazságot már az ótestamentumi Prédikátor
könyvéből is (Préd 1,9.-10), s az egész embe
ri történelemből is. Persze ha felejtünk, akkor
arra ítéltetünk, hogy átéljük a újra s újra a
nyomorúságokat, miket pedig megelőzhet
nénk.
Mondhatjuk, minden emberi korszak
ban, ahol elnyomás, zsarnokság és diktatúra
volt, mindig is voltak koncepciós perek,
a különféle ítélkező testületek, bíróságok
előtt. Koncepciós pernek nevezzük az az
eljárást, amelyben ítélkezésre hivatott testü
letek úgy folytatnak le hivatalos processzust,
általában büntető eljárást, hogy valamilyen
befolyás miatt, vagy valamilyen cél elérése
érdekében, előre elhatározott eredményt (sok
esetben halálbüntetést vagy súlyos szabad
ságvesztést) kívánnak elérni, s az eljárás
menetét, a bizonyítékok beszerzését és érté
kelését ehhez igazítják, így az eljárás alá
vontaknak általában igen kevés lehetőségük
van a védekezésre. (Persze, a szinte "tökély
re fejlesztett"sztalini, rákosista koncepciós
perekben olyakor egy-egy védőbeszéd is
fölért egy vádbeszéddel…)
Tekintsünk hát vissza egy régi, de nem
feledett, s nem feledhető koncepciós perre;
melyet a világ- és üdvtörténet legnagyobb
hatású eseménye követett!
A kor: kb. kétezer évvel ezelőtt. A kon
cepciós perben érintett személy: Jézus "bar
Joszif", azaz József fia. (S mi már tudjuk:
Istennek fia, Megváltó!) A koncepciós eljá
rást pedig lefolytatta a Szanhedrin, azaz a
jeruzsálemi zsidó nagytanács; Pontius Pilá
tus, római helytartó; és Heródes, galileai
zsidó király.
Sokszor föltevődik a kérdés keresztyén
körökben, legenda vagy valóság a Szentírás
nak, az evangéliumoknak a jézusi szenve
déstörténetet - passió - leíró része. Nos, ha
megvizsgáljuk, miként megtették jogtörténé
szek, akkor kiderül, hogy bizony nagyon is
valóságosan számoltak be az eseményekről
az evangélisták, a korabeli zsidó és római
jogi szabályok, eljárások felismerhetőek az
Írás soraiban is. Éppen ezért állapítható meg
az, hogy Jézus koncepciós per áldozata lett.

"Jézus emberi vállalása, kitartása a kül
detése mellett nem abban állt, hogy vállal
ta a kereszthalált mindenáron, hanem hogy
kitartott küldetése mellett. Akkor is, amikor
világossá vált, hogy ezzel életét kockáztatja,
a kínhalált vállalja. Vállalta, bár nem kíván
ta, és főleg nem kereste. Mint ember félt a
rá váró sorstól, de nem ingott meg küldetése
vállalásában akkor sem, mikor vérrel kellett
tanúságot tennie mellette." - írja Zlinszky
János római joggal foglalkozó jogtörténész.
Jézus pere a korabeli igazságszolgáltatás
megcsúfolása volt, hiszen semmi olyat nem
tett, amiért a zsidó vagy a római jog szerint
halált érdemlett volna. Eleve nem is azért
tartóztatták le, mert valami bűntényt követett
volna el, hanem hogy megöljék (Máté 26,4),
mert tanítása rámutatott a zsidó főtanács hibá
ira. Megvolt tehát a koncepciós per célja.
Az eljárás pedig hemzsegett a szabály
sértésektől. Az elfogott Jézust először a volt
főpap, Annás palotájába vitték, ahol éjszaka,
zárt körben történt az első kihallgatása, de
nem is volt elég bíró ott, s nem voltak egy
behangzó tanúvallomások. Valójában csak
nappal, a Nagytemplomban ülhetett volna ös
sze főtanács ítélőszéke, főbenjáró bűn vádja
esetén legalább 23 taggal. A bizonyítás során
egybehangzó tanúvallomásokat kellett volna
beszerezni, a vádlottat pedig nem lehetett
bántalmazni, kínozni. Jézust pedig ütlegelték
is, tudjuk.
A zsidó eljárás második szakasza az
akkori főpap, Kajafás palotájában volt, s ő
rögtön felállította a legsúlyosabb vádat, az
istenkáromlás vádját, s ehhez kerestek tanú
kat. Majd elvitték Pilátus római helytartó
hoz, aki bűntelennek találta Jézust, meglátta
ugyanis, hogy nem veszélyezteti a római
birodalmat lázadással. Ezért tovább küldte
Heródes királyhoz, mint galileai illetőségű
személyt. Heródes nem tudott vele mit kezde
ni, a jó viszony fenntartása miatt visszaküldte
Pilátushoz. Őt végül megzsarolták a főpapok,
hogy bevádolják a római császári udvarnál
hűtlenséggel, ami hivatalvesztést jelentett
volna, így Pilátus kimondta a halálos ítéletet.
Formailag tehát Pilátus a vétkes Jézus halá
lában, azzal, hogy a háttérben ott volt több
zsidó főpap ármánykodása, mesterkedése.
Láthatjuk tehát, hogy a nagypénteki s az azt
megelőző eljárásban az emberi gazság, rossz
indulat mennyire jelen van.
Ezzel szemben az azt követő vasárnap,
az Úr napja, a Feltámadás mennyire tiszta és
mennyire igaz!

Bizonyára sokunknak volt már eltörve
a keze, lába, elszenvedtünk kisebb nagyobb
vágásokat, ütéseket, eséseket. Belegondol
tunk már abba, hogy a teljesen ártatlan és
bűntelen Jézust hogyan és miként kínozták
meg helyettünk? Kezünket, lábunkat még
nem verte át szög, de az Övét igen. Mintha
azt mondotta volna neki Isten: Fiam, vedd
magadra a világ, a fiatalok és idősek keze
inek átkát, lábaiknak téves és álnok útjait,
vedd magadra, Fiam!
Fejünkbe még bizonnyal nem fúródtak
töviskorona tüskéi, kemény tövisei, büsz
kék vagyunk nagyszerű gondolatainkra, vagy
szép arcunkra. De az Isten összegyűjtötte
mindazt a hamis gondolatot, kimondott átkot,
mely valaha is nyomasztotta az emberisé
get, hogy töviskorona kerüljön Fia fejére és
azáltal a világ összes hamis gondolatára,
sötét tervére, kimondott átkaira! Vajon, mi
kibírtuk volna mindazt a szenvedést, amit
Jézus átélt?
De ha nem tudjuk, hol találhatunk szere
tet a világban, ha kételkedünk Istenben - gon
doljunk erősen a Golgotára, a megfeszített
Krisztusra, majd arra, hogy úgy szeret ben
nünket Isten, hogy minden nyomorúságunkat
Fiára terhelte, hogy átvegye rólunk terhein
ket, nyomorúságunkat. Ez a kereszt üzenete!

MINDENKIT
HÍVOGATUNK!
Április 10., 18 óra, nagypénteki Passiós Isten
tisztelet
Április 12., 10 óra Húsvétvasárnapi istentisz
telet az Úri szent vacsora közösségében
Április 13., 10 óra Húsvéthétfői istentisztelet
az Úri szent vacsora közösségében
Április 16. csütörtök, 15 óra házi Istentisz
telet
Április 26. vasárnap, este 6 óra: Interaktív
Istentisztelet! ÚJ ALKALOM!!!!
Május 3. vasárnap, 10 óra Anyák Napi Isten
tisztelet!
Minden vasárnap 10 órára istentiszteletre hív
a harang, a gyermekeket pedig külön gyer
mek-istentiszteletre!
Áldott Húsvétot kíván a Szentkirályi Refor
mátus Egyházközség minden kedves Olva
sónak!
Kenyeres Tibor
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NIKI-TANODA

Megnyílt a „NIKI-TANODA”
olvashatjuk Szentkirályon és a környező települések hirdető tábláin.
Némi érdeklődésre sikerült megtudni, hogy szentkirályi érdekeltségű a
családi intézmény. A tulajdonos Papp
Jánosné és Papp Nikolett. Bizonyára
ismerős a név, hiszen szentkirályi
lakosok, és Nikolett éveken keresztül
Szentkirályért Közalapítvány „BursaHungarica” pályázatának nyertese
volt, melynek keretében tanulmányaihoz ösztöndíjat kapott. Jelenleg a
Pécsi Nevelés Tudomány Egyetem
levelező hallgatója. A szolgáltatóház
a lakiteleki piactér mellett található,
az állatorvosi rendelő szomszédságában. A kicsiknek bölcsőde és óvoda
jellegű felügyelet, az iskolásoknak (14. osztály) napközi felügyelet, adott
esetben korrepetálással, akár német
és angol nyelvből is. Nyári napközis
táborok szervezése is szerepel a szolgáltatásban. Az intézményben minden

szükséges eszköz rendelkezésre áll,
/játszószoba, pihenő szoba, ebédlő,
előkészítő konyha/ hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Tervbe van véve
egy sportolásra alkalmas terem, és az
egészséget szolgáló só-szoba együttes
építése, szabadtéri játékok elhelye-

zése, számítógépek vásárlása. Várja
a NIKI-TANODA a környező települések érdeklődőit igénybe vevőit.
Érdeklődni: a 06 30 387 1018, és 06
30 516 4669 telefonszámokon lehet,
és természetesen a helyszínen is.
Vecsei

Megjelent a HEFOP-2.3.3. pályázati kiírás!

Tájékoztatásul: NFT 2009-ben is!
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka
a munkaerő-piacról való kiszorulás, a
tartós munkanélküliség. A munka világából való tartós kiszakadás a munkavégző-képesség és a motiváció leépüléséhez vezet, és egyre kisebb az esély
a munkaerő-piacra való visszatérésre.
Fokozottan veszélyeztetettek a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai,
az egészségi problémákkal küzdők, az
alacsony iskolai végzettségűek, az elavult képzettséggel rendelkezők, vagy
a fogyatékkal élők.
A munkanélküli, inaktív embereket
gyakran csak „alternatív” foglalkoztatási szolgáltatásokkal és egyéni körülményeikre szabott képzési lehetősé-

gekkel lehet elérni. A jelen pályázat
vissza nem térítendő támogatásának
köszönhetően javul majd a leszakadó
rétegek munkaerő-piaci integrációja,
de erősíthető a résztvevő szervezetek
együttműködése is.
A program segítségével javíthatóak lesznek a munkanélküliek esélyei,
képzésekkel, a kompetenciák fejlesztésével, információk biztosításával
megkönnyíthető a munkaerő-piaci beilleszkedésük. A bevonásra kerülő személyek számára nyújtott szolgáltatások teljes időszaka alatt a bentlakásos
szállás biztosított. Az „A” komponens
tevékenységei között kiemelt szerepet
kap az akkreditált képzések nyújtása,
míg a „B” komponens keretében pályaorientációs fórumok, információs

Pályázati felhívások
Munkaadók és civil szervezetek részére

1. KKC-2008-A – A vállalkozói
aktivitás ösztönzésének támogatása:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/
767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
a06cbd1d2157222c125753500677b5f?
OpenDocument.
2. ENTR/CIP/09/E/N02S001 – Fia-

talok vállalkozási kultúrája és vállalkozási ismeretek oktatása: http://ec.europa.
eu/enterprise/funding/index.htm.
3. GOP-2009.2.1.3 – Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása: http://www.nfu.hu/content/1381.
4. KF_MUNKAERO_09 – K+F

napok szervezése valósul meg.
A pályázat keretében elnyerhető
támogatás mértéke az „A” komponensbe tartozó tevékenységek, illetve
az „A” és a „B” komponensbe tartozó
tevékenységek együttes, megyei hatáskörben való megvalósítása esetén
projektenként 20-100 millió Ft közötti
összeg. Regionális hatáskörben való
megvalósítása esetén 30-150 millió Ft
közötti összeg. Az elnyerhető támogatás mértéke kizárólag a „B” komponensbe tartozó tevékenységek megvalósítása esetén 4-20 millió forint
közötti összeg.
A pályázatok benyújtására 2009.
április 1-től 2009. április 29-ig van lehetőség.
http://www.nfu.hu/content/2982
munkaerő megőrzése és fejlesztése:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/
4767f6c3e957e6df9c12572e7004a184
2/d38faaca479c5d1c12575720056027a
?OpenDocument.
5. Erasmus Fiatal Vállalkozóknak:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
index.php
DaR Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltség
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A VILÁG ORSZÁGAINAK TALÁLKOZÓJA ISKOLÁNKBAN
Március 28-án egy project-nap keretében az osztályok arra
vállalkoztak, hogy bemutatnak egy-egy országot. Megismerkedhettünk 8 nép ételeivel, táncaival, szokásaival, zenéjével. Láthattuk nevezetes épületeiket, tájaikat. Kipróbálhattuk
sportjaikat, eszközeiket. Mindezt egy képzeletbeli utazási iroda szervezésében.
Minden tanuló részt vett az országok bemutatásában és
egyben utazó is volt, aki meglátogathatta a többi helyszínt.

A következő országok mutatkoztak be: Magyarország: 1.
osztály; Egyiptom: 2. oszt.; Oroszország: 3. oszt.; Argentína: 4. oszt.; USA: 5. oszt.; Görögország: 6. oszt.; Kína: 7.
oszt.; Németország: 8. oszt.
A játék végén szavazni is lehetett, kinek melyik bemutató tetszett a legjobban. A legtöbben a nyolcadikosok német bemutatóját
találták a legérdekesebbnek. De azt gondoljuk, hogy a nap végén
mindenki győztesnek érezhette magát!

Amerikában táncolni is lehetett.
Magyarországon itthon voltunk.

Oroszországban a Répa mesét is hallottuk oroszul.
Az egyiptomi lányok csodás táncot adtak elő.

A győztes Németország.

Szélmalom, tengerpart, Istenek – ez Görögország.

Argentínai dzsungel.

A kínai rizsföldeken.
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A Magyar Szabadság napjára emlékeztünk
Községünkben
a
hagyományokhoz híven,
méltó tisztelettel emlékeztünk az 1848 március
15-i vértelenül kivívott
szabadság napjára. Az
esős idő ellenére a Hősi
emlékmű koszorúzására
13-án 10 óra 40 perckor
került sor. Ezt követte
11 órakor a művelődési
házban az általános iskolások emlékünnepsége.
Másnap este a Vágó
Szabó Gellért ünnepi beszédét János Gazda kör tartott
mondja. A teljes szöveg a 13. műsorral egybekötött
oldalon olvasható.
vacsorás ünnepséget. A
megemlékezés ünnepi szónoka Szabó Gellért polgármesterünk volt.
Kép és szöveg: Vecsei.

A Nemzeti Dalt szavalják az általános iskolások a hősi
emlékműnél.

A 6. osztályosok műsorának egyik jelenete.

A műsor és a vacsora után nem maradt el a beszélgetés,
borozgatás sem.

Csodálatos nap a Csodák Palotájában
Március 27-én vonatra szálltunk, hogy birtokba vegyük
Budapestet. A helyi közlekedés különleges élményt adott
a gyerekeknek, sokan most először utaztak villamoson,
metrón. A csodák világában gondolkodtató, ügyességi és
érzékszerveinket próbára tevő interaktív játékokkal tettük
különlegessé a napot. Részt vettünk rendkívüli fizika órán,
melyen bebizonyosodott, hogy a fizika nem is olyan ördöngös tudomány, és lehet nagyon játékosan is megközelíteni. A Természettudományi Múzeumban egy 14 méteres
bálna csontváz fogadott bennünket és a további tárlatok
is meglepetéséket tartogattak a gyerekek számára. Eredeti
méretű, élethű dinoszaurusz szobrok, lábunk alatt berendezett korallzátony, mamut és kardfogú tigrisek, Noé bárkája, hazánk növény- és állatvilága. Fáradtan, de élményekkel gazdagodva jöttünk haza, bízva abban, hogy jövőre is
hasonló élményben lesz részünk.
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Rendezzük el közösen dolgainkat!
A Magyar Köztársaság a korlátozott önrendelkezés állapotába jutott.
A döbbenetes mértékű adósságállomány gúzsba köti a nemzetgazdaságot; a Magyar Országgyűlés a parlamenti pártok meglévő erőviszonyai
miatt teljes impotenciában szenved;
nemzeti fizetőeszközünk fedezete a
külföldi hitelekben nyugszik, végletekig kiszolgáltatva ezáltal mostani
és eljövendő generációkat a hitelezők
érdekeinek, kényének; világos és hiteles politikai-közerkölcsi iránymutatás,
a termékek és a munkaerő piaci értékvesztése miatt egyre növekvő számban
jelentkeznek napi megélhetési gondok,
ami a reményvesztésen keresztül sok
család tragédiájához vezet egészen az
öngyilkosságig.
A Kormány ugyan birtokolja az
önmaga számára folytonosan legitimizált hatalmat, ám mozdulataihoz a
társadalom széteső szerkezete már alig
igazodik.
Az Ellenzék szerepe is álságos,
hiszen a jelentős parlamenti erő mellett
a választók többségének bizalmát is
maga mögött tudva „csak” a választói
felhatalmazás hiányzik számára a kormányzáshoz.
A jelentős kormányzati és ellenzéki
hatalmi pozíciót betöltő politikai és
gazdasági vezetők elszántan készülnek
az egy év múlva esedékes általános
választásokra: egyik oldalon mentve
és bebiztosítva a lehetséges legjobb
anyagi-vagyoni „vesztes” pozíciót, a
másikon a leendő kormányzói potenciál teljes arzenálját készítve a korábban
ellenzékiként elszenvedett legkisebb
sérelem megtorlásához. Amint igaz,
hogy a világ most valamennyiünk által
szenvedett gazdasági válságához egyes
emberek személyes gyarlósága vezetett, úgy bizonyosak lehetünk abban
is: ugyanez a gyarlóság a magyar politikai elitben is munkál, egyik oldalon
a félelem, a másikon a gőg motivációjaként.
Minden elismerés megilleti azokat a
tudósokat és szakértőket, akik bármely
felkérésre, vagy önszorgalomtól, hazafiúi felelősségtől indíttatva a nemzetgazdaság egy-egy területén célravezető
javaslatok sorát tárják szűkebb plénumok, vagy az egész társadalom elé.
Nem lehet kétséges, hogy elgondo-

lásaik bizonyosan a közbizalmi abortusz áldozataivá válnak a mostani virtuális demokrácia angyalcsinálóinak
kezei között.
A bajból való kilábalás legfontosabb kitörési pontjaként a szerzők mindenek előtt az államháztartás kiadásainak csökkentését látják. Nem is
lehet más. A kiadáscsökkentési forráshelyek és mértékek részleteiről azonban egyeztetni kell. Ki vitatja például,
hogy a nyugdíjrendszer nemcsak az
ellátásban részesülők nagy száma és a
járulékfizetők egyre apadó köre miatt
van veszélyben, hiszen legalább ennyire gond a fegyveres testületektől akár
39 évesen kiemelt összegű nyugdíjjal
visszavonulók szolgálatának ilyetén
elismerése, ugyanakkor minimálbérből
tömegek kénytelenek tengődni?
Megkerülhetetlenül közbizalmi
kérdés, hogy a megtakarítások eredménye valóban úgy hasznosul-e, ami
a közösségi terhek enyhítését, a gazdaság távlatos pezsdítését hozza, vagy
a válsághelyzet dacára a társadalom
számára megmagyarázhatatlan költségvetési kiadások is teljesülnek?
A magyarországi gazdasági és pénzügyi válság megoldására végső menedékként megjelölni az euró mielőbbi,
ezáltal minden áron elérendő bevezetését szégyenteljes és a kufárszellemiségre utaló gyáva álláspont. Nem más,
mint annak beismerése, hogy alkalmatlanok vagyunk a legelemibb gazdálkodási fegyelemre és pénzügyi szabályok
betartására, az egyszerű választópolgár
teljes felelőtlenségének és önérzet-hiányának egyidejűleg deklarált hamis
vádjával. Az egyesült Európa lesajnált
segélyezettje szerepét tölthetnénk csak
be így, meglévő kiszolgáltatottságunkat egy más, ismeretlen függőségre
váltván.
A jogállamiság mostani keretei
között a polgári felelősség felszítása
az általános bizalmi vákuumban lehetetlen. A pártok részéről megfogalmazott program hatalmi pozícióból a köz
nevében igényt tart a polgárok még
nagyobb teherviselésére. Ez azonban
az egyén szintjén minden meggyőződés nélküli parancsteljesítéssé degradálódik, mivel az általa ismert társadalmi-gazdasági gyakorlat közepette
követhetetlen és számon nem kérhető a

meghozott áldozatok hasznosulása.
Nem kétséges, hogy a jelenünk, és
az utánunk következő generációk életterének megóvása, bebiztosítása a tét.
Amint azonban 1848-ban sem fizetett
zsoldosok alkották a hazáért harcolók derékhadát, úgy napjaink küzdőit
is csak az önkéntes áldozatvállalás
magasztos, de egyedül tiszta eszménye lelkesítheti olyan közös fellépésre,
amihez mindenkinek jogot kell adni,
lehetőséget kell biztosítani. Az a szent
elszántság, hogy kinek-kinek megéri
erőt, tudást, pénzt, munkát a közjó
érdekében önként felajánlani, mert
azzal önmagát és a jövőt menti meg.
Magyarország jövőjét.
Ennek a közadakozásnak lehet sikeres terepe a település. Minél kisebb,
annál inkább: azaz a falvakban leginkább. A Hazáért nem „úgy általában”
vagyunk felelősek, hanem a saját portánkon, a saját lehetőségeink között
teljes kizárólagossággal. Ezen az intim
körön belül igazi önkormányzás érvényesül: szabad akaratunkra van bízva,
rajtunk áll a döntés. Az ebben való
tisztes helytállásunk mércéje: csak a
legjobb az elégséges.
Mit és mikor adakozzak a falumnak?
Mostantól szedd fel az utadba került
szemetet, ne lopj, és iparkodj csak
akkor szólni, ha biztos vagy abban,
hogy megszólalásod értékesebb, mint
a csend. A többi már adódik magától.
Forradalmi
időket
élünk.
Lehetséges-e egy talán csak rövid ideig
adódó kegyelmi állapotot megragadni
ahhoz, hogy a közigazgatási és államháztartási reformok kétségtelenül fontos kérdéseinek megtárgyalása előtt az
egymás iránti bizalom egy más dimenziójába lépjünk, eszmélve s öntudatra
épűlve egy magasabb harmónia földi
valóságában?
Közös dolgainkat nem tudjuk végleg rendezni. Amint a márciusi ifjak
sem voltak képesek a mi gondjaink
megoldására. Ők csak meghaltak.
Értünk. S azóta még hányan.
Semmi és senki nem menthet fel
azonban bennünket annak felelőssége
alól, ha a nemzetünk boldogításához
elénk táruló és kezünk által formálható
mostani lehetőségeket múlni engedjük.
Okosan éljünk vele!
Szabó Gellért
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internet fiesta, 2009
Idén 10. alkalommal került megrendezésre országos szinten az Internet Fiesta. A szentkirályi könyvtár
4. alkalommal csatlakozott a rendezvénysorozathoz. 18 programot regisztráltattam a központi honlapon. Ezek
nagy része az iskolásoknak szólt, de
a felnőttekről sem feledkeztem meg.
Nekik az Ügyfélkapu lehetőségeiről,
illetve a nyugdíjasoknak az Internetről általában szerveztem előadást, de
csekély számú érdeklődő jött csak el a
meghirdetett időpontokban. Szerettem
volna, ha az unokák is kivették volna
a részüket az ismertetésből, de sajnos
nem akadt vállalkozó, aki a nagymamájával vagy a nagypapájával közösen
eljött volna szombat délután egy kis
Internet kalauzra.
Az iskolások számára most is több
témában tartottam előadást. Így szó
volt hatékony tanulási módszerekről,
megnéztünk több kvíz kérdést, és logikai játékokat tartalmazó oldalt is.
Természetesen a legkisebbeknek nem
maradhattak el a meséket, népmeséket
tartalmazó oldalak, és az iskola utazásos projektjéhez csatlakozva mi is
bejártuk a világot az Internet segítségével.
A gyerekek és a vállalkozó kedvű
felnőttek, több pályázatban is próbára
tehették tudásukat.
Így lehetett különböző témában
kutatni a neten, számítógépes rajzot
készíteni a Nagyi az Internet útvesz-

tőjében címmel, a
kicsik is tölthettek
ki a könyvtárban
feladatsorokat, illetve Power Point
bemutatót is készíthettek a vállalkozó
kedvűek egy-egy
ország ismertetésére.
A pályaművek
elbírálására április
6-án kerül majd
Csoportos foglalkozáson a legkisebbek.
sor.
Terveztem egy
ismertetőt az Internet veszélyeiről,
melyet a kecskeméti rendőrkapitányság
munkatársa
tartott volna, de
az előadó betegségre hivatkozva
lemondta. Így azt
elhalasztottuk április 27-én 12 óra
30 percre. Melyre
ezúttal is szeretnék
meghívni minden Egyéni feladat megoldás.
érdeklődőt.
számát, és a résztvevőket tekintve is
A Fiesta utolsó napján Csordás eredményes volt a Fiesta, ha egyes
Csaba a Kecskeméti TE labdarúgója programok látogatottsága nem is volt
látogatta meg a könyvtárunkat, és az a legmegfelelőbb. Jövőre nagy kihívás
ifjú focistákat, akik kérdések özönét jelent majd, hogy a most távolmaradózúdították a népszerű csatárra.
kat is be tudjam csábítani az Internet
Összességében a rendezvények népszerűsítő programokra.

Verses foglalkozás
A tavaszi Fesztivál keretében április 1-jén a Katona József Könyvtár munkatársai, Koleszár Márta és
Bújdosó Aranka tartott foglakozást
a könyvtárban a 3. és 4. osztályosoknak "egy boszorkány fél füle ..."
címmel, melynek keretében versekkel ismerkedhettek meg a tanulók.
Írtak saját osztályverset, képeket társítottak versrészletekhez és címekhez, hallgattak megzenésített verset,
sőt ők maguk is dalra fakadtak. A
foglalkozás végén még egy rövid kis
verset is tanultak. A vidám foglalkozás végén ajándékként egy órarendet
kaptak a résztvevők.

Koleszár Márta.

A víz világnapja 2009

Március 22. a Víz Világnapja. Iskolánkban kis kiállítással emlékeztünk
meg erről a napról. Prikkel Antal vízadagoló automatát hozott erre az alkalomra az iskolába, melyet a gyerekek
nagy örömmel használtak.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Csokoládés fatörzs
Hozzávalók: egy kész piskótatekercs, 15 dkg ribiszke- vagy
málnalekvár, 10 dkg porcukor,
4 tojássárgája, 15 dkg vaj vagy
Ráma margarin, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg olvasztott étcsokoládé, 1 evőkanál rum, 5 dkg
durvára vágott dió vagy mandula, 5 dkg mazsola.
A piskótatekercset ugyanúgy sütjük és még melegen feltekerjük, mint a lekváros piskótatekercshez
szokás. Ha kihűlt, kihengergetjük, és vékonyan megkenjük a megforrósított lekvárral (ha túl sűrű lenne,
egy kevés likőrrel hígíthatjuk).
A cukrot a tojássárgájával kikeverjük, majd vízgőz fölött krémesre főzzük, és hűlni hagyjuk. A vajat
először magában, majd a vaníliás cukorral keverjük
habosra. Az olvasztott csokoládét belecsorgatjuk,
majd apránként a kihűlt cukros tojáskrémet, végül a
rumot is belekeverjük.
A krém kétharmadát egyenletesen a piskótalapra
kenjük – ha a lekvár már kellően megdermedt rajta
– a durvára vágott dióval és a langyos vízbe áztatott,
lecsöpögtetett mazsolával megszórjuk. Szorosan föltekerjük, a maradék krémmel körbekenjük.
Villával belekarcoljuk a törzset. Csíkokra vágott
mandulával, pirított dióval, mogyoróval, kókuszreszelékkel és marcipánfigurákkal díszíthetjük. Tálalás
előtt behűtjük, hogy szépen szeletelhessük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Március időjárása
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az egész hónap a
tavasz várásával telt el. Az első napok a tavaszt sejtették. A nappali hőmérséklet 8-14-c fok körül alakult. Az
éjszakák is fagymentesek voltak. Úgy 10-e után baljós
előjelekről számoltak be a meteorológusok, jön a hidegfront. Jött is esővel, hűvös idővel. A három meleget hozó,
/ Sándor, József, Benedek / tavaszi zsákos ember is igen
szűkösen osztogatta a tavaszt. Majdhogynem visszatért
a tél. Nappal 5-10 c fokot mutattak a hőmérők. Éjjel
viszont -5 fok alá is süllyedt. A mélypont 24-e körül alakult ki. Nappal 5-6 c volt, gyakori kis hózáporokkal. Ha
késve is, a hónap végére megérkezett a várva várt tavasz.
A rekettyés a faluba is behallatszó béka-zenétől hangos,
és megérkeztek a fészkükre 30-án falunk gólyái. A népi
megfigyelés szerint baljós előjelnek számít a nyarat illetően, ha márciusban sokat fúj a szél. Hát nem volt belőle
hiány. Hosszú évek óta falunk parkjaiban a hónap vége
felé virágba borulnak a díszszilva fák. Ebben az évben ez
elmaradt. Kecskemétre utazóknak bizonyára feltűnhetett,
hogy a Borbási csatornában /a 44-es fő út mellett/ nincs
víz. Ilyen az elmúlt 40 évben nem fordult elő. Sajnos, óriási csapadék hiány van. A nyugvó talajvízszint jóval alatta van az ilyenkor szokásosnál, 30-én : 310 cm. Általában
230 cm körül szokott lenni az év azonos időszakában.
Csapadék viszonyok: 5-én 11,2 mm, 9-én 7,6 mm, 12-én
3,8 mm, 16-án 4,8 mm, 17-én 0,3 mm, 29-én 0,8 mm, 30án 0,7 mm. összesen: 29,2 mm. A sokévi átlag: 29 mm.
Vecsei F.
					

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Szente-Varga Pál élt 72 évet.

KÉSZÍTSÜNK MADÁRITATÓT

Bajban vannak pusztánk vadon élő állatai és
madarai, hiszen alig találnak ivóvizet. Már a legmélyebb vaditatók is kiszáradtak. A tavaszi pocsolyás rétek eltűntek, vele együtt a vizes élőhelyek növényei, és állatai. Falunkban is egyre
kevesebb az udvarokon futkosó állat, baromfi.
A fentiek tudatában nem nehéz tudomásul venni, hogy kertjeink madarai is vízhiánnyal küszködnek. Sokat segíthetünk, ha kertünkben madáritatót helyezünk ki. Nem kell nagy dolgokra
gondolni. Néhány literes alacsony peremű tál,
vagy virágcserép alátét tökéletesen megfelel. A
baromfi önitatók nem jók, mert zavarja a kilátásban a „vendégeket”, és könnyen meglephetik a
ragadozó madarak, vagy a macskák. Folyamato-

15. oldal

san pótoljuk a hiányzó vizet. Az itató helyének
megválasztásánál gondoljunk arra is, hogy legyen felszállási tér is. A nagyobb madarak a földön állva isznak /gerlék, rigók/, míg az énekes
madarak az itató szélét használják a víz eléréséhez /verebek, zöldikék, tengelicek/. A madarak
előszeretettel szeretnek vízben fürödni, hűsölő
fürdőt vesznek. A madarakról való gondoskodás
örömet hozó gondoskodás, fejleszti a felelősség
tudatot. Ne várjuk meg, hogy a gyerekek számítógépes /virtuális/ állatokat ismerjenek csak! Ne
hagyjuk, hogy elnémuljon környezetünk! Segítsük hát kertünk hasznos vendégeit, a madarakat,
nyáron vízzel, télen eleséggel.
Vecsei.

VICCEK

BÖLCS GONDOLATOK

Bemegy egy ember a kocsmába, hóna alatt egy rádióval.
Az egyik közeli asztalnál két fickó amint meglátja,
elhatározza, hogy leitatják az embert, és megszerzik ingyen
a rádiót. Így hát meghívják asztalukhoz néhány üveg sörre
és megkérdik, hogy mennyiért adja a rádiót. Négyezer forint
-válaszolja az ember. Na, adja ez még lejjebb is - gondolják a
"vevők". Ismét rendelnek még italt, és előhozakodnak újra a
kérdéssel, hogy most mennyiért adja? Kétezer forint - mondja
az ember. Egyre jobb! Gondolják a vevők. Ismét rendelnek
italt. Akkor, mennyi az ára - kérdik. Egy ezres. Úgy döntenek,
hogy már nincs kockázat. Ismét italrendelés. Na most mennyiért adja? Mire a vendég ember fel áll, és hóna alá kapja a
rádiót és búcsút intve így szól: Az igazat megvallva, az elején
még el akartam adni a rádiót, hogy az árából leigyam magam,
de már berúgtam, úgy döntöttem, nem adom el, elmegyek
haza aludni.

- Csak az a normális, akit nem ismerünk.
- A kudarc mindig érdekesebb, mint a siker.
- A sláger az a zene, ami a füleden megy be, és a könyöködön
jön ki.
- Ami ingyen van, az biztos megéri az árát.
- Kedves vendég! Szívesen látom máskor is, amikor majd
nem marad ilyen sokáig.

HIRDETÉSEK
* Utánfutó eladó! Érdeklődni: Szentkirály, Rákóczi
u. 30.
* Családi ház eladó nagy kerttel Szentkirály,
Kossuth L. u. 12. szám alatt. Irányár: 8 millió forint.
Érdeklődni: 20/250-23-04
* Eladó Szentkirály külterületén, Olasz dűlőben
074/88 hrsz-ú 30647 m2 és 074/85 hrsz-ú 9866 m2
területű gyep (legelő). Érdeklődni: 30/730-1209
* Kilenc hektár lucerna terület kiadó. Érdeklődni a
06 30 5781393-as telefonszámon.

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. ŐstermelŐk,
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Megnyitottuk a GENERALI
Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók:
Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter 30/349-2944
* Élethelyzet finanszírozása
* Nyugdíj			
* Életbiztosítás			
* Egészség- és balesetbiztosítás
* Munkahelyi biztosítás		
* Banki termékek		
* Lakáshitel

* Gépjármű-biztosítás
* Vagyonbiztosítás
* Felelősségbiztosítás
* Technikai biztosítás
* Mezőgazdasági
biztosítás

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő:
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna,
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester,
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza
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Nem várt lehetőség:
szennyvíztisztítás Szentkirályon
A képviselő-testület legutóbbi ülésén a szenny
vízberuházással kapcsolatos előkészítő feladatok
ról is tárgyalt. A polgármester előterjesztésében
elmondta, hogy a támogatási szerződés aláírása
megtörtént, így a beruházás előkészítése megkez
dődhet. Fontosnak tartja annak rögzítését, hogy az
önkormányzat ezt a munkát tisztességgel, becsület
tel akarja végezni, de ugyanígy fontos azoknak az
embereknek a megbízhatósága és közreműködése,
akik ebben az önkormányzat segítségére lesznek.
A támogatási szerződés a beruházással kapcsola
tos bármely előre nem látható költségnövekedés
esetén az önkormányzatnak, mint kedvezménye
zettnek a felelősségét rögzíti. Az utófinanszírozott
kategóriába tartozó munkák esetében (előkészítés,
lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat,
marketing) a közbeszerzési törvény elírása szerint
mindegyik területre három-három ajánlat érkezett,
így ezekről most dönthet a testület. Ezeknél a
munkáknál a hozzánk benyújtott bruttó összegű
számlát kell kiegyenlítenünk, amiből az áfa-t, és a
számla nettó összegéből a 87,25 %-os támogatást
is utólag kapjuk meg. (A költségek nagyobb része
kb. 375 millió forint építési kivitelezési költség,
ahol csak a számla nettójának 12,75 %-os önerős
részét és a teljes, 100 % nettó áfáját kell kifizet
nünk, amit azonban vissza fogunk igényelni.)
Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a testületnek
lehetősége volna további ajánlatok bekérésére is,
amivel esetleg még lejjebb szoríthatnánk az árat.
Az előttünk lévő ajánlatokból a legjobb ajánlatte
vőket kiválasztva azonban olyan stáb állhat össze,
amelynek tapasztalata révén biztosabban elérhet
jük a célt. Ez pedig nem más, minthogy ne csak
árában, de a lebonyolítás-kivitelezés minőségében,
tartósságában, üzemeltetésében is kiváló közmű
épüljön Szentkirályon.
Bemutatta Arnold János urat, aki elmondta,
hogy 1994-ben kezdett el csatornaépítéssel foglal
kozni, azóta 120 szennyvízcsatornázást vezényelt
le. Az előterjesztésben elhangzott utólagos finan
szírozással kapcsolatban megjegyezte, hogy tudo
mása szerint a pénzekre előleget lehet lehívni, és
nem kell megfinanszírozni az önkormányzatnak.
Ezeknél az uniós projekteknél nagyon fontos a
lakosság támogató hozzáállása. Felmerült annak
kérdése, hogy legyen-e víziközmű társulat. A maga

részéről javasolja, ebben az esetben ugyanis a
legalább kétharmados lakossági támogatás az azt
ellenzőkre is kötelezővé teszi a hozzájárulás meg
fizetését. Sokkal elegánsabb persze, ha a döntő
többség felelős polgárként belátja a környezetünk
védelmének szükségességét, és mindenféle kény
szer nélkül vállalja az anyagi hozzájárulást, hiszen
elsődleges haszonélvezője is a létrejött műnek,
már csak a lakóingatlan értékének növekedése
miatt is. Mivel a társulat megalakítása még nem
dőlt el és előzetes felmérések sem történtek arra
vonatkozóan, hogy milyen a lakossági elfogadott
ság, ezért célszerű előkészíteni a vízközmű társulat
szervezését. Ehhez a testület egy előkészítő bizott
ságot választ, ők teszik meg az első lépéseket. Ha
ezt így elkezdjük, és a fölmérés is megtörténik,
tisztábban látjuk, hogy a lakosság körében milyen
a támogatottság.
A társulat előnyeiről szólva elmondta, hogy
lehetőség van részletekben fizetni a hozzájárulás
összegét. A szükséges pénz megelőlegezésére szol
gál az un. társulati hitel, amelyre a magyar állam
70 %-os kamattámogatást nyújt. Az önkormányza
ti önerő biztosítására megfontolásra érdemesnek
tartotta az önkormányzat részéről is hitel felvételét
igen kedvező kondíciók mellett.
A polgármester elmondta, hogy a közvéleményt
a pályázatban szereplő számok ismeretében arról
tájékoztattuk, hogy várhatóan az egy ingatlanra
jutó hozzájárulás összege a 100 ezer forintot nem
haladja meg. Ehhez jön még az ingatlanon belüli
munkák költsége. A szándéknyilatkozaton 90 ezer
forintos érdekeltségi hozzájárulás van megjelöl
ve. Ebben az összegben a belső bekötés költsége
nem szerepel. Ha az illető egyösszegű befizetést
választ, akkor 80 ezer forintból "megúszhatja".
Létezik más állami forrás is, aminek a feltételeiről
még nem jelent meg a jogszabály. A kérdés úgy is
jelentkezik azonban, hogy a társulat révén elérhető
lehetséges állami támogatások és kedvezmények
igénybevételének "ára" is van: az igen bonyolult
és sok munka, adminisztráció. Működtetni kell a
víziközmű társulatot, üléseket tartani, (közgyűlést,
Intéző Bizottságot, Felügyelő Bizottságot működ
tetni,) dokumentálni mindent. Vesződséggel jár a
polgárnak is, a társulatnak is, és a hivatalnak is.
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A közmű társulat alakításának eldöntéséhez
figyelembe kell venni, hogy létezik az a gyakor
lat is, amely a Szentkirályon megvalósított vil
lany-, gáz-, és útépítési beruházásoknál korábban
kiválóan működött. Eszerint a közműberuházásra
fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összegét
a testület határozza meg, amit a polgár a Község
háza pénztárába egyösszegben, vagy részletekben
fizet be. Az így befizetett hozzájárulás negyedé
nek visszatérítésével az állam támogatja az arra
jogosultakat. Ez öt kategóriát jelent: a nyugdíjmi
nimum kétszeresét meg nem haladó nyugellátással
rendelkezők, időskorúak járadékában, normatív
lakásfenntartási támogatásban, aktív korúak ellátá
sában, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
ben részesülők. Ha valamelyik kategóriába beletar
tozik az ingatlantulajdonos, akkor az általa befize
tett összegnek 25 %-át visszaigényelheti. Ennek a
pénznek a hivatali pénztárba befizetése is munkát
jelent, de itt a szabályokat az önkormányzat maga
alakítja ki. Amikor ezek a kérdőívek visszaérkez
nek, akkor tudjuk eldönteni, hogy szükség lesz-e a
víziközmű társulatra vagy sem.
Ezután a képviselő-testület megalakította a
háromtagú előkészítő bizottságot, melynek tagjai
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Horváth Mária, Szabó Gellért és Vecsei Ferenc.
Jóváhagyta az előzetes szándéknyilatkozatot, elfo
gadta a közbeszerzési szabályzatot az előterjesz
tett formában, egyetértett a Projekt Megvalósítási
Egység megalakításával a javaslat szerinti feladat
körrel, szervezeti felépítéssel és személyi összeté
tellel.
A testület a beérkezett árajánlatok alapján a tájé
koztatási és kommunikációs feladatok ellátásával
a Ferling PR Kft-t (Pécs), a műszaki felügyelettel
a NEXUS-ÉP Kft-t (Kecskemét), a kivitelezéshez
szükséges közbeszerzési tenderterv elkészítésével
a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt-t (Kecskemét), a
könyvvizsgálattal Nagy István hites könyvvizsgá
lót (Füzesabony), a lebonyolítás általános szervezé
sével pedig a K&Z Horizontál Kft-t (Kecskemét)
bízta meg, mint legjobb ajánlattevőket, összesen
31 millió forint díjért.
Végezetül a polgármester elmondta, hogy május
elején szeretnénk lakossági fórumot tartani, de
ennek szervezésében már a Ferling Kft. is részt
vesz. A lakossági fórum időpontjáig a kérdőívek
feldolgozása megtörténik, ugyanis ki kell derülni
annak, hogy ki és milyen feltételekkel tudja vállal
ni a hozzájárulás befizetését.

300 éve halt meg Pekry Lőrinc kuruc tábornok
A háromszáz évvel ezelőtt zaj
ló Rákóczi-szabadságharc egyik
katonai vezetője volt gróf Pekry
Lőrinc kuruc tábornagy. Életéről,
munkásságáról nagyon kevés hite
les forrás található. Pekry Lőrinc
ről a két világháború között Rácz
Imre írt egy feldolgozást. Az két
ségtelen, hogy a szabadságharc
ban nem vitt véghez hőstetteket és
nagy hadjáratot sem vezetett. De
részese volt a dicső emlékű kuruc
szabadságharcnak. Ezért tisztel
günk emléke előtt.
Pekry Lőrinc 1656 körül látta
meg a napvilágot erdélyi refor
mátus főnemesi családban. Az
előkelő família nemesi előneve
pekrovinai volt. A kor szokásainak
megfelelően több főnemesi család
nál megfordult, ahol elsajátította
a szükséges, nemes ifjakkal szem
ben támasztott követelményeket.

fejdelem vezette Habsburg-elle
nes felkeléshez. A felesége rokona
volt a Thököly családnak is. Nem
ismeretes, hogy milyen szerepet
töltött be a felkelésben. A Thököly
féle mozgalom bukása után jelent
kezett a török elleni harcra.
1689. júniusában császári szol
gálatba lépett, majd rövidesen
áttért a római katolikus vallásra.
Sikeresen szerepelt csapatával a
török ellenes harcokban. Több
csatában is jeleskedett katonái
élén. Ezért I. Lipót császár 1690.
augusztusában kinevezte kaporKuruc majd császári tiszt
Házassága és birtokai révén naki és udvarhelyszéki főkapitán
kapcsolatba került több magyar nyá. 1694-től Szörény, 1695-től
és erdélyi főúri családdal is. A pedig Fehér vármegye főispánja
felesége Petrőczy Kata Szidónia lett. Kiváló szolgálataiért az ural
volt. Rokonságba és jó kapcsolat kodó 1690-ben bárói, 1692-ben
ba került így sógorával, Petrőczy pedig grófi rangra emelte.
Folytatás a következő számban.
István tábornokkal. Rövidesen
csatlakozott a Thököly Imre kuruc
Nemcsak a tudományokkal foglal
koztak a különböző várkastélyok
ban a nevelés folyamán, hanem
elsajátították a hadimesterség és a
fegyverforgatás fortélyait is. Pekry
is kapott ismereteket a fegyverek
használatáról, a buzogány és a
szablya forgatásáról is. A gyakor
lati tapasztalatai során elsajátította
mindazon ismereteket, amelyek
az ő korában szükségesek voltak a
származásából eredő feladatok és
kötelességek teljesítéséhez.

