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Ünnep napok
Szentkirály Napja 2010. augusztus 22.
Ünnepeltünk

Augusztus 20-án hagyomány teremtő ünnepséget szervezett önkormányzatunk „Összetartozunk” címmel. A
rendezvény Szent István szobrunk állításának évfordulója
alkalmából került/kerül megrendezésre a tavalyi hasonló
ünnepség mintájára. A műsorral egybekötött megemlékezés 18 órakor kezdődött, és vacsorával, beszélgetéssel ért
véget. /Folytatás a 7. oldalon/

Szabó Gellért polgármester ünnepi köszöntőt mond.

Szüreti felvonulás
és bál Szentkirályon
2010. szeptember 18.
Lovas kocsis felvonulással,
hangulatos zenével, és tánccal
veszi kezdetét a látványos
rendezvény fél kettőkor a
művelődési ház előtt.
Felvonulás az Ifjúság lakótelepre,
majd vissza Szentkirály központjába.
Este 20 órától hagyományos szüreti bál
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.
Reggelig mulathatnak a kedves vendégek az
„Áramszünet” zenekarral (Cs Kovács Gazsiék)
Mindenkit szeretettel várunk!
/További részletek a 10. oldalon/

Szép idővel köszöntött ránk ez nap. A délelőtti szabadtéri szentmise után elcsendesült
kicsiny falunk. Mindenki az ünnepi ebédet
fogyasztotta. Aki meg
program nélkül volt,
a művelődési házban
rendezett kiállítást nézte meg. A gyerekeknek
szóló szabadtéri játékok
természetesen
igény
A Fodor család 1270 köteg par- szerint rendelkezésre
lagfűvel érte el az első helyezést, álltak. Az igazi látvámelyért a jutalom egy kerékpár. nyok 15 órakor kezdődÖsszesen tizenketten vettek rész a tek a Magyarok Szövet„versenyben” 5446 csomag veszé- sége helyi csoportjának
lyes gyomot gyűjtöttek.
szervezésében. A jurta
sátrak körül igazi kovácsműhely működött, Barta Tibor kovácsmester közreműködésével. A vendégek megcsodálhatták működés közben Varga Imre helyi gépész kézi hajtású cséplőgépét
működés közben. A színpadon látványos műsort láthatott a közönség. Csak rövidke szünetek voltak melyek alatt a parlagfűgyűjtési verseny eredményhirdetésére, valamint a tanulmányi
ösztöndíjak átadására került sor. A műsor a Szentkirályi tűzakrobaták látványos műsorával ért véget. Ezután kezdődhetett az
utcabál. Valamennyi közreműködőnek köszönjük az önzetlen
segítséget. /Folytatás a 3. és 8 oldalon./
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A képviselő-testület augusztus 3-án tartotta soron következő ülését
A képviselő-testület augusztus 31én tartotta ülését. A napirendek között
szerepelt a Helyi Választási Bizottság
összetételének módosítása, a szennyvízkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési megállapodás jóváhagyása, a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról
szóló helyi rendelet megalkotása, és a
Pedagógiai Program módosítása. Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a jegyző
elmondta, hogy a képviselő-testület
előző ülésén megválasztott tagok egyike bejelentést tett a Helyi Választási
Iroda felé, miszerint egyéni képviselő
jelöltként indulni kíván az önkormányzati választáson, ezért összeférhetetlenség
miatt a helyi választási bizottsági tagságáról lemond. A fentiek miatt javasolta a bizottság tagjainak Kiss Istvánnét,
Kókai-Szabó Istvánt, és Osbáth Barnát.
Póttagoknak Faragó Józsefnét és Szutor
Sándort. A javaslatot a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
Második napirendi pontként a szennyvízkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési szerződés tervezetének megvitatása
következett. A polgármester elöljáróban
arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a
délelőtt folyamán a szakhatóságok meghívásával helyszíni egyeztető megbeszélést tartottak, amely a próbaüzem lezárását volt hivatott kimondani. Ez azért
fontos, mert a vízügyi engedélyben előírta az engedélyező hatóság, hogy próbaüzemet tartani kell, annak ideje legalább
6 hónap, és ha a 6 hónapos időszak alatt
olyan eredményeket tud produkálni az
elkészült mű, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, akkor a próbaüzemet
sikeresnek minősíti, és kiadja a működési
engedélyt. A megjelent kivitelezők, tervezők, műszaki ellenőr és szakhatóságok
a mai napon kinyilvánították, hogy a
maguk részéről nem látják akadályát a
telep üzemeltetésre történő átadásának.
Mivel az önkormányzat tagja a Bácsvíz
Zrt-nek, így kezdettől fogva úgy terveztük, hogy az üzemeltetést ők fogják
végezni. A szerződéstervezet összeállítása is közösen történt, mely részletesen
tartalmazza az önkormányzat, mint átadó
és a Bácsvíz Zrt, mint üzemeltető jogait
és kötelezettségeit. Így többek között
az üzemeltető a szerződés időtartama
alatt köteles a telep és a csatornahálózat rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban tartásához szükséges javítási,
karbantartási munkákat a saját költségén
elvégezni, de a rendkívüli esemény vagy
nem tervezhető havária jellegű meghibá-

sodások elhárításának költségeit jogosult
az önkormányzatra hárítani. Köteles a
tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítást megkötni és fenntartani,
a fogyasztókkal a szolgáltatási szerződést
megkötni, a szolgáltatás díját kiszámlázni,
a díjat beszedni és évente javaslatot tenni a
következő évi szolgáltatási díjra. Köteles
és jogosult a fogyasztókkal történő szerződéskötést megelőzően a házi csatornák
műszaki megfelelőségéről meggyőződni,
továbbá a fogyasztók által kibocsátott
szennyvíz minőségét ellenőrizni. (Pl. a
csapadékvíz, trágyalé csatornán keresztül
történő elvezetése tilos. Ennek gyanúja
esetén a kiderítéshez megfelelő eszközök állnak az Üzemeltető rendelkezésére.) Határérték túllépés esetén jogosult
a fogyasztókat terhelő csatornabírság
kezdeményezésére. Jogosult a szerződésen kívüli illegális rákötések feltárása és
csökkentése érdekében helyszíni ellenőrzéseket folytatni, és a szükséges hatósági
intézkedések megtételét kezdeményezni.
Tartalmazza továbbá, hogy az Üzemeltető
a közüzemi létesítmények használatáért
köteles az önkormányzat részére bérleti
díjat fizetni, amit az köteles elkülönítetten kezelni és a vízi-közmű vagyon
felújítására, rekonstrukciójára fordítani
a közösen egyeztetett ütemezésben. A
bérleti díj összege a 2010. szeptember
1-től december 31-ig terjedő bevezető
időszakra nettó 70.- Ft/m3, mely ennek
az összegnek a többszöröse is lehetne,
mivel az éves bérleti díjnak meg kellene
egyezni a csatornadíjban érvényesítendő
amortizáció összegével. Az üzemeltető
által fizetendő bérleti díj összegére minden tárgyévet megelőző év november 25.
napjáig egyeztetést végeznek és a következő évi szolgáltatási díjjavaslat elfogadásával egyidejűleg azt közösen, írásban
állapítják meg. Mivel a közművagyon
csak használatra lesz átadva, a jogszabályok vagy hatósági előírások miatti változás esetén a szükséges fejlesztéseket és
beruházásokat az önkormányzatnak, mint
tulajdonosnak kell elvégezni, valamint a
vízi-közműre vagyonbiztosítást kötni.
Az üzemeltetési szerződés 2010.
szeptember 1-től határozatlan időtartamra szól.
A képviselő-testület a tervezetnek
a Bácsvíz Zrt. jelen lévő képviselőivel történt pontonkénti értelmezése után
az üzemeltetési szerződést egyhangúlag
jóváhagyta.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással megalkotta a csatornaszolgáltatás

hatósági árának megállapításáról szóló
helyi rendeletet a következők szerint:
Szentkirály Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2010. (IX.01.)
önkormányzati rendelete a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról.
Szentkirály Község Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés legmagasabb díjának
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás
feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya 1. §
A rendelet hatálya kiterjed a
Szentkirály Község Önkormányzatának
tulajdonában álló vízi-közművekből biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, valamint -kezelés szolgáltatást
nyújtóra és az azt igénybevevőkre.
Hatósági díjmegállapítás 2. §
(1) Az önkormányzati tulajdonú
vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés
szolgáltatások díja (továbbiakban: csatornadíj) alapdíjból és fogyasztás mennyiségétől függő díjból tevődik össze.
(2) Az alkalmazható legmagasabb
díjak (hatósági árak) az alábbiak:
a.) Csatorna alapdíjak (ÁFA nélkül):

Csatornaszolgáltatás

Alapdíj Ft/hó

Vízmérő mérete

2010. év

NA 13-25

104

NA 30

158

NA 40

330

NA 50

460

NA 80

826

NA 100

1073

NA 150

2478

NA 200

8100

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő
csatornadíj (ÁFA nélkül):

Szolgáltatás díja

Ft/m3

csatornadíj

363

2010. év

A (2) bekezdésben megállapított hatósági díjak nem tartalmazzák az általános
forgalmi adót, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvényben foglaltak szerinti 10 Ft/m3
vízterhelési díjat.

2010. szeptember
3. Díjfelszámítás
(1) Csatorna alapdíjat – a jelen §
(2)-(5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – a fogyasztási helyen beépített bekötés után, annak mérete alapján
a házi ivóvízellátó rendszerrel ellátott
ingatlanok esetében a 4. § (2) bekezdése
szerinti külön mérőóra átmérője alapján
kell megfizetni.
(2) A bekötési vízmérők, és elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők
esetében a bekötési vízmérőre kell csatorna alapdíjat felszámítani a bekötési
vízmérő mérete alapján.
(3) Kombinált vízmérőknél a nagyobb
méretű vízmérőt kell a csatorna alapdíjszámlázásnál alapul venni.
(4) Csatorna alapdíjat a bekötési vízmérő mellé beépített locsolási célú iker
vízmérő után nem kell fizetni.
(5) A lakossági célú fogyasztás esetében a ténylegesen megfizetendő csatornadíjra a BÁCSVÍZ Zrt. és az önkormányzat külön megállapodást köt e rendelet és
a Zrt. árszabályzata szerint.
4.§
(1) A szennyvízelvezetési helyről a
szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott
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(számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg, függetlenül attól,
hogy annak beszerzése honnan történik.
A szennyvíz mennyiségének meghatározásánál figyelembe veendők a közműves
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.
rendelet 24. §-ában foglaltak.
(2) A házi ivóvízellátó rendszerrel
felszerelt, csatornahálózatba bekapcsolt
háztartások kötelesek az ivóvízmennyiség mérése érdekében vízórát felszerelni.
5. § Rácsatlakozás ösztönzése
E rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül a Képviselő-testület
rendeletben állapítja meg a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség szabályait azon
lakás céljára használt ingatlantulajdonosok esetében, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.
6.§ Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazása szempontjából: a) Csatorna alapdíj: a vízfogyasztástól és a szennyvízkibocsátástól független,
az olyan állandó költségek alapján megállapított díj, melyek akkor is felmerülnek,
ha a fogyasztó a szolgáltatást nem veszi
igénybe, de az igénybevétel lehetősége
adott.
b) Lakossági célú fogyasztás: az,
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amelyet a szolgáltató elsődlegesen a természetes személyek csatornaszolgáltatási szükségletének kielégítése érdekében
a lakás céljára szolgáló ingatlanoknál
nyújt.
Záró rendelkezés 7. §
E rendelet 2010. év szeptember 1-jével
lép hatályba.
A Rendelet elfogadását hosszas
vita előzte meg. A képviselők részletes
magyarázatot kértek a díj alapjául szolgáló egyes költségekre a Bácsvíz Rt. jelenlévő képviselőitől. Egyik oldalról tetemes
az a teher, amit a természetes elhasználódásból eredő pótlási kötelezettség (amortizáció) miatt a vagyon tulajdonosaként
képezni kell. A 344,5 milliós bekerülési
érték döntő hányadában ez évi 2 %, de
a gépek esetében már 14,5 %. Másrészt
az egyes költségnemeket csak kalkulálni
lehetséges, mivel induló üzemről van szó.
A bevezető időszakra tekintettel abban a
reményben fogadta el a képviselők többsége a rendeletet, hogy az üzemeltetés
jövőbeni tényadatai kedvezőbb díjtételt
tesznek majd lehetővé. A rendelet 3. §. (5)
bekezdése szerinti külön megállapodásban a lakossági fogyasztók szennyvízdíja
így 300.- Ft+áfa, azaz köbméterenként
bruttó 375.- Ft lesz.

A Szentkirályért Közalapítvány ösztöndíjasai
Középiskolások legalább 4,61 átlageredménnyel (egyenként 20.000.- Ft):
Kasza Krisztina, Madari Zoltán, Rohács
Fanni, Szabó Andrea, Szabó Annamária,
Szabó Ildikó, Takács Renáta.
Középiskolások kitűnő bizonyítván�-

nyal (egyenként 25.000.- Ft): Csorba
Johanna, Kasza Nelli, Kecskés Bettina,
Rohács Zsuzsanna, Szabó Nóra, TurkeviNagy Rita.
Felsőoktatási hallgatók legalább 4,61
átlageredménnyel (egyenként 40.000.-

Ft): Pekár Renáta, Szabó Dóra, Turkevi
Nagy Sándor.
Felsőoktatási hallgató kitűnő bizonyítvánnyal (50.000.- Ft): Hajagos Annamária. Kiváló sportteljesítményért
(asztalitenisz – 25.000.- Ft): Imre Leila.

Az ösztöndíjasok balról jobbra: Imre Leila, Szabó Dóra, Pekár Renáta, Hajagos Annamária, Turkevi Nagy Rita, Takács
Renáta, Szabó Nóra, Szabó Ildikó, Szabó Annamária, Szabó Andrea, Rohács Zsuzsanna, Rohács Fanni, Kecskés Bettina,
Madari Zoltán, Kasza Nelli, Kasza Krisztina, Csorba Johanna. Hiányzik a képről Turkevi Nagy Sándor.
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Közlemény
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HÍRDETMÉNY

Az önkormányzati éves költségvetés és pénzügyi helyzet főbb adatairól 2010.
június 30-án.
ezer forintban

A 2010. október 3-ra kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása alkalmából a Szentkirályi
„Vágó János” Gazdakör megnevezi jelöltjeit: Polgármester jelölt: Szabó Gellért. Képviselő jelölt: Béni Sándor, Bimbó Ferenc, Csorba Zoltán, Gavallér
Lajosné, Kokovai Jánosné, Kovácsné
Lázár Ilona, Kutasi Ferenc, ifj. Rohács
József, Sándor István (Hori d.), Takácsné
Kiss Márta, Vörös Dezső. Kérjük a szavazáson támogassák jelöltjeinket!
„Vágó János” Gazdakör

A 2010-re meghirdetett
fotópályázat győztesei
I. helyezett: Csorba Jánosné. II. helyezett: Szakállné Szabó Ildikó. III.
helyezett: Takács Imre.

Szabó Gellért sk.

Az egyik legsikeresebb kép – Csorba Jánosné: Poór Mihály tanya.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület szeptemberi hírei
Egyesületünk újból, immár harmadik alkalommal tartotta meg az ilyenkor
szokásos tisztújító gyűlését, melynek
során új tisztségviselőket választottunk
magunknak. Az elmúlt évben is tudtunk
programokat szervezni és megvalósítani
az Általános Iskolával és az Önkormányzattal közösen, aminek azért is örültünk,
mert így lehetőséget kaptunk, hogy mi,
fiatalok is tevékenyen részt vehessünk
községünk életében, másrészről pedig a
helyi fiatalok elé új feladatok kerülhettek,
amiben sikeresen helyt tudtak állni. A
tisztújító közgyűlés az alábbi eredmén�nyel ért véget: Elnöknek Csorba Györgyöt, alelnöknek Csanádi Ágnest, elnökségi tagoknak pedig: Kenyeres Zsoltot,
Pekár Renátát és Varga Pált választotta
meg a közgyűlés. Egyesületünk legfontosabb terve most is az, hogy az utánunk
jövő generációt megpróbálja megfogni
és szeretnénk, ha ők is részt vennének

az Egyesület tevékenységében, a programokban és a közös élményekben.
Kedves szentkirályi fiatalok! Szeretnék hozzátok szólni! Egyesületünk egy
hatalmas baráti társaságként alakult meg
2007-ben és azóta is itt vagyunk, működünk, de ami a lényeg, hogy együtt
vagyunk. Az Egyesületnek köszönhetően a kisebb baráti társaságok egy nagy
társasággá olvadtak össze. Ezáltal ismerték meg egymást a különböző korosztályok, ami e nélkül a társaság nélkül
nem sikerült volna. Megszámlálhatatlan
élménnyel lettünk gazdagabbak, belekóstoltunk a közösségépítés nehéz, de
hálás feladatába is és azt gondolom,
hogy ez nagyon fontos dolog ma, amikor az emberek nem vállalnak közösséget még a saját környezetükben élőkkel
sem. Nagyon fontos az indivídum, azaz
az egyén, de egy ember önmagában nem
képes arra, amire egy közösség képes. A

közösség sokszínűsége miatt sokkal több
tapasztalattal, több nézőponttal és több
erővel rendelkezik.
Szeretnénk felmérni a Ti igényeiteket, hogy mit szeretnétek, hogy milyen
ötleteitek vannak. Ezért kérlek, ne lepődjetek meg, ha postaládátokban, az
e-mail fiókotokban levelet találtok, ami
egy nagyon rövid kérdőívet tartalmaz.
Kérlek Benneteket, hogy küldjétek vis�sza, mert szeretnénk kapcsolatba kerülni
Veletek. Első körben így, aztán szeretnénk, ha személyesen is találkoznánk
az Egyesületben. Ne féljetek feljönni az
Egyesületbe! Ha egyedül nem szeretnél
feljönni, gyertek el ketten! Hozzátok el a
barátokat, legyünk együtt!
Bármilyen kérdéssel kapcsolatban
keressetek minket bátran, vagy írjatok
e-mailt (szentkiraly.szike@gmail.com)!
Ne feledjétek: EGYSÉGBEN AZ ERŐ!
Üdvözlettel: Csorba Zoltán
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GARABONCIÁS DIÁK
Reményhalak, érzetek
„Kisernyőn kisfilmet kisszobában nézni
kis nép kis fiaként kis pénzből élni
nagy szégyent nagy vergődést nagy erővel győzni
nagy kínt kis reménnyel ki nem lehet bírni.”
Bizony, mottóként Pardi Anna e kis versét
találtuk, sokaknak ismerős a benne foglalt állapot, pedig nem mostanság, hanem a ’90-es évek
elején vetette papírra. Érdekes, hogy a kín azóta
is fennáll, hol finomul, hol durvul; s már csak a
reményben reménykedhetünk. A reményhal az
mi, kérdezte óvodás barátom, amikor hallotta
a „remény hal meg utoljára” mondást, hiszen
könyvben látott már lepényhalat, tintahalat, beillett hát képzelete sorába ez is.
A reménynek ad életet az, hogy legalább
talán a termőföldet nem húzzák ki a lábunk alól.
Egy mostan hatályba lépett törvénymódosítás
értelmében a magyar államnak elővásárlási joga
lesz a termőföldek adásvételénél. E jogával élve,
a Nemzeti Földalap számára földterületeket vásárolhat. További tervek szerint a Nemzeti Földalap
pedig a mezőgazdaságban elhelyezkedni vágyó
fiatal családok számára hosszú távra, alacsony
bérleti díjért, vagy éppen ingyenesen termőföldet
adhat bérbe vagy használatra. Reméljük, hogy jól
sikerülnek e tervek. Reméljük, hogy egyszer elérjük azt a helyzetet is, amikor nem kell hazánkba
élelmiszert külországokból behozni, mert mindenkinek jut jó hazai élelem, elérhető áron. A
gazdák homlokát pedig nem a középen kialakuló
függőleges gond-ráncok barázdálják, hanem a
szemek külső oldalán a derű kis szarkaláb-ráncai.
Hazai élelmiszer-feldolgozás, cukorgyárak,
növényolajgyárak, konzervgyárak. Hazai mezőgazdasági gépgyártás, hazai növénynemesítés,
komoly agrárfelsőoktatás, nini, hogy elragadtak a
reménybeli remények! Á, mindez valószínűtlen,
mondhatják a sokat próbált olvasók legyintve,
pedig és holott, mindez megvolt hazánkban, jó
90-120 éve! Cikkíró sok nyájas olvasót is remél,
szó szerint is, azaz juhtartó gazdákat is, ne menjen
veszendőbe a legelők, árokpartok rengeteg füve.
Érdekes könyv jelent meg Erdélyben, no,
nem most, hanem 1842-ben, Mentor címmel. A
mentor görög szó, támogatót, pártfogót jelent, de
nem ez teszi érdekessé a könyvet, hanem a tartal-

ma. Alcíme: Erdélyi népkönyv, azaz közhasznú
ismeretek tára a’ honi szorgalom s értelmesedés
előmozdítására. Rögtön az előszóban efféléket
olvashatunk: „Ne irtózzunk az önismeret tükrébe
tekinteni; ne tartsunk tőle; nem a hiúság s öncsalás tükre ez; bűvös ereje fölébredésre serkent,
s azon őszinte, s elfogultság nélküli vallomásra
vezet, mikép az elmaradás oka tudatlanságunk és
szegénységünk. Szegények, mert tudatlanok - és
tudatlanok, mert szegények vagyunk.” Érdekes,
mennyire nem változott mindez az utóbbi 168
esztendőben.
Az „Arany-szabályok” című fejezet a „Jó
tanácsra s jó barátra mindig szükség van” közmondást hozza elénk, a következő magyarázattal:
Nem hiszem, legyen ország széles e' világon, hol
a jó tanács 's alkalmas időben ejtett szó becsesebb
legyen, mint Erdély-hazánkban; mert seholt nincs
több szükség réájok, mint épen itt; hol minden
nyomon kevés jóval sok rosszal; gyér örömmel,
sűrű szenvedéssel; ritka boldoggal, ezer boldogtalannal; a szegénység, s tudatlanság különböző
színezetű, s fokozatú csoportjaival találkozunk.”
Beh jó, gondolja a Cikkíró, hogy a könyvre
rányomtatták a kiadását évét, mert még azt hinnők, hogy a mai valóságról szól e könyv, nem a
168 évvel ezelőttiről.
A fejezet szerzője, Nagy Ferenc is tudott
reménykedni: „Barátim! csak mi legyünk örök
szegénységre kárhoztatva? Míg más országokba
saját és idegen tapasztalás után okulva, magasra hajtott a közjólét koronás élőfája; csak mi
taszítsuk el magunktól az idő s tapasztalás józan
leczkéit? Nem. Én erősen hiszem e nemzet számára is tartott az isteni gondviselés szerencsésebb
időket.”
Egy másik fejezet ezt a régi, de sokak számára újként ható gondolatot rögzíti: „Ész és a
szorgalom tehát azon eszközök, mik által Isten
az embert e földön úrrá tette; ész művelése és
szorgalom nélkül pedig elveszti az ember nemcsak minden földi állatokon uralkodását, hanem
maga is rabja leszen elsőben [=először] nemtelen
indulatainak és az azokat követő vétkeknek, s
az után igen természetesen és könnyen eshetik
másoknak szolgaságába, a kik eszöket szorgalommal kimívelték, és mind értelmi, mind erkölcsi
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tekintetben érdemessé tették magukat az esztelenségen uralkodni. Mert a természet ura úgy
rendelte, hogy e világon az ész uralkodjék, ha
nem a miénk, a másé.
„Az értelmes gazda a maga dolgait egész maga
ráadással és buzgósággal folytatja. Gazdasági
körében, mint a méhek példás társaságában,
munkás zsibongás hallatik; mindennek munka
van kezében, és amellett senki sem szunnyadoz;
annyit és ollyan jól dolgozik minden[ki], amennyi
erejétől kitelik; tőle a napot, s a naptól a munkát
senki sem lopja el. Cselédjeitől és napszámosaitól
megkívánja — mire teljes joga is van — hogy
teljes mértékű fizetéséért teljes erejükben kerülő szolgálatot tegyenek. Tehetségök fölött nem
erőlteti, de bizony lézengeni sem engedheti. A
serényeket dicsérettel és jutalommal, a henyéket
feddéssel és büntetéssel nógatja munkára. Ilyen
a rendes és pontosságot szerető értelmes gazda.”
– ez a láttató erejű leírás az „Értelmes gazda”
című fejezetben olvasható. Mondhatnánk, micsoda válogatott badarságokkal foglalkoztak annak
idején. Még hogy „teljes mértékű fizetés”? Azóta
is keressük.
„Amit eddig az értelmes gazda érdemeiről
látánk, ahoz még azt adhatjuk, hogy ő példájával
lelkesít, javaival boldogít, s az az ő valamint
emberi, úgy polgári érdemeinek is nem csekély
részét teszi. A társaság egyik főereje és alapja
a kenyér, — ezt pedig a gazdaság mezeje adja.
Ki a társasági élet ezen legelső szükségén segít,
annak érdeme nem lehet csekély. Ilyen érdemeiért
az értelmes gazdának szép jutalmai vannak. A
vagyon már magában is jutalom, mert, mennyi
szükségek nem pótoltatnak, mennyi öröm és gyönyörűség nem szereztetik általa? De több ennél
az, hogy a teljesített kötelesség érzése kiapadhatatlan örömforrás az emberi szívben; semmivel
a' tiszteletet, sem hamarább, sem bizonyosban
megnyerni nem lehet, mint épen általa.” E fejezet
e szókkal záródik, s búcsút veszünk mi is. Bárha
több „értelmes gazda” tapasztalhatná meg szűkebb, s tágabb hazánkban a „teljesített kötelesség
érzésének kiapadhatatlan örömforrását”!
A végére is maradjon mottónak jó Csanádi
Imre 42 éve írott kétsorosa: „Belföld
Beérem a belfölddel – ha el nem tart: elföldel.”
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Az a varázslatos Anglia
Az egész életen át tartó tanulás programján
belül a Tempus Közalapítvány által meghirdetett pályázaton 3195 eurós támogatást nyertem
angliai továbbképzésre. Így augusztus elején
két hetet tölthettem a Richard Language College-ban, Bournemouth-ban, egy csodálatos
tengerparti városban, ami a la-Manche csatorna nyugati részén fekszik. Különlegessége,
hogy itt húzódik Anglia egyetlen 14km hosszú
homokos tengerpartja. Az iskola naponta de.
9 órától du. 4ig tartott. Délelőttönként nyelvi órákon vettünk részt, délután pedig módszertani továbbképzés volt. Házi feladatot is
ugyanúgy kaptunk mint a mi diákjaink. A kéthetes kurzuson egyedüli magyarként lehetősé-

gem nyílt az alapos nyelvgyakorlásra, és a 18
fős tanári csoportban megismerkedhettem más
nemzetek tanítási módszereivel is. A tanulás
mellett az iskola bőven gondoskodott változatos szabadidős programokról. Jártunk tengeri
kikötőben Pool-ban, komolyzenei hangversenyen, barbecue partyn, salsa klubban, billiárd
szalonban. Legnagyobb élmény a színházlátogatás volt, ahol A. L. Webber egyik musicaljét
néztük meg londoni művészek előadásában.
Lehetőségünk nyílt közös szervezésben londoni városnézésre. A hét végét pedig Anglia
egyik legrégibb és legszebb városában Oxfordban töltöttem barátaimnál.
A tanfolyam végén értékelést kaptunk

munkánkról. Nagyon büszke vagyok rá, hogy
mindenből kitűnő eredményt értem el. Élményekkel, új barátokkal, tapasztalatokkal gazdagodva tértem haza, remélem mindennapi
munkámban is hasznosítani tudom ezeket!
Jakabné Ferenczi Noémi
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KATOLIKUS ÉLET
Részlet Böjte Csaba 2010. május 22-én elhangzott csíksomlyói pünkösdi búcsúi szentbeszédéből
Szép ez a hatalmas bazilika, mert a mi
Urunk, Istenünk építette, mert hittel, imádsággal, bűnbánó szívvel megtöltöttük. Annak
idején Csíkban gyerekkoromban hallottam,
hogy a zarándoklásra sosincs rossz idő, legfeljebb gyenge ember. Örvendek, hogy nem
ijedünk meg az esőtől, a széltől, a gondoktól,
a bajtól. Mert sajnos tudom, hogy van sok
gond, baj: az ember leül a gyóntatószékbe, és
hallja, hogy „most vesztettem el a munkahelyemet", „a bank el akarja venni a házamat"
– krízis, gond, nehézség, családi viszályok,
betegségek.
És Anyánk, az egyház összegyűjt bennünket, hogy imádkozzunk és együtt közösen mondjuk, hogy „Most segíts meg Mária,
ó irgalmas Szűzanya!”
Igen, testvéreim, a keresztény ember
a nehézségek közepette nem keseredik el,
nem ül le a földre, nem bújik el az árnyékba,
hanem imádkozik, összeteszi a kezét és kéri
az élő Istent, aki azt mondotta nekünk, hogy
bármit kérünk az ő nevében, megadja azt
nekünk.
Mária tizenvalahány éves fiatal lány,
amikor az Úr Angyala megszólítja és felkéri,
hogy vállalja a Kis Jézus megszülését, felnevelését, és a Szűzanya nem nyafogva, kiutat
keresve mondja, hogy ő nem tanulta meg az
istenszülést, nevelést, a Megváltó nevelését,
ilyen tantárgy nem volt az ő iskolájában.
Nem abból indul ki, hogy ő emberi korlátai
között mire képes, hanem tudja azt, hogy
Isten, aki a teremtés hajnalán mondta, hogy
„Legyen!", és lett, képes továbbteremteni ezt
a világot – általunk. S ezért alázattal kimondja: „Legyen nékem a te igéd szerint!"
Drága barátaim, a nehézségek, a gondok
közepette ne a korlátainkat nézzük csupán.
Kicsik vagyunk, egy marék porból teremtett bennünket az Isten, de az élő Isten arra
hívott, hogy legyőzzük a gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk. Olyan csodálatos a
mi Urunk, Istenünk: karácsony éjszakáján
közénk jön. Tarisznyájában csak a Mennyei
Atya szeretete, jósága. Üres kézzel jön
közénk, és nem azt mondja, hogy „Mennyei
Atya, hát ki írta ennek a megváltásnak a forgatókönyvét, hát semmi nélkül hogy lehetne
itt új világot teremteni?". Hanem hittel, végtelen szeretettel meghirdeti az Újszövetség
nagy törvényét, a szeretet parancsát, és egyszerű embereket, pásztorokat, halászokat,
vámosokat szólít meg, és egy új világot
teremt számunkra.

Olyan jó látni, hogy ez a lelkület, ez
a szellem a történelem folyamán Jézus
Krisztus követőiben, a szentekben is men�nyire megvan. A mi drága népünk nagy
szentje, Szent István király mondhatta volna,
hogy „hát kinek kell itt király? Itt mindenki kiskirálynak érzi magát, véres karddal
telerohangálták egész Európát, hogy lehet
itt rendet teremteni?” Alázattal Isten elé
járul, megkeresztelkedik és biztatja őket,
„igen, mindannyiunkra ráfér az a keresztvíz, meg kell térni. Minden tíz falu építsen
szépen egy templomot. Igen, legyenek püspökök!" Képes megszólítani az országán
keresztülutazó Szent Gellértet és mondani neki, „hová mész, fiam?” „Hát talán a
Szentföldre." „Ugyan, hagyd a csudába, ez
is Szentföld lehet, ha imádkozunk, ha dolgozunk, ha megszenteljük. Nézd, Temesváron,
Csanádon nincs püspököm, szükségem volna
rád.” Szent István nem nyafog, nem siránkozik, hogy mennyi pogány ember van,
hanem nekiáll, hatalmas életerővel, munkával, imádkozó szeretettel egy új világot
teremt itt a Kárpát-medencében.
Milyen jó lenne, ha mi is a magunk
feladatainkhoz, nehézségeihez ezzel a Szent
István-i hozzáállással állnánk. Igen, vannak
gondok, vannak bajok, de térdeljünk le az
élő Isten elé. Ő, aki ezt a világot teremtette,
biztos, hogy tovább fogja vinni! Van jövő,
van remény! Bízzunk az élő Istenben!
Azt gondolom, itt Csíksomlyón mindenképpen kell szólnunk Domokos Kázmér
ferences atyáról, aki az 1600-as évek elején
született Szovátán. Abban az időben 660
plébániából 58 maradt. 1661-ben betör a
török Csíkba. Megostromolják Mikó várát,
majd felgyújtják és a védtelen népet lekaszabolják. 26 templomot égetnek fel csak itt
a Csíki-medencében. A csíksomlyói templomhoz menekül több ezer ember, de számukra sincs irgalom, rájuk gyújtják a templomot. Minden elpusztul. És akkor Domokos
Kázmér összegyűjti a maradék embert és a
porból, a koromból, a füstből felemelik a
Boldogságos Szűz Mária csodatévő szobrát,
sírva imádkozva összegyűlnek körülötte és
kérik az erőt, hogy újjá tudjanak építeni
mindent. Isten nem a csüggedés lelkét adta,
nem a siránkozás, a nyafogás parancsát,
hanem az imádság, a szeretet, a jóság parancsát adta nekünk, az újrakezdés erejét. És
Domokos Kázmérék újraépítik a templomot.
Még azon a télen elindul és körbejárja Erdély

protestáns főurait és prédikál alázattal, alamizsnát kér. És újraépül a templom, a kolostor, az iskola. És 1664-ben Kájoni János a
csíksomlyói templomban már orgonát épít.
Ez a hab a tortán, hogy nemcsak újraépítik
a templomot, nemcsak felépítik az oltárait
és az oltár legmagasabb, legszebb pontjára
a Boldogságos Szűzanya szobrát állítják,
hanem orgonadallal, énekkel dicsérik Istent,
aki szeret bennünket, bármilyen megpróbáltatás, nehézség is van.
Milyen jó lenne, ha Domokos Kázmér
lelkületével fordulnánk a magunk mindennapi nehézségei, gondjai felé. Ne a gondok,
a nehézségek diadalmaskodjanak, hanem az
Istenben bízó ember, aki tudja azt, hogy Isten
nemcsak megteremtett bennünket, hanem
mellénk is áll.
Végezetül: gyerekeket tanítok és mindig
házi feladatot adok, hát önöknek is adnék
egy feladatot. Ha Jézus Krisztus a maga és a
Szentlélek legszebb jelzőjének a vigasztalást
találta, akkor én arra kérlek benneteket, hogy
erről a hegyről lemenve egymást vigasztaljátok, bátorítsátok. Feleségeteket, gyermeketeket, vagy a munkahelyen: merjétek egymást
lelkesíteni, bátorítani! Futballmeccsen azok
a nagydarab játékosok is igénylik azt, hogy
valaki drukkoljon nekik, hogy kiabáljanak a
lelátóról, hogy hajrá, mindent bele, fog ez
menni! A feleséged, a gyermeked, a szomszédod, a kollégád vajon nem igényelné azt,
hogy te bátorítsad, vigasztaljad, erősítsed
őt, hogy drukkoljál neki? Milyen lenne az a
futballmeccs, ahol mindenki a lelátón arról
óbégatna: úgyis kikaptok, gól, jaj, Istenem,
nem is nézem. Szegény játékosok szíve
összeszorulna!
A Szentháromság követésében egymást
bátorítanunk, vigasztalnunk, erősítenünk
kell. Mindenkinek jólesik, ha valaki megsimogatja, és azt mondja: fog ez menni! Adná
az Isten, hogy tényleg az erdélyi katolikus
egyház, a Kárpát-medencei magyarság a
vigasztalás, a bátorítás egyháza lenne!

Kalendárium:

2010. szeptember 15. – október 15.

Szeptember 21. Szent Máté apostol és evangélista
Szeptember 24. Szt. Gellért vértanú
Szeptember 26.: Szentírás Vasárnap
Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. Gábor és
Szt. Rafael főangyalok
Október 8.: Magyarok Nagyasszonya
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ÜNNEPELTÜNK 2010. augusztus 20.
(Folytatás az első oldalról)

A Szentkirályi gitárosok Szent István szobrunknál.

Bimbó Tamás verssel köszönti az ünnepet.

Mint minden ünnepről, innen sem maradhatott el tánccsoportunk műsora.

Készül a finom vacsora.

A 2010. évi önkormányzati
választások jelöltjei:
Polgármester-jelölt: Szabó Gellért
(Vágó János Gazdakör)
Képviselő-jelölt: Béni Sándor (Vágó
János Gazdakör)
Bimbó Ferenc (Vágó János Gazdakör)
Csorba Zoltán (Vágó János Gazdakör)
Gavallér Lajosné (Vágó János Gazdakör)
Kasza Tiborné (független)
Kokovai Jánosné (Vágó János Gazdakör)
Kovácsné Lázár Ilona (Vágó János
Gazdakör)
Kutasi Ferenc (Vágó János Gazdakör)
Rohács József (Vágó János Gazdakör)
Sándor István – Hori dűlő (Vágó János Gazdakör)
Takácsné Kis Márta (Vágó János Gazdakör)
Vörös Dezső (Vágó János Gazdakör)

HÍRÖS HÉT 2010. augusztus 16-22.

Az idén 13. alkalommal került
megrendezésre a „Térségi Kertészeti
Élelmiszeripari Kiállítás” Kecskemét
főterén. Mint minden évben településünk is részt vett a „rangos” bemutatón. A szűkre szabott pavilonban igyekeztünk községünkből egy csipetnyit
bemutatni. A „Szentkirályi dinnyének
nincs párja”, ezt bizonyították a látogatók. Csodájára jártak a 18 kg feletti

görögdinnyéknek, melyek termelői:
Kovács Ferenc, Müller Norbert, és
Vörös Dezső. Megcsodálták a Varga
Pál kertjében termett nagyra nőtt takarmánytököt is. Valamennyi kiállítónak köszönjük a kiállítási terményeket,
termékeket. Külön köszönjük Varga
Imrének a „kóstolóra” felajánlott sárgadinnyét, és Revuczky Bélának a finom bort. V. F
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SZENTKIRÁLY NAPJA KÉPEKBEN 2010 augusztus 22.
/Folytatás az 1. oldalról/

Csillagászati eszközök kiállítása a művelődési házban.

A Fülöpházi Szivárvány táncegyüttes egyik produkciója

A „hazai” táncosok

Pál István /Szalonna/ zenekara egy órán át szórakoztatta a közönséget.

Varga Imre gépkiállításának egy részlete.

A Kunbaracsi „ Kökény” citerazenekar már nem először járt nálunk.

A barantások Hetényegyházáról érkeztek és pásztoreszközökkel „virtus” játékokat mutattak be.

És a közönség.
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REFORMÁTUS ÉLET
Így azonban jobb [haza] után vágyakoztak, mégpedig mennyei után.” (Zsidók 11:16)
A tizenhatodik-tizenhetedik században virágzott egy keresztyén művészeti
ág, amely a festményeken hétköznapi
tárgyak szépségét ábrázolta – virágvázát, mandolint, asztalt gyümölcsökkel.
Valahol a festményen elrejtve ott volt
két tárgy, ami az emberi lét mulandóságára emlékeztetett: egy koponya és
egy homokóra. Ezeket a festményeket
a művészettörténet vanitas stílus néven
tartja számon. A „vanitas” (=hiábavalóság) kifejezés a Prédikátor könyvének egyik szakaszából származik:
„Igen nagy hiábavalóság - mondja a
Prédikátor -, igen nagy hiábavalóság!
Minden hiábavalóság!... Nemzedékek
jönnek, nemzedékek mennek, de a föld
örökké megmarad” (Prédikátor 1:2-4).
A koponya és a homokóra szimbóluma

nem azért volt a képen, hogy komorságot keltsen, csupán emlékeztetőnek
szánták arra, hogy minden tulajdonunk
és minden teljesítményünk mulandó,
ezért nem érdemli meg, hogy szívünk
ilyesmihez ragaszkodjon. Arra szolgáltak, hogy felkészítsenek minket arra
a percre, amikor Istennel találkozunk,
amikor életünk értelme és értéke megmérettetik, és megkapjuk örökkévaló
jutalmunkat. Pál apostol nem félt a
halálról beszélni, különösen a sajátjáról: „Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Filippi 1:21). A tizenhetedik században élt püspök, Jeremy
Taylor írta: „Mivel nem maradunk itt,
emberi létünk csupán egynapnyi átmeneti szállás, ezért máshol kell keresnünk
maradandó várost, egy másik országban

lévő helyet, hogy ott legyen otthonunk,
melynek falai és alapja maga Isten,
ott kell nyugalmat találnunk, vagy
sosem találunk nyugalmat.” Nemcsak
Pál vágyódott a Mennyországba, de az
Ószövetség ősatyái és hősei is: „Hitben
haltak meg ezek mind… és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények
a földön... jobb [haza] után vágyakoztak, mégpedig mennyei után” (Zsidók
11:13-16). Milyen csodálatos kilátás!
A fenti elmélkedés a Keresztyén
Média UCB Hungary Alapítvány napi
elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven
negyedévre szóló kiadvány formájában
megrendelhető az említett honlapon,
vagy a következő címen: Mai Ige, 6201
Kiskőrös, Pf. 33.

Híreink
Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor, gyermek-istentisztelettel
Interaktív Istentisztelet: minden hónap
3. vasárnap 18 óra
Énekkar: minden szerdán 18.30-tól,
énektanulás
Házi Istentisztelet: minden hónap 3.
csütörtök 15 óra
Presbiteri bibliaóra és gyűlés: minden
hónap 2. csütörtök 18 óra
Baba-mama kör: minden második
szerda 10 óra művelődési házban
Felnőtt hittanóra: minden hónap utolsó
péntek este 18 óra
Kézműves kör: minden kedd délelőtt
Missziói Bibliaóra: minden hónap harmadik péntek 18 óra, Krisztus című
sorozat
Hittanóráink 4 csoportban az iskolában és
az óvodában szeptember 13-tól indulnak!
Szeptember 15. szerda első Énekkari
próba, utána hetente 18.30 óra
Szeptember 15. szerda első Baba-mama
kör, utána kéthetente, 10 óra
Szeptember 16. csütörtök Házi

Szentkirály Napján gyülekezetünk Káté zenekara is fellépett műsorával. A zenekar református fiatalokból áll, és keresztyén ifjúsági zenét játszik. Az ünnepségre
megjelent hangfelvétel kapható a gyülekezetben: Káté – Maradj az úton címmel.
http://www.katezenekar.tag.hu honlapon meghallgatható egy dal a lemezről!
Istentisztelet 15 óra
Szeptember 17. péntek Missziói
Bibliaóra, 18.30 óra
Szeptember 19. vasárnap Interaktív

Istentisztelet 17 óra, Káté zenekar
Szeptember 24. péntek Felnőtt hittanóra 18 óra
Október 14. csütörtök Presbiteri bibliaóra és gyűlés 19 óra
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Az V. önkormányzati ciklus vázlatos értékelése Szentkirály történetében
Önkormányzatunk 2007. január 1-től
2010. június 30-ig 1.721 millió forint
bevételből gazdálkodott (az előző ciklusban ez 1.127 millió volt). A községi
fejlesztésekhez pályázatok útján szerzett
támogatások összesen 314,5 millió forintot
tesznek ki. Jelentős az önállóan fenntartott
oktatási és közművelődési intézményeink
működéséhez, a szakmai színvonal emeléséhez nyert pályázati pénzek összege is:
39,2 millió Ft.
A Szentkirályért Közalapítványtól
folyékony hulladék szállítására, kulturális
programokra, higiéniai anyagok vásárlására, gyermekeink táboroztatására, oktatásikulturális és sportintézményeink működési támogatására, szociális ösztöndíjazásra
működési céllal 36,1 millió forint, fejlesztésekre (intézményeink fűtéskorszerűsítésére,
a Művelődési Ház korszerűsítésére, sporttér
létesítésére, buszváró építésére, régészeti feltárásra, Rákóczi utca aszfaltozására, Templom utca közvilágítására) további
13,8 millió forint származott. Fontos szerepe volt önkormányzatunk gazdálkodásában
az alapítványnak azért is, mert átmeneti
pénzgondjainkat összesen 50,4 millió forint
kölcsönnel segítette, amit részben már vis�szaadtunk, 5 millió forint visszafizetése ez
év végéig esedékes.
Jelentősen megnőtt a fontossága helyi
adóbevételeinknek. Az elmúlt években
kommunális adóként 14,3 millió (alapítványi befizetéssel együtt), gépjárműadóként
87,6 millió, iparűzési adóként 202,7 millió
forint bevételt könyvelhettünk. (Az előző
ciklus összes adóbevételeinek ez több
mint háromszorosa.) Az alapfeladataink
ellátására, intézményeink működtetésére
kapott kiegészítő állami támogatás viszont
éppen a megnövekedett adóbevételeink
miatt jelentősen csökkent: az előző ciklusban még összesen 94,8 millió forint volt, a
most zárulóban 20,7 millió. Beszédes adat
a helyben keletkező adóerő is. Az idei szja
és az iparűzési adóerő együttes összege
1,4-szerese a 2006. évinek (8,5-szerese a
2003. évinek).
Az összes kiadás 1.665 millió forintos
összegén belül 37 % a bérjellegű kiadások
aránya, a dologi kiadásoké 14 %, a szociális juttatásoké 12 %.

Fejlesztési, felhalmozási célokra
összesen 479,3 millió forintot fordítottunk, amely 29 %-ot képvisel az összes
kiadáson belül.
Legfontosabb közösségi gyarapodásainkat az alábbiakban szedhetjük sorba:
1. lezárult a református templom és a
temető között kijelölt területrész régészeti
feltárása;
2. megtörtént a Rákóczi utca és az
Alkotmány utca aszfaltozása;
3.buszváró épült a lakiteleki elágazáshoz;
4. elkészült az új Rendezési Terv;
5. sportteret és óvodai játszóteret építettünk;
6. megújult a Faluház és az Idősek
Otthonházának tetőzete;
7. a Művelődési Ház belső felújítása történt meg, ide számos új eszközt is vásároltunk;
8. az Általános Iskola, az Óvoda, az
Egészségház és a Tornacsarnok teljes
fűtéskorszerűsítése jelentős energia-megtakarítást eredményezett;
9. számítógépeket, szoftvereket, projektort,
csillagvizsgáló távcsövet, iskolának kamerát,
konyhába asztalokat, a védőnői szolgálatnak
hallásvizsgáló készüléket vásároltunk;
10. radaros sebességmérőt építtettünk a
gyalogátkelőhely védelmére;
11. közvilágítási hálózatbővítés történt a
Lakótelepi buszmegállóhoz;
12. 4 db be nem épített telket visszavásároltunk;
13. kerti fajátékokat, kültéri virágládákat,
önjáró fűkaszát vásároltunk, és megvalósult régi tervünk is egy gréder beszerzésével;
14. a munkanélkülieknek szervezett parkgondozói tanfolyam csodás eredménye a
Szent István park felújítása, közterületeink
gondozottsága;
15. termőföldet vásároltunk erdőtelepítés
céljára, valamint további telekosztások
lehetőségét megteremtve;
16. tanyagondnoki autót (mikrobuszt) szereztünk be;
17. elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat
és szennyvíztelep építése;
18. az iskolai nyílászárók cseréje, óvodai
ablakok felújítása, gyermekorvosi rendelő
ablakának cseréje szintén a tartósságot és

az energiatakarékosságot szolgálja;
19. több ütemben újítottuk fel a kocséri út
szakaszait;
20. megtörtént a Könyvtár bővítése.
Talán nehezebben fogható, de annál
ígéretesebb és távlatosabb a kompetencia
alapú óvodai nevelés és iskolai oktatás
bevezetése. Pedagógusaink, illetve gyermekeink és szüleik az oktatás-nevelés
terén ezzel is új utakat járnak, amihez
talán az oktatási intézményeink önálló
fenntartásáról három éve hozott testületi
döntés is bátorítólag hat.
Az ifjú házasok lakáshoz jutását 3.6
millió, polgárőreink áldozatos munkáját
1.6 millió forinttal támogattuk, az újszülöttek babakelengyéjéhez összesen 3.3
millió forinttal járultunk hozzá. A szociális kiadások összege 164.4 millió forint,
amelyben sok felsőoktatásban tanuló
támogatása is szerepel (Bursa Hungarica,
4,8 millió forint). Hulladék-kezelésre (szilárd és folyékony) összesen 31.6 millió(!) forintot fizettünk. A „Szentkirályért”
Közalapítvány javára befizetett adományok végösszege a tárgyi időszakban 72.6
millió forint volt. Vállalkozók az iparűzési
adómentesség címén 59.1 millió forintot
fizettek az alapítványba.
Önkormányzatunk
gazdálkodását
igyekszünk a megfontolt haladás, a józan
fejlesztési ütem, és az okszerűen takarékos
intézményi fenntartás jegyében végezni.
Ennek a helyi stratégiának, az önkormányzat valamennyi alkalmazottjának, a településünkön működő vállalkozások és helyi
gazdálkodók partneri együttműködésének,
községünk valamennyi lakójának köszönhetően hitel felvétele még a szennyvízberuházáshoz sem volt szükséges. A mostani
év azonban arra is példát mutat, hogy helyi
bevételeink alapja esetenként korántsem
olyan szilárd, és ez a működés pénzellátásában komoly zavart okozhat. Az önkormányzat vagyona az időszak alatt 320
millió forinttal gyarapodott, jelenlegi nyilvántartási értéke 881,596 millió forint.
Köszönöm képviselő-társaim áldozatos és felelősségteljes munkáját, a hivatali
kollégák és intézményi munkatársak szakszerű és kitartó helytállását.
Szabó Gellért sk., polgármester

Szüreti felvonulás és bál Szentkirályon
/Folytatás az 1. oldalról/
A látványos lovas-kocsis felvonulás fél
kettőkor indul a polgármesteri hivatal
elől a Kossuth Lajos utcán, a Dózsa
György utcán, a Szent István téren át
a Kecskeméti úton az Ifjúság utcába.
Vissza: Szentkirályra: Kecskeméti út,

Árpád Fejedelem utca, Petőfi Sándor utca,
Rákóczi utca, Sallai utca, Alkotmány
utca, Zrínyi utca, Béke utca, majd vis�sza a művelődési házhoz. Az indulásnál
és a megálló helyeknél /Polgármesteri
Hivatal, Ifjúság utca, Petőfi Sándor
és Rákóczi utca kereszteződése, Béke

utca Bimbó Imréék előtti szakasza/ a
Szentkirályi tánccsoport vidám, hangulatos táncbemutatóját láthatják. Este 20
órától kedvükre táncolhatnak, mulathatnak a hagyományos bálban. Nyitótánc
21 órakor, éjfélkor tombolasorsolás.
Mindenkit szeretettel várunk.
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SZENDRŐLÁD 2010. augusztus 24-25. adománygyűjtés, szállítás és elosztás

Köszönet minden felajánlónak,
köszönet az összefogásért!
Tisztelt Adományozók, Tisztelt
Szentkirályiak!
A 2010. év eleji árvízről mindenki hallott, és mindenkiben együttérzést váltott ki, így azon kérésnek, hogy ezeken az embereken
segítsünk, nagy igyekezettel tettünk
eleget. A Méntelek-Hetényegyháza
Egyházközség tiszteletese, Ferenczi
Zoltán, által vezetett misszió
neve alatt Szentkirály, Méntelek,
Hetényegyháza,
Lajosmizse,
Kecskemét (Vásárhelyi Pál Általános
Iskola) lakói egy emberként kezdtek
el felajánlásokat tenni. Első körben

ruhát, élelmiszert és gyógyszert szállítottunk le, melyet orvosok, családterapeuták, pedagógusok kísértek, s
juttatták el a legrászorultabbaknak.
Második szállítmányunk bútorból, háztartási gépekből, ágyneműből, ruhából, élelmiszerből és takarmányból állt. A készpénzen iskolai
egységcsomagot vásároltunk alsó
tagozatosoknak – iskolatáska, füzetek, írószerek és tornafelszelés egységcsomagokban, ami a gyermekek
részére lett átadva! Ezt a szállítmányt nagyon várták, hiszen a víz
legtöbbjüknél átment a házukon, a
bútorok penészesek, és legtöbben
földön aludtak. Idős emberek, fiatal

párok, gyerekek, fiatalok jöttek a
lerakodáshoz, és előzetes felmérés
alapján a legigazságosabb elosztást
végezte el a misszió.
Az emberek szemében a meghatottság, a könny, a köszönet jele
volt. A fenti képek egy-egy jelenetét
mutatják az éjszakai, nappali illetve
a helyi kiszállításnak.
A károsultak nevében is még
egyszer nagy tisztelettel, elismeréssel mondunk köszönetet minden
Adományozónak.
A Misszió nevében: Dóra Ferenc
és Dóráné Békési Erzsébet, MOZGO SPED Bt.

Lovas túra Szentkirály - Csemõ Közt

Július 31. és augusztus 1. között a
Szentkirályi lovascsapat kétnapos túrára indult. A szervezést Csordás Gábor, Besenyei Dénes és Kara László
végezte. Tizenegy fő vett részt a túrán. Nagyon jó hangulatban telt.
Több helyen is megálltak, reggelizni, ebédelni. Délután öt óra felé ér-

tek a szállásra, ami Csemőben egy hagyományőrző lovas tanyán volt. Mire
odaértek addig már készült a vacsora,
mindenki adott valamit a közösbe:
üdítőket, az ételhez valókat, zöldségeket. A vacsora marhapörkölt volt.
Este a családtagok látogatták meg
a kis csapatot. Volt egy kis tó is, ahol

fürödni, szórakozni, lovakat úsztatni lehetett. Reggel későn indultak a
túrázók, hazafelé ebédelni Kocsérra
tértek be.
Nagyon-nagyon jó volt a lovas
túra, jól érezte magát mindenki, remélhetőleg az elkövetkező években
is sor kerül hasonlóra.
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Tájékoztató az
iparűzési adóról
2010. június 29-től a törvénymódosítások következtében a helyi iparűzési adó tekintetében ismét teljes
egészében az önkormányzatok gyakorolják a hatásköröket.
A kiküldött értesítőknek megfelelően a 2010. II. félévi adóelőleget
szeptember 15-ig az önkormányzat
számlájára kell megfizetni.
Emlékeztetőül az iparűzési adóval
kapcsolatos határidők:
* Az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15
napon belül kell bejelenteni.
Az ideiglenes jelleggel folytatott
iparűzési tevékenységet annak megkezdésekor kell bejelenteni.
* Az adóról az adóévet követő év
május 31-ig kell bevallást tenni.
Az ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység után fizetendő
adóról a tevékenység befejezésének
napját követő hónap 15. napjáig kell
bevallást tenni, ez a megfizetés határideje is.
* Az adózóknak az adóelőleget
félévi részletekben az adóév március
15-éig, illetve szeptember 15-éig kell
kiegészíteni.
Az iparűzési adóelőleget a várható
éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni.
A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni.
Varjúné Széchenyi Marianna
Polgármesteri Hivatal

2010. szeptember

Becsöngettek

Szeptember elsején minden diák és pedagógus számára elkezdődött az iskola. A
Szentkirályi Általános Iskola 163 tanulóval indítja az új tanévet, megújult, megszépült környezetben. Új pedagógusok is

érkeztek a tantestületbe, és természetesen
új kisiskolások léptek az elballagott nyolcadikosok helyére. Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat, fejlődjenek, tanuljanak,
okosodjanak sokat az iskolában!

Véget ért a próbaüzem
Utolsó mérföldkövéhez érkezett a települési szennyvízberuházás. A 2010. február 26-án műszakilag átadott rendszer próbaüzeme augusztus 31-én sikeresen befejeződött. A telep a szakmai, műszaki, környezetvédelmi és biztonsági
előírásoknak egyaránt megfelel, rendeltetésszerű, biztonságos üzemeltetésre
alkalmas. Az augusztus hó folyamán végzett felmérés szerint eddig a lakosság
72 %-a kötött rá a hálózatra, mely igen jó aránynak tekinthető. A képviselőtestület megkötötte a Bácsvíz Zrt-vel az üzemeltetési szerződést, mely szerint
2010. szeptember 1-től határozatlan ideig a Bácsvíz Zrt. üzemelteti a szentkirályi szennyvíz-csatornahálózatot és tisztító telepet. A mérőórák leolvasása
már jelentős részben megtörtént, a szerződéseket a lakosság részére rövidesen
eljuttatják. A csatornázási projekt lezárása és az üzemeltetés megindítása okán
2010. szeptember 22-én, 17 órakor, a Művelődési Házban megrendezésre kerül
egy záró lakossági fórum. Ez alkalommal is feltehetők még kérdések mind az
önkormányzat, mind az üzemeltető Bácsvíz Zrt., mind a kivitelezők felé.

Baromfi mintafalu program: Lehet még jelentkezni!
A Hírmondó előző számában már
megjelent, hogy lehetőségünkben áll
csatlakozni a Baromfi mintafalu programhoz. Kérjük, hogy akik érdeklődnek a
hagyományos magyar baromfifajták újra
elterjesztése iránt, azok jelezzék szándékukat Kutasi Ferencnél (70/382-9190)
vagy Gömöri Balázsnénál (30/616-2923).
Október hónapban várható egy részletesebb tájékozató fórum megszervezése.

2010. szeptember
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Karintiai kuglóf
Hozzávalók: A tésztához: 50 dkg finomliszt,
2,25 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 20 dkg vaj vagy
sütőmargarin, 10 dkg kristálycukor, 2 tojás, 1
csapott kiskanál só, 1 csapott kiskanál őrölt
ánizs. A tészta nyújtásához: finomliszt. A töltelékhez: 8 dkg
vaj, 8 dkg kristálycukor, 1-2 evőkanál őrölt fahéj, 10 dkg
mazsola, a forma kikenéséhez: 2-3 dkg vaj, kb. 2 evőkanál
finomliszt.
A lisztet nagy tálba szitáljuk, a közepét kimélyítjük. Ide
öntjük a langyos tejet, majd belemorzsoljuk az élesztőt. 15
perc elteltével egy kicsit a liszttel elkeverjük és újabb 15
percig kelesztjük.
Ezután a szobahőmérsékletű vajjal, a cukorral, a tojásokkal, a sóval és az ánizzsal jól kidolgozzuk. 45 percig
kelesztjük, majd finoman átgyúrjuk, és enyhén meglisztezett
gyúrólapon kb. 1 centi vastagságúra, téglalap alakúra kinyújtjuk. Az olvasztott, de nem meleg vajjal megkenjük, majd
rászórjuk a cukrot, a fahéjat és a mazsolát. Felcsavarjuk, akár
a bejglit szokás.
Egy nagyobb kuglóf formát kivajazzunk, kilisztezzük,
a masszával megtöltjük (belehengergetjük), majd langyos
helyen, letakarva 30 percen át pihentetjük.
Végül előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C;
légkeveréses sütőben 165 C) kb. 55 percig sütjük. Ha közben
a teteje túlságosan pirulna, alufóliával lefedjük. Akkor kész,
ha a beleszúrt tűre nem ragad rá a tészta. A formából rácsra
borítjuk, így hagyjuk hűlni.

Csillagos égbolt szeptemberben
A hónapban bőven van látnivaló az égen. Derült estéken, éjszakákon szinte a fejünk fölött húzódik a Tejút sávja
tele milliárdnyi csillaggal.
A nyugati égbolton közel a látóhatárhoz látszik a Mars,
a Szaturnus, és a Vénusz. Ez utóbbi keskeny sarló alakja
ellenére feltűnően fényes. Csak mint egy fél óráig figyelhetők meg. Egész éjszaka kitűnően látszik a Naprendszer
óriás bolygója a Jupiter. A lehető legközelebb van a
Földhöz 590 millió km-re. Jó minőségű kisebb kézi távcsővel is megláthatunk holdjai közül legalább kettőt. A
Jupiter átmérője 142 800 km. A Föld pedig csak 12 756 km
átmérőjű. Csillagász klubunkban is elsősorban a Jupiteré a
főszerep melynek következő előadásai szeptember 24-én,
október 8-án és október 22-én lesznek 18 órakor.
V. F

Anyakönyvi hírek
Született: Darányi Botond 2010. 08.02. édesanyja neve:
Bencsik Mária.
Elhunytak: Kozma Istvánné élt 96 évet, Kenderes
Vendelné élt 85 évet.

13. oldal

Augusztus IDŐJÁRÁSA
Rekord meleg volt az év első fele az északi féltekén.
Ilyen magas átlaghőmérsékletet még nem jegyeztek a
Földnek ezen a felén. Úgy látszik nem légből kapott az
az állítás, hogy globálisan is melegszik a Föld klímája,
melynek következményeit viselnünk kell. A klímaváltozást nagyrészt az emberi tevékenységre igyekeznek
rákenni. A közelmúltban a NASA (USA Űrkutatási központ) megvált egyik magyar származású kutatójától, mert
olyan irányú kutatásokba kezdett, ami inkább kozmikus
eredetűnek állítja be a felmelegedést. Ha a dolgok mögé
nézünk valójában óriási iparágak rendezkedtek be az
emberi szennyezések megelőzésére, és az ártalmak kivédésére. Ha részben is igaz lenne a feltevés, a világ egyes
iparágazatai tönkre mennének. Ennek viszont további
gazdasági következményei lennének. A júliusi „időjárásban” az utóbbi évtizedek jövevény rovarait említettem,
ami a teljesség hiánya nélkül kiegészítésre szorul. A sort
lehet folytatni a rettegett kukoricabogárral, a narancslég�gyel, a lepkekabócával. Vannak ám növények is bőven,
melyek elterjedése az utóbbi években felgyorsult, noha
egyes fajok, mint a baracsi bogáncs visszaszorultak.
Térségünket ez a gyom az 50-es évek elején árasztotta el.
Meg kell említeni a fenyércirkot, a parlagfüvet, a kedves
szép virágú seprencét, a selyemmályvát, az Amerikai
alkörmöst, vagy az egyre nagyobb területeket elfoglaló
igen jól mézelő „vaddohányt” (más néven selyemkóró). Kedves olvasó! Visszatekintve 2010 elmúlt részére,
megállapíthatjuk, hogy ha a tél is ilyen szélsőséges lesz,
komoly, változatos télre számíthatunk. Persze ez a feltevés nem más, mint következtetés. Községünk keleti
részén még jelenleg is a szántóföldek egy része erőgépekkel járhatatlan, ami az elmúlt 40 évben szinte nem fordult
elő. Úgy látszik földjeink hasznosítása ezen a tájon csak
erdősítéssel oldható meg. Ez a gondolatmenet azonban
csak az időjárás szélsőséges, rapszodikus voltát tükrözi.
Még egy utolsót erőlködött a nyár 27-én 34c fokkal.
Persze ez már nem az a forróság volt, mint a nyári, csak a
tűző napon lehetett érezni a forróságot. Alig rá négy napra
már didereghettünk, hiszen alig mutattak a hőmérők még
délben is 14C- fokot. Csapadék viszonyok augusztusban:
3-án: 14,6 mm, 6-án. 13,5 mm, 12-én: 3,1 mm, 13-án: 13
mm, 18-án: 0,3 mm, 27-én: 3,6 mm, 28-án: 1,2 mm, 30án: 3,6 mm, 31-én: 3,8 mm. Összesen: 56,7 mm. A sokévi
átlag augusztusban: 47 mm.
Vecsei

Emlékezés
A múltba visszanézve valami fáj! Valakit keresünk, aki
nincsen már. Nélküled szomorú és üres a házunk! Most
sem hisszük el, hogy hiába várunk.

Id. Csősz Imre halálának 1. évfordulójára

Szerető Családja

HIRDETÉSEK
* Eladó ház Szentkirályon Rákóczi ú 3 sz. Érdeklődni: 0630/465-4935 telefon számon.
* Eladó Szentkirály Felső 66. számú Tanya+6 ha földterületet, víz és villany van. Érdeklődni: 728-684, 06/30514-6831
* Használt felújítást igénylő benzinmotoros fűnyíró eladó.
Érdeklődni: Szentkirályi Óvodában 7:00-14:00 óráig.

Képzési lehetőség álláskeresőknek!
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tiszakécskei
Kirendeltsége az alábbi képzési lehetőségeket ajánlja regisztrált álláskeresők részére: Alapfokú német nyelvtanfolyam.
Belépési szint: szakmai végzettség és/vagy érettségi. A képzés
várhatóan délutáni órákban lesz, naponta 4 óra időtartamban.
Képzés helyszíne: Tiszakécske.
Várjuk azon ügyfelek jelentkezését is, akik végzettségük
alapján a DAIMLER cégnél (Kecskeméti Mercedes gyár) szeretnének dolgozni, de nyelvismeret hiánya miatt eddig nem
jelentkeztek oda.
Egyéb tanfolyamok – amelyekre még várjuk a jelentkezőket - ezek Kecskeméten indulnak: Ápoló és Angol KER A1.
Felvételi időpont: 2010.09.09 14:00. Targoncavezető + raktárgazdálkodó + Német KER A1 minimumszint. Felvételi
időpont: 2010.09.20 10:00. Pék Felvételi időpont: 2010.09.16
10:00.
További információ: DaRMK Tiszakécskei Kirendeltsége
–Tiszakécske, Béke u. 116. Tel.: 76/540-079, 30/695-1371.
Információban vagy Szalkainé Tarcsai Melinda képzési ügyintézőnél kérhető.

Olajsziget Kft.
Kenőanyagok kis- és nagykereskedelme!
Magas szintű kenéstechnikai szaktanácsadás!
Motorolajok, hidraulikaolajok,
hajtóműolajok, zsírok, egyéb kiegészítők!

Elérhetőségeink:

6000 Kecskemét, Kőrösi hegy 31.
(Ceglédi út jobb oldalán, Metro felé)
Mobil: 06-30/911-3193 Tel/Fax: 76/320-044
E-mail: olajszigetkft@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 7.30-16.30

Állunk rendelkezésükre:

Varga Anikó és Darányi Endre 70338-4076
Szentkirályra ingyenes házhozszállítás!

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.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
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

