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Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött,
soha soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke.
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

Légy boldog, Szentkirály!

Kányádi Sándor versét választottam idei 
köszöntőm mottójául. Sokat kifejez mind
abból, amit magam is fontosnak tartok így 
évkezdet táján.

Hajlamosak vagyunk minden újrakezdés 
alkalmával nagy elhatározások, fogadalmak 
megtételére. Talán mégis célszerűbb a saját 

egyéni és közösségi lehetőségeink kereteit 
tekintve belátható célokat kitűzni. Nem a 
kudarcélmények megspórolása, inkább a 
véges energiáink (pl. idő, türelem, pénz, 
tettvágy) okszerű beosztása miatt. A lehető
ségeink kereteit azonban ki kell töltenünk, 
talentumainkat fel kell használnunk, a jóra 
kell fordítanunk: amennyire csak tudjuk. Az 
elégedettség, megnyugvás, sikeröröm csak 
ekkor simíthatja el lelkünk ráncait.

Az Ország, a Haza szaporodása, gyara
podása, biztonsága a nemzet legfontosabb 
feladata. Reményeim szerint a két utóbbit 
illetően megtalálja kiki a maga helyét, lehe
tőségét a jövőben is. Szentkirályon viszont 
a születések számának folyamatos apadását 
meg kellene állítanunk. Az elmúlt év ismét 
nem akként jegyezhető, amely oktatási intéz
ményeink utánpótlásában jelentős lendületet 
adott volna: 14 kisgyermek született. Óvo
dánk, iskolánk önálló fenntartásának gazda
sági bázisa szilárdnak mondható. A jövő évi 
költségvetés ugyan minden eddiginél alacso
nyabb mértékű állami támogatást biztosít 
az oktatásranevelésre, ám a helyi döntés
hozói akarat nem inog abban, hogy anyagi 
áldozatokat tekintve saját faluközösségünk 
felelősségi körében tartsa gyermekeink okta
tásának ügyét. Egyedül vagyunk ezzel a 
kecskeméti kistérség 14 községe között, 

ám a társulás elutasításáról lassan három éve 
hozott döntésünk, továbbá a születéseket 
immár negyedik éve pénzzel is „honoráló“ 
segítőkészségünk mintha megrekedt volna 
a képviselőtestületi döntéshozatal szintjén. 
Márpedig mégiscsak fura felfogás az, ha 
egy falu nemcsak a pénzt, de a gyermekál
dást is állami támogatásként várja az óvodá
ja, iskolája létezéséhez.

A versbeli gondolatok sora talán Illyés 
Gyula intésével válik teljesebbé: „Azt, hogy 
a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem 
azzal kellene: honnan jössz,  azzal, ecsém: 
hova mész!“ Kányádival egyetértve valóban 
fontos tudnunk kik vagyunk, mért vagyunk. 
Ezáltal ugyanis a korábbi évek során bot
lásunkat okozó, vagy sikeresen elkerült 
kátyúk élettapasztalattá nemesülve segíte
nek az előrehaladásban. 

(Folytatás a következő oldalon)

Független közéleti helyi lap



2. oldal                                     SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                             2010. január

A képviselőtestület december 17én 
tartotta soron következő ülését. A napi
rendek között szerepelt a tanyagondnoki 
szolgálatról és a közműépítésekhez kap
csolódó közműfejlesztési hozzájárulásról 
szóló rendeletek módosítása, a 2010. évi 
közfoglalkoztatási terv és megállapodás 
jóváhagyása, a RÉV Szolgálattal kötött 
megállapodás meghosszabbítása, települé
si központ kialakítására pályázat benyúj
tása, építési telek terheinek törlése, fecske
házi bérlet meghosszabbítása, Hírmondó 
ára, áramvásárlás, Citroen és Niva sorsa, 
településfejlesztő munkájáról beszámoló.

Az ülésen 7 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a polgármes

ter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kecs
kemét Megyei Jogú Város Jegyzője a 
Tanyagondnoki Szolgálatot engedélyező 
hatóságként ellenőrzést végzett Önkor
mányzatunknál. Az ellenőrzés során meg
állapításra került, hogy a tanyagondnoki 
szolgálatról szóló rendeletünk módosítása 
szükséges, a térítési díjra vonatkozó rendel
kezés hatályon kívül helyezésével.

A képviselőtestület a rendeletterveze
tet egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 
formában.

Ezt követően a közműépítésekhez 
kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulás
ról szóló rendelet módosítása került napi
rendre. A polgármester előterjesztésében 
elmondta, hogy az építési beruházások 
megvalósításának elősegítése érdekében 
egyes törvények módosításáról szóló 
2009. évi LVII. törvény hatályon kívül 
helyezte az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvény azon bekezdé

sét, mely kimondja, hogy "A hozzájárulás 
fizetésére vonatkozó kötelezettséget és 
annak mértékét a települési önkormány
zat jegyzője az érintettekkel határozatban 
közli." Ebből adódóan célszerű a képvi
selőtestületnek ezt a feladatot átruházott 
hatáskörben a polgármesterre ruházni. A 
fentiek megvalósításához az önkormány
zat helyi rendeletének módosítása válik 
szükségessé. A képviselőtestület egyhan
gúlag egyetértett a rendeletmódosítással 
az előterjesztés szerint.

A harmadik napirendi pont keretében 
a polgármester ismertette a Kecskemét 
és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervét, valamint az erre 
vonatkozó megállapodást. A közfoglalkoz
tatási terv egyéves időtartamra szól, és tar
talmazza a rendelkezésre állási támogatás
ra jogosult személyek képzettség szerinti 
várható összetételét; a részben vagy egész
ben közfoglalkoztatás keretében ellátandó 
közfeladatok megjelölését és várható üte
mezését; a megjelölt feladatok ellátásához 
szükséges létszámot, valamint a közfog
lalkoztatás finanszírozására rendelkezés
re álló forrásokat településenkénti bontás
ban. Tartalmazza továbbá térségi szinten a 
2009. évben foglalkoztatott közcélú mun
kavállalói létszámot, és a nyilvántartott 
álláskeresők számát és arányát az állandó 
lakóhelyük szerint. Kiegészítésül elmond
ta, hogy változott a közmunkának a fogal
ma és nemcsak önkormányzat lehet most 
már foglalkoztatója a közmunkásoknak, 
hanem költségvetési szerv, illetőleg olyan 
gazdasági társaság, amely önkormányzati 
tulajdonban áll, illetve társadalmi szerve

zet, de mindenképpen az önkormányzat
hoz van kötve a feladatellátás. A tervben 
szereplő 35 fős szám Szentkirályon egy 
tervezet, de nagyon kevés az esély arra, 
hogy az önkormányzatnál ennyien jelent
kezzenek munkára, hiszen a lejelentett 32 
fővel szemben idén is 2324 fő vett részt 
a közfoglalkoztatásban. Árnyalja a képet 
még az is, hogy a jövő évtől kezdve egy 
családon belül csak egy közfoglalkoztatott 
lehet, így ez tovább csökkenti a bevonható 
személyek számát. Iskolánál, óvodánál, 
hivatalnál, parkgondozásnál merülhet fel 
közmunkások alkalmazása. A közfoglal
koztatással kapcsolatban az önkormányzat 
és a Kistérségi Társulás közötti megálla
podás szabályozza a felek közötti feladat
elosztást. Most a jövő év végéig vannak 
meghosszabbítva a munkaszerződések. 

Varga János képviselőtag véleménye 
szerint ellentétes hatást érünk el a köz
foglalkoztatással, ugyanis aki megszokja, 
hogy bemegy a részére kijelölt önkormány
zati munkahelyre, dolgozik egy kicsit és 
eltelik a nap, az nem fog magának mun
kahelyet keresni, mert így kényelmesebb. 
Úgy gondolja, hogy aki dolgozni akar, 
az találna munkahelyet más területen is. 
Bőszén Imre hozzátette: a HVGben olvas
ta, hogy Magyarországon a munkanélkü
liség aránya 16 %os, a közfoglalkozta
tottak száma viszont 20 %. Ez az arány 
nagyon magas, mert ezek az emberek nem 
értékteremtő munkát végeznek, már pedig 
értékteremtő munkahelyekre lenne szük
ség. Ezután a képviselőtestület egy ellen
szavazattal elfogadta a közfoglalkoztatási 
tervet és a megállapodást.

A képviselőtestület december 17én tartotta soron következő ülését

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak
(Folytatás az első oldalról)

Az előttünk álló év a szokásosnál is 
nagyobb józanságot és előrelátást kíván 
azonban tőlünk a továbbhaladás útját és 
módját illetően. A parlamenti választásokra 
gondolok. Nem ez az egyetlen választás 
fogja eldönteni a nemzet sorsát. Amint az 
egyén, úgy egy nép történelme is botlások 
és sikerek láncolata, és amint az egyes 
ember, úgy a nép számára is adott a tévedés 
joga, az okulás esélye és az irányváltoz
tatás lehetősége. Szabad döntések soroza
tán fordul a jövő: sok választópolgárnak 
egyetlen napon leadott szavazatán a sza
vazófülkékben, és még több polgárnak a 
hónapokévek hétköznapjai során tanúsított 

belátásánlázadásán a saját és közösségeink 
elé háruló új elvárások, új feladatok iránt. 
Amint mindegyik korábbi választás okozott 
változásokat országunknépünk boldogulásá
ban, így bizonyosan az előttünk álló idei is. 
Ne becsüljük azonban túl a pártok szerepét. 
Magyarország tisztábbá, tisztességesebbé, 
emberibbé, bajtársiasabbá, mindenki számá
ra otthonosabbá és reménytelibbé tételében 
a magunk egyéni felelősségét egyik pártra 
sem tolhatjuk át, mert ez nem egy párt, 
hanem a Te dolgod, az én ügyem. Nem 
szólam, de egyszerre kegyetlen és felemelő 
valóság: rajtad áll a Haza sorsa! Ne múljon 
rajtad, hogy „fényre derül“hessen! 

A választók, a Nép érdekében (régmúlt 
ősök fiaként, a ránk testált örökség sáfá

raiként) tevékenykedni nagy kitüntetés. 
Képesek leszünke a saját képünket hűen 
formázó, és azt nem álcaként viselő kép
viselőket találni? Lehetségese a „honnan 
jössz“ helyett az embert igazán emberré 
tevő „hová mész“ mércéjéhez mérni magun
kat és másokat, ehhez igazítani lépéseinket, 
szándékunkat?

Boldog évet kívánok Szentkirálynak, 
Magyarországunknak. A ránk váró teen
dők tisztes elvégzését, családunkfalunk
nemzetünk sorsának alakításához bátor 
józanságot, végül tetterősítő hitet Arany 
János szavaival: „Légy hű, s bízzál jövődbe, 
nemzetem. Nem mindig ember, aki sorsot 
intéz.“

Szabó Gellért
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A következőkben a polgármester arról 
tájékoztatott, hogy az önkormányzat meg
állapodást kötött a RÉV Szenvedélybe
tegsegítő szolgálattal 2009re a telepü
lésünkön végzendő szenvedélybetegek 
közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása,  illetve szenvedélybe
tegek alacsonyküszöbű közösségi ellátása 
feladatokra. Ennek keretén belül a Szentki
rályi  Ifjúsági  Közhasznú  Egyesület és az 
Általános Iskolánk közös szervezésében 
került sor programok lebonyolítására, illet
ve indokolt a jövőbeni további együttmű
ködés. A RÉV a jövő évben hasonló nagy
ságú költségvetéssel számol, így a települé
sek terhe nem változna. A településenkénti 
kimutatás szerint idén az önkormányzat 
részéről 44.471. Ft volt a hozzájárulás. Az 
erre vonatkozó megállapodást a képviselő
testület egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően Kutasi Ferenc alpolgár
mester tájékoztatta a jelenlévőket telepü
lési központ létesítésére pályázat benyújtá
sáról. Elmondta, hogy már tavaly készítet
tünk kertépítészeti tervet, ami a beérkezett 
árajánlat alapján 32 millió forintra lett 
betervezve, de jó néhány költséges tételt 
nem tartalmazott a terv. A pályázatot most 
ismételten kiírták, de a korábbi tervet 
áttenni nem lehet az új feltételekre, ezért 
új tervet kell készíteni olyan költségve
téssel, ami vállalható és kivitelezhető. Az 
igényelhető támogatás maximum 25 ezer 
euró lehet, 100 %os támogatású, de nettó 
finanszírozású, ami azt jelenti, hogy az áfa 
minket terhel. Legfeljebb 6,5 millió forin
tos költségvetéssel számolhatunk, mely 
bruttó 8.125 ezer forint lenne 1.625 ezer 
forint önrésszel. Az eredeti terv azt tartal
mazta, hogy a Faluház, Művelődési Ház, 
a hidroglóbusz és a játszótér által határolt 
területet egy parkban fognánk össze. Az 
eredeti tervben szerepelt térburkolat, sétá
lóút kialakítása, ivókút a Művelődési Ház
zal szemben az út túloldalán, fából készült 
nyolcszögletű esőbeálló, padok, szemete
sek, pingpongasztal, hirdetőtáblák cseréje, 
egységes arculatú kerékpártárolók készí
tése, zászlótartók, madárodú készítése a 
park egy eldugottabb helyén, és a játszótér 
mellett két kisebb kiemelkedésű domb 
megvalósítása. A faállomány nagy része (a 
tuják kivételével) megmaradt volna, nagy
felületen gyepesítést terveztünk. Ezekből 
kellene összeállítani, hogy mik azok, amik 
szükségesek, és a 6,5 millió forint nettó 
összegbe beleférnek. Ez a pályázat azért is 
fontos volna, mert azon túl, hogy megszé
pülne a falu központja, parkgondozóinkat 
itt tudnánk foglalkoztatni. Március végére 
várható a pályázat elbírálása. A képviselő
testület egyhangúlag egyetértett a pályázat 

benyújtásával.
Az Egyebek napirendi pont keretében 

a polgármester az alábbiakról tájékozta
tott:

Dóra Ferenc és felesége azzal a kére
lemmel fordult a képviselőtestülethez, 
hogy a Templom utca 22. szám alatti építé
si telekről a visszavásárlási jogot, valamint 
az elidegenítési és terhelési tilalmat az 
önkormányzat törölje, mivel az ingatlant 
gyermeküknek kívánják ajándékozni, erre 
azonban csak tehermentes állapotban kerül
het sor. A kérelemben foglaltak alapján jó 
eséllyel tervezhető, hogy a telek a fiatal 
pár részéről valóban beépítésre kerül, így 
kevésbé tűnik kockázatosnak a tehermen
tesítés engedélyezése. A képviselőtestület 
a kérelmet egyhangúlag elfogadta egy írás
beli kötelezettségvállalás feltételével, neve
zetesen hogy az építkezést  vállalják.

A Szentkirályi Hírmondó ára jelenleg 
100. Ft. A nyomdai költségek a jövő 
évben várhatóan nem emelkednek, így 
javasolta az ár változatlanul hagyását. A 
javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag 
jóváhagyták.

Előző ülésünkön hoztunk határozatot 
arról, hogy az áram vásárlására az EDF 
Hungária Kft. ajánlatát fogadjuk el. Idő
közben azonban bebizonyosodott, hogy az 
un. egyetemes fogyasztói körben maradni 
mégis jobban megéri, így a szerződéskötés
re nem került sor.

A képviselőtestület előző ülésén, a 
tanyagondnoki autók Községháza udvará
ra történő éjszakai beállásáról hozott dön
tés teljesült. Nem jutottunk azonban előre 
a Citroen és a Niva sorsát illetően. Mivel 
a két autó értékesítése és egy terepjáró 
beszerzése gyakorlatilag egy menetben kel
lene, hogy történjék, ennek lebonyolítása 
komolyabb előkészületet igényel.

Az erdőtelepítéssel kapcsolatban fel
vette a kapcsolatot egy erdőmérnökkel, aki 
januárban el tudja készíteni a tervet.

A kistérségi Fejlesztési Egyesü
let módosította alapszabályát, mivel az 
ÚMVP III. tengelyén keresztül megvaló
suló intézkedések közül a falumegújításra 
és fejlesztésre, valamint a vidéki örökség 
megőrzéséhez igénybe vehető támogatá
sok lehívására akkor válik jogosulttá az 
Egyesület, ha rendelkezik vidéki, községi 
telephelylyel. A pályázati előírásoknak leg
inkább a kunbaracsi fióktelep felel meg. 
További módosítás még, hogy az Egyesü
let képviseletére nem csak az Elnök jogo
sult, hanem távollétében valamely elnök
helyettes is. Javaslatra Tiszakécske Város 
Önkormányzatának polgármesterét jelölte 
ki a Taggyűlés az Elnök akadályoztatása 
esetén az Egyesület képviseletére. A kép

viselőtestület a módosításokkal egyhangú
lag egyetértett.

Ezt követően Kutasi Ferenc település
fejlesztő beszámolt az idei évben végzett 
tevékenységéről. Elmondta, hogy a 2009
es évben alapvetően a szennyvízberuházás
sal kapcsolatos feladatok határozták meg 
munkáját, amely mellett jelentős tétel volt 
még a könyvtárbővítés is. Ezek elsődle
gessége és jelentős adminisztrációs terhei 
miatt idén kevesebb pályázat került benyúj
tásra. Munkavégzése  időarányát tekintve 
 jelentősen eltolódott az önkormányza
ti feladatok felé. Valószínűleg ennek is 
köszönhető, hogy 2010től megszűnik a 
kistérségi bértámogatás, mely eddig a mun
kabérének 40 %át biztosította. A kistérsé
gi munka ezután inkább feladatorientált 
lesz, munkaidejéből kb. heti 1 napot fog 
igénybe venni. 2010ben a futó programok 
befejezése mellett szeretné a várhatóan 
felállításra kerülő új pályázati rendszerben 
elhelyezni az önkormányzat fejlesztési 
elképzeléseit, melyhez aktív információ
gyűjtésre és újragondolt települési fejlesz
tési tervre lesz szükség. Ezek egymásra 
épülő volta várhatóan 2010 végére teszi 
lehetővé új gazdasági program és fejlesz
tési terv elkészítését. Az év folyamán 
végzett önkormányzati munkák a követ
kezők: Hírmondóba cikkek írása, szenny
víz beruházással kapcsolatos feladatok, 
LEADERprogrammal kapcsolatos felada
tok, előterjesztések készítése, önkormány
zati intézmények munkájának segítése, 
pályázatírás, pályázat elszámolás, pályázat 
megvalósítás, Gazdakör, és Polgárőrség 
munkájának segítése. Kistérségi munka: 
területi tervezés, szervezőmunka, pályáza
tok írása, adatgyűjtés, adatközlés, közös 
kistérségi fogadóóra, cikkek írása a Hírle
vélbe, részvétel Társulási Tanács ülésein, 
előterjesztés készítése, rendezvényeken, 
képzéseken való részvétel, szakdolgozat
ok konzulense, pályázati tanácsadás, ügy
félszolgálat egyéb ügyekben. 

A képviselőtestület egyhangúlag jóvá
hagyta a településfejlesztő ez évi munkájá
ról szóló beszámolót.

Köszönet
Köszönetet mondunk a „ZöldSzil 
Kft“ ügyvezetőinek, név szerint 
Erdei Gábornak, és Terjéki Mihály
nak, hogy községünk intézményeit a 
Karácsonyi ünnepekre ellátták méret
igény szerinti fenyőfákkal. Hálásan 
köszönjük. -szerk-
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A második világháború befejezését 
követően új demokratikus államrend 
kezdett kialakulni Magyarországon. 
Különböző településeken már 1945 
elején végrehajtották a földosztást. 
Különböző társaságokat hoztak létre 
a helyi lakosok. Felső Szentkirályon 
a vadászok 1945. november  6án tar
tották meg az alakuló közgyűlésüket. 
A 219.684/1946.B.M. számú rendelet 
alapján Kecskeméten 1946ban elfo
gadták a vadásztársaság alapszabályát. 
Ezt az alapszabályt felterjesztették a 
Belügyminisztériumba, ahol a minisz
ter jóváhagyta. A miniszter által látta
mozott alapszabályok egyegy példá
nyát megkapta a vadásztársaság veze
tősége, Kecskemét város levéltára, a 
Kecskeméti Vadászati Felügyelőség 
és a Magyar Államrendőrség kecske
méti kapitánysága. A vadásztársaság 
alapszabályát többször módosították 
s minden alkalommal felterjesztették, 
megküldték az illetékes hatóságoknak, 
levéltárnak.

A Felső Szentkirályi Vadásztársa
ság tisztikara 19461950 között az aláb
bi voltkisebbnagyobb változásokkal:

elnök: Szabó Gáspár,
pénztáros: Pataki Gábor,
vadászmester: Székely Márk,
jegyző: Jónás Pál,
ellenőr: ifj. Szabó Ferenc.

A belépési díj 100 forint, az éves 
tagsági díj 200 Ft volt. A vadásztársa
ság létszáma 1946. augusztus 7én 24 
főből állt. A társaság évente tartott tiszt
újító közgyűlést, de zömmel mindig az 

előző vezetőséget választották újjá. A 
tagok nagy része a környező tanyavi
lágból került ki. Néhányan Borbásról, 
Kocsérról vettek részt a tagság munká
jában.

1950. január 23án a Magyar Vadá
szok Országos Szövetsége írásbeli 
értesítést küldött a Felső Szentkirályi 
Vadásztársasághoz, amelyben közli a 
Szövetség a vezetőséggel, hogy a 11 
taggal rendelkező társaság működése 
szabálytalan, mert a létszám alacsony. 
Ezt követően a vezetőség hirdetést tett 
közé több helyen is, de a szükséges leg
alább hatvan fős létszámot ezután sem 
érték el. Így a vezetőség javaslatára 
az 1950. március 1én megtartott köz
gyűlésen a tagság feloszlatta önmagát. 
Egyébként az illetékes hatóság vala
milyen ok miatt 1950. február 16án 
bevonta Szabó Gáspár elnök fegyver
tartási engedélyét.

Érdekes, hogy valamilyen indíttatás
ból 1950. április 29én Jónás Pál tanyá
ján a Felső Szentkirályi Vadásztársa
ságot ismét megalakították 16 taggal. 
A vadásztársaság elnöke Boblovszki 
János, vadászmester Bálint István, 
jegyző Tószegi Imre, pénztáros Pataki 
Gábor, számvizsgáló Deák József lett. 
Pár hónappal később Dr. Dekov Iván 
lett a pénztárnok. 

1950. október 1én megtartott tag
gyűlésen a tagsága vezetőség javasla
tára kérte, hogy a Felső Szentkirályi 
Vadásztársaság olvadjon be a Kecske
mét városi Dózsa Vadásztársaságba 
s ezután annak mint önálló brigád
ja működhessen. A taggyűlésen Tóth 
József és Fehér Imre vadőri megbí

zást kaptak, a fegyelmileg felmentett 
Nagy F. József helyett. Ekkor döntöt
tek a terület beosztásáról is. A tagság 
a pusirozó /puskázható/ egyéni terület 
határait a következő dűlők között álla
pította meg:

Horiút  Feketehalom dűlő  Kécs
kei út.

Kíméleti /magterület/ két helyen 
terült el:

Az egyik Alsó Szentkirályon 
a Kécskei út  Ugi út elágazásában 
a Pusztaalpári határig a Székdűlőn 
végig. 

A másik Felső Szentkirályon terült 
el, a Szolnoki út és a Nagykőrösi határ 
között. 

A tagság elhatározta, hogy a pusiro
zó területen személyenként hetente 
szerda és szombati napokon két két 
nyulat szabad kilőni. A vadőrök min
den dúvad elejtése után két két pat
ront kaptak. Ezt követő évekből nem 
található irat a kecskeméti levéltárban. 
Valószínű, hogy a vadásztársaság vég
leg beolvadt a területi nagyobb csoport
ba, így már nem kellett önálló jegyző
könyveket sem készíteniük.

Forrásmű: BácsKiskun Megyei Önkor
mányzati Levéltár /BKKMÖL/
• BKKMÖL. IV. 1939.228. Vadásztár

saság. Kecskemét  F.Szentkirály,
• BKKMÖL.X.271.F. Szentkirályi 

Vadásztársaság iratai.

Kenyeres Dénes

Felső Szentkirályi Vadásztársaság története

A Szentkirályi Tánccsoport ismét megrendezi hagyományos

FARSANGI BÁLJÁt
a szentkirályi Sportcsarnokban 2010. február 6án 19.00 órától

SZTÁRVENDÉG: MC HAWER ÉS TEKKNÕ

JELMEZVERSENY, TÁNcKAVALKÁD, TOMBOLA, BüFé
Zene: ÚJ EDU-SHOW

Vendégünk: a Kalotaszentkirályi Táncegyüttes.
Szeretettel várunk mindenkit!
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GARABONCIÁS DIÁK
Mese év elején

Bizony, újabb esztendő hava lepi földün
ket, s hajunkat. Következzék most hosszú téli 
estékre egy mese, mely nem minden tanulság 
nélkül való. Nem több évszázados, csak úgy 
hetvenpár éves, de hát mesék mindig szület
nek, mert milyen világ is lenne mese nélkül? 
Már Ady Endre is megírta: "Nincs élőbb a 
mesénél, S mese ellen minden káros" (A mese
beli János) Valamikor az 1930as években 
vetette papírra Wass Albert (19081998), egy 
hetilapban jelent meg először. Az alcímmel 
ellentétben, mi nem csak fiatal magyarok
nak, hanem időt töltöttebb honfitársainknak 
is ajánljuk. Hogy ma is időszerűe, élőe; 
döntsék el a kedves Olvasók. A hagyomány 
szerint, a Régiségben azt tartották eleink, 
amilyen az új esztendőnk eleje, olyan lesz az 
egész évünk: ha szorgosdolgos, bizakodó és 
tettrekész; úgy ilyen évünk lesz; de ha léhán, 
henyén kezdjük; akkor ördögnek való, széthú
zó, dologtalan évünk lesz. 

"Patkányok honfoglalása
Tanulságos mese fiatal magyaroknak

Az ember háza ott állt a dombon és uralko
dott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és 
veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, 
réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn 
is, amelyik a domb mögött kezdődött és fel
nyúlt egészen a hegyekig. A fák gyümölcsöt 
teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki 
a házban élt, és eltette télire. Összegyűjtötte a 
veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse 
a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a gabo
nát, a rétekről a szénát és az erdőből a tüze
lőfát. És mindent úgy helyezett el a házban, 
vagy a ház körül, ahogy az a legcélszerűbb 
volt. Tél kezdetén beterelte állatait a legelő
ről, meleg istállókban adott szállást nekik, és 
gondoskodott róluk. Így élt az ember.

Még tudni kell azt is, hogy a ház kémé
nyén tavasztól őszig gólyák álldogáltak, s 
az eresz alatt egy fecskepár fészkelt. Tudni 
kell, hogy tavasszal rügyező nyírfák illata 
vette körül a házat, s nyáron madárdal és sok 
virág.

A háznak nagy vaskos falai voltak, s az 
ember évente egyszer fehérre meszelte őket, 
kivéve ott, ahol vadrózsa kúszott reá. Ez a 
vadrózsa június derekán virágzott, s olyankor 
a szélesre tárt ablakon keresztül az illat beöm
lött a szobákba.

Így élt a ház és benne az ember, sokáig. 
Egy borús őszi napon, mikor az eső zsinóron 
lógott az égből, valahonnan két kis ázott szür
ke patkány érkezett. Messziről jöttek, fáztak 
és éhesek voltak. Meglátták a házat, besur
rantak a nyitva hagyott ajtón és elrejtőztek a 

pincében. Ennivalót bőven találtak, jóllaktak 
és hamarosan hízni kezdtek. Télen már fiaik 
voltak s tavaszra megint. A fiatal patkányok, 
akik ott nőttek fel, már otthonuknak érezték 
a házat, és úgy futkostak a pincében, mintha 
övék lett volna.

Az ember eleinte meg sem látta őket. 
Később észrevette ugyan, hogy valami eszi 
a veteményt, de nem törődött vele. Volt elég. 
Jutott belőle annak, aki éhes. Egyszer aztán 
meglátott egy fal mellett elszaladó patkányt. 
Milyen apró és milyen félénk  gondolta. 
Éljen hát ő is, ha akar.

És telt az idő, és a patkányok szaporod
tak. Először feltúrták a pincét. Aztán ásni 
kezdték a falakat. Kanyargós, mély lyukakat 
fúrtak belé, keresztülkasul, és ittott már a 
szobákba is eljutottak. Az ember csóválta a 
fejét, mikor szobájában az első patkánylyukat 
meglátta. És mert nem szerette a rendetlensé
get: betömte, és bemeszelte a nyílást. Másnap 
reggelre újra ott volt. Az ember háromszor 
egymás után tömte be, és a patkányok három
szor egymás után fúrták ki megint. Akkor 
az ember legyintett, és azt gondolta:  Ők is 
kell, hogy éljenek. S ha nekik csak így jó, hát 
legyen. És attól kezdve nem tömte be többé 
a lyukakat. A patkányok pedig rohamosan 
szaporodtak tovább, és szaporodtak a lyukak 
a ház falában is. Már nemcsak a pincében, 
hanem a kamarában, a padláson, sőt éjszakán
ként a szobákba is besurrantak, és megrágtak 
minden megrághatót. Egyszer aztán, amikor 
az ünneplő csizmáját kezdték rágni, az ember 
megharagudott, és odasújtott botjával. Az 
egyik patkányt fejbe találta éppen, s a patkány 
kimúlt. Vérig sértve röffentek össze erre a 
patkányok. És azonnal kihirdették, hogy az 
ember ellenség, aki nem hagyja őket élni, 
szabadságukat korlátozza, jogaikat mellőzi, 
gyilkos, gonosz és önző.

 Nem leszünk a rabszolgái tovább!  visí
totta a főpatkány egy zsírosbödön tetejéről. 
 Követeljük a szabadságunkat, és a jogainkat. 
 És a patkányok elhatározták, hogy harcot 
kezdenek az ember ellen. Az ember minderről 
nem tudott semmit. Haragját hamar elfeledte, 
vett más ünneplő csizmát magának, és nem 
törődött a patkányokkal tovább. Pedig akkor 
már rengeteg sokan voltak. Megették a pin
cében az összes veteményt, a kamarában az 
öszszes lisztet, és az összes sajtot, sőt már a 
szalonnát is rágni kezdték, pedig tudták, hogy 
az az ember legféltettebb kincse, amiből még 
a kutyájának sem ad.

Az ember, mikor ezt észrevette, fogta a 
megmaradt szalonnát, rúdra kötözte, s a rudat 
a dróttal fölakasztotta a gerendára. Ebből 
lett aztán csak igazán nagy felháborodás a 
patkányok között.  Szemtelenség, gyalázat! 
 kiabálták, mikor rájöttek, hogy nem fér

kőzhetnek hozzá.  Elrabolja az élelmünket, 
kifoszt, kizsákmányol! Nem tűrjük tovább! 
 És föllázadtak.  Mienk a ház  hirdették ki 
maguk között , mienk is volt örökké, csak 
megtűrtük benne az embert, amíg jól viselte 
magát! De most elég!

S egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak 
az emberre, összeharapták, kikergették a ház
ból, messzire elüldözték, s aztán büszkén 
kihirdették a kertnek, a fáknak, az állatoknak 
és a madaraknak  még a virágoknak is , 
hogy a ház ezentúl nem emberország többé, 
hanem patkányország, jog és törvény szerint. 
S azzal uralkodni kezdtek patkánymódra. Min
dent felfaltak, ami ehető volt, és mindent meg
rágtak, ami nem volt ehető, de szemük elé 
került. Kiürült rendre a pince, a kamara és a 
gabonás. Elköltöztek a madarak, elpusztultak 
a virágok, a ház fala omlani kezdett és megfe
ketedett, fák és virágok illatát bűz váltotta föl. 
A vetemény ott pusztult a földben, mert nem 
szedte ki senki. A gyümölcs megérett, lehullt, 
és elrohadt. A gabona aratatlan maradt, kimos
ta az eső, és kicsépelte a szél. És eljött a tél, és 
a patkányok addigra már megettek mindent, 
ami ehető volt, megrágtak mindent, ami rágha
tó volt. A falak tele voltak lyukakkal, a tetőről 
lehullott a cserép, ablakok és ajtók alatt öles 
nyílások tátongtak. És akkor éhezni kezdtek, 
mert nem volt egy szem gabona több, és az 
ajtók hasadékain, meg a falak odvain besüví
tett a szél, a megrongált tetőn behullott a hó, 
és nem tudtak segíteni magukon.

Először veszekedni kezdtek, marták és 
ölték egymást, rágták és ették egymást, de 
végül is nem tehettek egyebet: fölkerekedtek 
és otthagyták a tönkretett birodalmat.

Az ember pedig tavaszra szépen vissza
jött megint, rendbe hozta a tetőt, kitakarította 
a házat, a falakat megigazította, kimeszelte, a 
földet felszántotta, vetett és ültetetett, s mire 
megjött a nyár, újra virágillat és madárdal 
vette körül a házat. Őszire ismét megtelt a 
pince, a kamara és a gabonás, és mire jött a 
tél, olyan volt már minden, mintha semmi 
sem történt volna.

Azonban elrejtőzve maradt mégis néhány 
patkány a falakban, vagy a pince gödreiben. 
És amikor az ember észrevette, hogy újra sza
porodni kezdenek, hosszasan elgondolkodott, 
hogy mit is tegyen velük.

Ti is gondolkodjatok, s aszerint cseleked
jetek!"

No, hát gondolkodjunk, jó szentkirályiak, 
aztán pedig fohászkodjunk az Úrhoz, kérve 
régi jó sárkányölő királyfikedvünket!

Békesség veletek! A kő marad. 
 bor
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Boldog új esztendőt!

Az újév első pillanataiban talán nem is egyszer mondjuk 
ki a fenti szavakat: "Boldog új esztendőt": akár sikereket, 
pénzt, örömet, egészséget gondolva mögéjük.

Mi az alábbi sorokkal kívánunk mindenkinek boldog új 
évet, csupán annyit hozzáfűzve, hogy ha csak pár mondat 
gyümölcsöt hoz az életünkben, valóban boldogabb lehet az 
idei évünk.

Gyökössy Endre:
BOLDOGSÁGMONDÁSOK 
BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is 
megtudják majd, hogyan éljenek. 
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal, mert 
nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. 
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közöm
bösek, mert öröm lesz az életük. 
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, 
mert békesség lesz körülöttük. 
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem 
lesz vége szórakozásuknak. 
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a 
vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. 
BOLDOGOK, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az 
asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem
csak néznek, hanem látnak is. 
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert 
megcsendül a csendjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók 
és nem kiborulók többé. 
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni 
és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indul
nak útjukra. 
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert 
sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak. 
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, 
mert környezetük megbecsüli őket. 
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy 
nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm mag
vetői. 
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat 
és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az 
életben. 
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a 
fintort, mert útjuk napfényes lesz. 
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, 
akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. 
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, 

és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb 
csalódás éri őket. 
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, 
ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomá
ban járnak. 
BOLDOGOK, akik mindebből meg is tudnak valósítani vala
mit, mert életesebb lesz az életük.

KATOLIKUS éLET

Hírek a Plébánia életéből:
• Ökumenikus imanapok: Január 20. és 21én ökomenikus 

imanapot tartunk, melynek keretében este 6 órakor szer
dán a katolikus templomban Balázs Hajnalka lelkész, míg 
csütörtökön a református gyülekezeti teremben Puskás 
Mihály plébános vezet áhítatot.

• Lourdesi kilenced: Február 3tól 11ig minden esete lour
desi áhítatot tartunk.

Kalendárium:
2010. január 15.  február 15.

• Január 18. Árpádházi Szt. Margit
• Január 25. Pálforduló
• Január 31.: Balázsáldás
• Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony  Urunk bemu

tatása
• Február 11.: Lourdesi Boldogasszony

Hitéleti statisztikai jelentés 2009.
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A monitoring adatszolgáltatásról
Sajnos még mindig sok az olyan gazdál

kodó, aki a támogatási kérelmét jóváhagyó 
határozat kézhezvételét követően megfeledkezik 
a vállalt kötelezettségek egy részéről. Ilyen, sok
szor elfelejtett teher a monitoring adatok szolgál
tatásának kötelezettsége is.

Ez évtől egységes rendszer vonatkozik a 
monitoring adatok szolgáltatására, amelynek 
részletes szabályait a 18/2009. (III. 6.) FVM 
rendelet írja elő. A több jogcímet is igénybe 
vevőknek valamivel könnyebb a végrehajtás a 
korábbi időszakhoz viszonyítva, amikor többnyi
re a jogcímek részletes szabályozását megállapí
tó rendeletek rendelkeztek róla kisebbnagyobb 
mértékben eltérő módon.

Kinek kell monitoring adatokat szolgál
tatni?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támo
gatások igénybevételének általános szabályairól 
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §a 
rendelkezése szerint az ügyfél az igénybe vett 
(EMVA társfinanszírozott) támogatáshoz kap
csolódóan köteles a monitoring rendszer működ
tetése céljából  18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 
szerint  adatot szolgáltatni.

Mely támogatások igénybevételéhez kap
csolódik adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz
tési Alap által társfinanszírozott támogatások 
adatszolgáltatásra kötelezettek.   A gazdálkodók 
szélesebb köre által igénybevett néhány jogcím:
• szakképzési és tájékoztatási tevékenységek  
• gazdaság átadása;
• szaktanácsadói szolgáltatások igénybevéte

le;
• mezőgazdasági üzemek korszerűsítése:
• erdők gazdasági értékének növelése:
• mezőgazdasági termékek értéknövelése:
• mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra 

fejlesztése:
• szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó 

gazdaságok fejlesztése;
• termelői csoportok létrehozása.
• KAT területeken történő gazdálkodás;
• Natura 2000 mezőgazdasági területeken tör

ténő gazdálkodás;
• agrárkörnyezetgazdálkodás;
• őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőr

zése;
• a mezőgazdasági földterület első erdősíté

se;
• erdőkörnyezetvédelem;
• stb.

A felsorolás bár terjedelmes nem teljes 
körű, ezért minden esetben ajánlott a támoga
tásról kapott határozatot, szerződést ellenőrizni 
és amennyiben a támogatás (részbeni) forrása 
az EMVA úgy kötelesek vagyunk a monitoring 
adatokat szolgáltatni.

A kötelezettség akkor tekinthető teljesített
nek, ha az adatszolgáltató gazdálkodó minden 
általa igénybe vett és adatszolgáltatásra kötele
zett jogcím vonatkozásában megadta a rendelet
ben előírt adatokat.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a támo
gatási határozat meghozatalát vagy a szerződés 
megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a 
határozat meghozatalát vagy a szerződés meg
kötését követő nappal kezdődő időszakra vonat
kozóan.

Az adatszolgáltatást minden év február 1. 
és március 1. között kell teljesíteni és csak az 
adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozó 
adatokra terjed ki. A fenntartási illetőleg működ-
tetési kötelezettség ideje alatt az adatszolgálta-
tás a fenntartási adatokra teljesítendő.

Lényegében tehát az adatszolgáltatási köte-
lezettség az fenntartási illetőleg működtetési 
kötelezettség utolsó évét követő évi adatszolgál-
tatással ér véget.

Az adatok szolgáltatását elektronikus 
úton kell teljesíteni (saját ügyfélkapun vagy 
meghatalmazott útján), melynek során saját, 

illetve a művelet helyzetének megfelelő, valós 
adatokat kell szolgáltatni. Az MVH jogosult 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében 
is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni.

Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibá
san, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy 
nem az előírt módon teljesíti, 500.000,Ftig ter
jedő mulasztási bírsággal sújtható. A mulasztási 
bírság megállapítása mellett a kötelezettség tel
jesítésére új határidőt állapítanak meg és annak 
elmulasztása már a kiszabott bírság kétszeresét 
vonja maga után.

Miért kell adatot szolgáltatni?
Mert a forrás nagyobbik hányadát biztosító 

Európai Unió is meg akar győződni a pénz ren
deltetésszerű felhasználásáról és a befektetés 
hatékonyságáról.

Mert a támogatást a feltételek ismeretében 
vettük igénybe és vállaltuk a kötelezettségek 
teljesítését.

És végül, de nem utolsó sorban azért, hogy 
ne kelljen a mulasztási bírságot megfizetni.

A téli, kevésbé zsúfolt időszakban ajánlom 
az érintett gazdálkodók számára a szolgáltatan
dó adatok körének tisztázását és kigyűjtését, a 
végrehajtás előkészítését. A korábbi monitoring 
adatszolgáltatás tapasztalatai alapján állítom, 
hogy nem az adatszolgáltatás konkrét végrehaj
tása a nehéz, hanem a szolgáltatandó adatok 
előállítása a kötelezett részéről. 

Különösen a származtatott adatok és/vagy 
egyébként is nyilvántartásra és jelentésre köte
lezett adatok  foglalkoztatottak létszám adatai, 
költségek, kiadások, művelt terület stb.  igényel
nek nagy körültekintést, mert azok nem lehetnek 
ellentmondásban a gazdaság nyilvántartásaiban 
szereplő és a más szervezetek felé már jelentett/ 
jelentendő adatokkal (keresztellenőrzések!).

Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó 
06/30/2881623

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Szentkirály község önkormányzata pályázatot hir
det településőr munkakör betöltésére az alábbi 
feltételekkel: 
A településőr az önkormányzat alkalmazásában 
álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben és 
felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jog
körrel nem rendelkezik, kényszerítő eszközt nem 
alkalmazhat. 
 Feladatok:
• A településen tevékenykedő hivatalos és köz

feladatot ellátó személyek munkavégzésének 
támogatása. 

• A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, 
rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, köz
területfelügyeletekhez kapcsolódó jelző 
tevékenység, szükség esetén intézkedés kez
deményezése az illetékes hatóságnál. 

• A közvagyon helyben található tárgyainak 
(pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabú
torok, stb.) védelmében való közreműködés.  

• Az önkormányzati rendeletek betartásának 
illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűz
védelmi, köztisztasági, településrendészeti 
célkitűzések megvalósításának hatékony 
támogatása. 

• A településen tartandó rendezvények ese

tében közreműködés rendfenntartásban és 
forgalomirányításban. 

• Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki 
meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során 
közreműködés az összehangolt segítségnyúj
tásban, az élet és vagyonmentésben, a hely
reállítási munkálatokban és a rend helyreállí
tásában. 

• Az alkalmazó helyi önkormányzat által  a 
helyi közbiztonság javítása érdekében  meg
határozott további feladatok végrehajtása. 

Településőrként az a személy alkalmazható, aki 
• betöltötte a 18. életévét; 
• cselekvőképes; 
• büntetlen előéletű; 
• rendelkezik az általános iskola 8. osztályá

nak elvégzését igazoló bizonyítvánnyal; 
• rendelkezik az igazságügyi és rendészeti 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképe
sítésekről szóló 26/2008. (XII. 20.) IRM 
rendeletben meghatározott szakképesítések 
(illetve a korábban szerzett OKJ 33 8919 
01 számú "Személy és vagyonőr" szakképe
sítés) valamelyikével, vagy vállalja, hogy az 
igénylő önkormányzat az igény jóváhagyásá

tól számított 3 hónapon belül a szakképesítés 
megszerzése érdekében beiskolázza; 

• egészségileg alkalmas (biztonsági őr munka
kör betöltéséhez szükséges alkalmasság). 

 
Alkalmazás feltételei: Munka törvénykönyve sze
rint 1 év határozott időre (3 hónap próbaidővel)
Juttatás: minimálbér (73.500. Ft bruttó), mobilte
lefonhasználat, kerékpár, öltözék, eszközök
A munkakör betölthető: 2010. február 1től 
A Pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező  
személyes adatait, rövid életrajzát (szakmai pálya
futását), és a jelentkezés indoklását. Ezen felül 
nyilatkozni kell a Feladatok vállalásáról, az alkal
mazási feltételek meglétéről, vagy a beiskolázás 
vállalásáról (a bármely szakképesítést igazoló 
dokumentumot másolatban csatolni kell).
További tájékoztatás kérhető  Szabó Gellért pol
gármestertől (tel: 597012). 
Pályázatokat a Polgármesteri Hivatalba szemé
lyesen, vagy postán lehet eljuttatni „településőr“ 
megjelöléssel legkésőbb 2010. január 20án szer
dán 16 óráig. 
A településőr kiválasztásáról a képviselőtestület 
2010. januári ülésén dönt.
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Tájékoztató az alkalmi munkavállalás új szabályairól
Hatálybalépés 
2009. december 14én az Országgyűlés elfogadta 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt, 
amely  a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben 
 nem 2010. január 1jétől, hanem április 1jétől lép 
hatályba. 2010. március 31ig tehát még élnek az 
AMkönyvek, és a munkaszerződést az eddig meg
szokott módon lehet megkötni, a közterheket pedig 
a közteherjegyek beragasztásával lehet leróni. 2010. 
elején az eddig megszokottak szerint kell a munka
vállalóknak érvényesíteniük az alkalmi kiskönyvet a 
munkaügyi központok kirendeltségeinél.

Egyszerűsített munkaszerződés, jelenléti ív 
Április 1jétől az alkalmi munkavállalói könyvek 
és a közteherjegyek megszűnnek (ugyanakkor a kis
könyveket meg kell őrizni, mert azok később is iga
zolják a ledolgozott időket!), helyette egyszerűsített 
munkaszerződést kell kötni, illetve elektronikusan 
kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak 
az APEH felé, a munkavégzés megkezdését megelő
zően. A munkaszerződést a törvény mellékletében 
szereplő nyomtatvány kitöltésével akkor kell írásban 
megkötni, ha a foglalkoztatás egybefüggő időtarta
ma az 5 napot eléri, egyébként elegendő a szóbeli 
megállapodás és az elektronikus bejelentés, illetve a 
jelenléti ív vezetése.
Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a 
munkáltató a törvény mellékletében szereplő jelen
léti ívet köteles vezetni, amelyet a munkavállaló a 
munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír, 
annak egy példányát a munkavégzés befejezésekor 
a munkavállalónak át kell adni, a második példányt 
a tárgyévet követő 5. év végéig meg kell őrizni. A 
magánszemély háztartásában végzett munka esetén 
jelenléti ívet nem kell kitölteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás négy esete
A fenti szabályok szerinti egyszerűsített foglalkozta
tást a következő négy esetben lehet alkalmazni:
 ha a munka alkalmi jellegű, vagyis legfeljebb 5 
egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon 
belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és egy 
naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig tart 
azonos felek között. (Annak viszont nincs akadálya, 
hogy a munkavállaló több különböző munkáltatónál 
egész évben alkalmi munkát végezzen ezen időkor
látok között).
 ha a munka idényjellegű, kizárólag a követke
ző ágazatokban: mezőgazdaság (növénytermesztés, 
erdőgazdálkodás, állattenyésztés, halászat) és idegen
forgalom. A mezőgazdasági idénymunka  kivéve a 
növénytermesztési idénymunkát  nem haladhatja 
meg a 31 napot. A növénytermesztési és idegen
forgalmi idénymunka esetén a munkaszerződés az 
idény hosszára (pl. síszezon, balatoni nyári szezon) 
köthető.
Az idényjelleg azt jelenti, hogy az elvégzendő mun
kának meg kell felelnie annak a követelménynek, 
hogy a munkával előállított áru vagy a nyújtott szol
gáltatás természete miatt  vagyis a munkaszervezés 
körülményeitől függetlenül, objektíve  évszakhoz, 
az év adott valamely időszakához vagy időpontjá
hoz kötődik. 
Az egyéb ágazatokban is lehetséges idénymunka, 
de arra csak akkor lehet ezt a törvényt alkalmazni, 
ha a munka megfelel az alkalmi munka kritériuma
inak, egyébként a Munka Törvénykönyve [1992. 
évi XXII. törvény, Mt.] általános szabályai szerint 
lehet szerződni. A Munka Törvénykönyve szabályait 
kell alkalmazni továbbá a mezőgazdasági  kivéve 
a növénytermesztési  idénymunkára, ha annak 
egybefüggő időtartama a 31 napot meghaladja. (A 
növénytermesztési idénymunkára további speciális 
szabályok vonatkoznak, amelyek ismertetése len

tebb található).
 ha a munkát természetes személy háztartásában 
végzik, függetlenül attól, hogy a munkaszerződést 
határozott vagy határozatlan időre kötik. Ilyen eset
ben csak akkor lehet az egyszerűsített foglalkoz
tatásról szóló törvény szabályai szerint eljárni, ha 
a munka kizárólag a munkáltató természetes sze
mély, és a háztartásában vele együtt élő személyek, 
továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez 
szükséges feltételek biztosítására irányul. Ide tarto
zik tehát pl. a takarítók alkalomszerű munkája, a 
házvezetőnő határozatlan idejű munkaviszonya, a 
babysitter alkalmazása, nem tartozik ide viszont, 
ha pl. a magánszemély munkáltató háza felújításá
ra alkalmaz munkavállalókat. Ha a magánszemély 
munkáltató a szántóföldjét kívánja mással megmű
veltetni, azt mezőgazdasági idénymunka keretében 
teheti meg.
 a kiemelkedően közhasznú szervezetek által léte
sített munkaviszony (határozott vagy határozatlan 
idejű).

A kapcsolódó közteher
Változás következik be 2010. április 1jétől az 
egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közte
hermértéket, illetve annak lerovását illetően. 2010. 
március 31ig még az alkalmi munkavállalói könyv
vel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó 
közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. 
évi LXXIV. törvény [AMtv.] szerinti sávos mun
kabér és köztehermérték az irányadó, mely szerint 
napi 18004600 Ft. között lehet a munkabér, a kap
csolódó közteherjegy mértéke pedig 400 Fttól 1100 
Ftig terjedhet.
2010. április 1jétől megszűnik az a rendszer, amely 
az alkalmi munkavállaláshoz automatikusan az álta
lános köztehernél alacsonyabb kedvezményes köz
terhet kapcsolt. A munkabér összege pedig csak a 
felek megállapodásától függ (természetesen a mini
málbérnél ekkor sem lehet alacsonyabb). Bizonyos 
kivételekkel az általános adó és társadalombizto
sítási szabályok szerinti adók és járulékok kapcso
lódnak az egyszerűsített munkaszerződéssel történő 
foglalkoztatáshoz.

A kivételes kedvezményes körbe tartozik:
 a természetes személy munkáltató háztartásában 
végzett munka, de csak abban az esetben, ha a 
munkaszerződést legfeljebb 31 napra kötötték, és a 
tárgyhónapban ledolgozott napok száma a 10 munka
napot nem haladja meg, valamint 
 az idénymunka.
Az alkalmi, nem idényjellegű munka, valamint a 
31 napot meghaladó határozott vagy határozatlan 
időtartamú háztartási, továbbá a közhasznú szerve
zet javára végzett munka után tehát teljes közterhet 
kell fizetni.
A kedvezményes közteher egységesen 30 %, ame
lyet a nettó (a munkavállalónak ténylegesen kifize
tett) munkabért alapnak tekintve kell meghatároz
ni. (Növénytermesztési idénymunka esetén további 
kedvezmény igénybevétele lehetséges, ld. lent). A 
közteher egy összegben kiváltja a külön jogcímeken 
történő adó és járulékfizetést, az adóhatóság a befi
zetett összeget törvényben meghatározott arányban 
osztja fel a költségvetés, illetve az Egészségbiztosí
tási, Nyugdíjbiztosítási és Munkaerőpiaci Alapok 
között.
A 30 %os közteherfizetés mellett foglalkoztatott 
munkavállaló nem minősül társadalombiztosítási 
szempontból biztosítottnak, ugyanakkor bizonyos 
ellátásokra jogosult, így: nyugellátásra, baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési 
ellátásra.

A bejelentési és bevallási kötelezettség
A bejelentési kötelezettséget az illetékes elsőfokú 
állami adóhatóság felé, interneten kell, bizonyos ese
tekben telefonon is lehet teljesíteni. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell: a munkáltató nevét 
(megnevezését), adóazonosító számát, illetve adóazo
nosító jelét, a munkavállaló természetes azonosító 
adatait (neve, születési ideje, helye, anyja neve), 
adóazonosító jelét, TAJszámát, az egyszerűsített 
foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony fajtáját 
(idénymunka, alkalmi munka, háztartási munka, köz
hasznú szervezet javára végzett munka), kezdetének 
és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetle
ges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt, a 
munkavégzés helyét.
Telefonon a háztartási, illetve a növénytermeszté
si idénymunkát lehet bejelenteni, a Kormányzati 
Ügyféltájékoztató Központhoz. 2010. július 1jétől a 
bejelentés SMSben is teljesíthető.
A bevallási kötelezettséget az általános szabályok 
szerint kell teljesíteni, azonban a kedvezményes 
körbe tartozó foglalkoztatás esetén a munkáltató 
választhatja azt is, hogy a bevallást elektronikus úton 
vagy papír alapon évente egyszer, a tárgyévet követő 
év január 12éig teljesíti.

Növénytermesztési idénymunkára vonatkozó 
további szabályok
A növénytermesztési idénymunkára további kedvez
ményt jelentő speciális szabályok vonatkoznak.
Növénytermesztési idénymunkának tekintendő egy 
külön, 2010. április 1jéig kiadandó kormányrende
letben meghatározott egyes növénytermesztési ter
mékek (pl. gyümölcs, zöldség, dohány) termelésével 
összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megter
melt növénytermesztési termékeknek a munkáltató 
saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, 
csomagolása. 
Növénytermesztési idénymunka esetében a munka
szerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, 
ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás 
egybefüggő időtartama  5 nap helyett  a 30 napot 
meghaladja. Jelenléti ívet természetesen ekkor is 
vezetni kell.
A növénytermesztési idénymunkához a 30 %os 
közteher kapcsolódik, de ha a növénytermesztési 
idénymunka a tárgyévben a 10.000 munkaórát nem 
haladja meg, lehetőség van arra, hogy a munkáltató 
előzetesen csak közteherelőleget fizessen. Ilyenkor, 
ha valamilyen ok miatt mégsem lehet elvégezni a 
növénytermesztési munkát (pl. mert elverte a jég a 
termést), nem kell előre nagyobb összeget befizetnie, 
a későbbi elszámolással ez a veszteség a munkáltatót 
nem terheli. A közteherelőleg mértéke egy hipoteti
kus összeg, amelyet a munkáltató által május 15ig 
(2010ben július 12ig) az APEH felé bejelentett 
termőterülete nagysága, az általa termeszteni kívánt 
növényfajta és az annak művelési igényétől függően 
meghatározott munkaidőráfordítás alapján az ehhez 
kapcsolódó minimálbér 12 %ának felel meg. A köz
teherelőleget július 12ig kell megfizetni. A tényleges 
foglalkozatást követően kell megállapítani az ehhez 
kapcsolódó, ténylegesen megfizetendő közteher mér
tékét, és a különbözetet a bevallás időpontjában a 
munkáltató az APEHnek köteles megfizetni, vagy 
 ha az időjárásból eredően a termesztés mégsem lett 
sikeres  visszaigényelheti, vagy más adótartozására 
átvezettetheti.
Növénytermesztési idénymunka esetén a munkáltatót 
a bejelentési kötelezettség azzal az eltéréssel terheli, 
hogy azt nem naponta a munkavégzés megkezdéséig, 
hanem csak a tárgyhónapot követő hónap 12éig kell 
teljesítenie. 
2009. december 15.
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REFORMÁTUS éLET

Újesztendőt kezdünk el pár napja. 
Az ünnepek véget értek, és amit akkor 
magunkba szívtunk, belső energiákat, lel
ki erőket, azokkal indulnunk tovább a 
hétköznapokba. 

Bárcsak boldog hétköznapjaink is len
nének, nemcsak boldog ünnepeink!

Ha Istent teszed az első helyre az éle
tedben, akkor máshogy fogsz viszonyulni 
a hétköznapokhoz is, sőt, Ő maga „siker
rel“ koronázza erőfeszítéseidet. Egyházi 
nyelven ezt úgy szoktuk mondani: 
áldást kapsz Istentől. Köznyelven: 
segíts magadon és Isten is megse
gít. Ez így igaz. De az önmagunk 
segítése nem azt jelenti, hogy min
dent én végzek, mindent én irányí
tok, és a magam akarata mindennél 
fontosabb. Amikor Isten van az első 
helyen, akkor ez nem így működik. 
Az Ő akarata lesz fontos. Ha „segí
tünk önmagunkon“ az azt jelenti, 
hogy önmagam döntése lesz, hogy 
Istenhez közelebb akarok kerülni, 
és ezt a mi önös döntésünket Ő meg
áldja önmaga gazdagságával.

Ha életed korai szakaszában 
elutasítást tapasztalsz, akkor úgy 
érzed, hogy folyamatosan bizonyíta
nod kell, és munkamániássá válasz 
azért, hogy az emberek elfogadjanak, és 
szeressenek. Egy nő ezt írja: „még mindig 
hallom, ahogy apám kiabál, és azt mondja, 
nekem, hogy soha nem leszek jó semmi
re, soha nem fogok elérni semmit. Minél 
jobban kiabált, annál eltökéltebbé váltam 
abban, hogy bebizonyítom neki, hogy 
téved.“ A te fejedben is vannak ilyen han
gok? Az igaz, hogy úgy érhetsz el sikert, 
ha keményen dolgozol, de ahhoz, hogy 
tartós elégedettséget élj meg, tudnod kell, 
hogy Isten akaratát valósítod meg az éle
tedben. Mindent egybevetve, az jelenti a 
legtöbbet, hogy tudod: Isten szeret és elfo
gad. Mi tudná felülmúlni ezt?

Isten másfajta mércével mér. Nem fog

ja azt kérdezni, hogy milyen autód volt, 
hanem azt, hogy hány embert vittél el 
vele. Nem fogja megkérdezni, hogy hány 
négyzetméteres lakásod volt, vagy hogy 
hány hálószoba volt a házadban, hanem 
azt, hogy hogy nevelted a gyermekeidet, 
és hogy bántál a családoddal.. Nem fogja 
megkérdezni, hogy milyen márkájú ruhák 
voltak a szekrényedben, hanem azt, hogy 
hány embernek adtál belőlük. Nem azt 
fogja megkérdezni, hogy mennyi volt 
a fizetésed, hanem azt, hogy mennyit 

fektettél be belőle Isten Országának épí
tésébe. Nem azt fogja megkérdezni, hogy 
milyen beosztásban dolgoztál, hanem azt, 
hogy a munkádat megpróbáltade kiváló
an és becsületesen végezni. Nem azt fogja 
megkérdezni, hogy mennyi barátod volt, 
hanem azt, hogy te hány embernek voltál 
a barátja. Nem azt fogja megkérdezni, 
hogy milyen környéken éltél, hanem azt, 
hogy szerettede a szomszédidat. Nem a 
politikai nézeteidre vagy a bőröd színére 
fog rákérdezni, hanem arra, hogy milyen 
a jellemed. Tehát ne csupán keményen 
dolgozz, hanem a megfelelő okból dol
gozz keményen! 

Híreink:
• December 20án gyülekezetünk újon

nan alakult zenekara a Szentkirályi 
Káté adott karácsonyi koncertet az Inte
raktív Istentiszteletünkön. Gyönyörű 
karácsonyi énekeket énekeltek és ját
szottak el mindannyiunk szívének mele
gítésére!

• December 24én délután gyülekezetünk 
szokása szerint a gyermekek műsorát 
tekinthettük meg, ahol nem várt sikere
ket értek el gyermekeink, gazdagítottak 

bennünket a szépen elmesélt, elbe
szélt, eljátszott karácsonyi történet
tel, és énekekkel.
• December 25. és 26án is része
sedhettünk a karácsonyi öröm
üzentben és úrvacsorában. Decem
ber 26án legátusunk volt, Bíró 
Zsuzsa, III. éves teológa érkezett 
közénk a budapesti Teológiáról, ő 
hirdette a karácsonyi örömüzenetet 
mindannyiunk örömére.

Hívogató alkalmainkra:
Istentisztelet: minden vasárnap  10 
órakor, gyermekistentisztelettel
Énekkar: minden szerdán 18.00
tól, énektanulás
Interaktív Istentisztelet: minden 
hónap 3. vasárnap 18 óra 
Házi Istentisztelet: minden hónap 

3. csütörtök 15 óra
Új élet Bibliaóra: minden 2. péntek 18 
óra!  
Presbiteri bibliaóra és gyűlés: minden 
hónap II. csütörtök 18 óra
Babamama kör: minden második szerda 
10 óra Művelődési házban

• Január 17. vasárnap 17 óra Interak
tív Istentisztelet  Szentkirályi Káté, ifjú
sági zenekarunk szolgálatával

• Ökumenikus imanapjaink: a Római 
Katolikus Templomban szolgál 20án 
Balázs Hajnalka református lelkipásztor, 
a Református Gyülekezeti házban szolgál 
21én Puskás Mihály plébános. Az imana
pok este hat órakor kezdődnek.

„Tedd Istent az első helyre, és Ő… sikerrel koronázza 
erőfeszítéseidet.“ (Péld. 3,6)



10. oldal                                  SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                               2010. január

2009. december 14én az Országgyűlés 
elfogadta az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvényt, amely 2010. április 1jétől 
lép hatályba.

2010. március 31ig tehát még élnek 
az AMkönyvek, és az eddig megszokott 
módon lehet vele munkát vállalni. 

2010. januárban a munkavállalóknak 
érvényesíteniük kell a könyvet.

Regisztrált álláskeresők – a soron 
következő előírt jelentkezésük alkalmával 
kérhetik a könyv érvényesítését, az igazolá
sok kiadását.

nem regisztráltak (nyugdíjasok, mun
kaviszonyban állók, diákok, stb.) számára 
– csak és kizárólag az alábbi meghosszabbí
tott ügyfélfogadás ideje alatt tudjuk a köny
veket érvényesíteni:

2010. január 4.  január 31. hétfőtőlcsü
törtökig 15.00  óra és 18.00 óra között, pénte
ki napokon 8.00 óra és 17.00 óra között.

T. ügyfeleink! 
A könyveket az előző évekkel ellentét

ben nincs mód a kirendeltségen leadni majd 
a későbbiekben érte jönni. Az abban lévő 
tételeket egyenként rögzítenünk kell az iga

zolás kiadásához  tehát akinek több bejegy
zése van, számoljon a várakozással. 

Tekintettel arra, hogy körzetünkben, 
rendkívüli mértékben megemelkedett a mun
kanélküliek létszáma – kérjük, a nem regiszt
rált ügyfelek feltétlenül tartsák be a fenti 
időpontokat, s szíveskedjenek megértéssel 
fogadni, hogy 815 óra között az ügyintézők 
szoros időbeosztásban dolgoznak. 

Köszönjük együttműködésüket! 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Tiszakécskei Kirendeltsége

Tájékoztató alkalmi munkavállalásról, a könyvek feldolgozásáról

K ö n y v t á r á t a d á s
2009. december 18án volt a felújított és kibővített könyvtár 

ünnepélyes átadása. A műsorban fellépett a helyi általános iskola 
énekkara Laczkó János vezetésével, mesét mondott Farkas Győző 
és Hajagos Veronika. A SzIKE képviseletében Ádám Dorina egy 
Petőfi verset adott elő. A fellépők között volt a Szentkirályi Gitáros 
Csoport néhány tagja is, valamint Szabó Gellért polgármester, aki 
csellójátékával lepte meg a közönséget. A megnyitón ünnepi beszé
det mondott Szabó Gellért polgármester, valamint Ramháb Mária, 
a Katona József Megyei Könyvtár igazgatója. Mindketten hangsú
lyozták, hogy a közös összefogással, pályázati pénzből megszépült 
könyvtár, a helyi használók igényeinek megfelelően még jobb szín
tere lesz az olvasni, tájékozódni, internetezni és játszani vágyóknak. 
Közösségépítő szerepe a megnőtt tereknek köszönhetően még 
hangsúlyosabbá válik a falu életében. A beszéd után az igazgató 
asszony ajándékot adott át a könyvtárt látogató gyerekeknek, és a 
megújulásban legtöbbet segítő felnőtteknek. A nemzeti színű szalag 
átvágását követően a nagyszámú érdeklődő máris birtokba vehette 
a helyet. A gyerekek a megyei könyvtár munkatársainak vezetésével 
több játékot is kipróbálhattak, a felnőttek pedig válogathattak a 
több ezres könyvállományból. Közben a nagyteremben mindenki 
koccinthatott egyegy pohár pezsgővel a jól végzett munkára, és a 
könyvtár jelenlegi és leendő olvasóira.

Az eseményről még több kép megtekinthető az alábbi internetes 
oldalakon:

http://iskola.szentkiraly.hu/e107_plugins/coppermine_menu/
thumbnails.php?album=214
http://www.baon.hu/galeria/35373

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása:
Hétfő: szünnap, Kedd: 1017 óráig, Szerda: 1017 óráig, Csütörtök: 
1017 óráig, Péntek: 1017 óráig, Szombat: 912 óráig

Ajándékozás

Nemzeti színű szalag átvágása Játékon résztvevők jutalmazása
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Bemutatkozik a TOTÁLKÁR együttes
Szentkirályon a Totálkár zenekart 

már hallhattuk a 2009es falunapon. A 
csapatban játszik a szentkirályi Balázs 
Róbert, aki alapító tag volt annak ide
jén. A zenekar közel 17 éve, 1993ban 
alakult meg és néhány tagcse
rét követően a jelenlegi felál
lásában 1999 óta dolgozik.  

Tagok: Ilok Rudolf  ének, 
gitár, Balázs Róbert  gitár, 
Bacskay Zoltán  baszszus
gitár, Csepedi Ottó  dobok, 
Soós Norbert  billentyűs 
hangszerek.  Műsorán saját 
dalok mellett a 708090es 
évek legnagyobb hazai és kül
földi hard rock feldolgozásai 
is szerepelnek. 

"Akik a zenei világunkra 
nagy hatással voltak: Deep 
Purple, Uriah Heep, P. Mobil 
és a blues zene számos képviselője." 

A zenekar elsősorban motoros talál
kozókon, különböző települési rendez
vényeken, illetve klubokban szokott 
koncertezni az ország minden terüle
tén és Erdélyben. Évek alatt több száz 

fellépés során színpadi rutint szerzett 
a csapat. 2000ben a Kultúra a nyugat 
kapujában elnevezésű tehetségkutató 
versenyen kategóriájában megyei I. 
helyezést ért el. 

"2006ben lehetőségünk nyílott 
egy évig együtt koncertezni Tunyogi 
Péterrel (ex P. Mobil), aki  miután 
hallotta addig elkészült saját számain
kat  inspirálta a zenekart arra, hogy 
több energiát fordítsunk a saját zenénk

re. Ennek eredményeként született 
meg 2008ban stúdió albumunk "Egy 
neked…" címmel, mely 11 dallamos 
rock dalt tartalmaz. A CDn hallható 
dalok a motoros élet szabadságszere

tetéről, a mai világ eltorzult 
értékrendjéről, a reményvesz
tett ember biztatásáról szól
nak. További terveink a most 
megjelent CD népszerűsítése 
mellett egy videó klip elkészí
tése, a saját zenei világunk 
tovább formálása mellet egy 
újabb CD elkészítése és sok
sok koncertezés."

A zenekar szeretettel vár
ja az érdeklődőket koncert
re Kecskeméten, január 22
én 19 órától a Kilele Music 
Cafeba, amely a Jókai utcá
ban található.

További információ a következő 
koncertekről és a zenekarról: www.
totalkar.tuti.hu

Elérhetőség: Balázs Róbert 70
3352365

ALAPÍTVÁNYI SORSOLÁS

A Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriuma a 2009es 
évi sorsolását december 20án tartotta. A sorsolást megelő
zően kulturális műsort láthattak az érdeklődők Takácsné 
Kiss Márta rendezésében. A műsorban szerepelt az ifjúsági 
tánccsoport, valamint iskolánk negyedik osztályos tanu
lói. A kulturális program után Szabó Gellért a kuratórium 
elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd az alapítvány 
elmúlt évi eseményeiről adott rövid tájékoztatót. Az adó
jogszabályok iparűzési adóra vonatkozó szabályai követ
keztében az alapítvány támogatása az elmúlt két évben 
jelentősen lecsökkent. A 2009es befizetett támogatás 

4929960 Ft, melyet 476 magánszemély adományozott. A 
szabályok értelmében a fenti összeg 5%át lehet kisorsolni 
az adományozók között. Ez összesen 246498 Ft. A sorsolás 
számítógéppel történt a műsorban fellépő gyerekek köz
reműködésével. Tíz személy részesült jutalomban, szemé
lyenként adólevonás után 20213 Ftot kaptak. A nyertesek 
névsora: Csanádi Andrásné, Kraisz Józsefné, Fruktusz 
Józsefné, Agárdi Lajosné, Szántó Lajosné, Vári Jánosné, 
Kara Mihályné, Schmolcz Tamás, Dóráné Békési Erzsébet, 
Agárdi János ifj.  szerk
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A jó jegyektől díszes a fa
Szülői kezdeményezésre az idén ötösöket gyűjtöttek  tanu
lóink. A gyerekek most "kézzelfogható", színes ötösöket 
kaptak, melyeket az ebédlőben az adventi gyertyagyújtás
kor maguk tehettek fel a karácsonyfára.

Sportdélután szülőkkel és tanárokkal
December 21én a tornacsarnokban sorversenyen mérték 
össze erejüket a csapatok, melyeket szülők és tanárok is 
erősítettek. Ez az iskola program az Integrációs Pedagógiai 
Rendszer támogatásával valósult meg.

Minden a terv szerint épül Szentkirályon
Szentkirály Község Önkormányzata

2009. december 17.

Továbbra is a tervezett ütemben 
zajlanak a szennyvízcsatornázás 
építő munkálatai Szentkirályon. 
December közepéig a csatorna 
85%a lefektetésre került, illetve a 
szennyvíztelep is a terveknek meg
felelően épül.

Végéhez közeledik a szeptem
ber eleje óta tartó csatornázási pro
jekt, már csak az Arany János, a 
Katona József és a Templom utca 
lakói várják a gerincvezetéket. A 
tervek szerint a szakemberek ezek
kel az utcákkal is rövidesen elké
szülnek, így 2010re szinte már 
csak a tereprendezési és helyreállí
tási munkák maradnak. 

A lakosságnál megindultak a házi 
bekötések kivitelezési munkái is. Ezt 
ugyan minden érintett önállóan, saját 
költségkeretből és ütemterv szerint 
végzi, de a szakmai felügyelet itt is 
elengedhetetlen.

A földmunkálatokat a napokban 
megjelenő hideg és hó lassítja, de az 
eredeti elképzelés  miszerint 2010. 
március 1jén megindul a próbaüzem 

 így is tartható.
A szennyvíztelep is jó ütemben 

épül, körülbelül 70%a már elké
szült: az épület és a beton műtárgyak 
szerkezetkészek. A kivitelezők igye
kezetét dicséri, hogy a hideg beállta 
előtt sikerült befejezni a külső mun
kálatokat, így már csak a belső tér 

kialakítása (épület és technológiai 
gépészet) van folyamatban, mely az 
időjárástól függetlenül zajlik.

a szennyvízberuházás témájával 
kapcsolatosan további információ 
kérhető Kutasi Ferenc településfej
lesztőtől a 70/3829190es telefon
számon.

Sportdélután szülőkkel és tanárokkal



Dióhabos pite
Hozzávalók: A tésztához: 8 tojássárgája, 16 dkg 
porcukor, 16 dkg teavaj, 1 cs. Sütőpor, 16 dkg 
finomliszt. Aa tetejére ( a dióhabhoz): 8 tojásfe
hérje, 15 dkg porcukor, 20 dkg darált dió, 1 evő
kanál sárgabaracklekvár, 1 cs. Vaníliás cukor, a 
tálaláshoz: porcukor.
A tojássárgáját a porcukorral fehéredésig keverjük, az elektro
mos habverővel, maximális fokozatón 23 percig. Először a 
puha (szobahőmérsékletű) vajat, majd a sütőporral összeforga
tott lisztet adjuk hozzá. Egy nagy tepsit sütőpapírral kibélelünk. 
A tésztát rátesszük, de miután ez a massza se nem folyékony, 
se nem nyújtható, a tepsiben kell egyenletesen elnyomkodni, 
elkenni. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé aprán
ként a porcukrot, majd a diót, a lekvárt és a vaníliás cukrot is 
hozzáadjuk. A tésztára öntjük és óvatosan, nehogy a habot össze
törjük, elsimítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 
C; légkeveréses sütőben 165 C) 2025 perc alatt megsütjük. A 
tepsiben hagyjuk kihűlni, végül fölszeletelve, porcukorral behint
ve tálaljuk. 
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éTKEK, TIPPEK, FORTéLYOK

Anyakönyvi hírek
Született: Göblyös Ádám 2009. 12. 18. édesanyja neve: 
László Éva.
Elhunytak: Takács Pál István élt 63 évet, Csanádi András 
élt 56 évet, Váczi Lajos élt 79 évet, Szebellédi István élt 
62 évet, Kara Mihályné élt 59 évet, és Sándor József élt 
69 évet.

DEcEMBER IDŐJÁRÁSA
Nagyon változatos képet mutatott a meteorológiai tél 

első hónapja. Mikuláskor nyoma sem volt a télnek, annyira, 
hogy akár a kertben szedett virággal is lehetett köszönteni 
a nagyszakállút. A hoszútávú meteorológiai előrejelzések 
azért a hónap közepére igen hideg időt jeleztek, igaz, hogy 
időpontjában és mértékében szinte naponta változtak az elő
rejelzések. Végül is, ami késik nem múlik, a Kárpátokon 
túli területeken már napok óta süllyedt a hőmérséklet, csak 
időkérdése, hogy mikor árasztja el a Kárpát medencét. Végül 
a hideg levegő szakított a megszokott útvonalától /nem 
délnek indult/, és a németlengyel síkság felől árasztotta el 
hazánkat, úgy hogy közben egy mediterrán ciklon helyez
kedett fölénk melynek következtében havazott. Persze a 
hőmérséklet is igen lecsökkent, falunkban is mértek 16 C 
fokot. Aztán csak hitetlenkedve fogadtuk a hírt, hogy kará
csonykor meg jó idő lesz. Tényleg, 25én szinte emberemlé
kezet óta nem látott, nem hallott dübörgéssel, robajjal vonult 
át felettünk egy óriási vihar, szünet nélküli villámlásokkal. 
Egyébként ezen a napon Sellyén 21,2 C fokot mértek. Ez a 
korábbi napokhoz képest 40 C fok eltérés volt. Ugyanezen a 
napon Ausztráliában, ahol most van a nyár, fáztak: csak 22 C 
fok volt. Csapadék viszonyok: 8án 11,6 mm, 9én 0,3 mm, 
10én 3,2 mm, 11én 1,2 mm, 15én 2,7 mm, 16án 1,4 mm, 
19én 4,2 mm, 22én 2,7 mm, 23án 0,9 mm, 24én 3,2 mm, 
25én 5,3 mm, 30án 12,2 mm, 31én 9,1 mm. Összesen: 58 
mm. A sokévi átlag 46 mm. A talajvízszint a korábbi hóna
pokhoz képest emelkedett, jelenleg az adott helyen 365 cm. 
Szeptemberben ugyan itt 410 cm volt. 

A 2009. évi csapadék havi lebontásban: Január: 41,7 mm, 
február: 24,7 mm, március: 29,2 mm, április: 6,5 mm, május: 
11,7 mm, június: 47,8 mm, július: 52,6 mm, augusztus: 33,4 
mm, szeptember: 4,8 mm, október: 76,5 mm, november: 
101,1 mm, és december: 58 mm. Összesen: 488 mm. Közsé
günk térségében a sokévi átlag 540 mm. 2008ban 520,7 mm 
esett. Ha az elmúlt évi csapadék átlagot nézzük, akkor ne 
csodálkozzunk, hogy a rekettyés az év végén még vízmentes 
volt, ami az elmúlt húsz évben az évnek ebben a szakában 
nem fordult elő. Nem csak 52 mm csapadék hiányzik, ettől 
jóval több.  Vecsei

Igaz, hogy ebben a hónapban igen csípősek az éjszakák, 
szabadtéri csillagnézésre nem igen alkalmasak. Mégis ha 
alkalmunk adódik, néhány látnivaló biztos nem kerüli el 
figyelmünket. /Itt megjegyzem, hogy a látnivalókról bőveb
ben tájékozódhatnak olvasóink mind elméleti, (előadás) mind 
gyakorlati szinten, (távcsöves bemutató) a csillagászati szak
kör foglalkozásain. /A nyugati égbolton a Jupiter lenyugvó
ban van, fényességével hívja fel a figyelmet,

a hónap végére már eltűnik. A Mars a keleti égbolton 
"vöröslik", szinte Napnyugtával kel, egész éjjel látható jelen
leg Földközelben van 99 millió kmre. Feltétlen meg kell emlí
teni a délkeleti égbolt jellegzetes csillagképét az Oriont.

Szabad szemmel éppen csak látszik az egyik jellegzetessé
ge, az Orion köd. Távcsővel nézve láthatók benne a születő 
csillagok, illetve azok kezdeményei. Itt kell megemlíteni 
égboltunk legfényesebb csillagát a Szíriuszt, amely az előb
bi alatt tündököl. Szinte a fejünk fölött látható még szabad 
szemmel is az Androméda köd vagyis galaxis. Érdekesség, 
hogy a csillagászok kiszámították, hárommilliárd év múlva 
tejútrendszerünk összeütközik az Andromédával. Nyilván 
ennek katasztrofális következményei lesznek. Hasonló dráma 
játszódik jelenleg a Hattyú csillagképben. Jó égi szemlélő
dést. V.F.

csillagász szakkör
Szentkirályon

a művelődési házban 
Szemléletes előadásokkal és távcsöves bemutatóval 
szeretnénk a csillagászat alapjait megismertetni minden 
érdeklődővel.

Januári időpontjaink: 8án és 22én, pénteken, este 
6 órától.
Témáink:  Bolygók
 Üstökösök
Várunk minden „leendő csillagászt“: 
Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert

csillagos égbolt januárban



Akác tűzifa kuglizva eladó. 2000 Ft/mázsa házhozszállítás is 
vállalunk. Érdeklődni: 0630/2595807

*
Édes, őrölt fűszerpaprika eladó: Ár 2000 Ft/kg. Érdeklődni: 
30/5625267

*
Száraz, méteres nyár tűzifa eladó! Érdeklődni: Rohács Ferenc
nél 0620/2239635.

*
Összkomfortos tanya eladó Szentkirályon. Irányár: 4.5 millió 
Ft. Igény esetén nagyobb földterülettel. Érdeklődni: Rohács 
Ferencnél 0620/2239635.

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: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécs
ke T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIRDETéSEK

HÍRMONDÓ
ELŐFIZETéS

Kedves Olvasó! Január hónapban kedvezmé
nyesen rendelheti meg egész évre újságunkat. 
Január 31ig 1.100 Ftot kell befizetni a Község
háza adóügyi osztályán. Lapunk minden hónap 
10e körül jelenik meg 12 oldalon, illetve adott 
esetben bővített oldalszámmal. Újságunkban tájé
koztatót adunk községünk, és intézményei esemé
nyeiről, a lakosságot érintő kötelezettségekről, 
a képviselőtestületi üléseken elhangzottakról. 
Egész oldalas terjedelemben olvashatnak köz
ségünk egyházainak hitéletéről. Hirdetési lehe
tőség, egy kis honismeret, természet ismeret, 
elmélkedés hazai dolgainkról, időjárás elemzés, 
stb. Az előfizetőknek kézbesítjük a lapot. A Hír
mondó megvásárolható az élelmiszerboltokban, 
a 100 Ftos üzletben, a helyi postán, a Polgármes
teri Hivatal pénztárában, valamint a Művelődési 
házban. -szerk-

Szennyvízszippantás
Szennyvízszippantás megrendelhető

Csontos Imre, kecskeméti (tel: 30/9117076),
vagy Horváth Dénes, tiszakécskei
(tel: 30/2897648) vállalkozónál.

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

* Gépjárműbiztosítás * Vagyonbiztosítás
* Felelősségbiztosítás * Techniaki

biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás


