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Minden Kedves Olvasónknak nagyon boldog,
eredményekben gazdag, új esztendõt kívánunk.

Nemzeti együttműködést Szentkirályon az Új Évben is!
A modern kor emberének úgy tűnik
Eseménydús volt az elmúlt év
vége, igazán tartalmasnak ígérkezik nincs képessége az előrelátásra, a
az új is. Biztosan az időjárás miatt, de hoszszabb távra tervezésre. A pillanat
az 1999-2000. év fordulója jut eszem sodró lendülete miatti kábulatunkban
be. Az ezredév-váltás
izgalma, összeomlanake a számítógépes rend
szerek, Karazsia Zsolt
markolós mutatványai a
belvízzel elöntött földe
ken és csatornapartokon,
évszázados bölcsességek
a víz uralmáról és arról,
hogy elszoktunk a sok
csapadéktól. Talán még
fogadkozás is, hogy az
elmaradt mederkotrási
munkákat sürgősen pótol
ni fogjuk, a beszántott
vízelvezető árkokat újból
kiássuk, földútjainkat
rendbe tesszük és vigyá Fotó: Takács Imre, Havazás után
zunk állapotukra. Ennek
csak/immár 11 éve, és lehorgasztott fej képtelenek vagyunk az Idő ütemére
jel kell belátnunk, hogy nem tanultunk figyelni. Százalékok, másodpercek és
a leckéből.
gigabájtok mérik a napjainkat, önmagu

kat valóságosnak álcázó celebminták
követelik maguknak a társadalmi és
erkölcsi igazodási pont szerepét. A
felfokozott gazdasági, politikai, magán
életi élettempó önmagát
gerjeszti még nagyobb
fordulatra, és ha csak
mi intéznénk a Sorsot,
elkerülhetetlen lenne
saját agy-komputerünk
központi vezérlésének
teljes összeomlása.
Ér azonban minket
néha természeti kataszt
rófa, baleset, ami
rákényszerít a megállás
ra. De jó volna észreven
ni és kihasználni ezeket
az intő farbarúgásokat
arra, hogy jobban tem
pózzunk! Arra, hogy
felgyorsítsuk az egy
máshoz vezető utak
bozótjainak irtását, elszórt szemeteink
összeszedését.
(Folytatás a 4. oldalon)
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A képviselő-testület december 20-ai ülésén történt
A képviselő-testület december 20-án tartot
ta évzáró ülését. A napirendek között szerepelt
az önkormányzat és az Autonómia Alapítvány
közötti megállapodás, az önkormányzat 2011.
évi esélyegyenlőségi tervének jóváhagyása,
a 2011. évi szennyvízdíj meghatározása, a
szilárdhulladék kezelés és a szelektív hulla
dékgyűjtés 2011. évi díjának meghatározása,
helyettes jegyzői feladatok ellátása, térségi
közfoglalkoztatás, településfejlesztő tájékoz
tatója.
Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után a polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Autonómia
Alapítvány lakhatási programot kíván indítani
Szentkirályon alacsony jövedelmű családok
lakáskörülményeinek javítása érdekében. A
programban lehetőség nyílik házak javítására,
komfortfokozatának emelésére, felújítására,
vagy bővítésére, különös tekintettel a házak
energiahasznosításának korszerűsítésére. A
programot megvalósító szervezetek és az ado
mányozók további célja a programmal, hogy
a résztvevők pénzügyi készségei javuljanak,
tudatosabban gazdálkodjanak a rendelkezésre
álló bevételeikből és csökkenjen a kiszolgál
tatottságuk.
A programban résztvevők úgy valósíthat
ják meg a házuk korszerűsítését, ha vállal
ják, hogy legalább 6, legfeljebb 18 hónapon
keresztül takarékoskodnak. A résztvevők a
saját bankszámlájukon összegyűjtött megtaka
rításaikhoz azzal megegyező összegű vissza
nem térítendő támogatást kapnak, és kedvező
feltételekkel igényelhetnek forintalapú hitelt a
Mikrohitel Zrt. közreműködésével. A program
keretében az Autonómia Alapítvány nyomon
követi a résztvevők vállalt megtakarításait, a
családi háztartások pénzügyi stabilitását segítő
ingyenes képzést és állandó helyi tanácsadói
segítséget biztosít, valamint folyósítja a vis
sza nem térítendő kiegészítő támogatást. A
házak felújításának műszaki tervezéséhez, az
energiahasznosítás korszerűsítéséhez, a felújí
tási munkák költségvetésének összeállításához
és a kivitelezés minőségének ellenőrzéséhez
nyújt ingyenes tanácsadást a program minden
résztvevőjének.
A lakosság felé több szórólapot kijuttat
tunk, személyes megszólításokat tettünk.
Jelentkezők is vannak már. Legalább 20-22
család beszervezése szükséges, ez alatt nem
indítják el a programot. Az önkormányzat
részéről a kockázat abban van, hogy ha hitelfel
vétel történik a programba bevont személyek
részéről, akkor a kihelyezett hitelösszeg 30
%-áig az önkormányzat kezességvállalással
vesz részt a hitel biztosításában. Javasolta a
megállapodás megkötését a hitelfelvétel kizárá
sával. A javaslatot a képviselőtagok egyhangú
lag jóváhagyták.
Ezt követően az önkormányzat esélyegyen

lőségi tervének jóváhagyása következett. A
folyamatban lévő uniós pályázataink megköve
telik, hogy a Munka Törvénykönyvében meg
fogalmazottak, valamint az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény figyelembe véte
lével Esélyegyenlőségi Tervet készítsünk. A
törvény egyrészt az egyenlő bánásmód követel
ményét minden munkatárs számára, másrészt
az esélyegyenlőség előmozdításának követel
ményét írja elő a hátrányos helyzetű munka
vállalói csoportok számára. Az Önkormányzat
tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos
megkülönbözetést, amely egy személyt vagy
csoportot valós, vagy vélt jellemzői (neme,
faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, anya
nyelve, fogyatékossága, egészségi állapota,
vallási meggyőződése, politikai véleménye,
stb.) alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltja a
zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás
alkalmazásának minden formáját.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogad
ta az esélyegyenlőségi tervet az előterjesztett
formában.
A negyedik napirendi pont keretében
került sor a szennyvízdíj 2011. évi megha
tározására. A polgármester előterjesztésében
elmondta, hogy a szennyvízdíj mértékét erre
az évre testületünk folyó év augusztus 31-i
ülésén rendeletben állapította meg. Akkor az
év hátralévő időszakára kalkulált adatokból
indult ki a díjszámítás. A 2011. évre vonatko
zóan ez a helyzet nem változott, hiszen csak
3 hónap tényadatai állnak rendelkezésre. A
Bácsvíz Zrt. javaslata a szennyvízdíj 2011. évi
mértékére megegyezik az eddig alkalmazott
díjtétellel. Egy év múlva megalapozott egyez
tetést végezhetünk, ami valós értékelés után ad
lehetőséget a 2012. évi díj meghatározására.
Javasolta a mostani díjmérték 2011. évre szó
ló megállapítását rendeletben rögzíteni, azaz
vállalkozói csatornadíj esetében 363.- Ft/m3 +
áfa, lakossági csatornadíj esetében 290.- Ft/m3
+ áfa összegben. A javaslatot a képviselőtagok
egyhangúlag jóváhagyták.
Ezt követően a szilárd hulladék kezelés
és a szelektív hulladékgyűjtés jövő évi díjáról
döntött a képviselő-testület. Képviselő-testü
letünk még 2008 decemberében döntött a
szilárd hulladék kezelésének és gyűjtésének
2010. évi díjáról, ami a számítás alapjaként
figyelembe vett 572 ingatlan esetében ingat
lanonként 13.156.- Ft+áfa összeget jelent. A
Saubermacher Kft-vel a közszolgáltatási szer
ződésünk 2012. december 31-ig szól. Megkez
dődött a Ceglédi Hulladékgazdálkodási Rend
szer létesítményeinek üzemeltetése is. A rend
szernek részét képezi a komposztáló telep és a
hulladékválogató üzemrész is. A cél a jövőben
az, hogy a kecskeméti és a ceglédi lerakóba
kerülő szemét mennyisége minél inkább csök
kenjen, és a szelektív hulladékgyűjtés elindítá
sával a hasznosítható anyagokat kiválogatva

és értékesítve a 48 település tulajdonában lévő
kb. 5 milliárd forint értékű vagyon biztonságos
fenntartása, és működtetése lehetséges legyen.
(Az erre kiírt pályázatot a Hírös Hulladékgaz
dálkodási Kft nyerte el.) Ennyiben a szelektív
gyűjtés bevezetése a pályázat megvalósulásá
ból eredő kötelezettségünk és az önkormány
zat, mint tulajdonos felelőssége, ezt nem jog
szabály írja elő. A szelektív gyűjtés azonban
éppen nem olcsóbbá, hanem költségesebbé
teszi a hulladékkezelési szolgáltatást, ugyanis
a díjszámítás alapja itt is a háztartásoknál lévő
kukaedény űrmérete. A mostani 120 literes
kukaedényekre kalkulálva az eddig hetente tör
ténő ürítést, ez háztartásonként 13.945.- Ft/év
volna a kommunális (vegyes) szemét esetében.
Ezen felül a szolgáltató havonta gyűjtené a
minden ingatlanhoz(!) kihelyezett műanyag
zsákokban lévő alábbi hulladékokat: minden
féle műanyag (szatyor, flakon, palack, pohár,
doboz, stb.), fémből készült ital- és konzerves
doboz, többrétegű papírdobozos üdítő, tej stb.
Fontos, hogy szennyező anyagot nem tartal
mazhatnak a csomagolóanyagok, ezért azokat
ki kell öblíteni és össze kell lapítani. (Hason
lóan átlátszó műanyag zsákokba is lehetséges
gyűjteni ezeket a hulladékokat.) A szolgáltató
ezen felül komposztnak való szerves anyagok
gyűjtését is végzi egy másik gyűjtőzsákban.
A fenti kétféle gyűjtőzsák külön gyűjtésé
nek és kezelésének éves díja háztartásonként a
120 literes kuka díján felül további 8.112.- Ft,
azaz összesen 22.057.- Ft. Erre jön még az áfa,
azaz önkormányzati szinten 572 ingatlan eseté
ben ez bruttó 15.771 e Ft volna az idei 9.307
ezer forinttal szemben.
Továbbra is gond azonban a tanyákon
képződött szemét gyűjtése, ami eddig a vegyes
gyűjtéssel a kihelyezett konténereknek köszön
hetően megoldott volt. Talán a szelektív szeme
tet a Községháza udvarán gyűjthetnénk a jövő
ben is. Tekintettel arra, hogy a fenti kalkuláció
változatlanul az önkormányzat részvételével
számol (az ingatlantulajdonosokkal közvetlen
szerződés további 2.000.- Ft+áfa lenne), az
igen tetemes költségnövekedés (az előző évi
170 %-a) mérséklésére keresünk lehetőséget.
A vitában felmerült az is, hogy az önkormány
zat végső esetben felmondhatja a szerződést
Szolgáltatóval, aki az ingatlantulajdonosokkal
közvetlenül szerződne. Ha azonban a testület
a kommunális adót meg is szüntetné a szemét
szállítás ingatlanonként így 3-4-szerese volna
az adó mostani összegének. Nem beszélve
arról, hogy a szemétdíj hátraléka ugyan adó
ként behajtható, de végül mégis az egész falu
nak kellene fizetnie a nem fizetők helyett. A
képviselő-testületnek tehát számos körülményt
mérlegelve kell döntenie egy kétségtelenül kör
nyezetkímélőbb, de költségesebb új rendszer
bevezetéséről, ami a lakosságtól kívánja a leg
nagyobb változtatást.

2011. január
Az ülésen jelen voltak a Szolgáltatók kép
viselői is. A velük történt hosszas egyeztetés
eredményeként 2011. március 1-től indulna
a kommunális és szelektív hulladék gyűjtése.
Meglátásuk szerint a költségek csökkentésének
legjobb módja, ha a 120 literes kukákat lecserél
nénk, és a vegyes szemét gyűjtésére 80 literes
kukákat használnánk, mivel ez a vetítési alapja
a szelektív szemétnek és a komposztálható hul
ladéknak is. Januárban és februárban még nincs
szelektív gyűjtés, erre az időszakra maradnának
a 120 literes kukák. Erre a változatra a szilárd
hulladék kezelésének díja ingatlanonként nettó
14.590.- Ft, ami önkormányzati szinten bruttó
10.432 ezer forint. (Csak emlékeztetőként: a
kommunális adó várható bevétele idén alapít
ványi befizetéssel együtt 5.811 ezer forint.)
Az önkormányzat helyi rendelete és a közszol
gáltatási szerződés módosítása is szükségessé
válik amiatt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés
kizárólagos jogosultja Szentkirályon a Hírös
Hulladékgazdálkodási Kft. lesz 2030. június
30-ig. Ennek következtében a Bio-Sales Kft.
most végzett PET-palack gyűjtése megszűnik.
A javaslatot a képviselőtagok egyhangúlag
jóváhagyták. Ésszerűtlennek tartották azonban
a komposztálható hulladék elszállítását a telepü
lésről, mivel a Dózsa György utca végén lévő
komposztáló folyamatosan és egyre nagyobb
társadalmi elfogadottsággal működik.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Tiszaug község polgármestere levelet jut
tatott el önkormányzatunkhoz, amelyben meg
köszöni jegyzőnknek, Dr. Lipka Klaudiának a
helyettes jegyzői feladatok ellátásában nyújtott
segítségét. Irányításával és felügyelete mellett
problémamentesen sikerült lebonyolítani az
önkormányzati választásokat településükön. A
két hónapja tartó közös munka során kiváló
szakmai és emberi kapcsolatokat alakított ki a
hivatal dolgozóival és a képviselő-testülettel. A
polgármester úr leírja, hogy hosszas mérlegelés
után döntött úgy a testület, hogy a jegyzői állás
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betöltésére pályázatot ír ki. Az a kérése - amit
a képviselő-testület határozatával is megerősít
- hogy az üres jegyzői állás betöltéséig, de
legkésőbb 2011. március 31-ig tegyük lehetővé
a havi 40 órás helyettesítési szolgálatot. Dr.
Lipka Klaudia nyilatkozott, hogy a megjelölt
időpontig a helyettesítést vállalja, így a kép
viselő-testület hozzájárult a helyettes jegyzői
feladatok további három hónapig történő ellá
tásához.
A közfoglalkoztatás eddigi rendszere jelen
tősen megváltozik jövő évtől. A Többcélú
Kistérségi Társulás jelentős segítséget nyújtott
a külön erre a célra alkalmazott koordinátor
részvételével a nálunk foglalkoztatott összesen
21 közmunkás alkalmazásával járó adminisztrá
ciós terhek viselésével. Mivel a jogszabály még
nincs kihirdetve, így csak előzetes információk
alapján próbálunk felkészülni az új helyzetre.
A Többcélú Társulási Tanács legutóbbi ülésén
már foglalkozott a közfoglalkoztatás települé
sek összefogásával történő szervezésének kér
désével. Többségében az együttműködésnek
inkább az előnyeit emelték ki a polgármester
kollégák, de a megváltozó szervezeti feladatellátási formák ismeretének hiánya miatt óva
tosság is érzékelhető. Felmerült az is, hogy
egyelőre az első 4 hónapos időszakra szóljon
a Társulás megbízása, a folytatásról a tapasz
talatok ismeretében ismét döntsenek a képvise
lő-testületek. A képviselő-testület egyhangúlag
jóváhagyta az önkormányzat és a Társulás
között létrejövő megállapodás-tervezetet az
előterjesztésben foglaltak szerint azzal, hogy
az viszszavonásig érvényes.
Erdőtelepítésre vonatkozóan kapott áraján
latot az önkormányzat nettó 640.600.- Ft ösz
szegben a Zöld-Szil Kft-től. Ezen összegből 50
% kedvezményt adnának.
Felmerült egy MTZ-50-es traktor vásárlásá
nak lehetősége pótkocsival. A traktor Páhiban
van, és néhány napig fenntartja a tulajdonos
az önkormányzat számára. 1988-as gyártású,
érvényes műszaki van rajta 4 évig. Kisebb

hiányosságai vannak, de jó állapotú. Javasolta
traktorvásárlás céljára 1.100 ezer forint biztosí
tását. A javaslatot a képviselőtagok egyhangú
lag elfogadták.
Lakitelek polgármestere kérte az M44-es
autóút nyomvonalával kapcsolatban állásfogla
lásunkat, hiszen az általunk javasolt északibb
nyomvonal meliorált lakiteleki területet érin
tene. A képviselő-testület kiállt az északabbra
húzódó nyomvonal mellett.
Ezt követően Kutasi Ferenc településfej
lesztő számolt be ez évi munkájáról. Elmondta,
hogy a 2010-es évet is alapvetően a szennyvíz
beruházással kapcsolatos feladatok határozták
meg, emellett a könyvtárbővítés projekt lezárása
jelentett még sok feladatot. A futó beruházások
ra tekintettel ebben az évben sem használtuk ki
pályázati lehetőségeinket az önerő hiánya vagy
az aránytalanul soknak ítélt adminisztrációs
munka miatt. 2011-ben várhatóan módosítják
a jelenlegi pályázati rendszert, melyben szeret
nénk új fejlesztésekhez is forrást szerezni: pl.
kerékpárút építés, belterületi és mezőgazdasági
utak fejlesztése, települési hőközpont létesíté
se a megújuló energiaforrás felhasználásával.
Az év folyamán végzett önkormányzati mun
kák a következők: Hírmondóba cikkek írása,
szennyvíz beruházással kapcsolatos feladatok,
LEADER-programmal kapcsolatos feladatok,
előterjesztések készítése, önkormányzati intéz
mények munkájának segítése, pályázatírás,
pályázat megvalósítás, Gazdakör, Polgárőrség,
Magyarok Szövetsége, és Nyugdíjas Klub mun
kájának segítése. Kistérségi munka: területi
tervezés, szervezőmunka, pályázatok írása,
adatgyűjtés, adatközlés, cikkek írása a Hírle
vélbe, részvétel Társulási Tanács ülésein, elő
terjesztés készítése, rendezvényeken, képzése
ken való részvétel, szakdolgozatok konzulense,
gyakornok foglalkoztatása, segítése, pályázati
tanácsadás, ügyfélszolgálat egyéb ügyekben. A
képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag
elfogadta.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület januári hírei
"Egységben az Erő!"
Egy nemrég megjelent kutatás szerint azok
az emberek, akik tartoznak valamilyen közös
séghez, bizonyíthatóan hosszabb életűek, mint a
"magányos farkasok". Azon túl, hogy az ember
társas lény és egészen egyszerűen igényli a tár
saságot, a másik ember társaságát, olyan élmé
nyeket, olyan külső ingereket kap, ami nemcsak
lelkileg üdíti fel, hanem fizikailag is jótékony
hatással van rá.
Társaságban jobban érezzük magunkat, mert
megoszthatjuk gondolatainkat, gondjainkat, örö
münket másokkal. Ha közösségben élünk, az
öröm kétszer akkora, mert megosztjuk mások
kal, a bánat pedig feleakkora, mert ki tudjuk
adni magunkból. Azt hiszem a fentiek után nem
szükséges további magyarázat a tekintetben,
hogy mennyire fontos az, hogy az ember tar

tozzon valahová, hogy tartozzunk egymáshoz.
A karácsonyi esten is szép számmal gyűltünk
össze, ahol meghitt hangulatban tudtunk eltölte
ni egy estét egymás társaságában. Jelen voltak a
tagok és nagy örömünkre nem tagok is.
Szeretnénk őket arra bátorítani, hogy szíve
sen látjuk őket, hiszen szeretnénk, ha bővülne a
tagság, mert nagy szükség van a minél több okos
gondolatra és persze a közös munkára. Ezért min
denkit arra buzdítok, hogy jöjjenek nyugodtan,
értük is működik Egyesületünk.
Különösen a csikorgó hidegben jó, hogy
van nekünk egy hely, ahol kulturált körülmé
nyek között tudunk találkozni egymással - a föl
diekkel - és kellemesen tudjuk eltölteni az időt.
Tervezett programjaink:
- Január 29-én Nava Filmklub - kezdés
20.00-kor.

- Február 26-án beöltözős farsangi bulit
szeretnénk szervezni. A részletekről a februári
Hírmondóban lehet majd olvasni.
Mindkét rendezvénnyel kapcsolatban a
Facebookon, a levelezőlistán (amire bárki felirat
kozhat, elég, ha küld egy e-mailt erre az e-mail
címre: szentkiraly.szike@gmail.com), valamint
a plakátokon lehet további információt találni.
A cikk második felében az autós rendbontás
sal kapcsolatban szeretnénk hangsúlyozni (lásd
Szentkirályi Hírmondó decemberi száma), hogy
ahogyan korábban is, úgy a jövőben is elítélünk
mindenfajta közösség elleni és köztulajdon elle
ni támadást!
Minden kedves Olvasónak sok örömben és
munkában gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán
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Nemzeti együttműködést Szentkirályon az Új Évben is!
Folytatás az első oldalról.
Az e hónapban sorra kerülő harmadik
beszélgetés a szentkirályiak közötti nemze
ti együttműködésről éppen azt akarja szol
gálni, hogy a települési közösség gondjait
családunk illetve nemzetünk viszonyla
tában is láttassuk. A nemzeti együttmű
ködés ugyanis nem azzal valósul meg,
hogy arról az Országgyűlés kétharmados
többséggel szavaz. Annak letéteményese,
birtokosa nem a nemzet, hanem Te meg
Én, és nem valahol a Kárpát-medencében
kell remélni valamikori megvalósulását,
hanem még ma el kell kezdeni építeni a
saját családodban, munkahelyeden, szom
szédságodban, faludban. (Én egy ideje
már próbálom a magaméban.)
Itt említettem azt is, hogy álláspon
tom szerint a békés egymás mellett élés
kétes józanságának nincs helye sem a
magyar családokban, sem egy magyar
falu közösségében. A hidegháború múlt
század második felében követett takti
kája egyszerre volt álszent és gyilko
san kegyetlen úgy a két szuperhatalom
között, mint a saját KGST blokkunkon

belül. A közöny és a sanda számítás tör
tető kíméletlensége egyszerre mozgatta
az érdekeket, nehéz volt nyílt tekintet
tel és egyenes gerinccel érvényesülni.
Ennek a korszaknak azonban vége. Csak
rajtunk áll, hogy a korszakból még ránk
ragadt sarat mielőbb lerázzuk magunkról.
(Nálunk Szentkirályon, ebben egész jól
haladunk.)
A nemzeti összetartozás köztéri emlék
művének felállítását is tervezzük az idén.
Nem az önkormányzat (képviselő-testü
let) akarja állíttatni a falunak, hanem a
mai szentkirályiak a holnapi szentkirályi
aknak. Nem vérüket áldozva, mint őse
ink, hanem munkájukat és pénzüket adva,
ki-ki tehetsége szerint. Ám a nemzeti ösz
szetartozás felemelő érzésének felkeltése
előtt érdemes a "tartozás" fogalmára össz
pontosítani. Igen, arra gondolok. Nem a
valakihez, hanem a valakinek tartozásra,
az adós mivoltunkra. Hitelbe, kölcsönbe,
előlegbe kaptuk egész létünket, szűk és
tágabb világunkat, a Hazánkat, a hozzánk
bizalommal fordulókat, a segítségünkre
számítókat, a minket követőket. Én kicsit

izgulok, ha az elszámoltatásra gondolok.
Ki hogy van ezzel? Hátha jóval több
talentumot osztottak, mint amennyit fel
tudunk mutatni elszámoláskor.
Minden évkezdés befektetés. Befek
tetés a Jövőbe, remény a lehetőségek jó,
azaz helyes kihasználására. Bizakodás az
erőnkön felüli megpróbáltatások elkerülé
sében, és a nem érdem szerint mért siker
(szerencse) elérésében. Ez utóbbi történt
falunk önkormányzatának múlt évi költ
ségvetésével is. Tetemes forráshiány mel
lett, szinte "behunyt szemmel" fogadtuk
el év elején a rendeletet, a végén pedig a
szennyvízberuházás is megvalósult, egy
traktort is vettünk (igaz, használt) és a
hiány is eltűnt. Bravó Szentkirály, és
köszönöm!
Bárcsak Magyar Hazánk gazdaságá
val esett volna hasonló!
Induljunk hát az új évnek! Segítsünk
magunkon! Azzal, hogy egymás iránt
nagyobb türelemmel és odafigyeléssel
leszünk! Az Isten megsegít.
Szabó Gellért

Cégeink, az ország egész területén,
a mezőgazdaság szolgálatában!
Franciska és Judit Kft.

Franciska Input Kft.

Termény- és gyümölcsfelvásárlás
• takarmány árpa rozs
•	búza (takarmány, euró, malmi, javító)
• tritikálé
• kukorica waxy kukorica
• ipari olaj napraforgó köles (sárga, vörös)
• étkezési napraforgó szemes cirok
• iregi csíkos napraforgó muhar, fénymag
• meggy ipari alma.
• Gyors, korrekt fizetési feltételeket kínálunk part
nereink részére az ország egész területén.
• Több telephellyel együttműködünk, így a ter
ményfogadás, tisztítás, tárolás is megoldható.

Alapanyagellátás, kedvező áron, halasztott fizetés
sel,
• széles vetőmag választékkal,
• növényvédő szerekkel,
• műtrágyával,
• személyre szabott szaktanácsadással,
• gyors ügyintézéssel és szállítással,
• a készpénzes vásárlóknak egyedi ár!

Elérhetőségek:
• Zala Franciska
30/955-3740,
• Mészáros István 30/419-0550
• Kiss Róbert
30/337-7467
• Andráskó Péter   30/288-8859
• Mohácsi János   30/461-9855
• Molnár István
30/2195-6577

Előnyös termeltetési szerződési feltételeket aján
lunk:
• a megvásárolt inputanyagok finanszírozása a
betakarításig,
• folyamatos szaktanácsadást biztosítunk,
• a megtermelt terményt, napi áron, felvásárol
juk.
Elérhetőségek:
• Szakál János:
• Nagyné, Márti
• Kotvics Zoltán:
• Leviczky Attila:
• Nagy Zoltán:

30/588-0408
30/675-1262
30/553-9805
30/299-1611
30/945-6045

Fióktelepünk jól megközelíthető a 6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20. címen!
www.franciskakft.hu , 0676/417-082 és 0676/506-254, info@franciskakft.hu
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GARABONCIÁS DIÁK
Akiknek a harang szól I.
Bizony, mi szentkirályiak nem igen szok
tunk úszó jégtáblán utazni, menekülni. De
el tudjuk képzelni, milyen lehet az, amikor
a tengeren sodródó jégtábla széle töredezik,
repedezik, morzsolódik, fogyatkozik.
A jégtáblán lévõ hajótöröttek egyre a
jégtábla közepe felé húzódnak, ott csopor
tosulnak, sûrûsödnek. A Kárpát-medencei
- és vele a világon szétszórva élõ - magyar
nemzettest is hasonlítható egy úszó jégtáb
lához. A nemzettest is különösen a peremén
- a Kárpát-medencei szórványban élõknél
- töredezik, repedezik, morzsolódik, fogyat
kozik. S így van ez a világban szétszórva
élõ magyaroknál is. A többedik generációs
leszármazottaik, akiknek már nem is magyar
az anyanyelvük, olykor dicséretes buzgalom
mal tanulnak magyarul, igyekeznek megis
merni kultúránkat, szokásainkat. Ám kérdés,
hogy õk, maroknyian tudják-e hátráltatni a
nemzettest lemorzsolódását. A dél-erdélyi
szórvány pedig még kérdésesebb. Falvak,
ahol még harminc, ötven magyar lakik, …
aztán már csak tíz, … majd kettõ… Aztán
amikor a magyar templomot - legyen az
református vagy katolikus - az idõ vasfoga
és a román szerszámok vasfoga elrágja, már
nyoma, emléke sem marad annak, hogy egy
kor ott majd' ezer évig magyarok éltek. Le is
lehet már tagadni. Lehet mondani, sohasem
volt az magyar föld.
A regényekben az úszó jégtáblán sod
ródó hajótöröttek fõ kérdése: meg lehet-e
a jégtábla fogyatkozását állítani? Egyes tör
ténetekben a jégtáblán éppen található egy
megmentett készülék, amely sûrített levegõt
tartalmaz, vagy készít; s a társaság egy ötle
tes tagja azt a jégtábla szélére irányozza, s
a hirtelen megfagyó sûrített levegõ megál
lítja a jégtábla morzsolódását. De milyen
lehetõségeink vannak a magyar nemzettest
morzsolódását megállítani? Mert tudjuk, a
jégtáblának mindig van pereme, de a mor
zsolódás, repedezés következtében az egyre
beljebb kerül. Így a nemzettest perem, széle,
szórványa is.

Az, hogy a külországokban élõ magya
rok is egyszerûsített eljárásban igényelhet
nek magyar állampolgárságot, az egyik olyan
tényezõ lehet, amely segíthet lassítani a nem
zettestünk fogyatkozását, lemorzsolódását.
Különösen akkor, ha eme állampolgárság
mögé egy jól mûködõ államot, egy boldog
nemzet állhatna oda, igazi erõt, tartást jelent
ve a szeszélyes történelem folytán magyar
állampolgárságukat elveszítõ magyarok szá
mára.
Aztán személyes, kisközösségi felada
tunk is van, megtartani a Kárpát-medencei
szórványban lévõ falvak magyarjait is, s ha
már õk elmentek a minden élõk útján, akkor
templomaikat, kastélyaikat, temetõiket. Mert
ha ezek is elenyésznek, elmúlnak, akkor
bárki letagadhatja, hogy ott valaha is éltek
magyarok. A szórvánnyá válás pedig egyre
beljebb halad. S ha nem vigyázunk, egyszer
mi szentkirályiak is lehetünk még szórvány
ban élõk… Csak az mégannyira sem fog
tetszeni, mint a mostani nyomorúságunk…
S ki tudja lesz-e majd, aki kondít nekünk
harangot? Elõbb vészharangot talán, mint
nagy vészek idején. Eszmélni, felocsúdni,
hogy ez még nem a lélekharang…
Bizony, a harangok is a Kárpát-medencei
jelenvalóságunk bizonyítékai, emlékei, jelei.
A harangok tartósabbak mint a jégtáblák.
A huszti református templomban ma is az
1500-as és az 1600-as évekbõl származó
harangok mérik az idõt. Népünktõl, hagyo
mányainktól évszázadok óta elválaszthatatla
nok. Jó néhány már nagy vizek alján búsul,
mások elásva; egy részük ágyúérccé vált az
elsõ világháborúban, de sokuk most is nap
mint nap szól hozzánk.
Különös tudomány, érdekes mesterség a
harangöntés, nem tanítják iskolában, nincse
nek tankönyvei, mégis készültek, öntõdnek
harangok. Még csudálatosabb, amikor több
harang lakik egy toronyban, s azok más-más
hangokra vannak hangolva! Mert egy haran
got úgy önteni, hogy meghatározott hangon
szólaljon meg, az fölöttébb nagy tudomány!
A harangok nem csak hívogatnak, nem
csak búcsúztatnak, nem csak vészekre figyel

Szövetséges hírek
Magyarok Szövetsége Szentkirályi Csoportja
elõadás sorozatot szervez a magyarság eredetérõl. Az elõadásokat Virág László Gábor magyarságkutató tartja a következõ témakörökbõl
igény szerint válogatva.
1. Õseink a szkíta íjfeszítõ népek
2. Amazonkirálynõk a Földközi-tenger
medencéjében
3. Szauromata sárkányok a magyar Alföldön
4. Attila Nagykirály és a Római Birodalom
vége
5. Árpád népének elsõ szállásterülete
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meztetnek, de velünk élnek közmondásaink
ban, szólásainkban is. Aki hallgat, mint a
néma harang, az bizony, nem sokat szól. Aki
felkötötte a harangot, az nagy lármával lát
hozzá a tevékenységéhez. Unalmassá válik,
aki egy harangot ver, azaz csak egy témája
van, ha kell, ha nem. Azt is tudjuk, amilyen
a munka, olyan az eredménye, azaz amint
öntik a harangot, olyan a hangja. A messze
harangnak késõre jön szava, azaz távoli ese
ményekrõl késõbb szerzünk hírt. Ma már
persze a televíziónézõ, internetezõ hamarabb
tudhatja meg, mi a helyzet a föld túlsó olda
lán, mint két-három utcával arrébb. S lám,
ma is akad, aki sokat harangozik, keveset
imádkozik, azaz, csak hirdet valamit, de
nem úgy, nem aszerint él. S nem csak a régi
ségben volt olyan, akire azt mondták, hoz
záfogna a harangöntéshez is, azaz olyanba
vágna bele, amihez nem ért. Aki fölött pedig
meghúzzák vagy megkongatják a harangot,
az már bevégezte földi pályáját.
Érdekes a harang szavába való belehal
lások jelensége is. Vidékenként változott,
változik, hogy a kisebb-nagyobb harangok
szavába milyen szövegeket hallottak bele
azok, akiknek erre fülük van. No, és az sem
mindegy a belehallás szempontjából, hogy
milyen felekezetû templom harangja is szól.
A legelõkön kisebb-nagyobb ménesben,
gulyában, nyájban tartott állatoknál a haran
gok kistestvérei: különféle csengõk, kolom
pok szolgáltak, mindegyikük saját elnevezés
sel bírt, illõ ezeket is számba venni. Hiszen
sok mai fiatal már azt sem tudja, milyen
állatot õrzött a csikós, a gulyás, a juhász, a
kondás, a kanász.
S amíg nekünk - és nem értünk - szól a
harang, köszöntjük a szentkirályi református
templom 110 éves, egymázsás harangját is,
melyet az akkor még magyarországi Ung
vármegye Kisgejõc falujában öntött Egry
Ferenc (1864-1944) harangöntõ mester. A
harang nagyobb, kétmázsás párját az elsõ
világháború szólította el az elsõ világháború
ban, kellett ágyúércnek az anyaga; emlékét
ne feledjük. Eme nagyidõs harang száztíz
év alatt sokat szólt, mi most néhány cikkben
fogunk írni az itt vázoltak harangászati ész
leletekrõl.
Békesség veletek! A kõ marad. -- bor --

követõen kéthetente ugyanebben az idõpontban.
Január 27-én 18 órától a Faluházban Új medicina (GNM).
Rák a lélek kifejezése, (avagy mit mondott
errõl a Rábaközi Táltos) címmel Kovács József
tart elõadást egészségünk és lelki világunk
összefüggéseirõl. Elõtte a gyógykovács 17
órától gyakorlati bemutatót is tart.

6. Szent László a lovagkirály
7. Árpád-házi Szent Erzsébet és a Rákóczicsalád kapcsolata
8. Mátyás király csillagai
9. A pálosok égi nemzetsége
10. Magyar nagyasszonyok
11. A Pilis misztériuma
12. Buddha tizenkét éve i.e. 480-2008-2020
13. Kozmikus intelligencia

Az elõadók tiszteletdíjára támogatásokat a
helyszínen fogadunk.

Az elsõ elõadás január 20-án, csütörtökön
18 órai kezdettel lesz a Faluházban, majd ezt

Ismeretterjesztõ elõadásainkra sok szeretettel
várunk minden érdeklõdõt.
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KATOLIKUS ÉLET
„A jövő kezdete“
Írásomnak egy 2000-ben készült film
adta a címét, amelyet nem régen sikerült
megnéznem. Egy modern történetről van
benne szó, de a mondanivalója minden kor
ra aktuális.
Egy átlagos város átlagos iskolájába
egy átlagosnak éppen nem mondható tanár
kerül, aki egy érdekes feladattal lepi meg
a diákjait: váltsák meg a világot. Aki jó
jegyet akar társadalomismeretből az év
végén, annak tennie kell valamit, amitől job
bá válik a világ. A tanár minden osztálynak
ezt a feladatot szokta kitűzni, de igazából
nem vár semmi érdemlegeset a diákoktól,
csupán azt, hogy elgondolkozzanak kicsit.
Viszont az egyik tanulója, a film 11
éves főszereplője, egy egyedülálló anya kis
fia, nagyon is komolyan veszi a feladatot.
Fantasztikus tervet eszel ki, amely, ha bevá
lik, fokozatosan tényleg átalakíthatja a vilá
got. Csupán három emberen kell segítenie,
és meg kell ígértetnie velük, hogy köszönet

képpen ők is segítenek három-három másik
rászorulón. Így hamarosan máris több száz
ember életét lehetne jobbá tenni, feltéve, ha
elhisszük, hogy mindenkiben ott rejlik a jó,
hogy továbbadja a láncot.
Az akció első lépéseként a fiú befogad
a házukba egy lecsúszott kábítószeres fér
fit, anyja nem kis felháborodására, majd
jönnek a további ötletei, melyek sorra
kudarcra ítéltnek tűnnek. Már nem csupán
az év végi jó jegyről szól a dolog, hanem
egy magasabb szintű célról, amely az életét
is meghatározza.
A film szereplői mind tragikus sorsú
ak: az alkoholizmusba menekülő anya, a
magányos kisfiú, a gyermekkori sérelme
ket hordozó, zárkózott tanár, a hajléktalan
nagymama, az öngyilkosságra készülő nő,
a szerencsétlen újságíró stb.
De fokozatosan elkezdenek a közöttük
lévő korlátok megszűnni…
A fiú a harmadik -egyben utolsó- jócse

A jobb szamaritánus
Amikor másodszor is Jerikó
felé ment, megint talált egy sebe
sültet a szamaritánus. Harmadik,
negyedik, ötödik útján újabb és
újabb áldozatok feküdtek az
országúton. Százszor tette meg
az utat és száz szerencsétlen
feküdt ott, majd ezerre és ezerre
bukkant. Mindig ugyanazon a
helyen.
Ez foglalkoztatta, amikor
2333-madszor ment Jeruzsálem
ből Jerikóba. Szinte belebotlott
az újabb sebesültbe, annyira a
gondolataiba merült. Sóhajtva
szedte elő a kötszert a nyeregta
risznyából, rutinosan látta el a

2333. sebesültet.
Gyakorlott mozdulattal emel
te a szamárra a vérborított testet,
és lám, az állat már magától
indult el a fogadó felé a jól ismert
úton. A szamár és a sebesült sze
rencsésen meg is érkeztek.
A szamaritánus viszont a
sivatag felé tartott, hogy megke
resse a rablótanyát.
Mert amikor a 2333. áldozat
ba botlott, hirtelen rádöbbent,
hogy sokkal jobb szamaritánus
lehetne, ha végre a tettesekkel
is törődne...
(írta E. Schnydrig nyomán
Boros Lajos elítélt)

Kalendárium: 2011. január 15. - február 15.
• Január 18. Árpádházi Szt. Margit
• Január 25. Pálforduló
• Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony - Urunk bemuta
tása
• Február 6.: Balázsáldás
• Február 11.: Lourdes-i Boldogasszony

lekedeteként egy barátját próbálja megmen
teni egy bántalmazástól, de közben tragikus
módon életét veszti.
Megdöbbentő vég, amely egyben emlé
keztet minket Krisztus megváltó halálára.
És bár drámaian zárul a történet, mégis
érzünk egy felemelő, győztes érzést. Ez a
fiú győzött. Győzött, hiszen az általa elkez
dett feladat addigra már határokat ível át,
és számos embert von ebbe a világot jobbá
tevő láncolatba. Életét áldozta másokért,
de emléke és életcélja fennmarad. Utolsó
mondata így hangzik: "Vannak, akik úgy
hozzászoknak a dolgokhoz, még a rossz dol
gokhoz is, hogy nem mernek változtatni,
feladják. És ha ők feladják, azzal mindenki
veszít."
Hogy miért meséltem el a fenti történe
tet? Azt hiszem, az új év első napjaira nem
is lehetne ennél ígéretesebb és szebb kíván
ságunk: próbáljuk mi is "megváltani" a
világot. Apró lépésekkel is csodát tehetünk
a környezetünkben. Ez jelenthetné a jövő
kezdetét…
(Sz.Sz.I.)

Hitéleti statisztikai jelentés 2010.
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REFORMÁTUS ÉLET
Ahhoz, hogy megváltozz, szükséged van Isten hatalmára
"Milyen szörnyű helyzetben vagyok! Ki
szabadít meg engem ebből a testből, amely
a halál felé halad?" (Róm.7:24)
Rá kellett már döbbenned arra, hogy
sokszor a magad ellensége vagy? A saját
reakcióid, a saját félélmeid, elégtelenségeid
okán cselekszel esztelenül. Azt tudom, hogy
rám ez igaz.
Szükségem van arra, hogy valaki meg
védjen magamtól, mert vannak dolgok, ami
ket nem szeretek magamban; dolgok, amiket
bárcsak másképp tettem volna, vagy amiken
szeretnék változtatni. De saját erőmből ez
nem megy. Szükségem van egy külső erő
forrásra.
Talán azt állítod: "Meg tudok változni."
Sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, nem
tudsz. Minden évben körülbelül ilyenkor
írjuk az újévi fogadalmak listáját. Január
végére viszont ez a lista már a kukában

Hívogató alkalmainkra:
Istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor,
gyermek-istentisztelettel
Interaktív Istentisztelet - havonta, vasár
nap 17 óra
Január 16. - Ökumenikus, a római katoli
kus zenekar szolgál
Február 13. - Evangelizációs hét nyitó alkal
ma, Káté zenekar
Ökumenikus imanapjaink:
• Január 19-én szerda este 6 órakor a
Református Gyülekezeti házban szol
gál: Puskás Mihály plébános
• Január 20-án csütörtök este 6 órakor a
Római Katolikus Templomban szolgál:
Balázs Hajnalka református lelkipász
tor
Missziói Bibliaóra
Január 21. péntek 18 óra
Február 11. péntek 18 óra
Házi Istentisztelet - havonta csütörtök 15
óra
Január 20. csütörtök 15 óra
Február 17. csütörtök 15 óra
Evangelizációs hét
Február 13-20. 18 óra, vendég-igehirdető
szolgál

lesz. Miért? Mert magadtól nem tudsz meg
változni. Szükséged van Isten hatalmára.
Szükséged van egy Megváltóra, aki véghez
tudja vinni benned azokat a változásokat,
amelyeket te magadtól nem.
Hadd szögezzek le valamit: Isten sosem
pazarolja az energiáját. Nem fáradozik feles
legesen olyasvalamiért, ami szükségtelen.
Más szóval, nem küldött volna Megváltót,
ha nem lenne szükséged rá. A tény, hogy
Isten Megváltót küldött, azt jelenti, hogy
szükséged is van rá.
Az igazság az, hogy ha őszintén végig
gondolod, néha úgy érzed, az életed irá
nyíthatatlan. Ez egy meglehetősen gyakori
érzés. Üdvözöllek az emberi faj világában!
Pál apostol kétezer éve ugyanígy érzett.
Pál ezt mondja a Bibliában: "Milyen ször
nyű helyzetben vagyok! Ki szabadít meg
engem ebből a testből, amely a halál felé
halad? Isten az, aki megszabadít! Hálát adok

Istennek, hogy valóban megszabadít, Urunk,
Jézus Krisztus által!" (Róm.7:24-25a) Ez a
válasz!
Lehetséges, hogy rossz helyen keresed
a megváltást, és ezért vagy frusztrált. Azt az
egy dolgot keresed, ami beteljesedést, értel
met és békét hoz az életbe.
Néhányan közülünk azt hiszik, ha meg
házasodnak, vagy ha megszereznek egy
bizonyos állást, ha előléptetik őket, ha elérik
a jólét egy bizonyos szintjét, ha gyermekük
lesz, vagy ha a gyermekük felnő és lediplo
mázik, akkor minden nagyszerű lesz.
Rossz helyen keresgélsz. A válasz nem
egy bizonyos helyen, nem egy programban
vagy tablettában rejtőzik. A válasz egy sze
mély: Jézus Krisztus. Isten által és Istennek
lettél teremtve. És amíg ezt nem érted meg,
addig az életednek sem lesz értelme.
(Rick Warren, Napi remény, 2011. janu
ár 1.)

Karácsonyi műsor 2010.

Isten szeret téged, és arra teremtett, hogy személyesen ismerd őt.
Krisztus mondja: "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a
hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz ..." (Jelenések 3,20)
Keres és vár téged. A lehetőség adott, hogy megismerd és befogadd Őt!
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Tisztújítás a Magyar Faluszövetségben GRATULÁLUNK!
A Magyar Faluszövetség Jakabszálláson
tartotta éves közgyûlését. A mintegy 200
falut tömörítõ önkormányzati érdekszövet
ségnek minden megyében vannak tagtele
pülései. A jelenlévõ polgármesterek meg
hallgatták a tisztségviselõk tájékoztatóját
végzett munkájukról, majd a Belügyminisz
térium fõosztályvezetõje, Szittáné Bilanics
Erzsébet ismertette a jövõ évi költségvetési
törvény fõbb rendelkezéseit, adatait. Mivel
az elõzõ önkormányzati ciklussal a tisztség
viselõk megbízatása is lejárt, tisztújításra
került sor. A közgyûlés az elnökség tagjává
választotta a következõ négy évre Bognár
Jánost a fejér-megyei Igar, Jancsó Ottót, a
békés-megyei Nagybánhegyes, és Köteles
Lászlót, a borsod-abaúj-zemplén megyei
Komlóska polgármesterét. Alelnökök let
tek Dr. Illés György, Pilisszentlászló (Pest
megye), Szedlár János, Encsencs (SzabolcsSzatmár-Bereg megye) és Törõcsik
Ferencné, Andocs (Somogy megye) polgár
mestere. Az elnöki tisztségre ismét Szabó
Gellértet, Szentkirály polgármesterét válasz
tották. Nem változott az Ellenõrzõ Bizottság
összetétele, melynek elnöke Hanusi Péter,
Nyírcsaholy (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye), tagjai pedig Csáki Béla, Fülöpjakab
(Bács-Kiskun megye) és Csillag Zoltán,
Bakonyszentkirály, (Veszprém megye) pol
gármestere.
A közgyûlés határozatban nyilvánította
ki rosszallását és értetlenségét amiatt, hogy
az Országgyûlés egy novemberi törvény
módosítással kizárta az önkormányzatokat
érintõ jogszabályok elõkészítésébe kötelezõ
en bevonandó körbõl a Faluszövetséget. A
törvény szerint az országos önkormányzati
érdekképviseleti szervezetek véleményét

ki kell kérni az önkormányzatokat érintõ
jogszabályok és más állami döntések ter
vezeteivel kapcsolatban. A Faluszövetség
a megyéket, a megyei jogú városokat, a
kisvárosokat és falvakat tömörítõ másik
hat szövetséggel együtt húsz éve vesz részt
a Kormánnyal folytatott egyeztetésekben,
véleményezi a jogszabálytervezeteket. Az
elfogadott módosítás azonban legalább 800
helyi önkormányzat tagságát köti ki min
den más olyan érdekképviseleti szervezet
országos minõsítéséhez, amely nem megyei,
megyei jogú városi, fõvárosi és kerületei,
illetõleg körzetközponti, azaz városi önkor
mányzatok érdekképviseletét látja el.
A határozat megállapítja, hogy a jogal
kotás folyamatában a falvak érdekképvise
lete így lényegesen csökken, de a törvény
ellentétes az önkormányzati autonómiával
is, hiszen a taglétszám önkényes meghatáro
zása szervezkedési kényszert ró a falvakra.
Kimondja azt is, hogy a megyék szövetsége
a falvak érdekképviseletét ellátni nem alkal
mas, mivel a megye önkormányzata nem a
megyét alkotó települések képviselete sze
rint, hanem pártlistás alapon szervezõdik.
Különösen sajnálatos az így elõállt helyzet
közvetlenül azután, hogy az önkormányzati
közszolgáltatások és az önkormányzati rend
szer teljes megújításának konzultációjára
a Kormány létrehívta az Önkormányzatok
Nemzeti Együttmûködési Fórumát, amely
ben a Magyar Faluszövetség részvétele már
nem biztosított.
A nyilvánvalóan tévedésen alapuló tör
vénymódosítás helyrehozatala végett bead
ványt juttattak el az Országgyûlés és a
Kormány vezetõihez, országgyûlési képvi
selõkhöz.

ALAPÍTVÁNYI SORSOLÁS
Mint minden évben húsz év óta,
nagy érdeklõdés kísérte a "Szent
királyért Közalapítvány" sorsolá
sát december 19-én. Az 533 ado
mányozó között 10 szerencsés
adakozó neve került kisorsolásra,
akiknek a nyereménye egyenként
nettó 21.895.- Ft. A rendezvényen
általános iskolánk diákjai kará
csonyi mûsorral "segítették át"
az izgalmakon a leendõ nyertese
ket. A mûsorért jutalmuk egy-egy
karácsonyi ajándékcsomag volt.
A nyertesek: Gúth Zoltán (Kecs
kemét), Gyenes László (Kecske
mét), Müller Ilona, ifj. Sáfár Sán
dor, ifj. Kovács Péter, ifj. Németh
Sándor, Bimbó Imre, Vári Mihály,
Tóth Imre, Rada Mihály.

A fenti címmel jelent meg a hírmon
dó decemberi számában rövid kis írás
általános iskolánk két énekversenyen
résztvevõ diákjáról. Nem kis bátorság,
magabiztosság, és bátorítás kell ahhoz,
hogy kevésbé ismert mûfajban, népdal
éneklésben valaki kiálljon közönség
elé, és színvonalas produkciót mutas
son be. Márpedig errõl iskolánk jóté
konysági gálamûsorán közönségünk
meggyõzõdhetett. Kokovai Nikolett, és
Krasovecz Ferenc tiszta csengõ ének
hanggal népdalokat adtak elõ, színesít
ve a mûsort. Mindketten részt vettek
Kecskeméten a Damjanich Általános
Iskolában megrendezett népdaléneklõ
versenyen. Kokovai Nikolett I. helye
zést, Krasovecz Ferenc pedig III. helye
zést kapott. Természetesen a sikerbõl és
a gratulációból kijár a felkészítõ tanár
nak, Tóth Csillának is.
Várjuk további sikeres fellépéseikrõl a
híradásokat.

2011. január

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

9. oldal

ISKOLAI HÍREK
Kavalkád az iskolában

Gratulálunk Attila!

Karácsonyi kavalkád címmel projektnapot rendeztünk az isko
lában december 14-én, szombaton. A program az integrációs
pedagógiai rendszer részeként valósult meg, ezért senki sem
ment üres kézzel haza ezen a napon.
Az iskolában lehetett mézeskalácsot sütni (és enni!), kará
csonyfadíszeket, asztali díszeket, képeslapokat készíteni.
A mûvelõdési házban csapatversenyek zajlottak, melyeken
sok-sok szaloncukor volt a nyeremény.
A projektnapon részt vett a helyi Nyugdíjasklub két tagja és a
SZIKE fiataljai is meghívást kaptak.
Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és tevékenyen
segítettek rendezvényünkön!

December 1-jén és 11-én fantasztikus élményben volt része
azoknak, akik ellátogattak a Kecskeméti Kulturális és Konfe
rencia Központba. Mi, a Szentkirályi Általános Iskola tanárai
és diákjai 50 fõvel képviseltük magunkat december 1-jén a
nagy eseményen: volt diákunk Darányi Attila Aladin szerepét
táncolta a konferencia központ színpadán a Dance for Art
Tánc - stúdió nagyszabású produkciójában, melynek címe: A
csodalámpa titka.
Vastapsot kapott a produkció, de minket leginkább Attila akro
batikus könnyed tánca bûvölt el.
Õszintén örülünk, hogy egy szentkirályi táncos ilyen szép
sikereket ér el, és egyben további erõt, egészséget kívánunk
munkájához.
A szentkirályi iskola tantestülete

Kerékpárt küldtünk Afrikába

A mézeskalács-sütésnél jól jött a nagymamák segítsége

Iskolánk csatlakozott az "1000 bringa Afrikába" akcióhoz.
Gyûjtést indítottunk egy kerékpár megvásárlásához, hogy
azután az eljuthasson Nyugat-Afrika súlyos gondokkal küzdõ
térségének egyik központi országába, Maliba. Ezzel a fotóval
indítottuk útjára a kerékpárt, és most várjuk vissza azt fényké
pet, melyen már a bicikli új gazdája látható.
A fiúk sem csak ették a süteményt, hanem díszítették is.

Ivett néni irányításával karácsonyfadíszek készültek

Sikeres pályázat
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány
és a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás pályázatott
hirdetett a matematikában tehetséges, ám szociális szempont
ból hátrányos helyzetû gyermekek számára. Iskolánk két
tanulójával sikeresen pályáztunk erre, az egyszeri pénzbeli
támogatásra.
A nyertesek Molnár Benedek 7. osztályos és Péntek Laura
6. osztályos tanulók voltak, akik a kecskeméti Polgármesteri
Hivatalban ünnepélyes keretek között vehették át a nyeremé
nyüket. Örülünk, hogy a versenyeken való sikeres szereplés és
iskolánk hírnevének öregbítése után, tehetségük, szorgalmuk,
kitartó munkájuk anyagi elismerésben is részesült. További
sikeres munkát és eredményes szereplést kívánunk nekik!
Gyimesi Réka
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A szennyvízcsatorna nem hulladékgyűjtő!
Hazánkban évekkel ezelõtt kitûzték azt
a célt, hogy a lakosság 76 százaléka rendel
kezzen szennyvízcsatornával. Köszönhe
tõen az elmúlt évek látványos és nagy
lakosságszámot érintõ szennyvízcsatorna
beruházásoknak e közmû terén Magyaror
szág elérte az európai színvonalat.
Kecskemét, Helvécia, Ballószög és
Kerekegyháza belterületén az átlagnál is
nagyobb arányt mutat: szennyvíz-csator
názottság szempontjából elérték a közel
100%-ot. Mindez példamutató összefogás
eredménye, amit most, a munkálatok befe
jeztével is folytatni kell. Az elmúlt idõszak
fáradozásainak akkor volt értelme, ha az
újonnan létesített berendezéseket megóv
juk, rendeltetésüknek megfelelõen hasz
náljuk, hogy gyermekeink és unokáink is
élvezhessék a beruházás gyümölcsét. A
nem rendeltetésszerû használat következ
ménye nem csak meghibásodás és dugulás
lehet, hanem akár robbanást is okozhat a
lakásokban, ezért mindannyiunk érdeke,
hogy betartsuk az alábbi elõírásokat:

- A szennyvízcsatornába nem szabad
sem esõvizet, sem talajvizet vezetni. Ellen
kezõ esetben heves záporok idején elõfor
dulhat, hogy a csõvezeték túlterhelt lesz,
az esõvízzel kevert szennyvíz pedig elönti
az utcákat és az ingatlanokat. Ez a környe
zet károsításán túl növeli a fertõzésveszély
kockázatát is.
- A darabos tárgyaktól eldugulhat a
szennyvízcsatorna, és meghibásodhat a
szennyvízátemelõ szivattyúja. A vegyi
anyagok veszélyeztetik biztonságunkat,
károsítják a csatornát és komoly problémát
idéznek elõ a tisztítási technológiában.
- A konyhai hulladékõrlõ-berendezés
bõl szintén nem szabad a csatornába juttat
ni az ételmaradékot, az ugyanis lerakódik
és dugulásokat okoz a csõvezetékben. Az
oda került anyagok pedig csak jelentõs
többletköltségek árán távolíthatók el.
- Csak a tisztítóakna fedlapszintje felet
ti padlószintû helyiségekben keletkezõ
szennyvizek vezethetõk el a tisztítóakná
ba. A tisztítóakna fedlapszintje alatti pad

Ingyenes jogsegélyszolgálat
December 10-e az Emberi Jogok Világnapja. Sajnálatos
tény, hogy bár az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát már
1948-ban elfogadták, a mai napig vannak olyan pontjai, ame
lyek mindennapi alkalmazása hagy kívánnivalót maga után,
többek között a pszichiátriákon is.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,
amelynek célja feltárni és megszüntetni a pszichiátriákon elkö
vetett emberi jogi sérelmeket, 16 éve ingyenes jogsegélyszol
gálatot mûködtet, melyre azok jelentkezhetnek, akiket sérelem
ért valamilyen pszichiátriai kezelés során. A tapasztalatok azt
mutatják, a segítség létszükséglet, mert még mindig gyakran
fordulnak elõ a betegek személyiségi jogait durván megsértõ
pszichiátriai beavatkozások, különösen kényszerbeszállítá
sok, kényszerkezelések során. Elég, ha a 2010-ben nagy
port felvert kiskunhalasi ügyre gondolunk, ahol mostanáig a
pszichiátriai otthon három dolgozója ellen emeltek vádat az
ápoltak ellen elkövetett szemérem elleni erõszak, testi sértés
és zsarolás miatt.
A világnap kapcsán szeretnék még inkább felhívni erre a
problémára az emberek figyelmét, illetve kérni azokat, akiket
sérelem ért, vagy tapasztalnak ilyet a környezetükben, jelent
kezzenek. Az alapítványhoz fordulók adatait minden esetben
bizalmasan kezelik.
Az ingyenes jogsegélyszolgálatot a 06 1 342 6355-ös
telefonszámon tudják elérni. Munkaidõn kívül üzenetrögzítõ
fogadja a hívásokat.
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06 1 342 63 55
Levélcím: 1461, Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu
www.emberijogok.hh

2011. január
lószintû helyiségekben keletkezõ szennyvi
zek elvezetéséhez házi kisátemelõ megépí
tése szükséges.
TILOS a csatornába juttatni:
- benzint, olajat és más robbanásveszélyes
folyadékot,
- földet, építési anyagot, törmeléket,
- papírtörölközõt, pelenkát, tampont, vat
tát, fültisztító pálcikát,
- festéket és más vegyi anyagokat,
- harisnyát, ruhát, felmosórongyot,
- konyhai maradékot, használt sütõzsiradé
kot, állati tetemet, húst, belsõséget, szõrt,
csontot, állati hígtrágyát
Ügyeljen arra, hogy környezetében a
szennyvízcsatornába csak a mosás, moso
gatás, tisztálkodás, takarítás és a WC-hasz
nálat során keletkezõ szennyvíz kerüljön!
Kérjük, hogy a fenti elõírások betartá
sával, hozza meg azt a minimális áldozatot
mindannyiunkért, amitõl továbbra is tiszta
víz jöhet a csapból, és szakszerûen feldol
gozott lehet a szennyvíz és a hulladék!
Köszönjük!

KÖSZÖNTÉS

Bencsik Istvánnak és Bencsik Istvánnénak nagyon sok szere
tettel gratulálunk 50. házassági évfordulójuk alkalmából!
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy megtartotta Õket
Nekünk, és hogy kitartottak egymás mellett jóban rosszban.
Kívánjuk, hogy még sok boldog évet érjenek meg egymás
mellett, a lehetõ legnagyobb egészségben!
Bencsik István, Ildikó, Pityu, Cintia, Marcsi, Endre, Zsombor,
Botond, Bencsik Jenõ, Irénke, Rita, Anna

2011. január
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Hunyadi rostélyos
Hozzávalók: 4 szelet, egyenként kb. 16 dkgos kicsontozott magas hátszín, (lapos hátszín
vagy szép combszelet is lehet), só, õrölt fekete
bors, kb. 2 evõkanál finomliszt, 4 evõkanál olaj,
2 nagyobb sárgarépa, 2 kisebb petrezselyemgyökér, kb. 5 dl húsleves (marhahús- vagy erõleveskockából is
készülhet) vagy lehet ételízesítõ por is, fél citrom 2 dl tejföl.
A rostélyosokat kiverjük, megsózzuk, megborsozzuk, majd
a lisztben megforgatjuk. Egy lábasban, a megforrósított olajon
körös-körül megpirítjuk. Lecsöpögtetve félretesszük.
Visszamaradó zsírjában a megtisztított, karikákra vágott
zöldséget pirítjuk rövid ideig, majd a levessel fölöntjük.
Az elõsütött húst belerakjuk és a jól megmosott citrom
reszelt héjával ízesítjük. Lefödve, kis lángon kb. 40 perc alatt
puhára pároljuk. Ha kész, tányérra rakjuk, letakarva melegen
tartjuk.
Visszamaradó levét a maradék liszttel simára kevert tejföllel
sûrítjük, majd átpasszírozzuk és a rostélyosokra öntjük. Sonkás
makarónival tálaljuk.

Csillagász szakkör
Szentkirályon
a művelődési házban
Szemléletes előadásokkal és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel.
Januári időpontok:  7-én pénteken, este 5 órától,
21-én pénteken este 5 órától.
Témáink: Üstökösök - Kisbolygók
Várok minden „leendő csillagászt“
Szakáll Norbert

December Idõjárása
Nem eszi meg a kutya a telet, tartja a népi bölcselet. A kutya megpróbálta, azonban beletört a foga.
Tulajdonképpen egy átlagos hõmérsékletû hónap volt.
Ami viszont szokatlan volt az a nagymennyiségû csapadék. Községünk külterületén egyre szaporodik a belvíz
miatt nehezen megközelíthetõ tanyák száma. Sajnos a
tavasszal, nyáron felgyülemlett pangó vízfoltok nem tudtak kiszáradni. A korábbi években kialakított "bajusz"
árkok meg lettek szüntetve. A csatornák vízáteresztõ
képessége a buján benõtt növényzet miatt szinte lenullázódott. Szerintem semmi elõkészület nem történt a felesleges
víz elvezetésére. Jó ha tudjuk: a víz nem ismer helyrajzi számot, sem tulajdonviszonyokat. Járja az évszázadok
alatt begyakorlott útját. A Tisza tartós magas szintje is
inkább gátolja a talajban áramló víz útját. Még jelentõsen
emelkedhet a talajvíz szint. Nem késõ tehát ásót kapát
ragadni és egyengetni éltetõ, és egyben jelenleg néhol ártó
elemünk a víz útját. Csapadék viszonyok decemberben:
1-én 22,5 mm, 2-án 15,6 mm, 3-án 2,8 mm, 6-án 9,5 mm,
11-én 7,6 mm, 12-én 1,5 mm, 13-án 1,6 mm, 14-én 3,5
mm, 18-án 2,6 mm, 22-én 1,6 mm, 24-én 2,2 mm, 25-én
17,2 mm, 26-án 8,2 mm, 27-én 2,4 mm, 28-án 2,8 mm.
Összesen: 101,6 mm. A sokévi átlag: 46 mm.
Az elmúlt év csapadék viszonyai: összesen 879,7 mm.
Az éves átlag: 540 mm. Az elmúlt évben 113 csapadékos
nap volt. A legtöbbször májusban, amikor 18 napon nem
láthattuk a napot. A talajvízszint folyamatosan emelkedik,
5-én 127 cm-re volt a felszíntõl a rendszeresen megfigyelt
belterületi csõkútban. Vecsei.

Anyakönyvi hírek
Született: Kozma Lili 2010. 12. 25. édesanyja
neve: Ádám Annamária.
Elhunytak: Faragó Antalné élt 89 évet, Gulyás
Jánosné élt 70 évet, Köte Lászlóné élt 68 évet.

Célba ért a
kolontári adományunk
A Tili Károly polgármester úrtól
kapott értesítés szerint: "Kolontár
község önkormányzata a vörösiszapkatasztrófa során közvetlenül károsult
34 család részére 2010 novemberében
családonként 300.000.- forint, összesen
10.200.000.- Ft összegû támogatást
nyújtott a károk enyhítésére, a felmerült jelentõs kiadásaik, többletköltségeik fedezetére.
Kolontár település lakossága
nevében köszönetünket fejezzük ki
Szentkirály lakóinak, támogatóinak."

11. oldal

Karácsonykor frissen esett hóban már szánkózni is lehetett.

HIRDETÉSEK
Eladó Szentkirály Alsó 177. szám alatti tanya.
Érdeklõdni: megbízásból Kis Józsefnénál a Polgár
mesteri Hivatalban.

A Szentkirályi Hírmondó
2011. évre érvényes hirdetési árai:
A hirdetést fogadó cím:
sztkhirmondo@gmail.com
A Hírmondó megtekinthetõ községünk honlapján:
www.szentkiraly.hu
A lap megjelenési területe elsõsorban Szentkirály,
néhány példányban a környezõ települések.
Anyagleadási határidõ a hónapok harmadik munka
napjával bezárólag.
Megjelenik minden hónap 8-14. között. Példány
szám 350 A/4 méretben.
Terjesztés: elõfizetõknek helybe szállítás. Újságunk
megvásárolható községünk kereskedelmi egységei
ben, valamint a mûvelõdési házban, és a polgármes
teri hivatalban 100.- Ft-os áron. Elõfizetés 1.200.- Ft
egy évre. A lap fekete-fehér színben jelenik meg,
a borítók zöld fekete színben. A honlapon a képek
színesek.
Szerkesztési méretek milliméterben, és a hozzájuk
tartozó hirdetési árak Ft-ban:
1/1 oldal: 230x180 mm 10.000Ft
1/2 oldal: 180x125 mm 6.000Ft
1/4 oldal: 125x90 mm 5.000Ft
1/8 oldal: 90x60 mm 3.000Ft
1/16 oldal: 60x45 mm 1.000Ft
Az apróhirdetés szavanként

10.- Ft.

Elõfizetõknek az apróhirdetés díjmentes, 1/16 és 1/8
oldal esetében 50 %-os kedvezmény.

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

OLAJSZIGET KFT.
KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT

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

Kenõanyagok kis- és nagykereskedelme!
Magas szintû kenéstechnikai szaktanácsadás!
Motorolajok, hidraulikaolajok, hajtómûolajok,
zsírok, egyéb kiegészítõk!
Elérhetõségeink: 6000 Kecskemét, Kõrösi 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
70/338-4076 Szentkirályra ingyenes házhozszállítás!
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