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Meghívjuk a község lakosságát
szennyvíz tisztító telepünk megtekintésére. Az „üzem” kapui május 19-én
16 és 19 óra között nyitva állnak az
érdeklődők számára, ahol „idegenvezető” segítségével tájékozódhatnak.

Kedvez az időjárás
a gólyáinknak

Hűségesen melengetik a tojásokat gólyáink. Rövidesen nyújtogatják nyakukat a gólyacsemeték. Eddig az időjárás
segíti falunk hűséges vándorait a táplálékszerzésben. A képen a gólyapapa
ül a fészken. V.F.

Szentkirályi Hírmondó

Az újság megvásárolható
községünk belterületi élelmiszer üzleteiben, a 100 Ft-os
boltban, valamint a művelődési házban, és a Polgármesteri Hivatal pénztárában.

HÍRMONDÓ

Kismama anyukákat
köszöntöttünk
Május 4-én a kisgyermekes anyukákat hívtuk
a könyvtárba egy kis
műsorra, amit az óvodások és iskolások adtak,
azoknak az anyukáknak,
akiknek gyermekei még
nem tudják köszönteni
édesanyjukat saját szavaikkal. Az énekkar is
fellépett, és több kedves
köszöntő sor is elhangzott a nagyobbak tolmácsolásában. A műsor után
a kicsik örömmel vették
kézbe a színes mesekönyveket, az anyukák
pedig megbeszélték a
gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat.
Május 6-án a Születés
hete országos program
keretében Dr. Sajósi Iván
gyermek szakorvos tartott
előadást a lázcsillapításról és a védőoltásokról, valamint Szabó Béláné IBCLC védőnő az éjszakai

gondoskodásról. Az előadások után
mindketten szívesen válaszoltak a felmerülő kérdésekre.
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2010. április 28-ai testületi ülésen történt
A képviselő-testület április 28-án tartotta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt a kecskeméti Kistérség
Közkincs Programjáról szóló előterjesztés, a
Tiszakécskei Központi Háziorvosi Ügyelet
működési kiegészítésének módosítása, az
Óvoda Minőségirányítási Programjának
kiegészítése, pályázat benyújtása Falunapra,
iskolai infrastruktúrafejlesztésre, és óvodai ablakfelújításra, valamint tájékoztató a
szennyvízberuházásról. Az ülésen 6 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a polgármester ismertette előterjesztését a Kecskeméti
Kistérség
Közkincs
Programjáról.
Elmondta, hogy a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás 2007-ben, 2008-ban és
2009-ben is sikeresen pályázott az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „Kistérségi
Közkincs Kerekasztalok létrehozása és
további működtetése” című pályázatán. A
pályázat céljai között szerepel: kerüljön
be a kistérségi döntéshozók és előkészítők
gondolkodásmódjába, hogy a kulturális
fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része, ami egy térség fejlesztési terveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan
tényező. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a
közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő
és elemző munkával készüljenek fel a
különböző pályázati források és normatív
támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is. A Többcélú Társulás
célja a Kistérségi Közkincs Kerekasztal
létrehozásával és működtetésével, hogy a
közművelődés területén feladatot vállaló
szakemberekben elültesse a közös gondolkodás, cselekvés iránti igényt, felhívja
a figyelmet az együttműködés fontosságára úgy a tervezés, mint a cselekvés, és
nem utolsósorban a visszamérés időszakában. A Közkincs Kerekasztal tagjai a
kistérségben működő művelődési házak,
könyvtárak és múzeumok munkatársai,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Közművelődési Szakmai Tanácsadó
és Szolgáltató Intézetének munkatársai
és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület településfejlesztői. A 2009. évi
pályázat feladatai között kiemelten szerepelt - a fent említett partnerek együttműködésével - a települési önkormányzatok,
majd a Többcélú Társulás által elfogadott
kistérségi Kulturális stratégia rövid távú
operatív programjának elkészítése.
A dokumentum a 2009. augusztus és
2010. április közötti időszakban megtartott
Közkincs Kerekasztal ülések alkalmával
született meg a partnerek aktív munkájaként, amely a jövőben segítséget nyújthat

a kultúra területén lévő fejlesztésekhez.
A Közkincs Kerekasztal résztvevői olyan
ismeretek és eszközök birtokába jutottak, amelyek lehetővé teszik számukra a
közös tervezési folyamatokban, projektek
kidolgozásában és megvalósításában való
részvételt. Az alapvető cél elérése érdekében bízunk benne, hogy a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás, illetve a
Kistérségi Közkincs Kerekasztal tagjai
hatékonyan és eredményesen tudják felhasználni ezt a dokumentumot, és a települések illetve a kistérség javára fordítják
mindazt a kezdeményezőkészséget, tenni
akarást, jobbító szándékot és együttműködési készséget, amely az operatív program készítése folyamán is látható volt. A
képviselő-testület a Közkincs Programot
egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztett
formában.
Ezt követően a polgármester arról tájékoztatott, hogy a Tiszakécskei Központi
Háziorvosi Ügyelet Szolgáltatója, az
Emergency Service Kft. ügyvezetője az
önkormányzati hozzájárulás emelésére
irányuló kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mivel a szolgáltatás indulásakor még jelentős vizitdíj-bevétellel számoltak, ami időközben megszűnt, az OEP
finanszírozás pedig nem kompenzálta ezt
a kiesést. Az önkormányzatokra háruló
100.000.- Ft/hó összegből településünkre
jutó rész 7.992.- Ft. Javasolta az önkormányzati hozzájárulás fenti összeggel történő megemelését azzal a kitétellel, hogy
amennyiben a jelenlegi OEP finanszírozás
emelkedik, a felek újratárgyalják a megállapodásnak ezt az elemét.
A hozzászóló képviselőtagok kifogásolták, hogy a szolgáltatásban érintett
négy település egyikén sincs ügyeletes
gyógyszertár, és kérték, hogy a gyógyszerészek egymás között szervezzék meg, és
biztosítsák az ügyeletet. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az ügyeleti
ellátás havi összegének kiegészítésével az
elhangzott módosító javaslatokkal együtt.
Ezután a polgármester arról tájékoztatott, hogy az óvodában folyó nevelőmunka
minőségének fenntartása érdekében – a
törvényi előírásoknak megfelelően – az
Intézményi Minőségirányítási Program
kiegészítése vált indokolttá. A kiegészítés
részletesen tartalmazza a teljesítményértékelés célját, követelményeit, célcsoportjait, gyakoriságát, legfontosabb szabályait,
az értékelés során felhasználható információk, eszközök, dokumentumok felsorolását, az ellenőrzések, mérések rendszerét, területeit. Az értékelésről teljesítményértékelési naplót kell vezetni, amely

tartalmazza a mérések dokumentumait,
és az összegzéseket. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az Intézményi
Minőségirányítási Program előterjesztésben foglaltak szerinti kiegészítésével.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében Kutasi Ferenc településfejlesztő
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a BácsKiskun Megyei Önkormányzat pályázatot
írt ki 2010. évi rendezvények támogatására. Vissza nem térítendő támogatás igényelhető a rendezvény teljes költségének
50 %-ára, mely nem haladhatja meg a
300 ezer forintot. Az elmúlt év tapasztalatait figyelembe véve a költségeket 800
ezer forintra kalkulálva 500 ezer forint
önrészhez nyerhetne az önkormányzat 300
e forint támogatást. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárult a pályázat
benyújtásához és a szükséges önerő biztosításához.
Ezt követően a polgármester arról tájékoztatott, hogy az Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan kedvezően bírálták el az önkormányzat pályázatát,
és 6.550.000.- Ft odaítéléséről döntött az
Önkormányzati Miniszter. A szerződéskötések folyamatban vannak, a munkák
várhatóan folyó év augusztusában befejeződnek. Ennek során az öreg épületrész 25
ablaka és 2 bejárati ajtaja helyére korszerű
és tartós nyílászárók kerülnek, valamint
megújul két vizesblokk (WC) is. A biztosítandó önrész 727.778.- Ft.
A fenti munkaművelet kapcsán kért
ajánlatot a műanyag nyílászárót gyártó és
szerelő kivitelezőtől az Óvoda épületén a
csoportszobák ablakainak felújítására. A 7
db ablak esetében a külső keretek megtartásával, az iskoláénál egyszerűbb kivitelű,
de nem rosszabb hatásfokú műanyag ablakok kerülnének a meglévő ép tokokba. A
munka költsége bttó 1.022.000.- Ft. A fedezetet legrosszabb esetben a Szentkirályért
Közalapítványtól kérjük biztosítani.
Tájékoztatott arról is, hogy a szennyvízberuházás terén is normalizálódnak a
pénzügyi körülmények. Az állami támogatás második részlete is megérkezett a
kivitelező Simplex Kft. számlájára. Ebben
nem, de az első részletben utófinanszírozási tételek is voltak, amiből önkormányzatunk számlájára 11.669.688.- Ft
érkezett. Jelenleg dolgozunk a következő
kifizetési kérelem összeállításán, amiben
szintén vannak utófinanszírozású tételek.
Ezen felül leigényeltük az EU Önerő Alap
támogatásának első részletét is, ami szintén megérkezett 7.216.856.- Ft összegben.
A Könyvtárbővítés kapcsán is megkaptuk
a 3.651.667.- Ft állami támogatást.
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Választási
eredmények

Az iparűzési adóval kapcsolatos
eljárási szabályok változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2010. évi Országgyűlési képviselők választása községünkben rendkívüli
esemény nélkül lezajlott. Az összes választópolgárok száma 1529 fő. A választáson megjelent választópolgárok száma
1076 fő (70,37%). Más településen bejelentett lakcímmel rendelkező, igazolással
szavazó választópolgárok száma 9 fő.
Egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 1064. Csernus Ferenc
MSZP 71, Dr. Csernus Tibor MDF 27,
Gyöngyösi Márton Jobbik 157, Lezsák
Sándor FIDESZ KDNP 809. Területi listákra leadott érvényes szavazatok száma: 1067. CM 5, Jobbik 158, LMP 27,
MSZP 60, FIDESZ KDNP 800, MDF 17.
A választási szervek munkájában résztvevőknek ezúton is szeretném megköszönni
lelkiismeretes munkájukat.
dr. Lipka Klaudia HVI vezető

Egészségnap
Szentkirály
Egészségházban
és a faluházban
2010. junius 02. 8 - 14 óráig. Szemészeti állapot felmérés INGYENES!!!!
/Bejelentkezés: 76/485-472/. Hallás
állapot felmérés INGYENES!!!! /Bejelentkezés: 76/401-238. Dr. Voll féle
elektro kéz-akupunktúrás belső szervi
állapotfelmérés 2.000,- Ft/fő /Bejelentkezés: 20/ 414 40 57. Biorezonanciás
kezelés: immunrendszer,méregtelenítés,
súlycsökkentés, prosztata, stb. 500,-Ft/
fő. Keringésjavító kezelés: fülzúgásra,
szédülésre, fejfájásra. Bejelentkezés:
20/914-4615, 2.000 Ft/fő. Érrendszeri
állapot felmérés 2.000 Ft/fő /Bejelentkezés: 76/322-993. Koleszterin – Vércukor mérés 500-500 Ft/fő.

Civilek
Sólyom Lászlóért

Magánszemélyek nyílt levélben fordultak az új országgyűlési képviselőkhöz Sólyom László államelnök újraválasztását kezdeményezve. A levél
teljes szövege és a csatlakozók névsora a www.ke2010.hu honlapon megtekinthető, ahol Ön is csatlakozhat.
Szabó Gellért

A 2010-es adóév átmeneti időszak az
iparűzési adó tekintetében.
A 2010-es adóévet megelőző adóévekkel kapcsolatos feladatok maradnak
az önkormányzati adóhatóságnál. Eszerint a 2009-es adóévről még az önkormányzati adóhatósághoz kell a bevallást
benyújtani 2010. május 31. napjáig, és a
még fizetendő adót is ezen időpontig kell
megfizetni az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára. A bevallás
benyújtása és a határidő betartása igen
fontos, mivel az önkormányzati adóhatóságnak 2010. június 30. napjáig adatot
kell szolgáltatnia az APEH-nek.
* A 2010. I. félévi adóelőleget a
korábban kiküldött fizetési meghagyás
alapján az önkormányzati adóhatóságnak kellett/kell befizetni 2010. március
16-ig.
Az APEH a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően gyakorolja az
iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröket. Ettől kezdődően a tevékenység
megkezdését, megszűntetését 15 napon
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belül az állami adóhatóságnak kell bejelenteni.
A kiküldött, 2009. évre vonatkozó
adóbevallási nyomtatvány VIII. pontjában az adózónak ki kell töltenie az
előlegfizetési időszakot (2010. július 1től 2011. június 30. napjáig), az esedékesség időpontját, és a fizetendő adóelőleg
összegét. Ennek alapján kell a fizetési kötelezettségét teljesítenie:
- I. előlegrészletet 2010. szeptember 15ig, MÁR AZ APEH FELÉ!!
- II. előlegrészletet 2011. március 16-ig,
SZINTÉN AZ APEH FELÉ!!
A 2010. március 16-ig fizetendő adóelőleget és a 2009. évre még fizetendő adót az
önkormányzati adóhatóság számlájára kell
befizetni, ennek elmulasztása esetén annak
behajtása az önkormányzat feladata.
Az APEH felé teljesítendő első fizetési kötelezettség határideje 2010. szeptember 15. Köszönjük segítő együttműködését!
Szentkirály községi
Önkormányzati Adóhatóság

A Szentkirályi Ifjúsági Egyesület májusi hírei
Az elmúlt időszakban Egyesületünk
alapvetően a májusi és a júniusi programtervekkel foglalkozott. Szeretnénk
gyermeknapi programot és Trianon
évfordulójára, június 4-re megemlékezést szervezni, amellyel kapcsolatban
majd plakátokon fogjuk tájékoztatni a
szentkirályiakat. Április hónapban a választások miatt nem tudtunk programokat
szervezni, de megint volt húsvéti tojásfestés és hál’ Istennek, nagyon sokan eljöttek
a fiatalok közül, hogy egy kellemes délutáni program keretében együtt legyenek.
Alapvetően most is azt szeretnénk, ha
programjainkat a fiatalabbak is látogatnák. Ezzel kapcsolatban már elkészült

Egyesületünk új plakátterve is, hogy az
új programokról mindenki értesülhessen
és reményeink szerint a programokról az
általános iskolában is szeretnénk tájékoztatást adni plakátok formájában.
Májusi programjaink:
Május 7 – Videódiszkó
Május második hétvégéje (péntek vagy
szombat) – Társasjáték-est
Május harmadik hétvégéje (péntek, vagy
szombat) – Filmklub
Bármilyen kérdéssel és észrevétellel kapcsolatban keressenek/keressetek
minket bátran!
Üdvözlettel és barátsággal:
Csorba Zoltán

Majálist tartottunk

Idén negyedik alkalommal rendeztünk a
Községi Sporttéren Majálist. Az előkészületek során felmerült annak kérdése, hogy
érdemes-e a sok fáradtság, eljönnek-e a
helybeliek barátságban együtt tölteni egy
napot. A szombati nap, a másnapi Anyák
Napja akár ellenére is dolgozhatott volna
az érdeklődésnek, ám örömteli volt látni
a minden eddiginél nagyobb részvételt.

Köszönet a szervezésért minden önkormányzati alkalmazottnak, a szép szereplésért a tánccsoportnak és versmondóknak, a főzőverseny résztvevőinek, a
focistáknak, palacsintasütőknek, sörivóknak, sodrófahajítóknak, a „jurtásoknak”,
aszfaltrajzolóknak, gyöngyfűzőknek és
mindenkinek, akivel a tavasznyitót együtt
köszönthettük.
Szabó Gellért

4. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2010. május

A 4. kérdésben arra szerettem volna választ kapni, hogy
kitől kérnek engedélyt az internetezésre. Itt is volt, aki több
választ is bejelölt. A választási lehetőségek közül szülőt 39
%, tanárt 4 %, a könyvtárost 27 %, testvért 5 %, senkit 25
% jelölte be. Egy kicsit soknak találom a 10 év alatti fiúk,
lányok esetében is a senkire adott választ, hiszen nekik még
igazán elkélne a kontrollálás. A könyvtárban alapvetően elvárom, hogy megkérdezzék, hogy leülhetnek-e.
A következőben arra kérdeztem rá, hogy voltak-e már eltiltva az Internettől a rossz tanulmányi eredményük miatt, és
ha igen mennyi időre. A 10 év alatti fiúk 35 %-a, a lányok
csupán 21 %-a kapta ezt a büntetést. A nagyobb fiúk esetében
ez már 51 %, míg a lányoknál 38 %. Ez a nagy eltérés talán
azzal is magyarázható, hogy a fiúk jóval többet töltenek a net
előtt, így az attól való eltiltást is jobban élik át büntetésként.
Az idő viszont elég szélsőséges volt, az 1-2 órától, az 1-2
hétig, de akadt 1 hónapos megvonás is.
Az 5. kérdésben arra voltam kíváncsi mire használják
leginkább a világhálót, itt 5 választ lehetett bejelölni. Nem
lepődtem meg, hiszen a nagy lányok kivételével mindhárom
csoportban a játék szerepelt a vezető helyen.

Sorrend

Összesen

10 év feletti fiúk

10 év feletti lányok

10 év alatti fiúk

Az Internet Fiesta keretében idén egy 8 kérdésből álló
Internethasználói kérdőívet töltettem ki a gyerekekkel. A kisebbek tanítói segítséggel, a nagyobbak önállóan adtak választ az
egyes kérdésekre, összesen 148-an. Ebből 77 fő 10 éven aluli,
71 fő pedig 11 és 15 év közötti. A 10 éven aluliaknál 46 fiú, és
29 lány, míg a fölsősöknél 48 fiú és 23 lány adta le a kérdőívet.
Az első kérdésben
arra kellett válaszolniuk, hogy szoktake internetezni. Az 1.
diagram jól mutatja, hogy válaszolók
szinte mindegyike
szokott Internetezni.
1. ábra: Válaszolók és internetezők aránya.
Nagyon érdekes az internetezéssel eltöltött idő. A legtöbben a heti egy-két órát jelölték be, ami azt hiszem még elfogadható, a fiúk esetében viszont mindkét korosztályban jelentős azoknak a száma, akik heti 10 óránál is többet ülnek a gép
előtt. Sajnos ezek
a gyerekek a napi
két óránál is többet
töltenek a világhálón, és a legtöbbjük
kontrollálatlanul.
2. ábra: Internetezéssel eltöltött idő hetente
A következő kérdésben arra voltam kíváncsi, hogy hol használják elsősorban az Internetet. Itt a kérdésben szerepelt a legtöbbet szó is, ennek ellenére volt, aki több helyet is megjelölt
válaszában. Ennek
ellenére is jól látszik,
hogy
leggyakrabban otthon, illetve,
a könyvtárban ülnek
gép elé a gyerekek.
3. ábra: Hely az internetezésre.

10 év alatti lányok

Szentkirályi általános iskolások Internet használói szokásai

Tanulás

10

9

18

29

66

IV.

Játék

22

41

8

38

109

I.

Levelezés

6

20

18

25

69

III.

Kapcsolattartás 1

50

18

14

38

VI.

Zenehallgatás

8

24

12

34

78

II.

Filmnézés

6

17

1

10

34

VII

Információszer. 8

5

7

19

39

V.

Hírek olvasása

6

6

7

23

VIII.

4

Elég sok gyerek bejelölte, hogy levelezésre használja az
internetet. A következő válaszból az is kiderült, hogy az alsós
fiúk 54 %-ának,míg a lányok esetében 33 %-ának van email
címe, a fiúk átlagosan 3,7 levelet írnak, míg 4-et kapnak, míg
a lányok 1,8 levelet írnak, és 2-t kapnak hetente. A nagyobb
lányok 100 %-ának van email címe, ők 2,8 levelet írnak,
és 7,5 levelet kapnak, míg a fiúknál 90 %-nak van, és 5,4
levelet írnak, és 9,4 levelet kapnak. Itt felmerülhet a kérdés,
hogy kinek és milyen tartalmú levelet írnak, illetve kitől és
mit kapnak. Nagy részük valószínűleg reklám, de ezekkel is
vigyázni kell, mert könnyen kérhetnek a gyerektől olyan adatokat melyekkel később visszaélhetnek.
Msn címe a kisebbek esetében 26 %-nak van, míg ez a nagyobbaknál már 79 %. Ezen keresztül a gyerekek ismerőseikkel
tudnak beszélgetni, a nagy arányok is mutatják, hogy ez eléggé
közkedvelt dolog a fiatalok körében, de félő, hogy a hétköznapi
emberi kapcsolataik leépülnek ha túl sok esetben választják a
beszélgetés ezen formáját. Távoli ismerősök között viszont nagyon hasznos, mert a legolcsóbb beszélgetési forma.
Végül azt szerettem volna megtudni, hogy hányan tagjai
valamelyik közösségépítő portálnak (iwiw, myvip). A kisebb
fiúk 35 %-ának, míg a lányok 20 %-ának, a nagyobb fiúk
77 %-ának, míg a lányok 96 %-ának van valamelyike. Itt is
sok olyan adatot adhatnak meg, mely illetéktelenek kezébe
kerülve veszélyes is lehet. Nem is lenne vele gond, ha csak
valóban az ismerőseiket keresnék meg itt, de a felmérésből
kiderül, hogy a gyerekek 59 %-a szokott ismeretlenekkel is
ismerkedni, ráadásul 60 %-uk teljesen megbízik bennük, 27
%-uk kétkedik, míg csak 10 %-uk vallotta azt, hogy nem bízik meg az itt megismert idegenekben. Ez pedig elgondolkodtató, hiszen nem igazán lehet tudni, hogy ki is van valójában egy-egy szimpatikusnak tűnő arc mögött.
Felmérésem természetesen nem volt teljes körű, de talán
a szülők egy kicsit elgondolkodnak majd azon, hogy mennyit
és mit is csinálnak a gyerekeik az Internet előtt, és bele-belenéznek azok levelezéseibe, baráti körébe.
Szutor Sándorné
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GARABONCIÁS DIÁK
Nyelvlecke -Tudatmódosítás-MSZ-nek
Bizony, ha már a miénk az anyanyelvünk,
ápoljuk, s leginkább vegyük vissza. Vegyük vis�sza az enyészettől, a felejtéstől, a süllyedéstől,
az elszürküléstől! Mert amit nem emelünk szüntelen – az süllyed. A tanulás és a gondolkozás
pedig a leghasznosabb tudatmódosító szer, nem
káros az egészségre, s nincs mellékhatása.
Például itt van az ostor, egyszerű szerszám,
bár hozzáértő kezekben nagy dolgokra képes.
Már az Ószövetségbeli Példabeszédek könyve
így írt vagy háromezer éve: „Ostor való a lónak,
zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának.”
(26,3) Most nemrégiben egy esten egy fotókiállításon, s kisded könyvvásáron kiderült, Kopecsni
Gábor, felvidéki iffiúr egész könyvet szentelt a
karikásostornak, mint magyar jellegzetességnek.
S valóban, a tárgy nem mai keletű. Arany János
imígyen szólította meg versben a hadak ostorát,
Rózsa Sándort, a betyárt:
„Rózsa Sándor, Rózsa Sándor,
Hova lettél?
Megvagy-e még, harcolsz-e még,
Vagy elestél ?
Megvan-e még az a híres
Karikásod,
Akivel úgy meg-meghajtád
A vad rácot?”
Ahol háziállat volt korábban, ott már a kisgyermeknek is készítettek kis ostort, vagy éppen
a facsiga hajtásához maga kötött a gyermek
kis madzagostort. Nagyobb legényeknél pedig
erő, s virtus dolga volt, melyik tud nagyobba-

kat pattogtatni a fonatos karikásostorral. Ezzel
aztán mondhatná mindenki, ennél többet nem is
nagyon lehet tudni az ostorról, pedig hát nem.
Igen komoly szerszám az ostor vagy ustor, a
pásztoroknak ez a rövid nyelű terelőeszköze.
Rövid nyelű, mert a kocsisok régente hosszú
nyelű ostort (bakló, bakos) használtak. Rajta
hát, tanuljuk vissza elfeledett anyanyelvünket,
nézzük, mit is lehet tudni az ostorról!
A Régiségben nehéz ustornak nevezték az
eszközt, ami akkor volt karikás, ha a nyelet és
magát az ostort karikák kapcsolták össze. A
nehéz ustornak a részei: karszíj, nyél, ennek van:
fogóvége, dereka, telkes vége vagy nyélnyaka,
kengyele, telke, forgója, aztán az ostor, aminek
van: töve, dereka, tőcsapója, csapója, azon sudár
vagy sugár.
A nehéz ustor lehet telketlen – vagy a palócoknál teleketlen – amikor az ostor rögtön rá van
hurkolva a nyélre. A telkes – vagy telekes – ostornál pedig az ostor a nyélre külön kettős szíjjal, azaz
telekkel (telenk, teleng) kapcsolódik. Ismert volt a
nyaklós nehéz ustor, amikor is az ostorszíjat a faragott ostornyél fejéhez szíjhurokkal, azaz nyaklóval
erősítették. Majd elterjedt az újabb fajta, amelynél
a nyaklót felváltotta a forgókarika.
Nézzük a nyél részeit alaposabban. A karszíj
a nyél fogóvégén lévő, hasított sallang, amelyet a
pásztor a karjára fűz, hogy az ostort megtarthassa. A fogóvég a nyél alsó része, ahol megfogják.
A derék az ostornyél dereka, közepe, többnyire
itt látható a nyélcifra, azaz a faragott díszítések.
A nyelet díszíthették rojtszerűen vágott bőrök-

kel, a sallangokkal. A telkes vége (telektartó)
vagy nyélnyak, illetve kengyel az a hely, ahová a
telket erősítik. A forgókarika (ustorkarika) szolgál arra, hogy ostor össze ne csavaródhassék. A
tő az ostor erős, vastag része, a derék az ostora
közepe: az egyszerűt nyolc ágból fonták, de lehetett tizenkettes, legfeljebb huszonnégy vékony
szíjból fonták. Ritkábban készülhetett kötélből
is az ostor. A fonás lehetett kukuriczaszemes, ha
a fonat a szemes kukoricacsőre emlékeztetett,
de készülhetett kígyóhátra is, mikor a fonat a
kígyó testére emlékeztet. Az ostor nyalkasága
(díszítései) a rövid, háromszögű sallangok azaz
a pillangók (pillengőnek is nevezték). A tőcsapó
(tűcsapó) az ostor vékonyabb vége, melyhez a
csapó kapcsolódik. A csapó az ostor vége, ami
lehetett szíjcsapó, azaz már nem fonott bőr; a
csapó rendesen lószőrből készült, de ismert volt
a kendercsapó, selyemcsapó, bőrcsapó. A csapót
nevezték sudárnak, sugárnak, suhogónak, bojtnak is. Ez cserdített, vagy kondított. Ha drótot
is tettek bele, kirepesztette a nyájra, gulyára
támadó farkas bőrét is.
Immáron minden alkalmas legénynek, férfinak czímeres, azaz ékes ostort kívánunk a
kezébe! Az ostort jó Petőfink is forgatta, versben
is ügyesen:
„…Addig ostorozlak, nemzetem, mig végre
Földobog szíved, vagy szívem megszakad!”
(Van-e egy marok föld…, 1848 január)
Békesség veletek! A kő marad. Köszönet
Herman Ottónak (1835-1914), a régi nagy garabonciásnak!		
--bor--

FÖLD NAPJA AZ ÓVODÁBAN
TÁMOP-3.1.4./08/2-2008-0051
Szentkirályi Napközi otthonos Óvoda
6031 Szentkirály Sallai u. 2.
76/445029, 06-70/3371339
A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvodában 2009. szeptemberétől került bevezetésre a
Kompetencia alapú oktatás, egy csoportban. A
középső (Katica) csoportos gyerekeket Durgóné
Benkő Babett és Ádámné Maróti Erika óvó nénik varázsolták el a jobbnál-jobb ötleteikkel.
Nemcsak a pályázatban kötelezően vállalt innovációkat (szüret, Föld napja), három hetet
meghaladó projektet (advent-várakozás) valósították meg, hanem ennél sokkal többet.
Sokszínű élményekhez juttatták a gyermekeket és a szülőket a változatos programokkal:
családi nap, szüreti felvonulás, adventi városnézés, projektoros vetítések, adventi készülődés
szülőkkel. Süteményt sütöttek, festettek zenére,
ellátogattak a Katolikus Templomba, kísérleteztek, ismerkedtek a tűzzel, vízzel.
Május 16-án látogatást tettek a Pilisi Parkerdőben, ahol - szakszerű vezetés mellett- megismerkedhettek a gyerekek a növény- és állatvilággal. Ez már egy élményszerzés volt a Föld
témahét megvalósulásához. Május 22-én került
megrendezésre az óvodában a Föld napja záró
projekt, melyre meghívtuk polgármester urat,
projektmenedzsert, az óvodai mentorokat, és a
szülőket egyaránt. A szülőkkel együttműködve

készültek erre a napra, mesejátékot adtak elő,
mely a foglalkozás motivációját adta a gyermekeknek, ez után pedig a gyermekeket bevonva
beszélgettek előzetes ismereteikről, és tevékenységbe ágyazva rögzítették ismereteiket a
környezettudatos magatartást megalapozva.
Különös figyelmet fordítanak a pedagógusok a környezet megóvására. Sokat beszélgettek
a gyerekekkel a hulladék tárolásának lehetőségeiről, újrahasznosításáról. Madáretetőket, játékokat készítettek közösen.
A HH-s és HHH-s gyermekek az inkluzív
(befogadó) pedagógiai szemléletnek köszönhetően sikeresen beintegrálódtak a csoport
életébe. A pedagógusok arra törekedtek, hogy
lehetőleg minden kisgyermek részt vegyen valamennyi programon. Így volt ez a kirándulás
alkalmával is.
Munkájukat sokat segítette a megújulásra képes, empatikus, szakképzett dajka, Szabó
Imréné Erzsike néni. A dajka nemcsak technikai
személyzet a gyermek életében, hanem nevelésének egyik segítője is, aki mintául (személyek
közötti kapcsolatok, viselkedés, beszéd, személyi higiéné, ápoltság, gondozottság) is szolgál.
Fontos kiemelni a család szerepét, mint a

szocializáció első színterét. A szülők a gyermek természetes nevelői, akiknek az életében
törvényszerűen elérkezik az a pillanat, amikor
meg kell érteniük, hogy rajtuk kívül mások is
hatnak féltett gyermekeikre. Következésképpen
megoszlik a gyermek fejlesztéséért érzett felelősségtudat a család és az óvoda között.
A programcsomag szemléletváltást ajánl
fel a családok funkciójával, szerepével kapcsolatban. Ahol a két nevelési tér (család-óvoda)
összhangja megvalósul, ott az óvodapedagógus
partner a nevelésben. Fontos alapelv: A gyermek
nevelése elsősorban a család joga és kötelessége,
az óvoda kiegészítő, segítő szerepet tölt be.
Minden gyermek önálló, külön személyiség, akit olyannak kell elfogadnunk, amilyen.
Az elfogadás elősegíti, hogy segítségünkkel
fejlődhessen, előreléphessen, az érzelmi egészség irányába mozduljon el, és belső lehetőségeit
jobban megvalósíthassa. Ha ezt a bizalmat érzi
a gyermek, akkor ő is hajlandó segítő, irányító
kezünket elfogadni, s azzá válni, amivé csak lehetséges számára.
„ Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag, olyan
gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső
lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag
fejlődési képességét, de ez a képesség maga
benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a
fejlődés képessége.”
(Thomas Gordon)
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KATOLIKUS ÉLET
Olofson
Placid atya

Február elején,
egy délelőtti tévéműsorban láttam a 94 éves, korát meghazudtolóan
energikus Olofson Placid bencés atyát, és úgy
gondoltam, érdemes megosztanom a kedves
Olvasókkal különleges élettörténetét és majd
a következő hónapban az életének 4 alapszabályát.
„Bemutatkozásképpen csak szabadjon
annyit mondanom, hogy pannonhalmi bencés
tanár vagyok. 1946-ban letartóztattak. 10 év
szabadságvesztés, amit böcsülettel letöltöttem
a GULÁG-ban. Amikor elfogtak, teljesen érthetetlen volt számomra, hogy fiatal papi életem miért kezdődik így. Ma már mindent értek.
Nem azt mondom, hogy csoda volt, de az
Úristennek valami egészen különleges akarata
volt vele.
Nem kis dolog az, amikor 26 éves korában egy tanárt az egyik pillanatról a másikra
senkivé (sőt a „nép ellenségévé”) teszik, mert
nemcsak a cipőfűzőnket, a derékszíjunkat meg
a nadrágtartónkat vették el, hanem egyáltalán
az emberi mivoltunkat is. Mi attól kezdve csak
egy szám voltunk, én a 876-os. Mikor nekem is
a hátamra festette a katona a 876-ot, barátságos
közvetlenséggel odaszólt, hogy maga szerencsés ember. Végignéztem a rongyaimon, nem
válaszoltam, de azt gondoltam, hogy azért el
tudnék képzelni nálam szerencsésebb embert.
Amikor látta, hogy nem értem, rögtön megmagyarázta. Azt mondta: »agy-kof«. Persze,
ezt sem értettem, viszont menni kellett tovább.
De bántotta a csőrömet, hogy mi az, hogy
„agy-kof”. Aztán a szovjet fogolytársaimtól
megkérdeztem, és ők nagyot nevettek rajtam.
Ó, hát az a népies elnevezése egy kártyajátéknak, a 21-esnek. 8+7+6=21, hát én vagyok
az ütőkártya, én vagyok a szerencsés ember.
Mikor letartóztattak, igazán nem gondoltam,
hogy szerencsés ember vagyok. Nem voltunk
mi 1946-ban – még mi papok, szerzetesek sem
– fölkészülve arra, hogy börtönbe kerülünk.
Amikor az Andrássy út 60-ban a magánzárkámban voltam, nagyon-nagyon imádkoztam,
hogy megtudjam, most mit akar velem a jó
Isten: a rendemnek kárára van a dolog, az édesanyám beteg és idős volt, a sírba fogom vinni.
Mit akar velem a jó Isten? A jó Isten pedig nem
nagyon iparkodott, hogy megvilágosítson.
A bírósági tárgyalás a szovjet börtönben
volt. Akkor történt egy fontos esemény...
Hatan voltunk egy cellában. A háború előtt
nekünk nem volt civil ruhánk, csak reverendában jártunk, így aztán reverendában is fogtak
el, és a rabok közt is reverendában voltam.
Ennek köszönhettem a kitüntetést, hogy engem
rendszeresen kivittek a folyosót és a WCket pucolni. Mindez nagyon jó volt nekem,
egy kicsit mozoghattam. A szovjet katona a
géppisztollyal a nyakában borzalmasan unta

magát, és néha elkezdett fütyülni meg énekelni. Egészen biztos a Szentlélek Úristen bökött
oldalba, hogy ha ennek szabad fütyülni, akkor
nekem is szabad dúdolni! Magyar nótát fogok
dúdolni, hadd tudják a cellában, hogy egy
magyar csiszálja a padlót.
Az egyik folyosó végén hat cella volt.
Azok voltak az ún. halálkamrák. Akkor éppen
32 halálraítélt volt abban a hat kamrában.
Akkor megint oldalba bökött a Szentlélek: nem
kell nekem a magyar nótának a szövegéhez
ragaszkodnom. Azt énekelek, amit akarok...
Erre szépen elkezdtem énekelni, hogy pap
vagyok, katolikus pap vagyok. A halálkamrák
előtt még azt is hozzáénekeltem, hogy aki a
szentgyónását el akarja végezni, az bánja meg
a bűneit, megadom innen a föloldozást. Volt
egy ilyen magyar nóta, hogy „Nincs cserepes
tanyám...” Erre gyönyörűen ráillett a föloldozás. Énekeltem, énekeltem egyiket a másik
után...
Egyszer azután „szállítmányra vittek” bennünket Sopronkőhidára. Az a szabály a szovjeteknél, hogy ha egy rabot egy másik helyre
visznek, akkor a foglyok kapnak egy vödör
vizet, a fejükre egy diónagyságú kenőszappant,
és mosakodni kell. Ahogy én is mosakszom
ott, jön ám egy gyöngyösi fiatalember, és
azt mondja: – Te énekeltél ott a folyosón?
– Mondom: – Én. – Erre azt mondja: – Te azt
el sem tudod képzelni, hogy annak az éneknek
milyen hatása volt a halálkamrában! – Akkor
ott volt ő is a halálkamrában, halálraítélt volt,
később azonban kegyelmet kapott. 10 évre
változtatták át, ezért tudtam én vele találkozni.
És elmondta még azt is: – A halálos ítéletet
mindenki másként fogja föl. Van, akit meg sem
lehet szólítani, annyira depressziós, van, aki
mindenre rögtön fortisszimó reagál; mindenkire másként hat a halálos ítélet. Össze voltunk
csukva, borzasztó légkör volt. De amikor meghallottuk a te énekedet, elkezdtünk suttogni,
hogy csodálatos ez az Isten. Akkor, amikor
mi nem tudunk megbékülni ezzel a világgal,
az emberekkel, nem tudunk megbékülni saját
magunkkal, akkor ideküld nekünk egy papot,
hogy legalább Istennel béküljünk ki. Nem
tudom elmondani neked, hogy mit jelentett ez
számunkra.
Akkor esett le bennem a tantusz, akkor
fordult meg bennem minden. Nem az a fontos, amivel elítéltek... Az Úristennek volt egy
gondviselő gondolata, hogy kell oda a foglyok
közé egy ilyen magamfajta lelki szakmunkás,
hogy tartsa a foglyokban a lelket. Nekem ez
volt a feladatom, ez volt a hivatásom, ez volt az
Úr Istennek az akarata. Úgyhogy nekem sokkal
könnyebb volt az a 10 esztendő, mint a többieknek, mert én tudtam, hogy miért vagyok ott.
1953-ban történt. A fogolytáborban ekkor
én mintegy 900 km-re Moszkvától keletre
voltam. Egyszer átkerült hozzánk egy magyar
fogoly, egy fiatalember egy Kalocsa környéki
községből, és kezembe nyomott egy kis könyv-

szerűséget. A következőt mesélte: Ott fönn az
Északi Jeges tenger mellett valami rossz fát
tett a tűzre, és sötétzárkába csukták, három
napra. Az csúnya dolog volt, mert három napig
mínusz 25-30 fokos hidegben fél méterre a
föld alatt volt bezárva. A „bűnöst” egy pici
kis nadrágban és egy trikóban lökik be oda,
és semmit, se kenyeret, se levest, az égvilágon
semmit sem kap a három nap alatt.
Kínjában mit csinál a szerencsétlen?
Elkezdi a falat eszegetni. Ahogy a gerendák
között tapogat, valamire rátalál a kezével.
És rab-szokás szerint mindjárt eltulajdonítja.
Teljesen elképzelhetetlen, hogy hogyan tudta
azt onnét kihozni, amikor örökké motoztak
bennünket, és hogy hogyan tudta megőrizni
azt 2000 km-en át, de ő bizony elhozta azt a
pici kis valamit.
És most kapaszkodjék meg mindenki a székében! Ez a valami egy fedő- és hátlap nélküli, a
Budapesti Szent István Társulat által 1930-ban
kiadott „egypengős” Újszövetségi Szentírás
volt. Máté első szavától az Apokalipszis utolsó
szaváig. Teljesen érthetetlen. Miért nem találta
meg a kutya sem a 8 év alatt? Hiszen annyi
büntetett volt már abban a sötétzárkában! Az
Úristen azonban nekünk teremtett oda egy
Újszövetségi Szentírást. Ívekre vágtuk széjjel,
és mi, akik akkor már 7-8 esztendeje magyar
betűt nem láttunk, elkezdtük olvasni. Nem
volt különbség, hívő vagy hitetlen, protestáns
vagy katolikus, ateista vagy micsoda... Faltuk!
Aztán cseréltünk mindig. Persze volt úgy,
hogy a szalmazsákba kellett eldugni, volt úgy,
hogy el kellett ásni. De az tény, hogy három
és fél hónap alatt ronggyá olvastuk azt az
Újszövetségi Szentírást. Mi ott bizony megtanultuk, hogy hogyan kell a Bibliát olvasni....

Hírek a Plébánia életéből:

Májusi litániák: Májusban, a Szűzanya hónapjában minden este 19 órakor májusi litániára,
19:30-kor szentmisére várjuk a kedves híveket.
Elsőáldozás: Május 16-án, a 8 órai szentmisén
Puskás atya kezéből 15 elsőáldozó veszi magához először az Oltáriszentséget. Kérjük együtt
mindannyiukra Isten áldását!

Kalendárium:

2010. május 15. – június 15.
Május 16. Urunk mennybemenetele
Május 23. PÜNKÖSDVASÁRNAP
Május 24. Pünkösdhétfő
Május 30. Szentháromság vasárnap, a délután folyamán hagyományos keresztény gyermeknap a templomkertben
Június 6. 8:00 óra: Ünnepi ÚRNAPI szentmise, körmenettel (ezen a vasárnapon csak
egy szentmise van !)
Június 13. 10:00 órakor főtisztelendő Hajdú
Jenő c. apát, kanonok, szolnoki főesperes, kocséri
plébános atya pappászentelésének 50. évfordulója alkalmából mutatja be aranymiséjét, melyre
szeretettel várja a szentkirályi híveket is.
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REFORMÁTUS ÉLET
„…Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit…”
(Apostolok cselekedetei 13:22)
Dávid tizenéves volt, mikor királlyá
kenték, de csak harmincéves korában
jutott a trónra. Ebben a következő mintát ismerhetjük fel: 1) Isten elhívja az
embert. Annak ellenére, hogy a családja nem értékeli, és hogy Sámuel próféta
észre sem veszi, Isten mégis Dávidot
választja. Isten Debórát is kiválasztotta, hogy egy nemzetet vezessen egy
férfiuralmú társadalomban. Ne próbáld meg kitalálni Isten szándékait,
és ne hasonlítgasd magad másokhoz!
„Nincs-e hatalma a fazekasnak az
agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat
pedig közönségessé formálja?” (Róma
9:21). Sok olyan embert elutasítottunk
volna, akiket Isten felhasznált, ez is
mutatja, hogy még mennyi mindent
nem tudunk. 2) Isten dönti el a tervet.
„Meg vagyok győződve arról, hogy
aki elkezdte bennetek a jó munkát, el
is végzi…” (Filippi 1:6 NKJV). Ki
határozza el? Ki végzi el? Kiben kellene bíznod? Istenben! Isten Dávidra
vonatkozó tervében benne volt Saul
lándzsája, benne volt, hogy barlangban
Istentisztelet: minden vasárnap 10
órakor, gyermek-istentisztelettel
Énekkar: minden szerdán 18.30-tól,
énektanulás
Interaktív Istentisztelet: minden
hónap 3. vasárnap 18 óra (kivéve nyár)
Házi Istentisztelet: minden hónap 3.
csütörtök 15 óra
Presbiteri bibliaóra és gyűlés: minden hónap II. csütörtök 18 óra (kivéve
nyár)
Baba-mama kör: minden második
szerda 10 óra Művelődési házban
Felnőtt hittanóra: minden hónap utolsó péntek este 18 óra (felnőtt konfirmációi előkészítő)
Kézműves kör: egyik héten kedd,

kellett élnie és 600 olyan emberrel
kellett dolgoznia, akik a társadalom
peremére szorultak, és akik újraírták a
„hibás működésű” fogalmát. Isten kis
körben képez ki, hogy majd boldogulni
tudj nagyobbal is. 3) Isten tudja, hogy
mennyi időre van szükség. „…akik hit,
állhatatosság és hosszútűrés által öröklik az ígéreteket…” (Kolossé 1:11-12).
Az állhatatosság azt jelenti, hogy nyo-

Hívogató! Alkalmaink:
másik héten szombat délelőtt
Missziói Bibliaóra: minden hónap harmadik péntek 18 óra, igeolvasás, mis�sziói ügyek megbeszélése.
Május 13. csütörtök 18 óra,
Áldozócsütörtöki Istentisztelet és presbiteri
Május 16. vasárnap 18 óra Interaktív
Istentisztelet – Káté zenekar koncertje
Május 20. csütörtök 15 óra, Házi
Istentisztelet
Május 21. péntek 18 óra, Missziói
Bibliaóra
Május 23. Pünkösdvasárnap 10 óra
úrvacsorás Istentisztelet, Jubiláló kon-

más alatt is szilárdan állsz. A jutalom
azoké, akik hosszú távra elkötelezték
magukat. József nem mondott le az
álmáról, ez tette képessé arra, hogy
nemet mondjon Potifár feleségének
ajánlatára, és kibírja az igazságtalan
bebörtönzést. De eljött az a nap is,
amikor Potifár és felesége József előtt
hajtott térdet. Tehát tartsd a szemed a
jutalmon, és ne add fel!

firmáltak találkozója, szeretetvendégség
Május 24. Pünkösdhétfő 10 óra,
Úrvacsorás Istentisztelet
Május 28. péntek 18 óra Felnőtt keresztelői és konfirmációs tanfolyam
Június 5. szombat, Gyülekezeti kirándulás, Pilis (lehet jelentkezni!)
Június 13. vasárnap 17 óra Évzáró
Istentisztelet és Káté zenekar koncertje
(jó idő esetén szabadtéren, utána piknik)
További információ: Balázs Hajnalka,
70/9676-480
Email-címünk:
szentkiraly@
reformatus.hu Honlapcímünk: http://
szentkiraly.bakirefem.com
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Irodalomról mindenkinek – a Költészet napján

Az idén is megemlékeztünk a Költészet napjáról az iskolában. Pedagógusok olvasták fel legkedvesebb verseiket, és meséltek kedvenc olvasmányaikról.

Baukó Ferenc elhozta kedves gyerekkori olvasmányát.

Gyimesi Réka Romhányi József verset választott.

Laczkó János és Bendzsa Tamás
Csokonai Vitéz Mihály megzenésített versét adták elő.

Ókori csodák

Különleges, de egyben nehéz felada- nulója, és sok szülő is kíváncsi volt az - A BABILONI FÜGGŐKERTEK
tot kaptak az iskola 5. és 7. osztályos „alkotásokra”.
- AZ EPHESOSI ARTEMIS TEMPLOM
tanulói az elmúlt hetekben. A TÁMOP A világ 7 csodája:
- A PHAROSI VILÁGÍTÓTORONY
3.1.4. keretein belül valósítottak meg - A RHODOSZI KOLOSSZUS
- A HALIKARNASSOSI MAUZÓLEUM
egy projektet, címe: Az ókori világ hét - A OLYMPOSZI ZEUSZ SZOBOR
- A GÍZAI PIRAMISOK.
csodája. A feladatot két
pedagógus irányította, de a gyerekeknekcsoportokban – önálló
kutatómunkával kellett
ismeretet szerezniük
egy-egy ókori különlegességről, majd ezek
után el is kellett készíteniük azt. Sok-sok
tudással gazdagodva
csodálatos
munkák
születtek. Az ebből készült kiállítás láthatta A csodák sokféle anyag felhasználásából készültek, a gyerekek elmesélték társaiknak az
az iskola minden ta- építményekről szóló történeteket is.

Iskolánkban első alkalommal rendeztünk Quoridor bajnokságot, április
26-27-én. 54 tanuló két korcsoportban
mérte össze a szellemi erejét. A játék
két perc alatt elsajátítható, de erős
logikai és stratégiai gondolkodásfejlesztő, ahol a kisebbek és nagyobbak
is egyenrangú partnerként ülhetnek a
táblához. Cél átjutni a túloldalra a bábuval és ebben megakadályozni az ellenfelet lapkák segítségével.
A bajnokság nyertesei: I. korcsoport

quoridor

(3-4-5.osztály)
1. Takács István, 2. Énekes
Krisztán,
3.
Kiss János. II.
korcsoport (67-8.
osztály)
1.Osbáth Donát,
2.Hák Adrienn,
3.Molnár Benedek. Az első helyezettek díja maga
a játék volt! A nagy sikerre és érdek-

lődésre való tekintettel szeretnénk hagyományt teremteni a bajnokságból.
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Kecskeméti Show-táncverseny

2010. április 11-én a Grapevine
Tánc Club Kecskeméten, a Városi
Sportcsarnokban Show-táncversenyt
szervezett a városnak és a közeli településeknek, immár negyedik alkalommal. A versenyre több mint 140
produkció jelentkezett, köztük a Szentkirályi Tánccsoport 5 csapata is: Menő
Manó csoport (3.4.o.) Füstifecskék,
Party csoport (5.6.o.) Rock and roll
party, Tutti csoport (7. 8. 9.o.) To life,
Csak Csajok csoport (Ifjúsági) Karácsonyi kívánság, és az Ifjúsági Klub
Holdfény keringő c. koreográfiákkal.
A résztvevő gyerekek számára ez egy
megmérettetés, bemutatkozás volt. A
szentkirályi táncosok nagy közönségsikert arattak. Emellett még nagyon
szép eredménnyel és egy gyönyörű
kupával is büszkélkedhetünk, hisz az
Ifjúsági csoport Holdfény keringő c.

koreográfiája a szakmai zsűri döntése
alapján az I. helyen végzett a társastánc kategóriában.
A versenyt egy nagyszabású gálaműsor követett, melyet a
Grapevine Tánc Club és a meghívott
vendégek adtak. Az egész napos ver-

senyzés miatt meglehetősen fáradtak
voltunk, de nem bántuk meg, hisz a
látvány felejthetetlen élmény marad..
Nagyon vidám hangulatban jöttünk
haza, és bízunk benne, hogy jövőre is
ott lehetünk a versenyen.
Takácsné Kis Márta

Szép eredmények
Mókus Szentkirályon?
Márpedig élnek Szenttanulmányi versenyeken királyon
mókusok, ha nem
A szentkirályi iskolások több megmérettetésen is sikerrel szerepeltek az elmúlt hónapban. Ezek közül a legjelentősebb eredmények a következők:
Tiszajenőn: Matematika verseny: Molnár Benedek 6. o.
1. helyezett Buzás napok Nyárlőrincen: Matematika verseny: Molnár Benedek 6. o. 1. helyezett, Pekár Erika 8.
o. 3. helyezett. Rajz verseny: Szabó Liliána 5. o. 1. helyezett A Népfőiskolán megrendezett mesemondó versenyen
Besenyei Dénes 4. o. tanuló különdíjat kapott. Gratulálunk

A Nemzetközi Tűzoltó Nap alkalmából meghirdetett képzőművészeti pályázaton Váróczi Anna 2.o. tanulónk 2. helyezést ért el, és tárgyi jutalmat vehetett át
Soltvadkerten.

is nagy számban. (A mókus
védett állat, eszmei értéke
50.000 Ft.) Külön nem kell
bemutatni ezt a mesébe illő
bájos, kecses, és igen fürge
állatot. Elsősorban öreg odvas fákkal benőtt erdőket
kedveli. Odúk hiányában
ágakból, gallyakból épít
fészket, rendszerint a fák
törzséhez közel, melyet akár
szarkafészeknek is nézhetnénk, azonban a mókuslakás
bejárati nyílása alul van. A
mi kis rágcsálóink félénkek,
nemigen kerülnek szemünk
elé. Nem így a parkokban
élők, az emberhez szokottak akár szemtelenségig is
bátorkodnak egy kis élelemért.
Gyakorlatilag
mint
minden rágcsáló mindent
elfogyaszt, magvakat, növényeket, gombákat, sőt
akár kisebb énekes madarak fészkének kirablására
is vetemedik. Télire élelmet
gyűjt, makkot, fenyőtobozt,

és akár a padlásunkról a diót
is elhordja. Előszeretettel
lopkodnak egymástól. Nem
alszik igazi téli álmot, csak
kevesebbet mozog. Évente
kétszer fial, rendszerint 3-5
utódot hoz a világra. Kitűnő
látása ellenére kedvenc csemegéje a fák között vadászó héjának. Az alattomos
gyors röptű ragadozó elől
nemigen tud elmenekülni.
A másik „ellensége” illetve
pusztítója a mi nyestünkhöz
hasonló nyuszt. Ez a ragadozó fákról-fákra ugrálva
üldözi áldozatát. A mókus
akár 5 méteres ugrásra is
képes, azonban mégis áldozatul esik. Óvjuk ezt a kedves kis állatot.
-szerk-

10. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2010. május

Végéhez közeledik a beruházás
Szentkirály Község Önkormányzata

Tervszerűen zajlik a március elején átadott szentkirályi szennyvízhálózat próbaüzemeltetése. A hat hónapra tervezett teszt üzemmód augusztus
31-én ér véget.
A jelenleg 60-70%-os terheltséggel működő teleppel eddig nem voltak fennakadások. A 122 m3/nap kapacitásra alkalmas telepen most 70-90
m3/nap szennyvíz tisztítása történik.
A próbaüzem ideje alatt ideiglenes telepvezető felügyeli a rendszer
működését. Mindeközben kiépítésre
került a riasztó berendezés, megindult a rácsszemét elszállítása, valamint rövidesen beüzemelésre kerül a
szennyvíziszap víztelenítését szolgáló
iszapprés is.

A 485 lekötésből eddig 300 feletti élő rákötés üzemel. A nyár végéig
fennálló próbaüzem ideje alatt a már
rácsatlakozott lakosságnak nincs további feladata, a végleges üzemeltetővel történő szerződéskötésre ezután
kerül majd sor.
Eközben már befutott a szennyvízcsatornázásra elnyert pályázati kifizetések egy része is. Eddig két kérelem került benyújtásra a csatornázási
illetve a szennyvíztelep építési költségeire a Kincstár felé, amelyek ebben a
hónapban meg is érkeztek, így a kifizetések összege közelít a teljes beruházási összeg kétharmadához.
Az összesen négy kifizetési kérelemből jelenleg a harmadik összeál-

lítása zajlik, melyet a napokban be is
nyújtanak. Amennyiben elfogadásra
kerül, 30 napon belül várható a következő számla kiegyenlítése, amely már
90%-os kifizetést fog jelenteni.
A negyedik, záró kérelembe már
csak a fennmaradó kisebb összegek
kerülnek be, így remélhetőleg a projekt hivatalos zárásáig – a támogatási
szerződés szerint 2010. szeptember
30.-ig, de legkésőbb 2010. december
31.-ig – megtörténik a teljes összeg
rendezése.
A szennyvízberuházás témájával
kapcsolatosan további információ
kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől a 70/382-9190-es telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy 2010. június 1.-től a Bio-Sales
Bt. bevezeti Szentkirályon az ingyenes, házhoz menő, zsákos műanyaghulladék gyűjtést.
A háztartásokban keletkező műanyag csomagolási hulladékok gyűjtéséhez társaságunk ingyenesen, saját
cégjelzéssel ellátott zsákokat biztosít.
A megtelt és az ingatlan elé kihelyezett
zsákokat, cégünk minden hónapban
egy alkalommal elszállítja.
A szállítási napok minden hónap
utolsó keddjére esnek: május -, június 29, július 27, augusztus 31, szeptember 28, október 26, november 30,
december 28.
Cégünk 2010. június 1-től kezdi
meg a gyűjtőzsákok kihelyezését a
belterületi ingatlanokhoz. Tanyákra a
Községházán kapható gyűjtőzsák, és
ide lehet a szállítás idejére behozni is
azokat.
Kérjük, a zsákokat a szállítási na-

pokon 7 óráig helyezzék ki, melyeket
legkésőbb 20 óráig elszállítunk, és helyettük cserezsákokat helyezünk el a
postaládákban. Amennyiben nem elég
az egy gyűjtőzsák, a műanyag hulladék bármilyen zsákban kihelyezhető,
helyette plusz zsákot biztosítunk.
Gyűjthető MŰANYAG hulladékok:
- Színes, – és színtelen műanyag PET
jelzésű palackok (üdítős, ásványvizes,
öblítős)
- Palackok, flakonok műanyag kupakjai
- samponos, testápolós palackok (PE
jelzéssel)
- streccs ,– és zsugorfóliák (pl. üdítős),
reklámszatyrok
- joghurtos –és margarinos dobozok,
italos automata pohara (PS jelzéssel)
Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat minden esetben tisztán,
laposra taposva, kupak nélkül (!!), helyezzék el a zsákokban (címkét nem
szükséges leáztatni). A különböző fó-

liákat, reklámszatyrokat, margarinos,
joghurtos dobozokat is kérjük szennyeződésmentesen elhelyezni. Szolgáltatásunkat csak ebben az esetben tudjuk
biztosítani. Az egyéb csomagolóanyagokat – papír, fém, üveg – továbbiakban is a kukában helyezhetik el.
Nem gyűjthető hulladékok:
Ne helyezzenek a műanyag hulladék közé olajos, festékes, vegyi anyaggal szennyezett flakonokat, elektronikai hulladékot, fénycsöveket, PVC
alapú hulladékot (redőny, ablakkeret,
vízcső stb.) és egyéb nem csomagolási műanyag hulladékot (pl.: játékok)!
Amennyiben szennyezett, vagy egyéb
anyagokat tartalmazó zsákokat helyeznek ki, azokat munkatársaink nem
szállítják el.
Kérdéseikkel a 06-30/6900-459 telefonszámon fordulhatnak hozzánk.
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Bio-Sales Bt, Kecskemét
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Sajttal sült húsos tészta

Hozzávalók: 1 közepes vöröshagyma, 2 közepes sárgarépa, 15 dkg csiperkegomba, 3 evőkanál
olívaolaj, 50 dkg darált hús (marha, sertés vagy
akár pulykacomb is lehet, akár vegyesen is), 6
evőkanál sűrített paradicsom (paradicsompüré),
1,5 dl hideg víz, só, őrölt fekete bors, 1 kiskanál
szárított oregáno, 2 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál kristálycukor,
50 dkg spagetti, 15 dkg reszelt sajt. A tepsi kikenéséhez: 3 dkg
vaj. A tetejére: 15 dkg reszelt sajt
A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. A répát megtisztítjuk, nagy lyukú reszelőn lereszeljük. A gombát megmossuk,
fölszeleteljük. Az olajat egy serpenyőben kissé megforrósítjuk,
majd a hagymát, a gombát és a répát rádobjuk. 3-4 perc alatt
kissé megpirítjuk, a darált húst hozzáadjuk. Keverve-rázogatva
barnásra pirítjuk. A sűrített paradicsomot rákanalazzuk, a vizet
ráöntjük. Enyhén megsózzuk, megborsozzuk. Az oregánoval és
a zúzott fokhagymával fűszerezzük, a cukorral édesítjük. A spagettit enyhén sós, forrásban lévő vízben kifőzzük, leszűrjük. Jól
lecsöpögtetjük, majd a fűszeres darált hússal és a reszelt sajttal
összekeverjük. Egy tepsit kivajazunk, a húsos tésztát egyenletesen beleterítjük. A tetejét reszelt sajttal gazdagon meghintjük,
majd előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C; légkeveréses sütőben 165 C) bő 10 perc alatt szép pirosasra sütjük.

Csillagász szakkör Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Művelődési házban. Szemléletes előadásokkal
és távcsöves bemutatóval szeretnénk a csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel. Májusi időpontjaink: 7-én és 21-én,
pénteken, este 7 órától. Témáink: - Változócsillagok, - Csillagászattörténet. Júniusi időpontunk: 4-én, pénteken, este 7 órától.
Téma: Űrkutatás, űrutazás, fekete lyuk. Várunk minden „leendő
csillagászt”: Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert.

Csillagos égbolt májusban
„Eljöttek” az igazi langyos tavaszi
esték, éjszakák. Itt az ideje, hogy gyarapítsuk csillagászati ismereteinket. Alig
másfél hónap választ el a nyári napfordulótól, a Nap már jó a fejünk fölött jár.
A hónap elején öt óra után nem sokkal
kel, és húsz óra körül nyugszik. Az esti
nyugati égbolton biztos, hogy szemünk
látókörébe kerül a tündöklő Vénusz. Erősebb távcsővel
nézve egyre jobban kezd a Hold sarlóhoz hasonlítani. A
Mars egyre távolodik a Földtől, látszólag távolodik az
Ikrek csillagkép „ikreitől”, és közeledik másik látványos
bolygóhoz, a Szaturnuszhoz. A Jupiter Napkelte előtt
„ragyog” a keleti égbolton. Mindezekről többet megtudhatnak olvasóink, ha részt vesznek művelődési házunk
„csillagász szakkörének” foglalkozásain. A képen a Szaturnusz. Tiszta időben távcsövünkkel így látszik. A gyűrűje majdnem élével van felénk. V. F.

11. oldal

Jelentős változások

A kistermelői termékértékesítésről új rendelet született 52/2010.(IV.30.) FVM számon. Bővült az értékesíthető termékféleségek köre, módja, mennyisége, egyszerűsödtek az adminisztrációs feladatok. Elérhető
a www. magyarkozlony.hu honlapon a Közlöny 66.
számában a 14360. oldalon.

Április időjárása

„Bolondos április” tartja
a népi megfigyelés. Nem volt
ez másként az idén sem. Az
időjárási frontok jöttek, mentek, szinte 3 - 4 naponként
követték egymást, és mindig
hoztak csapadékot. Mindjárt a hónap elején hidegfront érkezett, a húsvét esős
lett. 12-étől egy magassági
hidegcsepp okozott esőket.
Ezekben az időszakokban a
reggeli órákban igen hűvös
volt. Az igazi változást a 22én érkezett melegfront hozta.
Csapadék nem sok, nyárias
meleg viszont lett, pl. 25-én
25 C fokot mérhettünk. A
téli-tavaszi hónapokban leesett viszonylag sok csapadék községünk területén nem
okozott összefüggő belvizes
területeket. Volt helye a víznek, hiszen az elmúlt évben
a talajvízszint igen mélyre
süllyedt. A vándormadarak
a szokott időben kezdtek érkezni. Gólyáink március végén elfoglalták fészküket. A

füstifecskék szintén március
végén kezdtek „szállingózni”. Érkezésük nagyon elhúzódott, még április 20-a körül
is lehetett látni vonuló csapatokat. Sajnos a Szentkirályi
rét az idén csaknem néma
volt. Már pacsirtát is alig lehetett hallani énekelni. Eltűntek a bíbicek, a nagygodák.
Némi madár és békamenhely
még a rekettyés, ami az idén
tavasszal is békazenétől, és
fülemülecsattogástól hangos.
Csapadék viszonyok áprilisban: 4-én 0,2 mm, 5-én 14,6
mm, 6-án 5,3 mm, 12-én 5,6
mm, 13-án 12,3 mm, 14-én
11,2 mm, 18-án 2,2 mm, 19én 15,2 mm, 27-én 4,3 mm,
28-án 7,6 mm, összesen 78,5
mm. A sokévi átlag: 44 mm.
A márciusi csapadék: 2-án
0,1 mm, 10-én 3,5 mm, 11-én
4,5 mm, 15-én 0,4 mm, 22-én
2,2 mm, 30-án 3,4 mm, 31-én 1,2
mm. Összesen: 15,3 mm. A sokévi átlag márciusban: 29 mm.
Vecsei

Anyakönyvi hírek
Születettek: Bimbó Márton 2010.03.31
édesanyja neve: Ádám Mónika, Csikós
Brigitta 2010.04.14 édesanyja neve:
Medveczki Éva.
Elhunytak: Benkovics Imréné Greksa Rózsa élt 77
évet, Kenyeres Ambrusné Tóth Sára élt 94 évet.

Emlékezés id. Csősz Imre
75. születésnapjára

„Egy könnycsepp gördül le az arcomon
ez azért van, mert hiányzol nagyon,
hiányod megszokni sosem fogom,
de itt vagy a szívemben és ez jó nagyon."
Szerető családja

HIRDETÉSEK
* Édes őrölt fűszerpaprika eladó. Érdeklődni:
06-30/562-5267 telefonszámon.
* Közművesített telek eladó a Templom utcában.
Érdeklődni a +36 30 658 8333, és a +36 76 445 224
telefonszámokon.

Kérdőív

A 2010/2011. évi autóbusz menetrend
összeállításában lakosság véleményét kéri
az alábbi kérdések megválaszolásával
1. Új járatindítási igény? Ha van, mely városba irányulóan?
2. A járatok jelenlegi közlekedési időpontját érintően van-e módosítási igény?
3. Van-e útvonal módosítási igény? Hol és melyik
járatot érintően?
4. Van-e megállóhely létesítési, áthelyezési igény?
Ha igen, hol?
5. Csatlakozások tekintetében van-e módosítási
igény? Ha igen, melyik járatokat érintően?
6. Egyéb (Társvolán által közlekedtetett járatot is
érintő) észrevételek, javaslatok?
A kérdőívet megválaszoló személyek 2010. május 14-ig szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal
épületében elhelyezett gyűjtőládába bedobni.

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

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni
vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás, teljes körű
APEH- és TB-ügyintézéssel,
képviselettel.
Őstermelők, magánszemélyek
adóbevallását elkészítem.
Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 06-76/343-219 vagy 06-30/266-8536
Vargáné Farkasházi Orsolya,
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

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

