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Október6-ánazAradiVértanúkra
emlékezünk

Koszorúzásokkal, ünnepi rendezvényekkel emlékezik a Földkerekség
mindenolyanlakója,akikicsitismagyarnak érzi magát. A Magyar Kormány2001-benNemzetiGyásznappá
nyilvánítottaoktóber6-át.
Az1848-asmagyarszabadságharc
nemzetközibeavatkozássaltörténõle-

veréseután,aBécsiudvarrendcsinálásszándékávalegy"hiénát"szabadított a szabadságáért küzdõ magyar
népre. Haynau igyekezett megfelelni
azelvárásoknak.Aszabadságvágyelfojtása érdekében 1849. október 6-án
Aradon kivégeztette a szabadságért
küzdõhadseregektábornokait.Budán
pedigugyanezenanaponfõbelövette
gróf Batthyány Lajost, Magyarország
elsõalkotmányosminiszterelnökét.A
jelenlegikutatásokeredményeszerint
akivégzettekszámajóvalfelülmúltaa
százat.AképenZalaGyörgyalkotása
az Aradi Szabadság szobor látható,
melyet az Aradi Vértanúk emlékére
1890-benavattakfel.
-szerk-

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
NOSZTALGIA
BÁL LESZ
SZENTKIRÁLYON
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN,
2012. NOVEMBER 17-ÉN
19 ÓRAI KEZDETTEL.
A NOMÁD ZENEKAR
HANGULATOS ZENÉJÉRE
TÁNCOLHATNAK,
MULATHATNAK A VENDÉGEK.
JELENTKEZNI, ÉS ÉRDEKLÕDNI
LEHET NOVEMBER 14-IG
GERGELYNÉ MARIKÁNÁL
SZEMÉLYESEN,
VAGY A 06 70 452 3850-ES
TELEFONSZÁMON.
TOMBOLA, BÜFÉ

A Szentkirályi Általános Iskola október 23-i ünnepségét

MINDENKIT,
SZERETETTEL VÁRUNK

2012.október19-én,pénteken11órakortartja
amûvelõdésiházban.

ATARTALOMBÓL

Emlékmûsoraz1956-osforradalomtiszteletére:

"Osztályvigyázz!"
címmel.
Elõtte10.30órakorkoszorúthelyezünkelhõsi
emlékmûvünknél,ahõsökemlékére,tiszteletére.
Az ünnepi mûsort elõadják a 7. osztály diákjai.
Felkészítõ tanár: Gyimesi Réka, Katzné Almási Zsuzsanna
Rendezvényünkre szeretettel várunk mindenkit!
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Aképviselõ-testületszeptember23-aiüléséntörtént
A képviselõ-testület szeptember 27-én
tartottasoronkövetkezõülését.Anapirendekközöttszerepeltáramvásárlásiajánlat,
önkormányzati lakás bérbeadása, tájékoztatóaKecskemétésTérségeTöbbcélúTársulás2012.I.félévimûködésérõl,tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási-pénzügyihelyzetérõl,elõterjesztésKazánprogram2012.pályázatilehetõségrõl,temetkezésiszolgáltatásról.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Azülésmegnyitásautánapolgármester arról tájékoztatott, hogy az EDFDÉMÁSZ Nyrt. ajánlatot juttatott el a
Templom utcai telkek és a jelzõlámpa fogyasztásihelyekáramdíjárajövõévvégéig
szóló idõtartamra 20,30 Ft/kWh díjért. A
képviselõtagok az ajánlatot egyhangúlag
elfogadták.
Tájékoztatott arról is, hogy az Alkotmányu.4.számalattiönkormányzatilakás
eddigibérlõjekérteabérletiviszonyfolyó
év augusztus 31. napjával történõ megszüntetését.Alakásbérletijogárakérelmet
nyújtottbePalatinusnéNémethÉvapedagógus,akiférjévelésféléveskislányávalél
aFecskeházegyikemeletilakásában.Szeretnénekkertesházbaköltözni,deegyelõre nincsenek abban az anyagi helyzetben,
hogyépíthetnének.Szándékuk,hogyami
falunkbantelepedjenekle,ésalakásbérleti lehetõség az erre való felkészülésben
volnafontosszámukra.Javasoltarészükre
a lakás határozott idõre történõ bérbeadását 2012. október 1-tõl 2015. szeptember
30-ig. A javaslatot a képviselõtagok egyhangúlagelfogadták.
Aharmadiknapirendipontkeretébena
polgármester beszámolt a Kecskemét és
TérségeTöbbcélúTársulás 2012. I. félévi
tevékenységérõl(szociálisalapellátás,közoktatás,pedagógiaiszakszolgálat,belsõellenõrzésifeladatok,amozgókönyvtárifeladatok, kistérségi szintû turizmusfejlesztésrõl,idegenforgalom).Értékelteakistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztése érdekében a helyi önkormányzatok,azokterületfejlesztésitársulásaiésa
kistérség területén mûködõ gazdasági és
társadalmiszervezetekfejlesztésielképzeléseiösszehangolásánakérdekébenvégzett
tevékenységet. Ismertette a kistérségben
kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatásiválsághelyzetekkezeléseérdekében tett intézkedéseket, valamint beszámolt a kistérségi hazai és nemzetközi
együttmûködésekben való részvételrõl.
Összegezve elmondható, hogy a Társulás
elláttaakistérségiszintûfeladat-éshatáskörök gyakorlásával, a közszolgáltatások

elõkészítésével,szervezésével,koordinálásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Végezetül megköszönte Kutasi Ferenctelepülésfejlesztõmunkájátúgyahelyettesítés,mintaKistérségiIrodakeretein
belül.
Aképviselõ-testületatájékoztatótegyhangúlagjóváhagyta.
EztkövetõenazönkormányzatI.félévi
gazdálkodási-pénzügyihelyzetekerültnapirendre.Apolgármesterelõterjesztésében
elmondta,hogyaköltségvetésibevételeink
és kiadásaink idõarányosan teljesültek. A
mainaponazönkormányzatazAlapítvány
feléfennálló19.120ezerforintostartozásból10.120ezerforintotvisszafizetett.Pályázat útján elkészült a helyi piac, a központi park, földútkarbantartó munkagépeket vásároltunk, megtörtént a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése és az önkormányzati erdõtelepítés.Az említett pályázataink utófinanszírozásúak, állami támogatástmégnemkaptunk,ígyebbõlvárhatómégazidénbevétel,melybõlazAlapítványfelémégfennállótartozásvisszafizetésrekerülhet.Azadóbevételeinkteljesülése45%-os.
A képviselõ-testület a tájékoztatást
egyhangúlagelfogadta.
Az ötödik napirendi pont keretében a
polgármesterbeszámoltarról,hogymégév
elején történt egy felmérés a BM részérõl
azönkormányzatihivatalokésoktatásiintézményekre kiterjedõen biomassza kazán
telepítésének lehetõségérõl. Mivel akkor
aziskoláramárbenyújtottukakazánvásárlásra az igényünket, így a Hivatal és az
Óvodaadataitadtukmeg.
Anapokbankaptunkegypályázatifelhívást,amiazelmaradottságukmiattkedvezményezett kistérségekben folyó Start
munkaprogramkiterjesztésévelatársadalmilagelmaradottkörbenlévõtelepülésekre is lehetõvé teszi a kazánprogramot. A
pályázat benyújtásának határideje szeptember26-avolt.Apályázatotösszeállítottukésbenyújtottuk,ámaHivatalhelyetta
MûvelõdésiHázfûtésétszerepeltetvemég
az Óvoda mellett. Várhatóan a támogatás
összegének megismerése után lehetõségünk lesz még dönteni arról, hogy vállaljuk-e a lebonyolítást, ami nemcsak a
kazán(ok) beszerzésére és beszerelésére
szól, hanem egy éven keresztül két személy közfoglalkoztatás keretében történõ
foglalkoztatására is, közvetlenül a biomassza elõállítását és a kazán fûtését végezve.Továbbifeltételekmég,hogykizárólag önkormányzati ingatlanban valósulhatmeg,ésakazánokatmagyarországitulajdonban lévõ gyártóktól vásárolhatjuk

meg.AMûvelõdésiHázpincéjébenkétkazán elfér, ahonnan az Óvoda, Mûvelõdési
Ház,FaluházésazEgészségházisfûthetõ
lenne.100kW-oskazánkerülnebeállításra,mintaziskolánál.Akazánésaszerelvényezésköltségebruttó7,3millióforint,
akétfõalkalmazásadurván2millióforint
plusz 100 ezer forint a kis értékû tárgyi
eszköz, munkaruha.A pályázat 100 %-os
támogatottságú. Számításaink szerint, ha
csak vásárolt faaprítékkal tüzelünk, akkor
is1/3-adaleszafûtésiköltségünkazelõzõ
évekhezviszonyítva.
Aképviselõ-testületegyetértésseltudomásulvetteapályázatbenyújtását.
Az "Egyebek" napirendi pont keretébenapolgármesterazalábbiakróltájékoztatott:
A Himalája Blue Kft. Lakiteleken és
nálunkvégeztemetkezésiközszolgáltatást.
Lakitelekenaszolgáltatásiszerzõdésükév
végével lejár, ezért Lakitelek önkormányzatamegpályáztattaaszolgáltatástötéves
idõtartamra. Ennek elbírálásától függ a
Szentkirályon végzett tevékenységük is,
hiszenanálunkelõfordulókisszámútemetésnemtudjaeltartaniavállalkozást.Apályázatbenyújtásánakhatáridejeoktóber1.,
elbírálásakövetkezõtestületiülésen.
A gréderhez alkatrészek beszerzésére
nyílt lehetõség. Kiderült, hogy Zalában
vanegyugyanilyengréder,melyetszétszereltatulajdonosa,ésalkatrészkéntértékesíti.Vanegykomplettmotor,komplettváltó,beleértveaterepváltótis,fülke,rövidés
hosszúféltengely,hidraulikaszivattyú.Az
áraösszesen500ezerforint.Ezzelhosszú
idõre be tudnánk biztosítani az alkatrész
utánpótlást.
A képviselõ-testület egyhangúlag
egyetértettazalkatrészekmegvásárlásával.
KutasiFerenctelepülésfejlesztõfelvetette,hogyazelmúlt12évalattsokfélepályázatot készített, de annak érdekében,
hogy vállalkozások települjenek Szentkirályra,gyakorlatilagazönkormányzatnem
tett semmit. Két konkrét igényre emlékszik,hogyüzemetszerettekvolnaidetelepíteni.Mostvanegyújabbigény,gépipari
cég, amely szelepeket, golyóscsapokat
gyárt. Bõvíteni szeretnék a tevékenységüket,olyanterületetkeresnek,aholfellehet
építeni egy 7,5 méter párkánymagasságú
és60méterhosszúépületet,amelyetkamionokkal körbe lehet járni. Ilyen önkormányzati tulajdonú területünk nincs, de
magántulajdonbanlévõerrealkalmasterületekvannak,amelyekvásárlássalvagyterületcserévelkerülhetnénekönkormányzatitulajdonba.
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Vitairatamagyarvidékjövõjérõl
A helyi közösségek önrendelkezésének
helyreállítása Magyarországon csak kivételes
történelmipillanatokbanésakkoriscsakátmenetilegkerültapolitikanapirendjére:1945-ben,
1956-banés1990-ben.Amegszilárdulóújhatalomazutánmindenesetbensietettvisszatérnia
kelet-európai típusú "modernizáció" kitaposott
útjára.Ennekazútnakfõbbvonásai:
- a közigazgatás és a közszolgáltatások
központosítása a költséghatékonyság és ésszerûségnevében,
-afejlesztésiforrásokkoncentráltfelhasználásanagyléptékûéslátványosberuházásokra,
amitöbbnyireahelyiközösségekmegfosztását
jelentieforrásoktól,
-végeredménybentehátavárosiasésavidékies területek közötti életminõség-különbségekeltüntetésehelyettazoknövelése.
A falvak fokozatosan elnéptelenednek. A
megélhetéselemifeltételeinekelvesztése,valamint a falusi iskolák bezárása az ezredforduló
utánamunkaképesfiatalnépességésagyermekes családok tömeges elvándorlását, a falvak
társadalmánakrohamosöregedéséteredményezi.Azeladott-leépülthazaiiparazonbantöbbé
márnemteszilehetõvé,hogyafalun"felesleges" népesség a városokban találjon munkát
magának.Mivelafalvaknagytöbbségébense
földmûvelési-gazdálkodási lehetõség, se más
munkaalkalom, se hozzáértés, sem hitel nem
kapható,anépességpedigennekkövetkeztében
isgyérül,öregszikésszegényedik,akormányzat következetesen jár el, amikor csökkenteni
igyekszik e "jövõtlen" településformára fordítottkiadásait.
Azalábbiakbanennekakártékonypolitikánakazelutasításamellettfogunkérvelni.
1.Avidékitelepüléseksúlyosgazdaságitársadalmi eróziója. A népességet egyre inkább koncentráló településszerkezet súlyos
ökológiaikárokatokoz,növeliakülönbözõellátórendszerek költségeit, miközben országszerte számos kiépült infrastruktúra marad kihasználatlanul.
2. Munkanélküliség. A megélhetési lehetõséget alig, vagy nem kínáló falvak lakóinak
többénincshovámenniük,hacsaknemkülföldre.Az utóbbi lehetõséggel élõ fiatal népesség
távozása azonban felgyorsítja a magyar társadalom elöregedésének katasztrofális mértékét,
éstaníttatásukköltségeiskárbavész.
3.Amezõgazdaság,amezõgazdaságotellátó, valamint annak termékeit feldolgozó
iparegységesrendszerbentörténõfejlesztése
jelenleg az egyetlen kitörési pont a magyar
gazdaságszámára!
a)Ezenaterületenlehetaránylagalegkisebb fajlagos tõkeigénnyel új munkahelyeket
teremteni.
b)Akedvezõtermészetiadottságokbanrejlõversenyelõnyökkiaknázásaebbenazágazatbanígéralegtöbbet.
c)Amígjóminõségûhazaitermékhelyett
ételt, italt, ruhanemût, szerszámot, bútort stb.
más országoktól vásárolunk, esetleg éppen a
magyar alapanyagból készült feldolgozott termékértfizetünknekikborsosárat,addigelszegényedésünkmegállíthatatlan.
d)Haezagazdaságpolitikaifordulatvégbemegy,amezõgazdaság,továbbáazarraépü-

lõ ipari, szolgáltató és egyéb tevékenységek
munkaerõigénye illetve jövedelemtermelõ képességemegnövekszik,ésazígyhelybenmaradó jövedelem fog élénkítõ hatást gyakorolni a
hazaigazdaságvalamennyiágazatára.Fordított
sorrendbenafellendülésnemmehetvégbe.
4.Atermõföldésazélelmiszergazdasága
következõévtizedekbenfelértékelõdik. Ezen
belülelsõsorbanamezõgazdaságésazélelmiszer önrendelkezés válik világszerte stratégiai
kérdéssé. A magyar mezõgazdaság számára
ezekaváltozásokkomolylehetõségeketistartogatnak.Azok,akikmaezerholdszámravásárolnakésbérelnektermõföldethazánkban,éppenerreépítikszámításaikat.
Aföldkérdésrendezésenemvárathattovább magára. Ha 2014. május elsejéig nem
születnek meg azok a rendelkezések, amelyek
eurokonform módon biztosítanák, hogy a termõföldahelybengazdálkodómagánszemélyek
tulajdonábanlegyen,akkorannakmeghatározó
része más országok polgárainak kezére jut.A
mostanikormánytazerreakihívásraadottválasz szerint fogja megítélni az utókor. Az új
földforgalmi törvény tervezete nem meríti ki
azokatajogilehetõségeket,melyekkelmegakadályozható más tagországok polgárainak földbirtokszerzése.
5.Ahelyitermészetiforrásokfenntartható
(azazmegújulóképességüketnemveszélyeztetõ) használata más területeken is jelentõs gazdaságielõnyökkeljárna.
6. Ahhoz,hogyegysikeresvidékfejlesztés
kínálkozólehetõségeitmegragadhassuk,falvainkat mindenekelõtt a huszonegyedik század
embereszámáravonzólakóhellyékelltennünk.
Európanyugatifelénafalusiéletformanemjelent lemondást az urbanizáció áldásairól. Nálunkigen.
7.Iskolarendszer.Azelmúltévtizedbena
falusiáltalánosiskolákfelszámolásaaziskoláskorúnépességfogyatkozásátjelentõsenmeghaladóméreteketöltött.Azalapnormatívafolytonoscsökkentéseésatársulással,összevonással
járótámogatásnöveléseodavezetett,hogyvégülmárkétszerannyitámogatásjutottegy-egy
tanuló után azoknak a településeknek, ahol a
gyerekekreggelentenemaziskolába,hanema
buszmegállóba igyekeztek. A köznevelési törvénytervezetébõlkiderült,hogyazújkormány
semkívánletérnierrõlazútról:azönállóáltalános iskola létét évfolyamonként két-két osztály indításához kötötték volna. Ez a törvény
szövegébõl végül kimaradt szabály jelzi, milyensorsotszánnakazállamikézbekerülõintézményeknek.Azönkormányzatokebbeezentúlnemszólhatnakbele,hatáskörükaziskolaépület"üzemeltetésére"korlátozódik.
8.Acigánykérdés kétévtizedalattavidék
egyiklegsúlyosabbproblémájalett.Alakosság
pedigszintemenekülazokbólafalvakbólésfalusi iskolákból, ahol a cigányság részaránya
gyorsannövekszik.
a)Meggyõzõdésünk,hogyazáldatlanállapotokértelsõsorbannemacigányság,hanema
hazaitársadalompolitikafelelõs.
b)Ezazonbanmitsemváltoztatazon,hogy
a kétségbeejtõ helyzetére nyílt erõszakkal, a
magán-ésköztulajdonfosztogatásávalválaszolódeviánskisebbségviselkedésetûrhetetlenfe-

(kivonatoltváltozat)
nyegetéstjelentcigányésmagyarhonfitársaink
számáraegyaránt.
c) Továbblépés csak akkor képzelhetõ el,
ha a kormányzat teret enged a sikeres helyi
megoldásoknak, és politikai programmá emeli
ezekalapvetõéskézenfekvõtanulságait,azaz:
ca)mindenlehetségeseszközzeltámogatja
a tanulás és tisztességes boldogulás útján járó
cigánycsaládokat,éserõsítiazáltalukképviselt
életvezetésimintákvonzerejét,
cb) csakis olyan fejlesztéseket támogat a
gazdaságban, amelyek munkához és megélhetéshezjuttatjákafalusimunkanélkülieket,
cc)adeviánsviselkedésseljárókockázatot
pedig vállalhatatlanná teszi - ugyanis oktalanság változást remélni mindaddig, amíg nem a
tisztességtelen, hanem a tisztességes megélhetésútjátzárjukelazínségetszenvedõkelõl.
9. A fejlesztési források célszerûtlen elosztásaésfelhasználásaavidékfejlesztéslegkönnyebben orvosolható problémája. Ehhez
csupánapolitikaiakarathiányzik.Ahazánkban
alkalmazottpályázatirendszerkezdettõlfogva
álságos,akorrupcióésazéletvalamennyiterületétbénítóbürokráciamelegágya.
a)Túlközpontosítás:A közpénzek elosztásánakrendjehûtükörképeafelülrõllefelévezéreltpolitizálásnak,amiahelyihatalmatformálissáteszi,éskiüresítiahelyiközéletet.
b) Kollektív felelõtlenség: A pályázati
rendszerméltányosságátcsakazbiztosítaná,ha
adöntéshozókisversenyeznének,azazteljesítményükmérhetõvéválna.
c) Bürokrácia: a tartalmi szempontokkal
szemben eluralkodtak a formális számonkérés
szempontjai,melyekapályázatkészítéstéskülönösen a kifizetés-elszámolás folyamatát beláthatatlanvesszõfutássáteszikapályázókszámára.
d)Megalománia:Adrágaberuházásokeleve elõnyt élveznek, és nem kerülhet sor a fejlesztési források szétterítésére minél több pályázóközött.
e) Rejtett hiánygazdaság: az önkormányzatokvalójábankötelezõközszolgáltatásaikfedezetéértpályáznak.Rejtvemaradatény,hogy
azállamnemteszelegettörvényeskötelezettségének.
f) Fokozódó tehetetlenség az önfenntartás
terén: a fentiek miatt alakult ki és erõsödik a
képzetatelepülésiközösségekben,hogyállami
és/vagy uniós támogatás nélkül nem képesek
fennmaradni.
g)A valóság torzításának igénye: a pályázónak gyakran azt kell bebizonyítania, hogy a
kitûzött,olykoréletidegenpályázatikövetelményeknekakaréstudmegfelelnimiközbenelemi
érdekeinkábbaz,hogyazelnyertösszegetfontosabb feladatokra, esetleg a puszta mûködés
biztosításárafordítsa.
h)Aközpénzekillegitimelosztása:Aténylegespolitikaiésgazdaságihatalomegyikelsõrendûcéljaapályázatipénzekelosztásánakbefolyásolása, az erre épülõ szürkegazdaságban
valókamatoztatása.
10. Közigazgatási reform. A fenntartható
fejlõdést szolgáló életképes kezdeményezések
motorjarendszerintahelyiönkormányzat.Afalusitársadalomérdekeinekképviseletét,avidék
felemelkedésétezértelsõsorbanahelyidemok-
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ráciaintézményeinekmegerõsítésétõlvárjuk.A
mostzajlóközigazgatásireformezzelellentétes
iránybamutat.Nemcsakademokráciasérülezáltal:aközvetlenülérintettközösségekrészérõl
ellenõrizhetetlen döntéshozatal életidegen, bürokratikus, végeredményben rosszabb hatásfokúésköltségesebbmûködésteredményez.Ajárás mint közigazgatási egység a kistérségek
rendszerénekmegszilárdulásáteredményezhette volna, amennyiben megõrzi, illetve továbbfejleszti azoknak meglehetõsen ellentmondá-

sos, de elvben legalább szubszidiáris jellegét.
Ehelyett a kormányzat helyi képviseletét lesz
hivatottellátni:azállamajárásirendszerkiépítésévelúgymond"földetér",ámfélõ,hogyelépéséveleltapossaahelyiközösségekönrendelkezését.
Javaslataink elsõsorban nem a falvaknak
juttatotttámogatásoknövelésétszorgalmazzák,
hanemazoknakamesterségesakadályoknakaz
elhárítását, amelyek 1990 óta akadályozzák a
vidékkisvárosi,falusi,tanyaitársadalmátnem-

zetmegtartó szerepének betöltésében! Állítjuk,
hogynemfalvainkésnemazagrikultúraveszítetteellétjogosultságátaváltozóvilágban,hanemazelmúltkétévtizedbenvitt,smaisérvényes fejlesztési politika, amely súlyos károkat
okozottMagyarországon.
2012októbere
MagyarFaluszövetség
(Ateljesszövegelérhetõ:http://www.faluszovetseg.hu/portal/content/view/42/48/

OkulásulSzentkirálynak
részletekegyPestmegyeitelepülésenvégzettfelmérésösszefoglalójából
"Agyarapodásvágy,azanyagiasszemléletmindigjellemzõvoltatelepülésreésennek a rendszerváltozás újabb lendületet
adott.A pénzszerzésre, kizárólag az egyéni
boldogulásrakoncentrálómagatartástöbbek
között a helyi ügyek és érdekek iránti közönybenismegnyilvánul.
Alakosokközöttsokanvannakolyanok,
akik céljaikban, életvitelükben, erkölcsi elvárásaikban lokálpatriótának tartják magukat, azonban a mindennapos gyakorlatban,
azújlehetõségekcsábításában,aközösségért
érzettfelelõsmagatartástfelülírjaazegyéni
érdek. Sokakban a pénzszerzés szenvedélye
nélkülözmindenfélebelátást,jövõértfelelõs
magatartást, törvényi kötelezettséget, adófizetésimorált.
A gondot a Romániából érkezõ alkalmi
munkásokjelentik,akikacsaládjukat,rokonaikat is idehozzák, és a településen szükséglakásokban,esetenkéntembertelenkörülményekközöttlaknak,feketéndolgoznak,és
innen járnak el más településekre munkát
vállalni,többnyireillegálisan.
Mindenbizonnyalazõszámlájukraisírható
aromlóközbiztonságésahelyilakosságidegen-ellenességénekfelerõsödése.Ezerodálja
ahelyitársadalmat,éselõsegíthetialakosság
egyes rétegeinek elköltözését. Lassanként a
falunap,aszüretibálisellaposodik,arengetegrosszkülsejûidegenjelenlétemiattnyomasztónaktartjákahangulatot,ezértinkább
elsemmennekezekreazalkalmakra.
Az aggasztóvá váló folyamat megítélése
nem egységes. Nagyobb arányban vannak
azok,akiketaggodalommaltöltelavendégmunkásinvázió,kisebbazarányaaromániai
vendégmunkásokjelenlétébenérdekeltlakosoknak,akikaszállásadókbólésazalacsony
bért fizetõ munkaadókból állnak. Õk kevesebbenvannak,deahelyzetsúlyos,afalulakóinak megosztottsága az egymással szembeniellenérdekeltségbeniserrehívjafelafigyelmet.
Falu szintû összefogás kellene a probléma
kezelésére,ámeztnéhányanmégnemlátják
be.A folyamat megállítása, és a közbiztonság helyreállítása nem külsõ tényezõktõl
függ,hanemahelyiekdöntésétõl!
Hamaradaközösügyekirántipasszivitásés
a közöny, a törvények megkerülése, az önkontrollhiánya,azalábbihelyzetvárható:

• afalulakóinakképzettebb,igényesebbrétegeelköltözik,vagytörekednifogerre
• anépességugyannemcsökkenjelentõsen,
dealakosságösszetételeképzettség,iskolázottságtekintetébenmegváltozik
• aziskolázatlan,alkalmazkodniésbeilleszkedninemtudó/akaróbevándorlókaránya
növekszik
• azõslakosságnagyrészeelöregszik
• afaluegyesrészeitipikusputrisorráválnak
• atelekárakcsökkennek,azelköltözõkhelyébe - feltételezhetõen - környezetükre
kevésbé igényes emberek, családok költöznek,akikafalutinkábbcsaktartózkodási helynek, maximum lakóhelynek, de
nemotthonuknaktekintik
• az eddig felépült közintézmények nem,
vagyaligmûködnek
• atelepülésképelhanyagolttá,szegényessé
válik.
• abetelepültvendégmunkások,ésmás,hasonló helyzetû és képzettségû beköltözõk
nagy része a településen csak alkalmi
munkáttalál
• ahelyzetaközbiztonságromlásátidézheti
elõ, amely a helyben maradt lakosságot
veszélyeztetiésfokozottóvintézkedésekre
kényszeríti
• aziskolai,óvodaioktatásnemérielcélját
• améghelybenmaradtlakosokigényesebb
részeinkábbmástelepülésrevisziagyerekeitiskolába,óvodába
• az éppen hivatalban lévõ önkormányzat
részbenazelöregedettlakosság,részbena
megnövekedett munkanélküliek aránya
miattkénytelenleszlényegesentöbbpénzt
fordítaniszociáliscélokraésaközbiztonságra
• avendégmunkásokegyjobbéletreményében hagyták el szülõföldjüket, de megélhetésükittisbizonytalan,amimelegágya
abûnözésnek
• a nem megfelelõ higiéniás körülmények
járványokterjedésétiselõsegíthetik
• a vendégmunkások ugyanúgy felelõsek a
törvények megszegéséért mint a szállásésmunkaadóik
Afentiekbenvázoltjövõképugyanszélsõséges,derealitássáválhat,hanemrendezõdik, mérséklõdik az a folyamat, amely a
külföldi vendégmunkások elszállásolásával

ésfoglalkoztatásávalindultmeg.Vannakerre példák nem csak hazai, de európai viszonylatbanis.Azilyentelepülésekvalamikorsajátosarculatú,jólmûködõfalvakvoltak, de ez már a múlté, mára egyértelmûen
látszanakahanyatlásjelei.
Semahazai,sempedigazEurópaiUnió
jogirendszerenemengedimegaszemélyek
szabadmozgásánakmegtiltását,viszontafekete munkavállalást egyértelmûen tiltja hazánkbanisésazEU-banis.
Ezzel a helyi társadalomnak is vannak feladatai:felderíteniafeketemunkavállalókat,
egészségügyi és higiénés szempontokból
korlátozniaszállásadókat,rendõrségiéspolgárõrségieszközökkelmegfékezniabûnözõket.
Javaslatok
• felkellhívniaszállásadókfigyelmétarra,
hogy bérbeadásból keletkezõ jövedelem
után nem csak az önkormányzatnak kell
idegenforgalmi adót fizetni, hanem a bevételutánaNAV-nakisszemélyijövedelemadóvaltartoznak
• felkellhívniamunkaadókfigyelmétarra,
hogyabenemjelentettfoglalkoztatástörvénybe ütközõ, az NAV bírságot vonhat
magaután
• az ÁNTSZ és a NAV számára benyújtott
közérdekû bejelentéseknek lakossági aláírásokkalkellnyomatékotadni
• azaláírásokattartalmazóívet,amelybena
falulakóiazemberhezméltatlanlakáskörülmények felszámolását kérik, be kell
mutatniaszállásadóknakésahelyimunkaadóiknak
• ezt az akciót idõrõl-idõre meg kell ismételni és tudatosítani kell a lakosságban,
hogy a kialakult helyzetért a szállásadók,
ésavendégmunkásokattöbbnyireillegálisanalkalmazómunkaadókokolhatók.
Azaláírásgyûjtésnek,mintakciónakmárönmagábanisvanközösségalakítóereje.
Naivitáslenneabbanbízni,hogymorálisérvek az egyéni érdekek fölé emelkedhetnek.
De a közösségi nyomásgyakorlásnak nagyobbazereje,atelepüléslakóinakszándéka így talán nem lenne hatástalan azokra,
akikelõidézõiakialakultállapotoknak."
Összeválogatta:KovácsnéLázárIlona
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GARABONCIÁS DIÁK
"Mert nem tanulunk görögül…"

Bizony,akinemismeriaBibliát,azisismeria
nincssemmiújaNapalattkifejezést,amelyszállóigévélettazószövetségbeliPrédikátorkönyvébõl.
Persze,amai"rohanónak"nevezettvilágunk-ami
egyébként szintén régi kifejezés, hiszen az utóbbi
ötszázévbenalegtöbbkorszakhazánkbanrohanónaktartottaönmagát-,melyethajlamosakvagyunk
felszínesnekéscsakamánakélõnektartani,tagadja ezt, szinte mindent még sohanem volt újnak
(NEW!)nevez.Megjegyzés:szintemindeneddigi
korszakot az utóbbi ötszáz évben felszínesnek és
csakamainapnakélõnektartottakabenneélõk.
Dehogypéldátishozzunkfelanincssemmiúj
aNapalattigazságára,forduljunkismétjóAsbóth
Jánoshoz(1845-1911).Rólaazelõzõkétlapszámbanírtunkvolt,demindiglehetnekújszülöttekés
újolvasók,smertatudásédesanyjánakneveazismétlés,lássukõkelmét.Író,újságíró,néprajzkutató, politikus, Asbóth Lajos honvéd tábornok fia.
Hosszúidõttöltöttkülföldön,sdolgozotttöbbminisztériumbanisakiegyezés,1867után.1887-tõl
1901-ig országgyûlési képviselõ. 1887-ben Bosznia-Hercegovináról írt alapos értekezést, amelyért
AMagyarTudományosAkadémiaatagjaiközéválasztotta. 1895-ben tartott akadémiai székfoglaló
értekezése "Korunk uralkodó eszméirõl" szólt.
1878-banaszépirodalmiregényeaz"Álmokálmodója"látottnapvilágot.
Eregénybõlegymegszívelendõmondatmindencsaládfõnek:"Világrészeketlehetkormányozni
puszta tekintéllyel, ésszel és erõvel. De az aszszonytésagyermeketnem.Ezeknekszeretetkell.
Enélkülfellázadnakvagyelsorvadnak."
ÚjMagyarországcímûkötete1880-banlátott
napvilágot,deegy-kétévvelkorábbiírásaittartalmazza.Tehátjószázharmincévvelkorábbralapozzunkvisszaképzeletünkben.Azelõzõlapszámokban közölt idézetekbõl láthattuk, hogyAsbóth János megállapításai szerint az 1867-es kiegyezés
utánkevesebbminttízévvelamagyarállammeggyengülve,elszegényedveállott,amelynekmeglehetõsokavoltaparttalanliberalizmusakkoriféktelensége. A liberalizmust a filozófusok találmányainak legidétlenebbikének nevezte. Most az Új
MagyarországcímûkötetbõlmostaNemzetimûveltségünkcímûfejezetbelapozzunkbele.Számos

helyenminthategnapfogalmazottgondolatokatolvasnánk.
Kiindulópontjaaz,hogyazantikvilág-azaz
azókorigörögésrómaivilág,annaktudományossága,mûvészete,szabadszelleme-aközépiskolábanfontosoktatásiszempontlenne.
"Mindebbenazotthonosságotcsakaközépiskolában szerezhetjük meg.A fejlõdés amaz éveiben,midõnazéletnekmégnemvoltidejemegrontaniazembert.Mikorszépre,nemesre,nagyrafogékonyabbak vagyunk, mint bármikor. Mikor
mindezmélygyökeretképesmégvernitisztalelkületünkben.Haegyszerbekövetkezettakészebbifjúkor, a vérnek forrongásával, a szenvedélyek
typhusával[=tífusz,ittlázértelembenáll],azelsõ
erõ szomjas élvsóvárgásával; ha majdan utóbb az
élet nehéz küzdelme, a mindennapi kétszerkettõ
négy,aszemélyesérdekekésaközvetlenülbezsebelhetõ haszon ridegsége birtokukba ejtették az
embert:akkoraszép,anagy,anemesirántilelkesedéstmeggyökeresíteninemlehettöbbé."
Elemziegyakkoribanmegjelentértekezéstartalmát,skiderülakkoribanisvoltfelszínesmédiavilág,amelynemazérdemetatudástnézte,hanem
a simulékonyságot: "nálunk az elismerésnek titka
nem a kitûnõség. Hanem a kurizálás. És akinek
meg nem engedi a férfiasság, hogy üres mediocritásoknak [=médiaszemélyiség], mondvacsinált
tekintélyeknek,vagyéppenkésztökfilkóknakhízelegjenésutánajárjon,azcsakközönyt,éshakitûnõtnyújt,méginkábbledorongolást,mintközönyt
várhat."
Hiányoljaamatematikaésagörögnyelverõteljesoktatását,hivatkozvaarra,hogyezekképesek
agondolkodás,azelemzésésazáltalánosításmesterségérehatékonyanmegtanítaniadiákokat.Ehelyettszerinte:
"Valamint iskoláinkban csak magolni, nem
gondolkodni tanítanak, ismeretekkel és nem eszmékkelfoglalkoznak,úgytudósainkiscsakadatokatgyûjtenek,ezeketisritkánaforrásokból;gondolkodni, azaz eszméket produkálni pedig nem
szoktak."Minthacsakmaikritikátolvasnánk.
A következõ sorok is megegyeznek mai állapotunkkal,pedignefeledjük,jó130évvelezelõttretekintünkvissza."Azembereknálunknemtud-

Országoskönyvtárinapok

BimbóImre2.o.
Azoktóber1-tõl7-igtartóországosrendezvényhezahelyikönyvtáriscsatlakozott,
elsõsorban gyermekek számára szervezett
programokkal.A legkisebbek számára most
is a Könyvtár Maci mesélt, Berg Judit MicsodaidõcímûkönyvébõlazEsõcímûtörté-

netet.Afoglalkozáskeretébenatörténethez
kapcsolódóan több hangszer is megszólalt.
Iskolai feladatként pedig illusztrálniuk kellettamesét.A3-4.osztályosokegyjátékos
vetélkedõkeretébenszólásokkalésközmondásokkal ismerkedhettek meg, különbözõ
feladatokon keresztül csoportmunkában.
Délutánonként Mesemorzsák címmel
Internetvalamintkönyveksegítségévelversekhez,mesékhezkapcsolódófeladatokatlehetettmegoldani,illetvekézmûvesfoglakozáskeretében,tobozlevélkéibõlkészültsüni,
bagoly és halacska. Sajnos a nyugdíjasok
számára hirdetett Múltidézõ filmvetítés, és
péntekestéretervezettFelolvasóestérdeklõdéshiányábanelmaradt.
Mesemorzsák könyves részébõl legtöbb
pontot szereztek: Vörös Hajnalka (5.o.);

naktöbbéírni.Nemcsakazoknem,akikegyszerûen "mûvelt emberek", hanem azok sem, akiknek
mindennapi  kenyérkeresete, kötelességteljesítése
folytonos írással jár. Ügyvédek, hivatalnokok,
könyvcsináló tudósok, tanárok. Ez a nemzeti culturahanyatlásánaklegmegdöbbentõbbsymptomája
[=tünete]. Nekem, tizenhárom esztendõ alatt sok
ezerésezeremberirásamentakezemenát,azországmindenrészébõl,mindenfoglalkozásikörbõl,
mindenféle hatóságból és hivatalból. Mindenütt,
vajmigyérkivétellel,ugyanazajelenség,hogyaz
emberek képtelenek fogalmazni, képtelenek azt,
amitmondaniakarnak,szabatosan,gyakranképtelenekcsakérthetõeniskifejezni.…Pedigennekis
csakazazoka,hogyahumaniorákat[=humántudományok, itta gondolkodás képessége] elhanyagoljukéshogyiskolánknemeszméket,hanemcsak
adatokat,nemgondolni,hanemmagolnitanít.Avilágosgondolkodásavilágoskifejezéselsõfeltétele.Akitûnõpéldákbehatótanulmányozásaamásodik."
Amûvészetélvezése,magaamûízlésis,munka, fáradság, tréning eredménye. Erre a nemzetet
csakazésztfegyelmezõoktatásszoktathatja.Deaz
erkölcsiszínvonal,ajellemességisszorosanösszefügg a tudományos mûveltség mértékével. … az
alapos,harmonikusmûveltségnemesít,mertajellem,azerényismûveltség.Eserreamûveltségre
nagyszükségünkvan.Amagyarfajnemességének
köszönhetõ, hogy ha a magyar ember ünnepélyes
formákban, például becsületszóval ígér valamit,
akkor erre meglehetõsen számítani lehet. De tegyükszívünkrekezünket,hogyamagyarszótartás
különbenmeglehetõsenkevesetér,hogyamagyar
embernagyonismegbízhatlanéspedignemannyira mala fidesbõl [=rosszhiszemûségbõl], mint inkább könnyelmûségbõl és hanyagságból, és hogy
legmegbízhatlanabb,havalamitÍrásbanad.Ezhitelünkbe,gazdagodásunkegyikalapfeltételébekerült.Aszellemifegyeleméstrainingésmagasabb
erkölcsnemesítésezenissegítene."
AnincsújdologaNapalattérzéséntúl,érdemeslennearrólgondolkodnunk,miazokaannak,
hogy hazánkban jó 130 éve nagyjából változatlanokaközállapotokésanyomorúságok,változzon
bármikéntisapolitikai-gazdaságirendszer,atechnika… Miért rág még mindig rajtunk a liberalizmus, miért nincs hatékony oktatási rendszerünk,
miértlátszunkmegbízhatatlannak?Akieztmegérti,sokmásösszefüggéstképesleszmegérteni.
Békességveletek!Akõmarad.-bor--

Horváth Rebeka (4.o.); Hajagos Veronika
(5.o.); Szabó Tifani (5.o.); Kovács Renáta
(8.o.).
A Mesemorzsák Internet segítségével
megoldhatófeladataibóllegtöbbpontotszerezték: Szász Péter (5.o.); Vörös Hajnalka
(5.o.);HajagosVeronika(5.o.).
Gratulálokakiemelteknek!
SzutornéMariann

VargaNelli2.o.
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KATOLIKUSÉLET
Szeptember
Éjszaka volt.Az ember a kunyhójábanaludt,mikorhirtelenfénytöltöttebeaszobátésmegjelentIsten.Az
Úraztmondtaneki,hogyelkellvégeznie egy feladatot, és odavezette
egyhatalmassziklához,amiakunyhóvalszemköztvolt.
Az Úr elmagyarázta az embernek,
hogy a hatalmas sziklát teljes erejébõlkelltolnia.Ígyhátazemberezt
tette nap, mint nap. Több éven keresztül reggeltõl estig küszködött a
kõvel,nekifeszültahátával,avállával a nagy szikla hideg felszínének,
ésteljeserejébõlnyomta.Mindenestekimerülveésfájótagokkaltértvissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy
azegésznapjahiábavalóvolt.
Ahogyazemberelbizonytalanodott,
a Sátán elhatározta, hogy színre lép
ésgondolatotültetelazemberagyában,hogy'Hosszúidejenaprólnapra
kínlódszazzalasziklávalésazmégsemmozdultmeg.'Sikerültaztabenyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen és felsült vele. Ez a
gondolat teljesen elbizonytalanította
éselcsüggesztetteõt.
-Miérttörödmagadezért?-kérdezteaSátán.-Feleslegesannyiidõtrászánnod.Csaképpen,hogytoldegy
kicsit,aziseléglesz.
Ezvoltaz,amitazelcsüggedtember
is tervezett, de elhatározta, hogy
elõtte imádságban az Úr elé viszi
ezeketazaklatottgondolatokat.
-Uram-mondta-hosszúidejefáradozom, és keményen szolgállak téged,mindenerõmetlatbavetve,ahogyan kérted. De még mostanra sem
sikerültelérnem,hogyakõakárcsak
egyfélmillimétertismozduljon.Mit
csinálok rosszul? Miért nem tudom
teljesíteniafeladatot?
AzÚrkönyörületesenválaszolt:

- Barátom, én arra kértelek, hogy
szolgálj engem, amit te elfogadtál.
Azt mondtam, az a feladatod, hogy
nyomd azt a követ teljes erõdbõl,
amit meg is cselekedtél. Én egyszer
semmondtamneked,hogyaztelkell
tolnod.Nekedcsakannyivoltadolgod,hogynyomdasziklát.Mostpedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted
azidõdetésazerõdet.Deezigazán
így van? Nézz csak magadra!A karoderõsésizmos,ahátadkigyúrtés
barna,akezedenbõrkeményedésvan
az állandó erõlködéstõl, a lábad
masszívéskeménylett.Azellenállás
megerõsített és most sokkal többre
vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy
nemmozdítottadmegakövet,deén
csak azt kértem, hogy engedelmeskedj és nyomd azt teljes erõdbõl,
hogy gyakorold a hitedet és bízz az
én bölcsességemben. Ezt te meg is
tetted. Most akkor, barátom, elmozdítomakövet.
Sokszor, mikor Isten szavát halljuk,
hajlamosakvagyunkarra,hogyasaját eszünkkel próbáljuk megfejteni,
mitisszeretnetõlünk.Pedigilyenkor
Isten csak engedelmességet akar és
azt, hogy higgyünk Benne. Vagyis
gyakorold a hitet, amely hegyeket
mozdítel,denefelejtsd,hogyIsten
az,akiahegyetelmozdítja.
LázárIstvánné:
Engedelmesség (részlet)
AMórijjahegyén
megálltafelemeltkés
Ábrahámkezében…
Milyenazénengedelmességem?
Azonnali?
TudommindigazÚrhangját

meghallani?
Stennirögtön,mitIstenkiált:
"NeöldmegÁbrahám,
azígéretfiát!"
Nekemisszól:
néhahalkan,szelíden,
olyanjóhallgatni,
hogymitmondazIsten!
Deamikorkiált,
hallom-e?
AzÕszavaelnyomja-ebennem
avilágzaját?
Tudok-eazonnalengedelmeskedni?
Mertcsakegypillanat,
egyszempillantásnyiidõ,
ésazÚreljõ!

Kalendárium:
2012. október 15. - november15.
• Október18.SzentLukácsevangélista
• Október23.NemzetiÜnnep
• Október 25. Szent Mór pécsi
püspök
• Október28.SzentSimonésJúdásTádéapostolok
• Október 27-tõl a szombati elõestimisék17:00órakorkezdõdnek
• Október 31. Boldog Romzsa
Tódor
• November 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE, a szentmisék
8:00és17:00órakorkezdõdnek
• November 2. Halottak Napja, a
szentmisék 8:00, 9:00 és 17:00
órakorkezdõdnek
• November5.SzentImreherceg
• November 11. Szent Márton
püspök
• November 13. Magyar szentek
ésboldogok
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REF ORM ÁT USÉLET
Megmutatta szabadító
erejét az Úr! Zsolt 98,2
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SZÜRETIFELVONULÁS2012.szeptember22.
Kegyes volt az idõjárás az idei szüreti
felvonulásunkhoz. A gyülekezõ nagyszámú
fogat elfért a Mûvelõdési ház kertjében.
Szebbnélszebbenfeldíszítettfogatokvárták
acsõszpárokat,avendégeket.Igazifogatparádét láthattunk. Kár, hogy nem honosodott
megmégfalunkbanafogatszépségverseny.
A finom ebéd után a látványos felvonulás
vette kezdetét, természetesen a csõszpárok
hangulatcsináló táncbemutatójával. Tökéletesenmegfelelterreacélraanemrég"üzembe"helyezettszilárdburkolatúpiactér.Alátványoslovaskocsisorfalunkutcáinmutatkozott be, természetesen nem kihagyva az
négy kilométerre levõ Ifjúsági lakótelepet
sem.Amegállóhelyekenaszívesvendéglá-

tástzenével,tánccalköszöntékmegafelvonulók.Aszervezõknagyonszépenköszönik
asok-sokanyagi,erkölcsi,ésfizikaisegítséget,akiknélkülüreslettvolnaezaszépnap.
Köszönjük: a terem díszítéséhez a gyümölcsöketGyurjánJánosnak,KovácsIstvánnak,
Revuczky Bélának és Rácz Mihálynénak.
Köszönet a fõszakácsnak, László
Benjaminnakéssegítõinekafinomebédért.
Köszönet a terítésben az ebédosztásban,
Rohácsné Terikének,  Szutorné Mariannak,
és a "konyhai" segítõknek Pekár Évának,
Szûcsné Nórának, Agárdiné Mártinak,
Endréné Erzsinek. A terem díszítésben segédkezett Varga József és Kovács László.
Köszönetnekik.Köszönjükamegállóhelye-

SZEPTEMBERIDõjÁRÁSA
Majdnemátlagosanindultahónap,kisséhûvösenkezdõdött,perszehozvaazelõzõhónapokaszályoscsapadékmentesidõszakát.5-énmegváltoznilátszottalégköriáramlásokútvonala,egykiscsapadékothozva,hogyaztánújranéhánynapigismét10-ekörül30Cfokfölémenjenahõmérséklet.Csapadékosabbrafordultazidõ14-étõl,segítségetadvaamezõgazdáknak
azõszivetésimunkákelvégzésére,mellyeléltekis,hiszensokszépzöldülõgabonavetéstlehetlátniahatárban.Anyármégegyszererõlködöttegynagyot24-ekörül,majdaztánigazi
kellemesõsziidõkövetkezett.Nemtudnimiért,avándormadarakjóidõbenelhagytáktérségünket.AgólyákközülvoltakolyanegyedekmelyekmáraugusztusvégénaNíluskörnyékén
üldöztékasáskákat,békákat.Egyespéldányokmegmégitthonpróbáltakenergiátgyûjtenia
nagyútra.Afecskékiselégkorántávoztak,valószínûaszárazságmiattkevesebbvoltarepülõrovar.Érdekes,hogyazészakrólérkezõvarjakviszontkésnek.Csapadékviszonyok:5-én
5,6mm,6-án0,8mm,13-án0,3mm,14-én5,3mm,19-én26,3mm,20-án11,5mm,24-én
0,3mm,27-én2,2mm.Összesen:52,3mm.Asokéviátlag:34mm.Vecsei.

ken a szíves vendéglátást az azt szervezõknek:Takácsné Móninak, Bimbó Imrééknek,
DankánéMelindának,éstermészetesenmindenkinek,akivalamilyenformábanhozzájárult a vendéglátáshoz.A fogatosoknak, csikósoknak a fáradtságot nem sajnáló részvételt.Továbbáköszönjükatánccsoportnak,és
vezetõjének,Takácsné Kiss Mártának, a fõbíróházaspárnakFaragóJózsefnekésfeleségének Klárikának, a kisbíróknak, Kerekes
IstvánnakésOláhDávidnak.KöszönetBimbó Ferencnek a borkínálást. Köszönjük a
tombola tárgyakat felajánlóiknak. Az útvonalat biztosította a Tiszakécskei Rendõrõrs
gépkocsija,valamintBenkovicsTibor.AfotókatBenkovicsTiborkészítette.

Anyakönyvihírek
Született: Szabó Lili, anyja neve:
Szakáll Mónika 2012. szeptember
9-én.
Elhunyt: PásztorFerencélt
60 évet, Nagy Gyula élt 68
évet, Homoki-Szabó Pál élt
53évet,CsabaiAntalélt85
évet,CsabaiAntalnéélt76évet,LadányiSándorélt85évet.
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Háziatlétikaverseny
Szeptember21-énkerültmegrendezésreaSzentkirályiÁltalánosIskolaatlétikaiversenye,melyenahagyományokhoz
hívennem(csak)agyõzelemvoltafontos,hanemarészvétel

is. Elsõ helyezett ugyanis nem lehet mindenki, de kitartó
sportemberigen.
Képekaversenyrõlésazeredményhirdetésrõl.

Papírgyûjtés
Azidénislezajlottapapírgyûjtés,smivelazelõzõévekbenmármindenki
leporoltaapadlástéskitakarítottaapincét,azidénkicsitkevesebbetnyomotta
mérleg.Köszönjükmindenkinekasegítséget,ésmármostbejelentkezünkajövõévipapírért!

Jóljönilyenkoregyutánfutó

Jólvégzettmunkautánkellapihenés,
ésvigyáznikellazsákmányrais!

Kirándultatantestület

TantestületünkaTurulmadárelõtt

Jó társaságban, szép környezetben azt is megállapítottuk, bizony mi már
gyorsantelikazidõ.Ígyéreztükeztszo- történelmi idõket is megéltünk. A sárkásos tantestületi kirándulásunkon az kányhajózásról pedig nem is lehet írni,
idén is. Tata és Komárom volt az aztmindenkinekkikellpróbálni!
úticélunk, a reggeli
esõ pedig csak korai vendég volt, és
nemsokáigmaradt.
SzintenyárimelegbentúráztunkaTurul madárhoz, és
jártuk végig a
szebbnél-szebb tatai nevezetességeket. A komáromi
Monostori erõdben
igazitörténelemóra
volt számunkra, és Asárkányhajólegfontosabbutasaadobos,ittháttallátható
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CSALÁDINAPAREPTéREN
2012.október6-ánkerültmegrendezésre a Magyar Honvédség 59.
Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis szervezésében-sajátdolgozóirészére-egy
CsaládiNap.Mindenkollégabehozhattaacsaládját,aholkülönfélebemutatókatéskiállításokatnézhettekmegazérdeklõdõk.
AszervezõkfelkértékaSzentkirályi
Motoros Clubot, hogy színesítsük a
programot. Motoros felvonulással, motor kiállítással és Bencsik István barátunk"kaszkadõr"bemutatójával.
Kilenckor találkoztunk a Laktanya
bejáratánál.A beléptetést követõen felsorakoztunk, majd végigmotoroztunk a
"gurulón" és leparkoltunk a Grippen
hangárokelõtt.Hatalmastömegvoltkíváncsiamotorokra,éssokszázanelolvastákrövidtájékoztatónkataClubunkról. Röviddel tíz óra után következett
BencsikPistibemutatója,amiolyansikertaratott,hogymindenkianap"egyik
fénypontjaként"emlegette.

Délelõtt került sor a "Barantás"
majdaTerrorElhárításiKözpontésa
Kecskeméti Büntetés-végrehajtási
kommandó bemutatójára. Tizenegy
órakörülegyamerikaikisgépenmutattákbeaszolgálatbanlévõvadászgéppilóták, hogyan mûködik "élesben" egy idegen gép azonosítása, elfogásamajdleszállítása.
A látogatókkal együtt a Clubtársak is megnézhették a haditechnikai
kiállítástésbeülhettekakiállítottrepülõgépekbe is. AN-26, MIG-29, L39AlbatrosésJAS-39Grippenállta
kíváncsiskodók rendelkezésére. A
számtalangyermekrészéreugrálóvárak
biztosították a szórakozást. Ezen kívül
voltbüfé,ebéd,fõzõverseny,nyilazásés
kézigránát (gyakorló, nem éles) dobás
is.DurgónéBenkõBabettegészdélelõtt
arcfestéstkészítettagyerekeknek.
Véleményem szerint tartalmas és
sokrétûprogramonvehettünkrészt.Köszönjük a Bázis vezetésének, a szerve-

zõknek,(legfõképpKévésJánosalezredesnek, Törõcsik Renáta õrnagynak és
Bezsenyi Tamás zászlósnak) a meghívást. Külön köszönöm a Clubtársaknak
az aktív részvételt. (Legalább 100-120
embert motoroztattunk meg!) Úgy érzem sikerült Motoros Clubunkon keresztül megismertetni és népszerûsítenünkfalunkatis.
DurgóTamásSZMCelnök

ASzentkirályimegalkotta
anemzetüdítõitalát

Aktuálisfeladatok,
éskötelezettségek

Sajátelõformagyártóüzemet
avattak

azállattenyésztõkésanitrátérzékeny
területengazdálkodókszámára

2012.szeptember12.,Szentkirály - A Szentkirályi Ásványvíz
Kft. egy éves fejlesztés eredményekéntmegalkotta,ésünnepélyes
keretekközöttbemutattaanemzet
üdítõitalát.Akellemesízû,szénsavas és frissítõ hatású, Szentkirályi
ásványvíz alapú AQUA ELIXIS
titkosreceptalapján,31magyargyógynövényfelhasználásával készült és 1 literes kiszerelésben szeptembertõl
kaphatóaboltokban.
Azeseményenfelavattákakörnyezettudatostársaság
saját elõforma gyártó üzemét, amelyet Dr. Budai Gyula
parlamenti államtitkár és Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlésalelnökeadottát.Azújüzembenmûködõtovábbfejlesztett, legújabb technológiájú gépet hazánkban
elõszöraSzentkirályiÁsványvízKft.használja.
A cég Magyarország egyik legnagyobb kapacitású
gyártósorával(egytelephelyenbelül)rendelkezõásványvízforgalmazójaatöbbmint1milliárdliterásványvízés
ásványvízalapúitalok(2004-tõl2012elsõfélévéig)gyártásával,ésértékbentovábbraistartjapiacvezetõpozíciójátamárkatermékeketgyártókközött.

Azadatszolgáltatásésnyilvántartásvezetéseanitrátérzékenyterületenmezõgazdaságitevékenységetfolytatókra,
valamintazonmagánszemélyekrevonatkozikazországegészén,akikháztartásukigényeitmeghaladómértékbenállattarást folytatnak. Abban az esetben, ha állatállományuk
nagyságavegyesállattartáseseténmeghaladjaaz5,baromfitartáseseténpediga3számosállategységetnitrátadatszolgáltatásrakötelezetek.
Aháztartásiigénytmeghaladóállatlétszám5dbszámos
állat,baromfiesetében3számosállat.(1számosállatpl:1
ló,vagy133csirke,vagy10juh,vagy5sertés.)
A nitrát érzékeny területen mezõgazdasági tevékenységetfolytatónakésazállattartássalfoglalkozónakagazdálkodásiévrevonatkozóan(szeptember1.ésaztkövetõévaugusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatosnyilvántartástkellvezetnie,amelylehetagazdálkodási napló, vagy azzal egyenértékû adattartalommal bíró
nyilvántartás.
ANitrátadatszolgáltatást2012.december31-igkellteljesíteni.AzadatokatpapíralapúteljesítéseseténaterületilegilletékesKormányhivatalNövény-ésTalajvédelmiIgazgatóságáhozkellbenyújtani.
Ezévbenislehetõségvanapapíralapúadatszolgáltatás
mellettazelektronikusadatszolgáltatásra.
Ingyenes segítségnyújtás kérhetõ Mák Sándorné
ÚMVPtanácsadótól
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PusztainépiskoláklétrejötteSzentkirályon
Atörökökkiûzéseutániévtizedekbena
pusztákat fokozatosan kezdték a tiltás ellenére benépesíteni a pásztorok, a földmûvesek,agyümölcstermelõk.MáraXVIII.században megkezdték a kivándorlást a városokból a megépült tanyákba, illetve kunyhókba. Több mint száz évig azonban nem
volt megoldva az ott élõ népesség gyermekeinek helybeni oktatása. Kecskemét város
intézkedettmár1838-ban,hogyatanyákon
lakó gyermekeket név szerint írják össze a
majdaniiskoláztatáscéljából.Az1848/49-es
forradalomésszabadságharcmiattaziskolaügy elhalasztódott, legközelebb 1855-ben
kerültismétnapirendreapusztaiiskolaioktatás. A városi tanács 1855. szeptember 3án, s a következõ napokban hozott fontos
határozatokban rögzítette: "…Szentkirály,
Borbás,ésAlpárpuszták/föld/váltságdíjából fennmaradt 354.677 pengõforint kamatotévenkéntaziskolaügyrefordítja.."1856ban Kecskemét város ismét összeíratja a
külterületen élõ iskolaköteles gyermekeket.
Alétszámfigyelembevételévelfontosdöntéseket hoztak. Ugyanis 10 pusztai tanítói
állásrapályázatothirdettek.Azelsõtanyasi
iskolák bérelt tanyaépületekben kezdték
megszûköskörülményekközöttamûködésüket. A tíz pusztai népiskola közül kettõ
Szentkirály pusztán létesült. Felsõ Szentkirályon 1856. december 15-én Mócza János
bérelt tanyaépületében, SelemAntal tanítóval. Alsó Szentkirályon 1857. január 1-én,
TuriJánosbérelttanyaépületében,HeiterJózseftanítóvalkezdõdöttmegatanyasinépoktatás.A kezdetekben novembertõl áprilisigféléves,majdéves,késõbbpedigáltalánosháromévesszerzõdéseketkötöttaváros
atanyatulajdonosokkal.Azilyeniskolákhelye többször is változott, mivel a lakosság

lélekszámaévrõl-évregyarapodott.Atanítás
eleinteõsztõlkoratavaszigtartott.Hetenteöt
nap folyt a tanítás, megosztva 4-4 órában.
Csakalegszükségesebbismeretekre/tantárgyakra/ szorítkozott a tanítás /írás, olvasás,
számolás,éshittan./Azértékelésakkorkitûnõ,dicséretes,vagyközépszintû,atanítók
fizetése220,késõbbpedig231pengõforint
volt.Ezenfelülingyeneslakástéskéthold
földhaszonélvezetétkaptákmeg.Sõt,mivel
apusztaiélet,veszélyeketisrejtettmagába,
a tanítók kérhettek fegyvertartási engedélyt
isönvédelemcéljából.Akiegyezéstkövetõen báró Eötvös József, kultuszminiszter
1868-banbenyújtottaaparlamentbeazoktatást megreformáló törvényjavaslatát. Heves
vitákat követõen, a honatyák elfogadták a
miniszter beterjesztését. Az országgyûlés
1868. december 5-én törvénybe iktatta a
XXXVIII. számú törvénycikket, a népiskolaioktatásirendszerrõl,ésaközoktatásireformról.Azújtörvénybiztosítottaazanyanyelvioktatástésazállaminépiskolákfelállítását is elõirányozta. A törvénynek óriási
jelentõségevolt,ugyaniskötelezteatanköteles korosztályt az iskolába járásra. Ezzel
megkezdõdötthazánkbanazanalfabétizmus
fokozatos,hatékonyfelszámolása.Azelõzõ
évszázadokhoz viszonyítva ez óriási fejlõdés volt a lakosság körében.A törvény hatálybalépéseutánfelállításrakerültekaziskolaszékek,amelyekellenõriztékazoktatás
színvonalát,shakellettsegítettek,tanácsokatadtakakezdõtanítóknak.Atanítókfizetését a korábbi 300-ról 400 pengõforintra
emelték. Az 1872/73-as tanévben az alsóSzentkirályi iskolába 43 fiú és 18 leány, a
Felsõ-Szentkirályi iskolába pedig 24 fiú és
19leánytanult.Abbanazidõbenifj.Szabó
Lászlóiskolaszékitanítólátogattaellenõrzés

céljából a szentkirályi iskolákat. Felsõszentkirályon 1885-ben,Alsó-szentkirályon
pedig 1893-ban épült új iskola. Tanítók a
Felsõ-szentkirályi iskolában 1856. és 1896.
között:SelemAntal1856-1859,BiteLászló
1859- 1860, Hegedûs József 1860- 1891,
DömötörJános1891-1896.AzAlsó-szentkirályi iskola tanítói: Heiter József 18571874, Csordás Mihály 1874- 1875, Minke
Béla 1875- 1881, Tóth Gerõ 1881- 1896.
Egy1912-benkiadottmunkaszerintSzentkirályontanítókvoltakapusztaieleminépiskoláknál:Alsó-székdûlõi népiskola,Alsószentkirály11.szám,tanító:DomjánLászló.
Alsó-szentkirályi népiskola, Alsó-szentkirály388.szám,tanítóHalászGyula.Felsõszentkirályi népiskola, Felsõ-szentkirály
134. tanító: Dömötör János. Felsõ-széktói
népiskola,Felsõ-szentkirály388.szám,tanító Bartha László, majd Ugrik József.
Borbási népiskola, Alsó-Szentkirály 170
szám,Tanító: Kárpáthy Ferenc.A kezdetek
és a leírt nehézségek ellenére a felsorolt
pusztai elemi népiskolai tanítók derekas
munkát végeztek. Néhányan évtizedeken
keresztül tanítottak idõt és fáradtságot nem
ismerve azért, hogy a tanyán élõ hátrányos
helyzetûgyermekekelõbbrelépjenekazismeretek,ésatudásmezején.Munkájukatsikerkoronázta.Õkvoltakapusztábanazelsõigazimécsesek.Megérdemlik,hogyazitt
lakók megismerjék azon néptanítók neveit,
akikdéd-,ésükszüleinkettanítottákabetûvetésre, olvasásra, számolásra, s nevelték
õkettisztességre,ésbecsületre.
Felhasznált irodalom: BKKM. Levéltár
vonatkozóiratai.HorákBéla:TanyasiNépoktatás,2002.
KenyeresDénes

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Ferdinándtekercs
Hozzávalók:2dkgélesztõ,2,5dltej,2csapott evõkanál kristálycukor, csipetnyi só, 40
dkgfinomliszt,3tojássárgája
Atöltelékhez:15dkgvaj,15dkgkristálycukor,1csomagvaníliáscukor
Anyújtáshoz:finomliszt
A lábas vagy tûzálló tál kikenéséhez: 5 dkg
vaj
Alocsoláshoz:1csomagvaníliáscukor,1-2
evõkanálkristálycukor,1,5dlzsírostejszín
Atésztáhozazélesztõtameglangyosítotttejbe morzsoljuk, s meleg helyen 10 perc alatt
fölfuttatjuk.Ezutánacukrotmegasótbeleszórjuk, majd egy tálba öntjük, és a liszttel
meg a tojások sárgájával inkább lágy, mint
kemény, amolyan fánktésztává gyúrjuk-da-

gasztjuk. Aki szereti, a tésztába reszelt citromhéjatvagymazsolátisbeledolgozhat.Letakarva,meleghelyenkb.45percalattaduplájárakelesztjük.
Atöltelékhezapuha(szobahõmérsékletû)vajatelõszörmagában,majdakétfélecukorral
keverjük habosra.A megkelt tésztát enyhén
belisztezettgyúrólaponkisujjnyivastagságúra,téglalapalakúranyújtjuk,acukrosvajjal
egyenletesenmegkenjük.
Ezutánfelcsavarjuk,majdbelisztezettkéssel
2,5-3centivastagonfölszeleteljük.Kétközepes vagy egy nagyobb lábast, tûzálló tálat
vagy hagyományos tortaformát jól kivajazunk,cukorralbehintünk,majdatésztatekercseket(nekünk14darablett)nemtúlszorosan belerakosgatjuk úgy, hogy az oldalukat
egykevésolvasztottvajjalkenjükkörbe,így
könnyenszétszedhetõksütésután.

Meleg helyen 1-1,5 órán át
kelesztjük, azután elõmelegítettsütõben,közepeslánggal(180C,légkeverésessütõben165C)20percigsütjük.Ekkoravaníliáscukorralésacukorralédesítetttejszínfelévelmeglocsoljuk-kenjük, és további 15-18 percig
sütjük,közbenalocsolástmégegyszermegismételjük.Mégforróntálraborítjuk,mertha
kihûlt,nemjönkiacukormázmiatt.
Jó tanács: ha tortaformába sütjük, azt érdemes alufóliával kívülrõl alaposan körbeburkolni, mert sütés közben a fölolvadó vaj a
legkisebbréseniskifolyhatbelõleasütõtérbe.
Jóétvágyatkíván
KenyeresnéZsuzsika

Hirdetések
* Szentkirályon teljes lakásberendezés
eladó.Szekrénysorok,heverõk,fotelek,asztalok,szõnyegek,csillárok,gáztûzhely,gázpalack, sarok ülõgarnitúra stb. Érdeklõdni:
06704181876telefonszámon.
* 1 db Mezõtúri ráfos hintó eladó. Érdeklõdni:06309983247telefonszámon.
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca
33számalatt.Érdeklõdnia063065052251
telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos
településeken szántót, legelõt, kaszálót keresek bérbe, vagy megvételre. Ajánlatokat
kérek: Bencsik Jenõ, telefonszám: 06 20
9424219.

Pályázat fecskeházi
lakásbérletijogára
Szentkirály község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír
kiazönkormányzattulajdonábanlévõ
Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti
fecskeház 6. számú garzonlakásának
bérletére.
A pályázatok beadási határideje:
2012.október24.szerda16óra.
Apályázatokatapályázatiadatlapkitöltésével, a szükséges mellékletek
csatolásával a Polgármesteri Hivatal
címérepostán,vagyszemélyesenkell
eljuttatni.A részletes pályázati kiírás
ésadatlapaPolgármesteriHivatalban
ügyfélfogadásiidõbenátvehetõ.
A pályázatok elbírálását a képviselõtestület végzi, legkésõbb 2012. október31-ig.

KÖNYVELéSTéS
KÖNYVVIZSGÁLATOTVÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyekKft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,képviselettel.Havontatájékoztatástkap
vállalkozásaeredményérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõtfogadokateljesdiszkrécióérdekében.
Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.,06-30/266-85-36

Azelmúltévekjópéldájautána„VágóJános“Gazdakör
szervezésébenidénismegrendezésrekerüla

Gazdaköri Bál
2012.október20-án,

szombaton19órakoraszentkirályimûvelõdésiházban.
Avacsoramenümarhapörköltlesz.
AzestfolyamánfellépaSzentkirályiIfjúságiTánccsoport,
ésavendégekértékestombolatárgyakatnyerhetnek.
ZenélaParáDIAEgyüttes(KullaiIstván).
AsztalfoglalásVörösnéVáriIlonánál(Tel.:76/597-016)2.000Ft/fõellenében.
Szeretettelvárunkközösszórakozásramindenkedvesérdeklõdõt!

Alakformálótorna
mindenhétfõnéscsütörtökönaMûvelõdésiHázban
18:30-tól19:30-ig.Mindenmozognivágyót
szívesenvárunk.Atornárahozzmagaddalkétdarabegykezes
súlyzót,tornaszõnyeget,elszántságotésjókedvet!

Ultrahanggal
egybekötött
NÕGYÓGYÁSZATI
RÁKSZÛRÉS
lesz2012.november
10-én8órától.
Díja3.000Ft
Idõpontegyeztetésnovember
5-tõlaVédõnõnél,a
0670/339-0345telefonszámon.

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
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