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EMLÉKÜNNEPSÉGEKET TARTUNK
KÖZSÉGÜNKBEN
Megemlékezünk az 1848-as márciusi forradalomról
és az azt követő szabadságharcról.
Az emlékezés koszorúját helyezzük el hősi emlékművünknél
március 11-én 10.30-kor.

Szepsy Eleonóra:

Március15.
Nemzetiszín kokárdával
Ünnepelünk e napon,
Itt díszlik a szívem fölött,
Büszke vagyok rá nagyon.
Régen volt. A fiatalok
szabadságot akartak,
Jobb életet mindenkinek,
Énekeltek, szavaltak.
Szabadságharc lett belőle,
Odaveszett sok élet,
A hősökre emlékezünk,
Nekik zengjen az ének.

A Nemzetközi
Nőnap
alkalmából
kicsit megkésve
köszöntjük, hölgy
olvasóinkat.

Meghívó

A Szentkirályi Általános Iskola március 15-i ünnepségét
2011. március 11-én, pénteken 11 órakor
tartja a Művelődési Házban.

Március, te csodaszép!
Megemlékezés a 6. osztály előadásában.
Felkészítő tanárok:
Ádámné Péli Andrea, Lórné Molnár Tünde
Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!
***

A Vágó János gazdakör
hagyományos ünnepi bankettet rendez
az 1848-as forradalom emlékére,
tiszteletére a Művelődési Házban
március 12-én 18 órai kezdettel.
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A képviselő-testület február 17-ei ülésén történt
A képviselő-testület február 17-én tar
totta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt az önkormányzat 2010.
évi gazdálkodásáról és a 2011. évi költség
vetéséről szóló rendelet megalkotása, elő
terjesztés a RÉV Szenvedélybeteg-segítő
szolgálattal ellátás biztosításáról, a belső
ellenőr 2010. évi összefoglaló jelentéséről,
az óvodai és iskolai beiratkozás időpont
jának meghatározásáról, támogatás iránti
kérelmek elbírálása, erdőtelepítés, falugyű
lés időpontjának meghatározása, szelektív
hulladékgyűjtés elindítása.
Az ülésen minden képviselőtag jelen
volt.
Az ülés megnyitása után az önkor
mányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló
rendelet megalkotására került sor, melyet
a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagy
tak az alábbi főbb számokkal: a költség
vetési bevételek fő összege 803.716 e Ft,
összes kiadás 808.852 e Ft. Fejlesztésre a
költségvetésben 36.220 ezer forint lett elfo
gadva. Év közben pályázati keretek alap
ján 470.109 ezer forint a keret, és 471.698
ezer forint a teljesülés, ami az összes
kiadás 58 %-a. Elkészült a szennyvíztelep
és csatornahálózat, az iskola és az óvoda
nyílászáróinak cseréje, a kocséri kövesút
felújítása, a Templom utca leglaposabban
lévő részén az útalap előkészítése, az
önkormányzat földterületet vásárolt a falu
további bővítése érdekében telek-kialakí
tás céljából. Elkészült a könyvtárbővítés,
a védőnői szolgálatnál ablakcsere történt,
az iskola és az óvoda részére számítógé
peket vásároltunk pályázati pénzből, és az
önkormányzat vásárolt egy MTZ traktort
pótkocsival együtt. Támogattuk a telepü
lésen állandó lakosként élő fiatalok első
lakáshoz jutását, támogatást kaptak a falu
ban született állandó lakosú újszülöttek.
Az önkormányzat támogatta az iskolai
tanulók étkeztetését (nyári időszakban is),
és a tankönyv-vásárlás terheit, valamint a
szilárd hulladék gyűjtését. Ezen túlmenő
en a rászoruló családok lakásfenntartási
támogatásban, rendszeres átmeneti segély
ben részesültek, valamint a lakáshitel tőke
törlesztéséhez is nyújtott támogatást az
önkormányzat, továbbá az év során 21
embernek biztosított munkát közcélú fog
lalkoztatás keretében a Kecskeméti Kistér
ségi Társulással együttműködve. Az idő
sek karácsonyra ebben az évben is kaptak
ajándékot. A tehetséges diákok és oktatóik
számára állami forrásból "Útravaló" támo
gatást fizettünk. Ösztöndíjjal segítette az
önkormányzat a felsőoktatásban résztvevő
helyi fiatalok továbbtanulását.

A következőkben a 2011. évi költség
vetési rendelet megalkotására került sor.
A polgármester előterjesztésében elmond
ta, hogy a kibővített pénzügyi bizottsági
ülésen elhangzott javaslatok eredménye
képpen a tervezetben szereplő forráshiány
24.680 ezer forintra módosul. A 2011. évi
költségvetés összeállítása a költségvetési
törvény és az önkormányzat intézménye
inek biztonságos üzemeltetése figyelem
bevételével történt igen takarékos gazdál
kodás mellett. A központi támogatások
öszszege 100.066 ezer forint, mely a nor
matív támogatásokat, a feladattal terhelt
normatív támogatásokat, és az SZJA kifize
tést tartalmazza. Az önkormányzat sajátos
bevétele 111.111 ezer forint, amely a helyi
adókat, a bérleti díjakat, és a lakbéreket tar
talmazza. Az intézmények részére ebben
az évben is pályázati önerőt biztosítottunk
a céltartalékban. Személyi jellegű kifizeté
sekre 124.903 ezer forintot terveztünk. A
tervezésnél csak a soros előrelépésekkel
és a minimálbér emelkedésével számol
tunk. Ebben az évben az önkormányzat
alkalmazásában lévő munkavállalók közül
7 fő megy nyugdíjba. Egy fő felvételét ter
vezzük gyógymasszázs tevékenység vég
zésére, ezzel a foglalkoztatottak létszáma
növekszik eggyel. Étkezési utalvánnyal
számoltunk hatezer forinttal havonta, és
háromszori kis értékű ajándékutalvánnyal
a köztisztviselők kivételével. A köztiszt
viselőknél a központilag előírt kafetéria
juttatással számoltunk. Dologi kiadások
tervezésénél a közüzemi díjak emelésével,
de még inkább a takarékos gazdálkodás
sal számoltunk. Fejlesztésre 7.891 ezer
forintot terveztünk erdőtelepítésre, közmű
velődési érdekeltségnövelő támogatásra,
a konyha részére sütő felújításra, a Szent
Király Szövetség részére szoborhoz hozzá
járulásra, lakáshitel tőketörlesztési támoga
tásra, ifjú házasok lakáshoz jutási támoga
tásra, babaszületési támogatásra, a ceglédi
szilárdhulladék gazdálkodási konzorcium
részére fejlesztési pénzeszköz átadásra.
Speciális kiadásokra 38.850 ezer forin
tot terveztünk. A tervezésnél számoltunk
a rendszeres támogatások önkormányzati
saját erő összegével, a rendszeres önkor
mányzati támogatásokkal, és mindazokkal
a segélyekkel, amelylyel a rászoruló csa
ládokon segíteni tudunk. Ebben az évben
is ösztöndíjjal segítjük a felsőoktatásban
résztvevő szentkirályi fiatalok továbbta
nulását. Terveztük továbbá a belvízkáro
sultak, az árvízkárosultak, a "Mindenki
Ebédel" Alapítvány, a Szentkirályi Pol
gárőrség, a Tiszakécskei Tűzoltóság, a

Megyei Természeti Katasztrófák Káreny
hítési Bizottsága és a Tiszakécskei Rendőr
ség támogatását. Céltartalékra 8.000 ezer
forintot különítettünk el.
Az ülésen további módosító javaslatok
hangzottak el, nevezetesen: az iskolából
nyugdíjba vonuló 1 fő részére tervezett
jubileumi jutalom összegének törlése az
előirányzatok közül, mivel a törvény elő
írása szerint ez csak 35 év közalkalmazotti
jogviszony után jár. A nyugdíjba vonu
ló közalkalmazottak felmentési idejének
csökkenése miatt az erre tervezett tétel
1.303 ezer forinttal csökken. Javaslatként
hangzott el a Művelődési ház érdekeltség
növelő fejlesztésére tervezett összeg 500
ezer forinttal történő csökkentése, Idősek
Otthona építési engedély megújítása, a
svédmaszszázs térítési díja fél kezelés
esetén 600.- forint, teljes kezelés esetén
1.200.- forint, óvodánál plusz fél státusz
biztosítása, mely 758 ezer forint személyi
juttatást és 205 ezer forint járulékot jelent
éves viszonylatban. A fenti tételek beépíté
se után a forráshiány 23.149 ezer forint.
A helyi Karate Egyesület vezetője
felvetette, hogy ne csak a sportcsarnok
ban rendezett bálok legyenek ingyenesek,
hanem részesüljenek kedvezményben a
helyi közösségi szervezetek is. A közműve
lődési felelős javasolta, hogy a Művelődési
Házban megrendezésre kerülő más egyéb
rendezvények is kapjanak ilyen lehetősé
get, pl. a Gazdakör által minden évben meg
rendezésre kerülő március 15-i bankett. A
polgármester válaszában elmondta, hogy
mindkét felvetés a következő testületi ülé
sen kerülhet megtárgyalásra.
Ezután a képviselő-testület a Polgármes
teri Hivatal és intézményei 2011. évi költ
ségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
246.280 ezer forinttal, és 23.149 ezer forint
forráshiánnyal egyhangúlag jóváhagyta.
A harmadik napirendi pont keretében
a polgármester arról tájékoztatott, hogy a
RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat az
idei évben is vállalja a szenvedélybetegek
közösségi ellátása, a szenvedélybetegek
alacsony küszöbű közösségi ellátása és a
pszichiátriai betegek közösségi ellátása
feladatot településünkön is. Előző évi tevé
kenységükről beszámolót küldtek, amiből
kitűnik, hogy 30 főt részesítettek a Kecs
keméti Kistérség területén szenvedélybe
tegek közösségi ellátásában, közülük 3 fő
volt szentkirályi. Ezen kívül az általános
iskola szervezésében előadást tartottak a
drogmegelőzésről.

2011. március
Az intézményvezető kérése az, hogy
önkormányzatunk az idei évben is a tava
lyival azonos összegű, azaz 44.170.- Ft
támogatással segítse működésüket. A kép
viselő-testület egyhangúlag hozzájárult a
Szolgálat fenti összeggel történő támoga
tásához.
Ezt követően a belső ellenőr 2010. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató került
napirendre, mely szerint az elmúlt évben
az alábbi ellenőrzések történtek: az önkor
mányzat belső szabályzatainak ellenőr
zése. Az ellenőrzés során megállapítást
nyert, hogy az önkormányzat rendelkezik
a legfontosabb szabályzatokkal, melyek a
gazdálkodáshoz szükségesek, azonban a
belső ellenőr javaslatot tett néhány ajánlott
szabályzat elkészítésére is. Ellenőrizte a
2009. évi normatív hozzájárulások és támo
gatások feladatmutatói nyilvántartásainak
bizonylati megalapozottságát, mely szerint
néhány esetben a tanügyi nyilvántartások
adminisztrációs munkáját pontosítani kell.
Megtörtént a helyi általános iskola, óvoda,
és főzőkonyha utóellenőrzése is. Megállapí
tást nyert, hogy az intézmények az ellenőr
zési tapasztalatokat hasznosították, az intéz
kedési tervben foglaltakat végrehajtották,
illetve végrehajtásuk folyamatban van.
A képviselő-testület a beszámolót egy
hangúlag jóváhagyta.
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Az ötödik napirendi pont keretében
az óvodai és iskolai beiratkozás időpontjá
ról döntött a képviselő-testület. Dr. Lipka
Klaudia jegyző előterjesztésében elmond
ta, hogy a közoktatásról szóló törvény
kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodá
ba történő jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy időszakon belüli
óvodai felvételének időpontjáról. A nevelé
si-oktatási intézmények működéséről szóló
rendelet értelmében a szülő március 1-je
és április 30-a között - a községi, váro
si, fővárosi kerületi, megyei jogú városi
önkormányzat által meghirdetett időpont
ban - köteles beíratni tanköteles gyermekét
a lakóhelye szerint illetékes vagy a válasz
tott iskola első évfolyamára. Az iskola a
beiratkozás idejét a határidőt megelőzően
legalább harminc nappal köteles nyilvános
ságra hozni. A képviselő-testület az óvodai
felvétel időpontját 2011. április 4-én és
5-én 7,00-12,00 óra közötti időpontban, az
iskolai beíratás időpontját 2011. március
21-én és 22-én 8,00 - 15,00 óra közötti idő
pontban határozta meg.
Az "Egyebek" napirendi pont kereté
ben a polgármester az alábbiakról tájékoz
tatott:
A Bács-Kiskun Megyei Önkormány
zat Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottsága pénzbeli támogatás megállapítá

sa iránti kérelemmel fordult az önkormány
zathoz. A Bizottság a megye területén a
belvíz miatt előállt szorult helyzetében
számos rászoruló családnak nyújtott eddig
is támogatást. A képviselő-testület 10.000.Ft támogatás biztosításáról döntött.
Ugyancsak kéréssel fordult az önkor
mányzathoz a Csángó Magyar oktatásért
Alapítvány, amelynek a határon túli magyar
nyelvű oktatásban kifejtett tevékenység
segítéséhez eddig is adtunk támogatást. A
képviselő-testület egyetértett 40.000.- Ft e
célra történő biztosításával.
Erdőtelepítésre 330 ezer forintos áraján
latot kapott az önkormányzat, melynek
ismeretében a munkát hamarosan megren
delhetjük.
A szelektív hulladékgyűjtés március
elsejei elindítása végett beszereztük az 500
db 80 literes kerekes, használt műanyag
kukát darabonként bruttó 4.400.- forin
tért. A képviselő-testület feladata a 80
literes kukák egyszeri megváltási díjának,
és a 120 literes kukák értékesítési árának
- mivel néhányan jelezték megvásárlási
szándékukat - megállapítása. A képviselőtestület a 120 literes kukák értékesítési árát
4.000.- Ft-ban, a 80 literes kukák egyszeri
megváltási díját 2.000.- Ft-ban határozta
meg.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület márciusi hírei
„Soha ne mondd, hogy soha!“
Nagyon fontos az ember számára,
ha kitűzött maga elé egy célt, hogy azt
képességei és lehetőségei szerint meg
is valósítsa. Kitartás és kemény mun
ka nélkül nincsen sem eredmény, sem
érdem. Tenni kell azért, hogy a körülöt
tünk lévő világ - legalább egy kicsit - de
úgy működjön, ahogy mi szeretnénk.
Magyarán ahhoz, hogy változtassunk a
világon, tenni kell.
Nem is keveset. Mindenki úgy pró
bál változtatni a saját kis világán, hogy
közben energiát fektet be a cél eléré
sének érdekében. De mi is a cél? Ez
egyénenként eltérő lehet, de ha jobbító
szándék vezérli, akkor nemes az a cél.
A közös cél eléréséhez nyitottságra van
szükség, és arra, hogy elfogadjuk mások
véleményét, hogy meghallgassunk máso
kat, hiszen ha a közös célért munkálko
dunk, a nyitottság elengedhetetlen.
Nagyon örülünk annak, hogy Egye
sületünk létszáma nőtt, ezért szeretnénk

továbbra is arra biztatni minden kedves
fiatal szentkirályit, hogy jöjjenek és
nézzék meg, hogy mi is történik fent a
Művelődési Ház első emeletén.
Március programterveink: szeret
nénk feléleszteni a régi filmklubok
beszélgetős hagyományát.
Szeretnénk olyan filmklubot szervez
ni, amelynek keretében a megtekintett
film után spontán beszélgetés alakulhat
ki. Erre nagyon sok szeretettel várjuk
a fiatalokat és természetesen mindek
kedves érdeklődőt. Ezzel kapcsolatban
érdemes figyelni a plakátokat és a SZI
KE facebook oldalát.
Bármilyen észrevétellel, javaslattal,
ötlettel kapcsolatban várunk minden ész
revételt a szentkiraly.szike@gmail.hu
címre, vagy találkozzunk személyesen
valamelyik hétvégén.
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán

Álláshirdetés
A Polgármesteri Hivatal

takarító,
hivatalsegéd állás

betöltésére jelentkezőket vár
teljes munkaidős, határozat
lan idejű közalkalmazotti jog
viszonyba, 3 hónap próbaidő
kikötésével.
Bérezés: a Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint
Feltétel: általános iskolai vég
zettség, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság
Jelentkezni lehet önéletrajz
és a végzettséget igazoló
okirat benyújtásával 2011.
március 17-én csütörtökön
16 óráig.
Az elbírálás határideje: 2011.
március 18.
Az állás betölthető 2011. már
cius 21-től.
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Átalakult a közfoglalkoztatás
Jelentős változások léptek életbe 2011től a közfoglalkoztatás területén. A válto
zások alapja egy alapvető szemléletváltás:
a közfoglalkoztatást a kormány áthidaló
megoldásként kezeli, amelynek igazságo
san, hatékonyan és átláthatóan működőnek
kell lennie. A cél, hogy olyan közfoglalkoz
tatási rendszer működjön, amely nem hat az
elsődleges munkaerőpiac ellen. Megszűnt
a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi
kirendeltségek által támogatott közhasznú
munkavégzés és a hagyományos központi
közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a
Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszíro
zásra. Az új rendszer a munkaügyi kiren
deltségekkel való szoros együttműködést,
folyamatos párbeszédet feltételezi, hiszen a
szociálisan hátrányos álláskeresőkről való
gondoskodás közös felelősségen alapul,
közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kiren
deltségek közvetítésével valósulhat meg.
Megszűnt a rendelkezésre állási támo
gatás (RÁT) és helyette bérpótló juttatás
(BPJ) néven lépett életbe azon álláskere
sők ellátása, akik a munkaügyi központtól
kimerítették ellátásukat, illetve nem is vol
tak jogosultak itt ellátásra, de huzamosabb
együttműködés révén önkormányzati jutta
tásért fordulhatnak. Ennek mértéke meg
egyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz

a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma,
28.500,- forint. Nagyon fontos kitétel lesz
a jövőben, hogy aki 2011-ben legalább 30
nap munkaviszonyt nem szerez, az a rákö
vetkező évben, 2012-ben nem fordulhat ellá
tásért az önkormányzathoz. Ezt a feltételt
úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig
munkaerő-piaci képzésben, munkaerő-piaci
programban vesz részt, vagy akár igazolt
önkéntes munkát végzett.
Az önkormányzatoknak a kormány
lehetőséget adott arra, hogy rendeletben
szabályozzák a saját lakókörnyezet rendben
tartási kötelezettségét, és aki a lakókörnye
zetét nem tartja rendben, az akár eleshet az
ellátásra való jogosultságtól.
A közfoglalkoztatás típusai
• Önkormányzati rövid időtartamú közfog
lalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a
települési önkormányzatok mindennapi
közfeladatai ellátását segítő támogatás
• Önkormányzati huzamosabb idejű köz
foglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidő):
kiemelt közérdekű célok programszerű
támogatása - kizárólag kvalifikált, több
irányú szakképzettséggel, konvertálható
szakmai tapasztalattal bíró álláskeresők
vonhatóak be ebbe a programba.
• Vállalkozások közmunka támogatása:

januártól a cégek, ha ilyen hátrányos hely
zetű álláskeresőt szeretnének foglalkoz
tatni a vállalkozásban, akkor maximum
8 hónapig a bruttó bér- és járulék 70
százalékát kaphatják meg támogatásként.
A támogatás idejének felére továbbfoglal
koztatás terheli a munkáltatót (maximá
lis időtartam esetén 8 hónap támogatott
foglalkoztatás, annak lejártát követően +
4 hónap nem támogatott továbbfoglalkoz
tatás, tehát 12 hónapig nem lehet rendes
felmondással, közös megegyezéssel a
dolgoz munkaviszonyát megszüntetni).
• Országos közfoglalkoztatási programok:
a pályáztatás és a döntés minisztériumi
szintű, mely összefogja az állami tulaj
donú infrastruktúra és vagyonkezelés
vertikumát. Az ár- és belvízvédelem, a
közutak, a vasutak, az állami erdőterüle
tek mellett újabb területként vizsgálják a
megújuló energiaforrásokhoz, energiata
karékossághoz kapcsolódó közfoglalkoz
tatás lehetőségét is.
Terjéki Zsuzsanna
kirendeltség-vezető
Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltsége

Továbbra is piacvezető ásványvízmárka a Szentkirályi
Saját kereskedői csapattal indítja az évet a társaság

2011. február 15. Szentkirály, Budapest
- A márkás ásványvizeket gyártó vállalatok
között tartja piacvezető pozícióját a Szent
királyi Ásványvíz Kft. Az ásványvízpiac
visszaesése ellenére Magyarország legis
mertebb ásványvizének gyártója tavaly 5,35
milliárd forint árbevételt realizált, a vállalat
profitja 2009-hez képest tovább nőtt: a vál
lalati eredmény több mint 65%-kal javult. A
cég tavaly év végén megújította szervezeti
struktúráját: jelentős létszámbővítést hajtott
végre, mivel 2011. januártól termékeinek
egy részét közvetlenül, saját kereskedelmi
csapatával forgalmazza.
Az ACNielsen Piackutató Kft. kimutatá
sa szerint a kumulált magyar kiskereskedel
mi ásványvízpiac 2010-ben mennyiségben
1,7%-ot, értékben 6,2%-ot esett vissza az
előző évhez mérten.
Az ásványvízpiac visszaeséséhez képest
a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t jóval kisebb
mértékben érintette a piac tavalyi csökkené
se, így 2010-ben 5,35 milliárd forint árbevé
telt ért el és ezzel a teljes magyar kiskeres
kedelmi ásványvízpiacon a márkás ásvány
vizeket gyártó vállalatok között (értékben)
megtartotta piacvezető pozícióját. A 2010.
évi átmeneti forgalom visszaesés ellenére
az adózás előtti eredményén jelentős mér

tékben sikerült javítania: a gazdaságosabb,
hatékonyabb működésnek köszönhetően
mintegy 100 millió forinttal, azaz 65%-kal
nőtt a vállalat nyeresége. Bízva az ásvány
vízpiac fellendülésében, az új termékek és
a szervezeti változások eredményében, a
társaság 2011-re 9,6%-os árbevétel növeke
dést tervez.
A Szentkirályi tavaly tovább szélesítette
termékpalettáját, új logisztikai központot
avatott, amit egy év végi, a forgalmazás
területét érintő jelentős változás követett. A
cég és a SIÓ Eckes Kft. közötti, a Szentkirá
lyi márkák értékesítésére vonatkozó együtt
működési szerződés 2010-ben lejárt, így a
felek a 2011-2012-es időszakra új szerző
dést kötöttek. A Szentkirályi Ásványvíz Kft.
2011. január 1-jétől termékeinek egy részét
- az Emese ásványvizeket, a Jégteákat, a Jég
vizeket, az új limonádé termékeket, illetve a
0,25-ös, a 0,33-as, és a 0,75-ös üveges kisze
relésű Szentkirályi ásványvizeket - közvetle
nül értékesíti a horeca szektorban (hotelek,
éttermek, kávézók), illetve ezen termékek
kel maga szolgálja ki a hazai és nemzetközi
kereskedelmi láncokat. A megvalósításhoz
saját, 25 fős kereskedelmi csapatot állított
fel és bővítette flottaparkját is. Az új szerző
dés értelmében a PET-palackos Szentkirályi

ásványvizeket tovább
ra is a Sió Eckes Kft.
forgalmazza.
Az új tartalommal
megszületett együtt
működés a Szentkirá
lyi saját disztribúció
jával kiegészülve tovább erősíti az évek óta
piacvezető Szentkirályi márkát.
Balogh Levente, a Szentkirályi Ásvány
víz Kft. tulajdonos-ügyvezetője elmondta:
"célunk és szándékunk, hogy termékeink
ismertsége és piaci részesedésünk tovább
növekedjen. A gasztronómiai szektor kép
viselőivel való közvetlen kapcsolat gyors,
dinamikus értékesítést tesz lehetővé".
További információk:
Szentkirályi Ásványvíz Kft. (www.szentkiralyi.hu)
Balogh Levente, tulajdonos-ügyvezető (tel.:
76/597-530, e-mail: szentkiraly@szentkiralyi.hu)
Sajtókapcsolat:
B&D ComMedia Kft. (www.commedia.hu)
Grabant Anita, pr-munkatárs (tel.: 2012512, e-mail: anita.grabant@commedia.hu)
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GARABONCIÁS DIÁK
Akkor és most
"E pillanatban senki nem képes a legköze
lebbi jövőt még csak sejteni is. Hazánk talán
nagyobb veszedelemben soha nem volt. Oroszok
nyomnak-e el bennünket vagy ismét az ausztriai
hatalom, vagy talán a legborzasztóbb anarchia:
ezt csak Isten tudja! Minden pillanatunk bizony
talan."
"Annyi azonban bizonyos, hogy ha felelős
minisztériumot akarunk, készen kell lennünk
a fizetésre. Akinek tetszik a szabadság, tessék
az azzal együtt járó költség is; ingyen csak a
halál van, a szabadság bajba, veszélybe s pénz
be is kerül. Egy lengyel nádor szavai jutnak itt
eszembe: "Inkább akarom a veszedelmes sza
badságot, mint a nyugodt szolgaságot.", ami a
szabadságra s fizetésre is alkalmazható. Eddig
a mi szerepünk igen kényelmes volt; rosszalltuk
a kormányt, hogy semmit sem tesz, s én magam
is e kényelmes úton jártam, most ha tetteket
akarunk, fizetnünk kell, ezt kikerülni nem lehet.
Azon kérdés tétetett: minő tervet fog a kormány
előmutatni, s miből fogjuk azt fedezni? Mire
nincs más felelet, mint: az én zsebemből, a tied
ből és a többiekéből. […] Higgyék el önök, hogy
a lelkesedés el fog múlni; ez csak arra való volt
csak, hogy azt, mivel már bírunk, kivívjuk, s a
veszély pillanatában megóvjuk, de arra, hogy
azt amit a lelkesedés kivívott, kellőleg megszer
vezzük, s biztosítsuk, hideg megfontolás kell.
e hideg megfontolás pedig eredményeket vár.
Bírálgat, hasonlítja a múltat s jelent, az embere
ket, s osztályokat. Nem szólok azon önzőkről, kik
sohasem fogják az új rendszernek megbocsátani,
hogy őket a hatalomtól megfosztotta, szólok
csak a jobbakról, kik hidegen fontolgatnak. Első
kérdésük lesz: mit nyert a haza ezen átalakulás
által? Tetemes értékeket vesztettünk az új rend
szer kivívása kedvéért, hová tették ez értéket?
Úgy vannak az emberek ily áldozattal, mint a
földmíves a magtárból kivett s elvetett maggal;
azon reményben veti azt el, hogy tízszerezve

kapja majd vissza, s ha nem tudná, hogy kikel
és a magtárt újra megtölti, sajnálva adná oda.
A jelen mozgalomtól is azt várják, hogy amit
elvett, bőven visszapótolja. Sok ember azonban
aggódik, vajon a föld visszaadja-e az elvetett
magot, sok más jégesőtől fél. Igaz, hogy a nemze
tek aratására több idő s több béketűrés kell, de
mégis sok ember legalább az aratásra reményt
adó első csírákat szeretné látni. A kormánynak,
tehát ha bizodalmat akar, legalább ilyeket kell
előmutatni, nézzétek, ez itt jobb jövőt ígérő kez
det, reménnyel biztató csíra, íme egy út, egy híd,
egy országház stb."
Bizony e szavak, e mondatok, ezen idézetek
nem maiak. Nem 2011-ben, vagy 2010 áprilisa
után hangzottak el valamely kormányzati férfiú
vagy hölgy szájából. Nem. De nem is 1989-ben
vagy 1990-ben születtek e szók, a rendszervál
toztatás idején. Nem.
Mindkét idézetünk Deák Ferenctől (18031876) származik. Az első abból az 1848. már
cius 28. napján Pozsonyban az országgyűlés
színhelyén íródott levélből származik, melyet
Zala megyében élő sógorának írt Deák.
A másik idézet a Pozsonyban, az országgyű
lésen a közlekedésügy reformjáról elmondott
beszéde bevezetőjéből származik.
Deák okos ember volt, nem véletlenül nevez
ték később "a haza bölcsének." E szavai világo
sak, egyértelműek. Első olvasatukra azonban
rögtön hátra is hőkölünk, oly elevenek, oly mai
ak a leírtak, mintha még rajtuk lenne a nyomda
nedvessége.
1848. március tizenötödikét ünnepelve, ama
tökéletes, szinte valami láthatatlan rendező által
megtervezettnek tűnő nap után, azt hihetnénk,
minden szép és jó volt. A kor emberének, a
kortársnak azonban akkor is a maihoz hasonló
nyugtalanságban volt része. Pedig az események
akkor is valóban meglódultak. 1848. március
17.-én már megkapta a miniszterelnöki kinevezé
sét Batthyány Lajos, aki elkezdte szervezni a kor
mányt - ahogyan akkor nevezték: ministériumot.

5. oldal
Deák Ferenc április 7.-én kapta meg igazságügyi
miniszteri kinevezését. Április 11.-én a király
aláírta, ezzel szentesítette, azaz kihirdethetővé
és alkalmazhatóvá tette a nagyjelentőségű törvé
nyek sorát, amelyek megteremtették a polgári
átalakulás lehetőségét.
"Még magasból nézvést még megvolna" írta hazánkról később, az első világháború előtt
Ady. Igen, később, az utókorból, amikor már
csak a főbb vonalakat ismerjük, minden egysze
rűnek tűnik. Ám ha lehajolunk egy kis virághoz,
meghökkentő részleteket láthatunk rajta. S ha
jobban visszatekintünk egy korba, meghökkentő
részleteket észlelhetünk. Az idézetekben írtak
megdöbbentően azonosak a mai problémáink
kal! Miért?? - kérdezhetné a figyelmes olvasó.
Sajnos az utóbbi 180-150 évben a magyar
sorskérdések rendre megoldatlanok maradtak.
Hogy mi a magyar sorskérdés: mindaz, ami az
egész nemzet s állama rendjét, az egész nem
zetközösség életét meghatározza. Ilyen a jó kor
mányzat olykori hiánya, a jó kormányzat által
követendő irány, a lelkesedések és hideg meg
fontolások viszonya. Sorskérdés a magyar föld,
a magyar munka kérdése, az oktatás, a népesség
szám alakulása. A figyelmes és érzékeny olvasó
is tudja folytatni a sort.
Igen, a sorskérdéseink megoldatlansága az
oka annak, hogy 180-150-100-80 éve írt vagy
elmondott szövegek mellbevágóan időszerűek,
aktuálisak ma is.
Ünnepeljük úgy március 15.-ét, hogy mind
annyian, itt a végeken is elvégezzük a munkán
kat, s erőnk, tehetségünk, képességünk, tisztsé
günk szerint mindent megteszünk a haza sorsá
nak jobbításáért. S még egy gondolat 1943-ból,
Wass Alberttől. Hogyhogy nem, ez is időszerű.
Még mindig. "Lehet hittel és igaz akarattal
nagyot cselekedni a nemzet jövendőjének dolgai
ban, bármilyen őrháznál álljon is az ember. Mert
a nemzet igazi, évszázadokra szóló nagy ügyei
nem a díszes ünnepségeken dőlnek el, még csak
nem is a zöld asztalok mellett, hanem ott kint az
eldugott falvak magányában, nádfedeles házak
árnyékában, a magyar élet hétköznapi sarában,
gondjaiban és kínlódásaiban."
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Vállalkozók figyelmébe!
A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejleszté
si Alapítvány pályázati lehetőséget biztosít a
Dél-Alföldi régióban működő vállalkozások
fejlesztésének támogatására, beruházási és
forgóeszköz hitelek igénybevételére.
Olyan vállalkozók vagy vállalkozást indítani
szándékozók jelentkezését várjuk, akik az
alábbi célokra keresnek megoldást:
• vállalkozási tevékenység végzésére szol
gáló ingatlan beruházás (vásárlás, építés,
átalakítás)
• a vállalkozási tevékenység végzéséhez
szükséges használt és új gépek, berendezé
sek, felszerelések, járművek beszerzése

• forgóeszközök vásárlása (pl. árukészlet)
max. 7 millió Ft-ig
A folyósított hitel általános jellemzői:
• 500 ezer és 50 millió Ft közötti folyósított
összeg
• 6-8 %-os kamat
• 20 % önrész szükséges
• kezdő vállalkozásoknak is!
• ingyenes hitel előminősítéssel
• akár 15 éves futamidővel
• akár 2 év türelmi idő után is törleszthető
• előtörleszthető
A hitel igénybevételéhez pályázat benyújtá
sa szükséges, melynek tartalmaznia kell az

előírt dokumentumokat és az üzleti tervet.
Minden beérkezett pályázatot előminősítünk
és csak a megfelelően előkészített pályázato
kat fogadjuk be.
Bővebb információ a Vállalkozásfejlesz
tési Alapítvány honlapján érhető el a www.
bacs-lea.hu címen a Hitelek menüpont alatt.
A beadott pályázatok elbírálásának átfutá
si ideje maximum 30 nap, a hitel folyósítása
pedig 1 héten belül megtörténik.
A vállalkozók jelentkezését Mogyo
rós Csaba minősített tanácsadónk várja az
iroda@ecotrend.hu címen vagy a 0620/9875969-es telefonszámon.
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KATOLIKUS ÉLET
Bíró László püspök levele a Család éve alkalmából
Az ember mélységesen vágyakozik arra,
hogy valaki szeretettel fogadja el őt, és hogy
azt a valakit ő is szeretettel elfogadva útju
kat együtt járják, életüket közösen alakítsák,
majd ebben a meghitt körben megöregedjenek.
Körülöttünk azonban egyre hangosabban azt
harsogják: valósítsd meg magadat, magaddal
törődj, szerezz meg magadnak mindent, vedd
észre, hogy te vagy a legfontosabb; szabadulj
meg minden kötöttségtől, ne kötelezd el magad
senkinek és semminek, maradj szabad, kapcso
lataidat alakítsd úgy, hogy az neked legyen
jó; szakíts a házasság és család nosztalgiázó
ábrándjával!
A CSALÁD ÉVE kegyelmi idő. Keresz
ténységtől távolodó világunk csak olyan
keresztények életpéldája nyomán fogja újra
befogadni az evangéliumot, akik Krisztussal
való őszinte, állandó, boldogító találkozásban
élnek, és másokat is meghívnak erre a közös
ségre. XVI. Benedek pápa mondja: Jézus
azért jött, hogy a szegényeknek hirdesse az
örömhírt; márpedig a legszegényebb az, aki
kiábrándult az abszurdnak, ellentmondásosnak
vélt életből. Az örömtelenségből szeretetlen
ség, irigység, önzés fakad és minden rossz, ami
tönkreteszi az embert és a világot. Az öröm
forrása a szeretet, a szeretet pedig a családban
forrásozik.
Ahhoz, hogy férfi és nő, anya és apa, szü
lő és gyermek szeretetben éljen együtt, nem
elég vonzódni egy romantikus vágyálomhoz.
Elszánt akaratra, teljes személyes odafordulás
ra, sok erőfeszítésre, sőt okosságra és ügyes
ségre is szükség van ahhoz, hogy házasságban,
családban, szülőként sikeres életet éljünk, és
gyermekeinket egy sikeres, boldog élet felé
indíthassuk el.
Ahogy egész Európában, úgy Magyaror
szágon is csökken a házasságkötések száma,
a megkötött házasságok hamar fölbomlanak,
sok a rossz, sikertelen házasság, az ilyenekre
pedig nem épülhet boldog, harmonikus család.
A rossz házasságban és a házasságon kívül
született gyerekek nem látva jó szülői példát,
már nem is gondolják, hogy házasságban, csa

ládban élni jó, ebbe érdemes erőt és energiát
befektetni. Valójában nem a házassággal van
baj, hanem az emberrel, aki nem tud, vagy nem
is akar felnőni ahhoz a kapcsolathoz, amelyre a
lelke mélyén vágyik, amelyben megtalálhatná
végre önmagát és életének értelmét. A szeretet
és elfogadottság utáni vágy ugyanis nem elégít
hető ki ideig-óráig tartó kapcsolatokkal, csak
tartós, végleges, kölcsönös elköteleződéssel.
A szerelmes arra a kérdésre: Szeretsz? azt a
választ várja, hogy "szeretlek ma, holnap, és
jövőre is, és örökre!" És rögtön hozzáteszi:
"Ugye te is?"
A szerelmesek szívesen vennék, ha körü
löttük megszűnne a világ, hiszen ők ketten
egymásnak mindent jelentnek. Azonban ők
is, mint minden ember beletartoznak a társada
lomba, alakuló kapcsolatuk része a társadalom
változó életének. Fontos tehát, hogy kapcsola
tukat a társadalom elismerje és méltányolja.
Mivel pedig a szerelmespárok által alapított
családok adják a jövő nemzedékét, a társada
lomnak sem közömbös, hogy milyen minősé
gű kapcsolatok, mennyire termékeny, stabil,
megbízhatóan működő családok jönnek létre.
Az elköteleződés és a hűség tehát össztársadal
mi érdek, nem az Egyház önkényes előírása.
Azzal, hogy az Egyház egyedül a holtomiglanholtodiglan tartó házas kapcsolatot ajánlja a
szerelmespároknak, utat mutat, a boldog élet,
sőt, az életen túlmutató boldogság felé irányít.
A házasság szentségében a házaspár Isten
üdvösségre vezető útjára lép. Kapcsolatuk már
nem magánügy, nem is csupán a társadalmi
érdekek diktálta szerződés, hanem Isten és
az emberpár szövetsége. Egymás melletti vég
leges elköteleződésükre, hűségük ígéretére,
önként vállalt termékenységükre Isten áldását
adja, és Egyházán keresztül segít boldogulni.
A szentségi házasságban élő házaspár életé
vel tesz tanúságot Isten szeretetéről, hirdeti
a házasság örömhírét. Így vesznek részt az
Egyház missziós küldetéséből, vezetik Isten
hez gyermekeiket, környezetüket, építik Isten
Országát. Ebben a világban élnek és dolgoz
nak, a tökéletlen, megváltása után sóvárgó

Kalendárium:
• Nagyböjti Lelkigyakorlat: A húsvéti készületben hagyomá
nyos lelkigyakorlatunkat Április 14. 15. és 16-án este 18:00
órakor tartjuk. Az utolsó lelkigyakorlatos estén, szombaton
kerül kiszolgáltatásra az idős és beteg testvérek részére a bete
gek kenete.

világban, ahol minden csak részben, kezdet
ként sikerülhet (vö. Róm 8, 19-21). Ahogy
az Egyház mint Isten népe zarándokúton van,
úgy van úton egész életében egymás felé és
mégis együtt a házaspár. Sikerük rajtuk múlik,
akaratukon, képességeiken és erőfeszítéseiken,
és a közösség támogatásán, a társadalmi körül
ményeken, de főként Isten kegyelmében való
bizalmukon.
A társadalmi körülmények nem kedvező
ek, a tartós elköteleződéssel kötött házasság
eszménye és az ilyen házasságra épülő család
nem áll a társadalmi célok élén. Korunk társa
dalmát ugyanis a gyors változások jellemzik,
ezért értéknek, sőt erénynek számít, ha valaki
döntéseit visszavonja, kapcsolatait önkényesen
változtatgatja. Ha egy kapcsolat valamiért már
kényelmetlen, az én-központú ember felszá
molja, új kapcsolatot keres, vagy egymaga
akar boldogulni, mindent a maga kényére-ked
vére formálva. Összezavarodtak a normák és
értékek, nincsenek példaértékű viselkedés- és
szemléletminták. Korunk társadalma nem tisz
teli az emberi méltóságot és nem szolgálja a
közjót.
A család nem emberi konstrukció, hanem
Isten ajándéka. A házastársak ajándékok egy
másnak, a gyermekek ajándékok a szülők
nek, a generációk ajándékok egymásnak. A
keresztény család az életet, az örömöt, a békés
gyarapodást szolgálja, ahol mindenki kölcsö
nösen felelős a többiekért, tiszteletben tartja
a másik emberi méltóságát. Azok az erőfeszí
tések (hűség, megtartóztatás, áldozatvállalás,
türelem, stb.), amelyek az ideál szerinti élet
megvalósításához szükségesek, nem valami
jóról való lemondást jelentenek, hanem vala
mi rossznak az elkerülését szolgálják; ezzel
a család érdekét, de egyúttal a közjót is elő
mozdítják.
A keresztény családok életükkel evange
lizálnak, ők az evangelizáció magjai, azok az
őrtüzek, amelyek fényt és meleget árasztanak
maguk körül. Példaértékű, kreatív kisebbséget
alkotnak, kezükben az Egyház és a nemzet
jövője.

Hírek a Plébánia életéből:
2011. március 15. - április 15.

•
•
•
•
•

Március 15.: Nemzeti Ünnep
Március 19.: Szent József ünnepe
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Április 3.: Laetare vasárnap
Április 14-16. Nagyböjti lelkigyakorlat
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REFORMÁTUS ÉLET
Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (Jer.sir. 3,22-23)
Évekkel ezelőtt volt egy reklám
a tévében, amelyben Jay Leno szerepelt, és chipset reklámozott. A chips
olyan népszerű lett, hogy az emberek
meg voltak győződve róla, hogy az
élelmiszerüzletek teljesen kifogynak
majd a termékből. Leno beleharapott
a ropogós burgonyasziromba, és ezt
mondta: "Ropogtass, amennyit csak
akarsz, van belőle elég."
Isten szeretete is pont ilyen, nem
tudod "kimeríteni a készletet". Olyan,
mintha azt mondanánk:
"Fogadd el Isten összes szeretetét, amit ma
neked akar adni, mert
holnapra is jut belőle
elég." Isten ma, holnap és ezután mindig még több és több
szeretetet akar adni
neked. A próféta-költő,
Jeremiás azt mondja,
ez a kegyelemmel teli
szeretet, amely Istentől
felénk árad, soha nem
fogy el; olyan, mintha
kimeríthetetlen forrása
lenne a friss, irgalommal teli szeretetnek
minden reggel.
Mivel Isten könyörülete felénk
minden új nappal újrakezdődik,
soha nem fogod elérni azt a pontot,
hogy az Ő "készletei kimerülnének".
Isten soha nem fogy ki a szeretetből
és a kegyelemből. Ez azt jelenti,
hogy soha nem tudod úgy elszúrni a
dolgokat, hogy Isten cserbenhagyna
téged. Őnála mindig van második
esély. Ha bizonytalan vagy abban, hogy
Isten megbocsátotta-e neked azokat a
dolgokat, amelyeket a múltban tettél,
kérd, hogy adjon neked hitet erre.
Isten meg tudja ezt tenni. A héber
hűség szó az ámen szóval áll szoros

kapcsolatban, amely azt jelenti, hogy
"úgy legyen". Amikor az imádat
ámennel fejezed be, azzal szinte szó
szerint is elismered azt, hogy Isten
hű, és megcselekszi azt. Mennyire
imádkoznál másképpen, ha igazán
elhinnéd, hogy Isten megteszi azt, amit
kérsz?
Jon Walker, Daily Hope, 2011.
február 27. (A mai áhítatot Jon Walker
a Napi Remény áhítatok (Daily Hope

Március 20. - Dicsőítő istentisztelet,
Káté zenekar
Április 10. - Dicsőítő Istentisztelet
Gyermek-istentiszteletek - minden
vasárnap a 10 órai
Istentisztelettel párhuzamosan
Missziói Bibliaóra
Március 18. péntek 18 óra
Házi Istentisztelet - havonta csütörtök
15 óra
Március
17.
csütörtök 15 óra
Felnőtt hittan havonta, péntek 18
óra
Március 25. péntek
Énekkari próbák
- szerda 18 óra
Március 9. Március
16. Március 23.
Március 30.

Devotionals) szerkesztője és a Drága
Kegyelem (Costly Grace) könyv írója
írta.)
Szeretettel hívjuk alkalmainkra!
Istentiszteletek - vasárnap 10 óra
Március 13. - Tanítói (Böjti úrvacsora) - Isten igazzá tesz - Róm. 3,21-26
Március 20. - Lelkigondozói - A jó
pásztor - János 10, 1-18
Március 27. - Isten imádata - A nagy
parancsolat - Márk 12, 30
Interaktív Istentisztelet - havonta,
vasárnap 17 óra

Baba-mama kör
áprilistól újra elindul,
kéthetente
szerdánként,
a
túrkálóval egy időpontban a Művelődési
ház irodájában.
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!
További információ: Balázs Hajnalka,
refszentkiraly@gmail.com, 70/9676-
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Érdekes a világ!?

Mint tudjuk, február az év legrövidebb hónapja. Ezt megün
nepelvén, és mivel az OTP Bank és a Bács-Kiskun megyei
Közalapítvány pályázatán nyertünk 70.600 Ft-ot, ellátogat
tunk a Csodák Palotájába. Hogy mitől csodás? Nos, sok min
dent írhatnánk, mesélhetnénk, de ezt látni kell! A gyerekek

kipróbálhatták a kocka kerekű autót, eltévedhettek a tükör
labirintusban, lőhettek légágyúval, biciklizhettek egykere
kűn a levegőben… Csodás kísérletek, csodás eszközökkel,
ez egy csodás nap volt a gyerekek számára a Csodák Palo
tájában!

Könyvtári hírek
Februárban több új könyv is érkezett a könyvtárba. A
dokumentumok között található Fejős Éva, Agatha Christie,
Vass Virág, Wass Albert, Leslie L. Lawrence több műve is.
A könyvek beiratkozott olvasóink számára 1 hónapig kölcsö
nözhetők. Az állományban nem található dokumentumokat
más könyvtáraktól is meg tudjuk kérni, melyek szintén egy
hónapig lehetnek az olvasóknál. Ezen kívül több folyóirat is
jár a könyvtárba, melyek helyben olvashatók, de a korábbi
számok egy hétre szintén kölcsönözhetők. Ezen kívül néhány
hangos könyv is található. A könyvtárba történő beiratkozás
ingyenes, de a Szentkirályért Közalapítványba lehet a könyv
tár javára célzott befizetést tenni, melyet előre is köszönök.
Az elmúlt hónapban kézműves foglalkozáson farsangi
álarcokat lehetett készíteni. Sok szép színes alkotás született.
A hónap utolsó szombatján pedig társasjátékozni lehetett. A
mozgókönyvtári ellátásnak köszönhetően több új játékot is
kaptunk, amik nagy részét most lehetett először kipróbálni.

Maratoni felolvasó ünnepet tartottak Wass Albert műve
iből február 18-án, pénteken este több hazai településen is.
Nálunk is többen olvastak fel, akik a szerző meséiből, regé
nyeiből, verseiből adtak elő részleteket. Mindenki megmutat
hatta kedvenc idézetén keresztül, hogy miért is olyan kedves
neki a kilencvenes évekig elhallgatott erdélyi író munkássá
ga. Minden egyes sor, a magyarság erényeit, a magyar lét,
illetve a Kárpát-medence szépségeit dicsérte.
Márciusi programok
Március 12-én, szombaton, 9:30-tól kézműves foglalkozás
lesz ismét, tavaszi ablakdíszt lehet majd készíteni.
Március 19-én, szombaton, 9 órától pedig ismét társasjáték dél
előtt lesz, melyre szülőket is sok szeretettel várunk.
Március 21-től 26-ig országos rendezvény keretében nálunk
is több program lesz az Internet Fiesta keretében. A részletes
programokat keressék a kihelyezett plakátokon, szórólap
okon.
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Karneváli hangulat az iskolában

A karneválra kinyílt a "Kamilla"-virág

A jelmezverseny első helyezettje:
A kakas (Lakó Máté)

Az ízletes Túró Rudi

A limbókirálynő Vörös Veronika lett.

Csudajó ez az interaktív tábla!
Mindenki örömére megérkeztek a Szentkirályi Általános Iskolába az interaktív táblák,
és azonnal használatba vette őket gyerek és tanár egyaránt.

Kasza Nikolett az interaktív tábla előtt
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Gázolaj jövedéki adó
visszatérítés
A 341/2007. (XII.15.) Kormányrendelet
tartalmazza a mezőgazdaságban felhasz
nált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérí
tés feltételeit és szabályait. A jövedékiadóvisszatérítésnél a figyelembe vehető gázolaj
1 hektárra jutó mennyisége éves szinten
egységesen 97 liter/ha/év, míg 2010. janu
ár 1-jétől visszavonásig a visszaigényelhető
összeg 77,88 Ft literenként.
Az jogosult visszaigénylésre, aki mező
gazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézke
désekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdése
iről szóló törvény szerint nyilvántartásba
vett jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet és természetes személy, amely
nek (akinek) használatában (tulajdonosként
vagy más jogcímen)
a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és
gyep (rét, legelő) művelési ágú földterülete
van, és ott mezőgazdasági termelőtevékeny
séget folytat;
b) erdő művelési ágú földterülete van,
és ott erdőgazdálkodási tevékenységet foly
tat;
c) vízjogi üzemeltetési engedély szerinti
halastava van, és halgazdálkodási tevékeny
séget folytat.
A családi gazdaság esetében a jövedéki
adó-visszatérítés igénylésére a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény 3. §-ának i)
pontja szerinti családi gazdálkodó jogosult.
A jövedékiadó-visszatérítésnél a figyelembe
vehető gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége
éves szinten nem változott, minden esetben
egységesen 97 liter/ha/év.
Amennyiben a naptári éven belül válto
zik a mezőgazdasági termelő által megmű
velt földterület, felújított erdőterület, illetve
használatban tartott halastó területe, a hek
táronként legfeljebb figyelembe vehető gáz
olajmennyiség a felső korlát egy tizenketted
része és a terület mezőgazdasági termelő
általi használatának hónapjai szorzataként
számított, egész literre kerekített mennyi
ség. A megkezdett hónapot a területet a
hónapban elsőként használó mezőgazdasági
termelőnél kell figyelembe venni.
A jövedékiadó-visszatérítésre vonatko
zó igényjogosultságot a mezőgazdasági ter
melő a megművelt föld helyrajzi száma alap
ján a földművelésügyi hatósági jogkörében
eljáró területileg illetékes megyei Mezőgaz
dasági Szakigazgatási Hivatallal igazolja. A
jövedékiadó-visszatérítéssel érintett földte
rület, erdő, halastó nagyságát - a kerekítés
általános szabályainak figyelembevételével
- hektárban, kéttizedes pontossággal kell
meghatározni
A jövedékiadó-visszatérítés feltétele,
hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj
vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgál
tatás igénybevételéről saját nevére szóló
számlával rendelkezzen.
(Folytatás a következő oldalon)
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Gázolaj jövedéki adó visszatérítés
(Folytatás az előző oldalról)
A gázolaj beszerzése csak adóraktári,
jövedéki vagy működési engedéllyel rendel
kező forgalmazóktól történhet. A jövedéki
adó-visszatérítés iránti jog a felhasználás
napján keletkezik.
Az adó-visszatérítés iránti kérelem
a) évente egyszer a naptári évben, vagy
b) éven belül gyakorítottan, az I. félév
re, a III. negyedévre, és a IV. negyedévre
vonatkozóan, a január 1. és június 30., a
július 1. és szeptember 30., illetve az októ
ber 1. és december 31. közötti időszakban

ténylegesen felhasznált, gázolajmennyiségre
nyújtható be.
Az éves bevallást tárgyévet követő év
január 15-től lehet benyújtani, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal eljárásra illetékes szer
véhez az erre a célra rendszeresített nyom
tatványon.
A vámhatóság az igény elbírálását köve
tően köteles az adó-visszaigényléshez csatolt
számlákat a mezőgazdasági termelő részére
visszajuttatni. A vámhatóság a számlákon
köteles feltüntetni a jövedékiadó-visszatérí
tés megtörténtének tényét.

2010. január 1-jétől visszavonásig a
visszaigényelhető összeg (adómérték 80%a) 77,88 Ft literenként.
Az elektronikus benyújtási forma az álla
mi adóhatóság hatáskörébe tartozó egyéb
adók tekintetében egyébként elektronikus
adóbevallásra kötelezett adóalanyok eseté
ben kötelező, az őstermelők esetében pedig
javasolt, hogy kihasználhassák a benne rej
lő előnyöket (pl. az elektronikus benyújtás
során a számlákat és az igazolásokat nem
kell elküldeni stb.).
Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó

A Falugyűlésről jelentjük
Február 23-án 17 órától közmeghallgatással
egybekötött falugyűlés volt a helyi Művelődési
Házban. A jelenlévők száma kb. 50 fő. A falugyű
lés megnyitása után Szabó Gellért polgármester
megtartotta szokásos évértékelő beszámolóját.
Tájékoztatta a jelenlévőket a községünket érintő
alábbi adatokról: 2010. január 1-én a lakosság
száma 1955 fő volt, 2011. január 1-én 1977 fő.
21 újszülött gyarapította a falu lakosságát és 22
haláleset történt. Lakóhelyet létesített 50 fő, elköl
tözött 27 fő. A képviselő-testület az elmúlt évben
16 ülést tartott, melyen 10 rendeletet alkotott, és
97 határozatot hozott 81 %-os átlagos képviselői
részvétel mellett. Az újjáalakult képviselő-testü
let eddig 6 ülést tartott és minden ülésen teljes
létszámmal jelen volt. Az elmúlt 20 év önkor
mányzatiság néhány adatát is ismertette: 1990.
október óta 260 testületi ülést tartottunk. 541
hiányzás volt, ami átlagosan a 20 évre 79, 2 %-os
részvételt mutat. 273 rendelet és 3306 határozat
született. Megköszönte a képviselő-testület és a
bizottságok elmúlt évi munkáját.
Beszámolójának további részében részlete
sen ismertette az elmúlt év gazdálkodásának
adatait, a "Szentkirályért" Közalapítvány műkö
désével kapcsolatos fontosabb adatokat, az idei
terveket, elképzeléseket, majd ismertette az alapít
ványi ösztöndíj-pályázat nyerteseit, akik Csorba
Johanna, Kasza Krisztina, Kasza Nelli, Kecskés
Bettina, Madari Zoltán, Rohács Fanni, Szabó
Annamária, Szabó Nóra, Takács Renáta, TurkeviNagy Rita, és Hajagos Annamária.
Ezt követően a hozzászólások következ
tek: Jánosy Jenő a szelektív hulladékgyűjtésről,
Prikkel Antal a belvízvédekezésről és az önkor
mányzati erdőtelepítésről, Darányi József a Bir
kacsárda, a volt Takarékszövetkezet és a mellette
lévő ingatlan további sorsáról, valamint a belte
rületi utcák (Árpád fejedelem utca) újra burko
lásáról érdeklődött. Felvetette még a temetőhöz
vezető kerékpárút mentén húzódó közvilágítás
másik oldalra történő áthelyezésének szükséges
ségét, mivel a kerékpárút megvilágítására ez
lenne a megoldás. Kérte továbbá a földmérések
egységesítését, mivel jelenleg ahány földmérő
végzi a mérést, annyiszor máshová kerülnek a
karók. Varga Imre hozzátette, hogy előbb-utóbb
ezt a helyzetet rendezni kell, mivel viták lesznek
belőle. Össze kellene fogni és együtt kiméretni,
mert külön-külön nagyon sokba kerül. Kenyeres
Ambrus kérdezte, hogy a belterületet az Ifjúsági
lakóteleppel összekötő kerékpárút megépítésében
reménykedhetnek-e az arra lakók. Varga Imre a
tornacsarnok báli rendezvényeinek ingyenessége

kapcsán javasolta, hogy a falu ne mondjon le az
ezekből származó bevételről, ellenkező esetben
legyen a szentkirályiak részére a sportolási lehe
tőségek igénybevétele is ingyenes. Véleménye
szerint ez így igazságos. Végül Jánosy Jenő a
településen tartózkodó külföldi vendégmunkások
létszámának csökkentése érdekében kért hathatós
intézkedéseket, különösen a jelentős szemétkép
ződésre és a jelenleg egyetlen élelmiszerbolt
megközelíthetőségére tekintettel.
A polgármester válaszában elmondta, hogy a
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban a Szol
gáltatótól - Hírös Hulladék Kft. - részletes tájé
koztatót fog kapni minden ingatlantulajdonos. A
belvízvédekezésről annyit, hogy az önkormány
zat maga végezte a védekezési feladatokat, meg
mentve ezzel több tanyát a még nagyobb bajtól,
mivel a Vízgazdálkodási Társulatnak akkor már
sokkal nagyobb bajban lévő településeken kel
lett helytállnia. Január végéig az e célra fordított
öszszeg közel 2 millió forintba került, ebben a
februári számla még nincs benne. A Vízügyi Igaz
gatóság ígéretet tett arra, hogy egyelőre 500 ezer
forint erejéig beszáll a költségek viselésébe. Az
önkormányzat 3,2 ha nagyságú terület erdősítését
tervezi a Szolnoki-úti iskola környékén. Vegyes
fával telepítjük be, állami támogatás igénybevéte
lével. A Birkacsárdával kapcsolatban olyan infor
mációja van, hogy az ingatlan eladásra kerül. A
volt Takarékszövetkezet magántulajdonban van,
arról nincs tudomása, hogy a tulajdonosnak mi
a további célja vele. A mellette lévő ingatlannal
voltak próbálkozások, de nem lett annak sem
végkifejlete. Legutóbb - ez már az idén történt
- elutasításra került a fennmaradási engedély
iránti kérelem, tehát ennek a sorsa is bizonyta
lan. A földkimérések gondja számára is isme
rős, de az egész pusztára kiterjedő földmérésbe
belevágni a költségek miatt szinte lehetetlen, és
mindenekelőtt azt kellene tudni, hogy mekkora
igény van erre. A belterületi utcák burkolásával
kapcsolatban a kérdés az, hogy mikor érünk oda,
hogy arra pénz is jusson, de talán ennél sokkal
fontosabb azoknak a körülményeknek a megszün
tetése, ami miatt összetöredezik az út. 1998-ban
készült az Árpád fejedelem utca lakóutcaként, és
tudjuk nagyon jól, hogy nemcsak kisteherautóval
használják, hanem kamionok is járnak rajta. A
Kossuth Lajos utcára fokozottabb mértékben
ugyanez vonatkozik, a nagygépek által túlságo
san igénybe van véve, holott kikerülhető lenne.
A földutak javításánál is felmerül a kérdés, hogy
milyen forgalom céljára hozzuk rendbe az utakat.
Arra, hogy az ott lakók tudjanak járni rajta sze

mélyautóval munkába, iskolába, vagy arra, hogy
a több száz mázsa trágyával megrakott kocsik
is azon közlekedjenek. A temetői kerékpárúttal
párhuzamos közvilágítás másik oldalra történő
áttelepítéséről volt már szó korábban. Hasonló a
helyzet a kecskeméti úton is, ahol a közvilágítás
bővítése indokolt, mivel a KRESZ szerint belterü
letnek csak odáig számít a terület, ameddig köz
világítás van. Emiatt a helységnévtábla jelenleg
beljebb került az utolsó villanyoszlop alá. Ezekre
a munkákra árajánlatot várunk a Démásztól. Szán
dékaink között szerepel az Ifjúsági lakótelepig
kerékpárút kiépítése, amely elsősorban pályázati
forrás kérdése, de az idei fejlesztési tervek között
nem szerepel.
A tornacsarnokkal kapcsolatos felvetés
kisebb vitát váltott ki a jelenlévők részéről. A pol
gármester elmondta, hogy már egy régóta fennálló
problémáról van szó, melynek megoldását abban
találtuk meg, hogy a két szülői munkaközösségi
bál, illetve a táncos bál alkalmára a teremhaszná
lat ingyenes. Magyarán ezen alkalmakra nincs
fizetési kötelezettsége a bérlőnek, de a közösségi
hozzájárulás lehetősége fennáll az Alapítványba
a tornacsarnok javára megcímkézett adomán
nyal. Ezt a változást nem visszalépésnek tekinti,
hiszen az épület fenntartásának felelősségi köre
változatlanul az egész településünk hatókörében
marad. Hosszabb távon meglátjuk, hogy milyen
hatása lesz számunkra. Szintén vitát váltott ki a
külföldi munkavállalók kérdése is. A polgármes
ter elmondta, hogy a képviselő-testület nem tudja
ezt a dolgot a közhatalom eszközeivel kezelni,
ugyanis sem a rendőrségtől, sem az ÁNTSZtől nem kapunk segítséget. A hatóság ugyanis
magánterületen csak abban az esetben jár el, ha
bűncselekmény, vagy fertőzés történik. Teljesen
magunkra vagyunk utalva. Felvetették néhányan
az idegenforgalmi adó kivetését megoldásként,
ám ennek mértéke is korlátozott, ráadásul így
gyakorlatilag legalizálnánk a zugszállásokat. Azt,
hogy a közösség számos tagjának ez nem jó azt
tudjuk, de a településről a vendégmunkások kitil
tására hatósági eszközök nincsenek addig, amíg
bizonyíthatóan törvénybe ütköző cselekményt
nem tesz valaki. A békés megoldásra véleménye
szerint egyetlen lehetőség van, ha azok a szemé
lyek, akik foglalkoztatják a vendégmunkásokat
egyúttal az elhelyezésükről megfelelő módon
gondoskodnak is. Nem kétséges ugyanis, hogy
Szentkirályon több helyen nyomorúságos körül
mények között laknak román állampolgárok,
illegális bevételhez juttatva néhány ingatlantu
lajdonost.

2011. március
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Sajtos kifli
Hozzávalók: 5 dkg élesztő, 1 mokkáskanál kristálycukor,
3-4 dl langyos tej, 70 dkg finomliszt, 1 dl olaj, 1 tojás
A kenegetéshez: 25 dkg Rama sütőmargarin, 1 evőkanál
só
A lekenéshez: 2 tojás
A tetejére: 15-20 dkg reszelt sajt (füstölt is lehet)
Az élesztőt egy nagyobb pohárba morzsoljuk. A cukrot rászórjuk, a langyos
tejet ráöntjük. Meleg helyen kb. 15 percre félretesszük, hogy az élesztő
fölfuthasson benne.
A lisztet egy nagy tálba szitáljuk, majd a fölfuttatott élesztővel, az olajjal,
a többi langyos tejjel és a tojással inkább lágy, mintsem kemény tésztát
dagasztunk belőle. Nem kell keleszteni, így enyhén lisztezett gyúrólapon
kissé kisodorjuk, és 9 egyenlő részre vágjuk. Egyenként kicsit meggömbölygetjük.
A puha (szobahőmérsékletű) margarint először magában, majd a sóval ízesítve keverjük habosra. Egy tésztacipót vékonyra, kerekre ellapítunk. Sós
margarinnal (nagyjából az egyhatodával) vékonyan megkenjük. Kerekre
nyújtunk egy másik tésztacipót is, szépen a már megkent lapra illesztjük.
Margarinnal ezt is megkenjük, majd a harmadik kerekre nyújtott tésztát
ráfektetjük.
Ezután 8-16 cikkre vágjuk, mint egy tortát, attól függően, mekkora kifliket
szeretnénk. Egyenként a csúcsuk felé minél több csavarással föltekerjük,
majd tepsibe rakjuk, amit ezúttal nem kell kikenni. Ugyanígy, hármasával
rétegezve a tésztákat elkészítjük a többi kiflit is.
Felvert tojással lekenjük, reszelt sajttal meghintjük. Előmelegített sütőben,
a közepesnél nagyobb lánggal (200 C, légkeveréses sütõben 180 C) 15-20
percig sütjük, a nagyságától függően. Amikor kész, a tepsiben hagyjuk
még egy ideig, hogy a kisült zsiradékot magába szívhassa, így még puhább
lesz.
Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

Csillagász szakkör Szentkirályon
a művelődési házban
Szemléletes előadásokkal és távcsöves bemutatóval szeretném
a csillagászat alapjait megismertetni minden érdeklődővel.
Márciusi időpontok:
11-én pénteken, este 5 órától (Csillagok)
25-én pénteken este 5 órától. (Mély ég)
Áprilisi időpontok:
8-án pénteken este 6 órától (Kettősök)
22-én pénteken este 6 órától (Változók)
Várok minden érdeklődőt !
Szakáll Norbert

Emlékezés
Id. Gömöri Balázs
halálának 6. évfordulójára

Id. Gömöri Balázsné
Vári Etelka

Hat éve már, hogy
Közülünk elmentél,
Egy szót sem szólva
A más világra költöztél.
Fáj a szívünknek
Csendes távozásod,
De mi még élünk,
Őrizzük az álmod.

Bármennyire múlnak is a napok,
Mi akkor is nagyon szeretünk
Téged.
Emléked soha el nem halványul,
Lelkünkben velünk vagy,
És nagyon hiányzol.
Szerető fiatok, menyetek,
és három unokátok

11. oldal

Február időjárása
Mintha január ismétlődött volna. Hideggel, borult, erősen
párás idővel indult a hónap. Reggelenként -7-8 C fokot mutattak a
hőmérők. A Holdújulással megjött a részbeni enyhülés, átlag körüli
hőmérséklettel. A nevezetes névnapok /Julianna, Zsuzsanna/ nem
hozták a várt pacsirtaszót, igaz, hogy a hőmérséklet csökkenőben
volt, de az is lehet, hogy elfogytak kedvenc madaraink. A hőmérséklet a hónap utolsó napjaiban éjjel -5-8C fokra süllyedt, nappal
is alig emelkedett 0C fok fölé. Az idei tél leghavasabb napjai 24-e
után voltak, ekkor összefüggő, 10-15 cm hótakaró alakult ki, amit
az erősödő napsugárzás naponta vékonyított. Szerencsére a hónap
csapadékszegény volt, így tovább csökkent a belvizes területek
nagysága. Egy kis összehasonlítás a 11 évvel ezelőtti árvizes évvel
csapadék szempontjából. Akkor több víz halmozódott fel, nyilván
a novemberi és decemberi sok csapadék miatt. Tovább tartott a
levezetése is, hiszen keresni kellett a víz útját, az idén már ebben
rutinosabb megoldások születtek.
Csapadék
1999. évben
2010. évben sokévi átlag
Szeptember:
33,6 mm,		
162,0 mm
34 mm
Október:		
17,1 mm,
34,6 mm		
34 mm
November:
110,7 mm,
50,7 mm		
52 mm
December:
115,4 mm,
101,6 mm
46 mm
		
2000. évben
Január:		
4,6 mm		
19,0 mm
30 mm
Február:		
33,8 mm		
9,5 mm
32 mm
Összesen:		
315,2 mm
377,4
mm
228 mm
A számok magukért "beszélnek". Térségünk rendkívül érzékeny
a csapadékra, hiszen a "helyén" marad, itt használjuk fel, az esetleges többlettel gyűlik meg a bajunk.
2011. februári csapadék: 15-én 1,3 mm, 24-én 6,6 mm, 25-én
1,6 mm,
Összesen: 9,5 mm. A nyugvó talajvízszint március 1-én: 125
cm-re volt a talajszinttől. Érdekes, hogy a 6 m-es mérőkúttól alig pár
méterre levő "minta" gödörben 30 cm volt a csökkenés. Jelentősen
megindult az apadás a pincékben is. Vecsei.

Anyakönyvi hírek
Született:
Panda Tamara 2011. 02. 16.
anyja neve: Ambrus Anikó
Vecsei Máté 2011. 02. 24.
anyja neve: Marton Tünde

HIRDETÉSEK
Eladó egy 160 cm hosszú tálaló szekrény, egy 120 cm
hosszú vitrines barna színű szekrény, valamint kölesszalma és somkóró bála.
Érdeklődni: 76/728-943, 70/379-0770, 70/277-3332
telefonszámokon.
Eladó 12 q VT1 Desire vetőburgonya.
Érdeklődni: 30/547-7667
Szentkirályon, és a szomszédos településeken, szántót,
kaszálót, legelőt bérelnék, illetve vásárolnék. Ajánlatokat
a 06 20 9424 219 telefonra lehet tenni.

Ön is jelezheti
a közvilágítási hibát
A DÉMÁSZ Ügyfélszolgálatát bárki hívhatja. Ha közvilágítási hibát észlel, hívja a 0640/822-000 telefonszámot!
Köszönjük!

Lobogózzuk fel
a falunkat!
60x40-es nemzeti
zászló még kapható
a Polgármesteri
Hivatalban
Kiss Józsefnénál
200.- Ft/db áron."

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.

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!

Gitároktatás és basszusgitároktatás
kezdőknek, haladóknak, továbbá régi,
nagy VHS és MiniDV
videókazetták DVD-re írását vállalom.
Szentkirály, Balázs Róbert, 70/335-2365

Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
		
Kovács Péter 30/349-2944
* Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás
* Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás
* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás
* Technikai biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás
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