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10 órától
• vidámpark kicsiknek és nagyok-

nak, kézmûvesek
15 órától

• táncbemutatók
• Korda György és Balázs Klári
• harcmûvészeti bemutatók
• Miraz együttes
• hastánc
• Maksa Zoltán humorista
• sörivó verseny
• ökörsütés
• színes zenei program

20 órától
• Szentkirályi promóció fõdíjának 

ünnepélyes átadása
21 órától

• aranykoncert - NOX
23 órától

• tûzijáték
• Gong rádió retro buli

Mûsorvezetõ Sebestyén Balázs
(Balázs show)

Szeretettel várjuk Szentkirályon!

Ez alkalomból ünnepeljünk
együtt augusztus 26-án,

17 órakor a Művelődési Házban
kulturális műsorral várjuk a Kedves Vendégeket.

Lászlófalva már
20 éve Szentkirály.
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A képviselő-testület július 9-én tartotta so-
ron következő ülését. A napirendek között sze-
repelt az Általános Iskola, a Napközi Otthonos 
Óvoda és a Polgármesteri Hivatal működéséről 
szóló tájékoztató, az ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló helyi rendelet módosítá-
sa, a Tűzoltóság támogatása, a Templom utca 
közvilágítása, Pizzéria létesítése, nyárfás szik-
kasztó telep rekultivációja, kistraktor vétele, 
közoktatási társulás. Az ülésen 9 képviselőtag 
volt jelen.

Az ülés megnyitása után Pászti András is-
kolaigazgató beszámolt az Általános Iskola mű-
ködéséről. Elmondta, hogy az iskola személyi 
összetétele év közben nem változott, szeptem-
bertől viszont csak 18 státuszuk lesz a helyi költ-
ségvetési rendelet alapján. A szakos ellátottság 
jó. Januártól felvették Gyenes László karban-
tartót. A tanulói létszám 176 fő volt.  A tárgyi 
és anyagi feltételeket értékelve elmondta, hogy 
a fűtéskorszerűsítés megtörtént, a felsős termek 
függönyt kaptak, új lábtörlőket vásároltak. Év 
végén közel félmillió forintot fordítottak fejlesz-
tésre (irodaszerekre, bútorokra, térképekre).  A 
pályázaton nyert pénzek elköltése is megtörtént. 
A művészeti pályázat eredménye zongoraszé-
kek, kották, metronóm stb vásárlása, így a zene-
oktatás feltételei tovább javultak. A sportpálya is 
új burkolatot kapott, új távolugró gödör és tengó 
pálya épült, illemhelyek felújítására is sor ke-
rült. A világításkorszerűsítés is befejeződött. A 
számítástechnika laptoppal és kivetítővel, fény-
képezőgéppel fejlődött. Az őszi kreatív területi 
verseny rendezésére is nyertek pénzt. Megtar-
tották idén is a helyi regionális kreatív bajnok-
ságot, melyen az iskolából két csapat indult, az 
egyik Berlinben az Eurofesztiválon is részt vett. 
A tanulmányi versenyeken szép számmal részt 
vettek az iskola tanulói, jó eredményekkel. Na-
gyon sok sportversenyen is részt vettek a gye-
rekek, de az iskola is szervezett versenyeket. A 
Comenius iskolai együttműködési támogatásból 
az idei tanévben megvalósult két projekttalál-
kozó: ősszel Szlovéniában jártak a mi gyere-
keink, tavasszal pedig az iskola fogadott közel 
50 külföldi vendéget. Voltak Désen versmondó 
versenyen, ahol a települések között baráti szer-
ződés köttetett. A 150 éves pusztai oktatás év-
fordulóját megünnepelték, több kiránduláson és 
színházlátogatáson vettek részt az elmúlt tanév-
ben. A könyvtár fejlődése töretlen: gazdagodott 
könyvekkel, bútorokkal, és programokkal. Az 
ellenőrzésekről szólva elmondta, hogy az isko-
la-vezetés az első félévben a napközis munkát 
ellenőrizte kiemelten. Az összevont napköziben 
és a tanulószobában a problémák észlelése után 
a tantestület tagjaival a megoldásokat keresték 
közösen. Az éves munkáról a véleménye, hogy 
a tanítók, tanárok ebben a tanévben is megtettek 
azért mindent, hogy sikeresek legyenek. Nyári 
programjaik: Szent Király Szövetség tábora, a 
könyvtári nyári tábor, és a Désre induló „Csiper-
ósok”, akik Erdélybe látogatnak. Összegezve: a 
személyi, tárgyi és anyagi feltételek javultak, a 
német-angol nyelv választhatóságát fenn tudják 
tartani. Drámajáték és tánc minden tanuló szá-
mára elérhető. A művészeti nevelés jól fejlődik, 
a sportkörök, és az úszás lehetősége fennáll. A 
sajátos nevelési igényű tanulók integrált rend-

szere kialakításra került. Az alsós szöveges ér-
tékelés változott. 

Takácsné Kis Márta képviselő beszámolt a 
Szent Király Szövetség-i táborban szerzett élmé-
nyekről, Varga János az évzárón a hangerősítő 
minőségét kifogásolta. Az iskolaigazgató az is-
kolatársulással kapcsolatos aggodalmairól be-
szélt, de megítélése szerint a hosszú távú érdek 
az, hogy a társulás megalakuljon.

Ezután a polgármester megköszönte az is-
kola kollektívájának egész évben végzett tevé-
kenységét, és a képviselő-testület a beszámolót 
egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően az Óvoda munkájáról szó-
ló beszámoló következett. Görbe Ervinné mb. 
óvodavezető elmondta, hogy az óvodapeda-
gógusok megfelelő felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkeznek, és a folyamatos továbbképzésük 
biztosítva van. A 2006/2007-es tanévre 30 gyer-
meket írattak be az óvodába. Évközben még 5 
gyermek felvétele történt meg, így a jelenlegi 
óvodai létszám 79 fő. Az óvoda esztétikus, biz-
tonságos környezetével, családias légkörével 
készíti fel a gyermeket az iskolára és az életre.  
A gyerekek és a szülők kívánságát és elégedett-
ségét mérlegelve, a gyerekek érdekeit figyelem-
be véve alakítják életüket, melyhez a dolgozók 
hivatásszeretete, a gyermekek és a szülők tisz-
telete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. 
A gyermekek szívesen járnak óvodába, jól érzik 
magukat a gyermekközösségben. Bátran és jól 
kommunikálnak, érdeklődnek. Elmondta továb-
bá, nagy öröm számukra, hogy a nyár folyamán 
sikerült az óvoda járdáját újrabetonozni, mivel a 
régi már balesetveszélyes volt. A másik örömük, 
hogy baleset-megelőzési pályázaton nyertek 200 
e Ft-ot, ami alapítványi támogatással kiegészült, 
így ebből az összegből az óvoda melléképülete-
inek tetőcseréjét, illetve felújítását, valamint a 
babaház balesetmentesítését sikerült megolda-
ni. Szintén pályázaton nyert pénzből, önerővel 
kiegészítve fejlesztő játékokat vásároltak 100 
e Ft értékben. A nevelői szobában lecserélték 
a bútorzatot. Április végére sikerült az óvoda 
előkertjét is újjávarázsolni.  Az elöregedett nö-
vényeket eltávolították, helyette örökzöldeket 
ültettek, valamint sziklakertet alakítottak ki. 
Ezután részletesen ismertette a nevelési év fon-
tosabb eseményeit (értekezletek, kirándulások, 
családi nap rendezése, ünnepek megszervezése, 
színházlátogatások stb.). A konyhai dolgozók 
munkáját értékelve elmondta, hogy igyekeznek 
az ételeket mindenki megelégedésére készíteni. 
Próbálnak átállni a reformétkeztetésre, figyelve 
ezzel a gyermekek egészséges táplálkozására. 
Úgy érzi, hogy a konyha fontos a falu életében 
és bízik benne, hogy ez meg is marad.

Összegezve: úgy gondolja, hogy sikeres 
évet tudhat az óvoda maga mögött. A sok munka 
meghozta gyümölcsét. Az óvodapedagógusok-
nak nagy szerep jut nap, mint nap egy kisgyer-
mek életében, hiszen a szülők többsége dolgo-
zik. Fontos feladatuknak tartják, hogy minden 
gyermeket úgy fogadjanak el amilyen, saját 
fejlődési üteméhez képest próbálják eljuttatni 
egy magasabb fejlettségi fokra. A legfontosabb, 
hogy a gyermekek szeretetteljes légkörben, el-
fogadó óvodapedagógusok között töltsék nap-
jaikat. Köszöni mindenkinek az ehhez nyújtott 

segítségét.
A polgármester megköszönte az óvoda és a 

konyha dolgozóinak egész évben végzett mun-
káját, a képviselő-testület a tájékoztatást egy-
hangúlag tudomásul vette.

Ezt követően a közoktatási intézményfenn-
tartó társulás alapdokumentumainak értelmezé-
sére került sor. E témában döntés a július 23-i 
testületi ülésen történt, ahol a képviselő-testület 
a társuláshoz történő csatlakozás ellen szavazott. 
Ennek részleteiről lapunk következő számában 
részletesen olvashatnak majd.

A következőkben Szabó Mária jegyző tá-
jékoztatta a jelenlévőket a Polgármesteri Hiva-
tal munkájáról. Elmondta, hogy minden évben 
változásokon megy keresztül a közigazgatás, de 
2007. január hónaptól különösen érezhető volt 
ez a jogszabályváltozásokat illetően. A jogalko-
tók több hatáskört elvettek a testülettől: jegyzői 
hatáskörbe került a rendszeres szociális segély, a 
közgyógyellátás, és az ápolási díj megállapítása. 
Emiatt a zárt ülések száma is lecsökkent.

Az ügyek száma évről-évre lassú, de folya-
matos emelkedést mutat. Az elmúlt évben ik-
tatott iratok száma összesen 3640 db, melyből 
csak a szociális ágazatban 982 db keletkezett. 
Fellebbezéssel megtámadott határozat kettő volt 
a szociális ágazatban. Az ágazati kiegyensúlyo-
zatlanság – az ügyiratok számát illetően – a fent 
említett jogszabályváltozással továbbra sem vál-
tozik, hiszen az önkormányzati hatósági ügyek 
zöme a szociális ágazatba tartozik.  A képviselő-
testület az elmúlt évben 11 ülést és 1 közmeghall-
gatással egybekötött falugyűlést tartott. Ülésein 
192 határozatot hozott, és 12 rendeletet alkotott. 
Az ülésekről jegyzőkönyvek készülnek papír és 
elektronikus formában. Beszámolójának továb-
bi részében részletesen ismertette a saját bevé-
telek – kommunális, iparűzési és gépjárműadó 
– alakulását. A hátralékosok esetében a fizetési 
felhívás kibocsátása megtörtént, három gazdasá-
gi társaság kapott fizetési halasztást, munkabér 
letiltása 19 fő esetében történt, és az átutalások 
folyamatosan jönnek. Valamennyi adózó részé-
re megtörtént az év második felében az adóívek 
kipostázása. 2006. évben választás volt, ezt a 
feladatot is sikeresen végrehajtotta a Hivatal. 
Sajnos a lakosság helyszíni szűrése megszűnt, 
ezzel kapcsolatos feladat nem terhelte a dolgo-
zókat. Az ebek veszettség elleni védőoltásának 
lebonyolítása, és ezzel együtt az összeírásuk is 
rendben megtörtént. Marhalevelet már csak ló 
esetében adnak ki, adó- és értékbizonyítványt 
49 esetben, közalapítványi befizetésekről 912 
db igazolást állítottak ki. Anyakönyvi esemé-
nyek: születés helyben történő anyakönyvezése 
nem volt, házasságkötés 9, haláleset 18, helyben 
anyakönyvezett 6 fő. Állampolgársági ügy 1 db. 
Népesség alakulása: születés 14 fő, beköltöző 
71 fő, elhalálozás 18 fő, elköltöző 58 fő (9 fős 
pozitív egyenleg!).

Az önkormányzat hivatalos lapja, a Szentki-
rályi Hírmondó anyaga is a Hivatalban készül 2 
fő közreműködésével.

A Hivatal munkájáról – melyet továbbra is 
9 fő lát el –, tényszerű adatokat adott tájékoz-
tatásul, de évközben megismerhetik részletesen 
a költségvetést, külön a fejlesztéseket, a módo-
sításokat.
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Az abban foglaltakat szerint az előző évre 
eredetileg tervezett 3,7 %-os infláció 8,6 %-os 
realizálódása miatt szükséges, hogy a lakossági 
díjtétel megállapítása a jelenlegi 222.- Ft/m3-re 
szorzott 4,05 %-os emeléssel történjék, azaz vár-
hatóan 231.- Ft lesz m3-ként. A képviselő-testü-
let a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadta.

A következő napirendi pont keretében került 
sor az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításá-
ról szóló helyi rendelet módosítására. A Bácsvíz 
Rt. indokolást és díjtáblázatot juttatott el az ön-
kormányzathoz arra vonatkozóan, hogy a múlt 
évben elfogadott díjképletet érvényesítve módo-
sítsa díjrendeletét.

Végezetül elmondja, hogy ez évben véglege-
sen nyugdíjba vonul közel negyvenévi szolgálat 
után. Köszöni a segítségét, türelmét mindenki-
nek. Reméli, hogy arra a bizalomra, amit 1967-
ben belépésekor, majd 1990-ben jegyzővé törté-
nő kinevezésekor kapott, sikerült rászolgálnia. 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag 
jóváhagyta.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében a 
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:

A Tiszakécskei Tűzoltó-egyesület támoga-
tási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
Tekintettel arra, hogy az utóbbi években az ön-
kormányzattól támogatásban nem részesültek, 
javasolta 100.000.- Ft összeg biztosítását. A ja-
vaslatot a képviselőtagok egyhangúlag elfogad-
ták.

A Templom utca közvilágítására vonatkozó 
árajánlat megérkezett a Démásztól bruttó 447 
ezer forint összegben, mely 5 db lámpatest fel-
szerelését jelenti. A képviselő-testület egyetértett 
a munka megrendelésével.

Az egykori Gazdabolt helyére tervezett 
Pizzéria létesítésével kapcsolatban az ingatlan 
tulajdonosa – Fehér Istvánné – kérte az ismételt 
napirendre tűzést. Az ülésen jelen lévő tulajdo-

nos bemutatta a létesítmény látványtervét. A 
hozzászólók elmondták, hogy jó volna, ha a lát-
ványtervhez hasonló építmény épülne fel, mert 
sokkal szebb lenne a kép, mint a jelenlegi álla-
pot. A képviselő-testületnek éppen az építmény 
funkciója miatt – már ami a járműközlekedést 
illeti – az a gondja, hogy nem látszik biztosított-
nak a forgalom lebonyolítása annak a kis köz-
nek a használatával (mivel más csatlakozást a 
Közútkezelő Kht. nem engedélyez), vagyis nem 
lehetetlenítik el az utcában élők közlekedését. A 
közút és a telekhatár közti terület önkormány-
zati tulajdon, azonban az jelenleg nincs olyan 
állapotban, hogy arról a parkolók megközelít-
hetők lehetnének. Tehát kizárólag az ott lakók 
véleménye ismeretében tud a képviselő-testület 
dönteni. Olyan megoldást azonban nem tud tá-
mogatni, ami tovább csökkenti az utca széles-
ségét. Fehér Istvánné ígéretet tett arra, hogy az 
utcában lakókkal beszélni fog, és akár az egész 
kerítést fölszedik, hogy mindenki számára meg-
felelő megoldás születhessen.

Ezután a polgármester elmondta, hogy az 
illetékes hatóság meghozta és eljuttatta az önkor-
mányzat részére határozatát az egykori nyárfás 
szennyvízszikkasztó rekultivációjára vonatko-
zóan. Ennek értelmében a rekultivációt 2009. 
végéig kell megvalósítani, de folyó év október 
31-ig figyelő kutakat, vagy ideiglenes furatokat 
kell képezni. A határozat földtakarást is előír. A 
teendők pontos körvonalazásához felvette a kap-
csolatot a tiszakécskei önkormányzattal, illetve a 
szakértői tanulmány készítőjével. A szeméttelep 
sorsa a ceglédi konzorciumon belül történik, en-
nek a terve már készen van. Elmondta továbbá 
azt is, hogy egy univerzális kistraktor ügyében 
érdeklődtek, mivel a megnövekedett parkgon-
dozási feladatok miatt régóta szükséges volna 
egy kisgép beszerzése, amely hosszú távon 
nyújtana biztonságot a kertészeti feladatok el-

látásában. Varga János képviselőtag véleménye 
szerint a megtekintett kistraktor a célnak nem 
igazán megfelelő, és lényegében a füves terület 
nagysága csak az Emlékparkkal nőtt. A foci-
pálya nyírását bérmunkában sokkal olcsóbban 
meg lehetne oldani, mint a kistraktorral. Ezért 
inkább a dűlőutak karbantartását helyezné elő-
térbe. Az eltérő vélemények miatt a képviselő-
testület a döntést elnapolta.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a VOLÁN 
privatizálással kapcsolatban egy esztergomi 
megkeresés jutott el hozzá. A privatizálás feltéte-
leiről volt szó egy minisztériumi megbeszélésen, 
de nincs semmi információ arra vonatkozóan, 
hogy milyen kötelezettséget tartanak meg majd 
magáncégként a személyszállító társaságoknál. 
Egyelőre elég volna odáig eljutni, hogy egyál-
talán megkérdezzék az önkormányzatokat. A 
képviselői fenntartások ismeretében e kérdés is 
lekerült a napirendről.

Elmondta, hogy változtak a Vodafone tarifái. 
Az önkormányzat már ötödik éve partnere ennek 
a részvénytársaságnak. Jelenleg az önkormányza-
tunk csomagján belül lévő előfizetők száma 25 fő. 
A kétéves ciklusidő másodszori lejárta után ked-
vezmény reményében kereste fel a Társaságot. 
Próbálkozása eredménnyel járt, mert kedvező fel-
tételeket dolgozott ki a társaság képviselője.

Bimbó Ferenc képviselőtag azzal kereste 
meg, hogy javasolná egy-egy nemzeti színű zász-
ló biztosítását az ingatlantulajdonosoknak. Köte-
lezővé nem tenné, de aki igényelné, úgy kaphatná 
meg némi fizetség ellenében, hogy tényleg ki is 
rakja. Úgy gondolja, hogy ha 200 db-ot megren-
delne az önkormányzat, annak lenne gazdája. 

Az ülés végén zárt ülés keretében döntött a 
képviselő-testület a település érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységért elismerő cím odaíté-
léséről, valamint egy fő esetében az ápolási díj 
folyósításának megszüntetéséről.

Folytatás a júniusi számból.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid 

tartalmi beszámoló. 
A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun 

Megyei Bíróság 65/1990/2. (X.18.) számú vég-
zésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től 
közalapítványi minősítést, a 65/1990/10. (1998. 
VIII. 17.) számú végzéssel pedig 1998. január 
1-től kiemelkedően közhasznú fokozat szerinti 
besorolást kapott.

Az Alapítvány célja eredetileg a Szentki-
rály községi önkormányzat közszolgáltatásai 
körében felmerült feladatok ellátásához pénz-
beli hozzájárulás gyűjtése volt, amely az ala-
pító okirat módosításával 2006 márciusától fő 
tevékenységi célként a községi önkormányzat 
közútjainak fenntartására változott. Ezen felül 
továbbra is megmaradt a községi önkormányzat 
közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hozzájá-
rulás.

Alapítványunk tevékenysége, a módosított 
alapító okiratban foglalt célok megvalósításával 
a 2006. évben is kiemelkedő sikereket eredmé-
nyezett. Az adományok gyűjtése tekintetében 
az összes befizető száma 515 volt a tárgyévben, 
ami az eddigi legtöbb. Kamatbevételünk az át-
menetileg szabad pénzeszközeinknek befekteté-

si jegyekben teljesített hozamának köszönhető-
en is jelentős volt. 

Kiadási tételeink az önkormányzati köz-
szolgáltatás sokféle címen történő támogatását 
mutatják, amelynek az előző évekhez képest 
kiemelkedően megnőtt a jelentősége, tekintettel 
az adóerőképesség növekedése miatti jelentős 
állami támogatás elvonásra. 

Az önkormányzati intézmények dolgozói-
nak egészségvédelmét, higiéniáját továbbra is 
korszerű tisztálkodó szerekkel biztosítottuk, 
ám a tárgyévben az Egészségház működteté-
séhez is biztosítottunk támogatást az orvosi 
ügyelet, a háziorvosi szolgálatok, és a védő-
női szolgálat ellátásához. Szociális tevékeny-
ségi körben 6 középiskolás, és 27 főiskolai 
hallgató részesült ösztöndíj-támogatásban. A 
nevelés-oktatási célra nyújtott pénzbeli jutta-
tás a legnagyobb kiadási tétel: színházbérlet 
vásárlásához biztosítottunk keretet óvodások 
részére, pénzbeli támogatással segítettük az 
Óvoda és az Általános Iskola fűtéskorszerűsí-
tését, de oktatási intézményeink működéséhez 
(bér és járulékai, dologi kiadások) igen magas 
összegű, összesen 21.077 ezer forint támoga-
tást nyújtott alapítványunk. Kulturális célú 
kiadásaink között a Művelődési Ház részére 

fényképezőgép, a tánccsoportnak szekrény 
beszerzése szerepel, de az akadálymentesítés 
kiadásait is a nyújtott támogatás fedezte rész-
ben. Ezen felül ezt az intézményünket is az 
alapítvány összesen 1.730 ezer forint összegű 
juttatásával tudtuk működtetni (bér, járulékok 
és dologi költség). A műemlék református 
templom védelmét, illetve régészeti feltárás 
végzését is segítettük. A tornacsarnok fenn-
tartása ugyancsak jelentős, 5 millió forintos 
támogatásnak köszönhetően volt biztosítható. 
Környezetvédelmi célú kiadásaink között a 
szilárd és folyékony hulladékok kezelésének 
költsége, továbbá a parkba játszótér építése 
szerepel. Települési útjaink fenntartását im-
már fő tevékenységként végezzük, amit bu-
szöböl-építés, buszváró létesítés, és a Rákóczi 
utca aszfaltozása bővített.

A nyújtott támogatásokat illetően változás 
az is, hogy az utolsó negyedévtől zárt pályázat 
kiírásával történik a támogatások megállapítása, 
támogatási szerződés formájában.

A kuratórium az év folyamán hat alkalom-
mal, a Felügyelő Bizottság egy alkalommal tar-
tott ülést. A határozatképesség minden alkalom-
mal biztosított volt, az átlagos részvételi arány 
64 %.

A „Szentkirályért” Közalapítvány 2006. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúság jelentése
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Szent István, a jövõbe látó államférfi
István királyban a magyar nemzet egyik leg-

jelentősebb alakját tiszteljük. Hiszen ő volt az a 
jelentős formátumú államférfi, aki a kor parancsát 
felismerve –ezáltal a jövőbe is látott – átalakította a 
magyarság szokásait, hitvilágát, és országot terem-
tett népe számára. Uralkodása alatt olyan maradan-
dó szervezeteket, intézményrendszert hozott létre, 
melyek a mai napig fennállnak. A magyar megyei 
közigazgatás létrehozása, az egyházszervezet ki-
alakítása Szent István parancsára történt. Ha ezt 
nem tette volna meg, minden bizonnyal a magyar-
ság is elődei sorsára jutott volna. A magyarok előtt 
a Kárpát-medencében élő népeket a történelem 
vihara elsodorta, mert nem volt olyan zseniális ki-
rálya, mint a magyar nemzetnek.

István király apja, Géza nagyfejedelem már 
sok változtatást vezetett be országában a X. század 
második felében. Megszüntette a Nyugat-európai 
kalandozásokat, megkezdte az országba hívott 
szerzetesek és papok segítségével a keresztény 
hittérítést. Ő még két Istent imádott. Fiát, István 
megkereszteltette, gondos fejedelmi neveltetésben 
részesítette. Minden szempontból felkészítette az 
uralkodásra. Az ifjú fejedelemfi európai hercegnőt 
vett feleségül, egyúttal térítő papok érkeztek a fe-
jedelemségbe.

Géza fejedelem halála után valóságos trónvi-
szály keletkezett. Az ősi magyar öröklési szokások 
szerint az elhunyt uralkodó családjának legidősebb, 
legrátermettebb férfi tagja örökölhette a hatalmat, 
a fejedelmi méltóságot. A keresztény feudális álla-
mokban a fejedelmet, királyt elsőszülött fia követte 
a trónon. Ebben az időben még jelentős volt a régi 
hagyományokat (nomád szabadság, törzsi egyenlő-
ség, zsákmány, legeltetés) tisztelő és követő ember. 
De már megkezdődött az átalakulás folyamata is az 
európai-nyugati kultúra, a kereszténység irányába.

Koppány vezér, aki szintén Árpád ivadék volt, 
az ősiség jogán hatalomra vágyott, meg hát ő po-
gány maradt lélekben és testben egyaránt. István 
fejedelemfi felismerte a tét nagyságát, tudta, hogy 
a magyarság jövője forog kockán. Az új rend hívei 
Esztergomban karddal felövezték Istvánt, sereget 
gyűjtöttek számára. Majd megindultak a keresz-
tények Koppány ellen. A két sereg Veszprém alatt 
ütközött össze. Az összecsapás a téthez hasonlóan 
véres és kegyetlen volt. Az ütközetben elesett Kop-
pány vezér is. A győztes István fejedelem négyfelé 

vágatta ellenfele holttestét, s elrettentésül kitűzette 
azokat egy-egy várkapura. Tudatva ezzel is, hogy 
így jár mindenki, aki a nomád életformát választja, 
vagy a fejedelmi hatalomra tör.

Ezek után a hatalmában megszilárdult István 
fejedelem zavartalanul folytathatta az apja által 
elkezdett utat. Tanácsadói közreműködésével még 
több szerzetes érkezett az országba. Keresztény 
trónjának elismertetésére a római pápától, II. Szil-
vesztertől kért és kapott királyi koronát. A pápa le-
gátusával elküldte számára a királyi felségjeleket. 
Istvánt 1001. január 1-én Esztergomban királlyá 
koronázták.

Uralkodása alatt kiépítette királyságában a 
vármegyerendszert, a vármegyék élére várispá-
nokat nevezett ki közigazgatási jogkörrel. A vári-
spánoknak bírói és végrehajtói hatalmuk volt, de 
felügyeltek a vasárnapi munkaszünet megtartására 
és a templomba járásra is. A király a vármegyeszer-
vezet által gyakorolta nemzete felett a törvénykező 
és a végrehajtó hatalmat. Szent István a határőr vi-
dékeken határispánságokat szervezett, és erős had-
sereget tartott fenn. Országa függetlenségét veszé-
lyeztető besenyő, bolgár és lengyel támadásokkal, 
és a német hódító törekvésekkel szemben sikerrel 
vette fel a harcot. Uralkodása alatt idegen had nem 
foglalt el területet. István nem volt hódító, nem 

akart hatalmas birodalom ura lenni. Az ő akarata a 
magyarság fennmaradása volt, érezte, tudta, hogy 
összefogással a nemzet fennmaradása elérhető.

Az egyházszervező munkája is maradandónak 
bizonyult. Érsekségeket, püspökségeket szervezett, 
kolostorokat, apátságokat alapított. Nyugati orszá-
gokból hittérítő papokat, szerzeteseket hívott be az 
országba. Elrendelte, hogy minden tíz falu építsen 
egy templomot, és a tűzőrzőn kívül kötelezte a 
híveket vasárnapi szentmisére járásra. Az egyház 
tevékenységét István király államalapító szolgála-
tába állította. Bevezette az egyházi tizedet. A ben-
cések régi jelmondata érvényesült a királyságban 
is: „Ora el labora!” (Imádkozz és dolgozz!)

Szent István király az első jogalapítónk. Ural-
kodása idején keletkezett nagyobb terjedelmű. I. 
törvénykönyve, amely az új állami és egyházi rend 
jogi megalapozását, a kialakuló feudális viszonyok 
védelmét jelentette. II. törvénykönyve – királyságá-
nak végén – a magyar állam és egyházszervezéshez 
kapcsolódó törvényeket tartalmazta. Ezek a magyar 
história első írott, latin nyelvű törvénykönyvei.

Istvánnak korán elhunyt fiához, Imre herceg-
hez írt uralkodói Intelmei egy bölcs és megfontolt, 
előrelátó államférfit tükröznek. Ő verette a Magyar 
Királyság első pénzeit is. Rendkívül szigorú törvé-
nyeket léptetett életbe, csak így tudta megvalósí-
tani hatékonyan a magántulajdon védelmét, az új 
erkölcsök elterjedését.

A krónikák tükrében Szent István királyról 
kettős arckép maradt ránk: Egy szigorú, rendkí-
vül kemény, apjához hasonló erőskezű uralkodóé, 
és egy jámbor, vallásos emberé. Olyan államférfi 
képe bontakozik ki előttünk, aki egyformán forgat-
ta a kardot, és hordozta királyságában a keresztet.

A bölcs, előrelátó államférfi igazán maradandó 
értékeket hozott létre. A magyar állam és a keresz-
ténység itt, a Kárpát-medencében ma is áll. István, 
a szent életű, igazságos és erőskezű uralkodó nem 
hiába élt itt a földön. Tevékenységét a keresztény 
egyház is nagyra értékelte, ezért is avatták 1083-
ban szentté. Az országban számtalan település 
főterén, szinte minden templomban szobrok, fest-
mények hirdetik István dicsőségét és halhatatlan 
tetteit. Az ő alkotásai soha nem kerülhetnek a fe-
ledés homályába. Számtalan legenda, róla szóló 
egyházi ének őrzi emlékét és halhatatlanságát.

lovag Kenyeres Dénes

Európai szintű figyelmeztetés az antidepresszánsok erőszakot okozó hatásáról
Magyarországon is figyelmeztetéssel kellett ellátni bizonyos pszichiátriai szereket
Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség 

(EMEA) a mostanáig legerősebb figyelmeztetést 
bocsátotta ki az antidepresszánsok gyermekko-
ri használatával kapcsolatban, miután klinikai 
vizsgálatok feltárták, hogy e szerek esetében „18 
éves kor alatti betegeknél fokozott az öngyil-
kossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok és 
az ellenséges viselkedés (jellemzően erőszakos 
magatartás, ellenkezés és düh) veszélye”. Ilyen 
figyelmeztetés  a Magyarországon forgalmazott, 
ilyen típusú szerek betegtájékoztatóira is fel kel-
let, hogy kerüljön.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítvány megkereste az Országos Gyógy-
szerészeti Intézetet a betegtájékoztatók módosítá-
sa miatt, s válaszukból kiderül, egyes esetekben 
ez már megtörtént, de néhány szernél még nem. 
Felmerül az a kérdés, hogy vajon elegendő-e 

csak a betegtájékoztatókon feltüntetni a figyel-
meztetéseket, amit a beteg már csak akkor ismer 
meg, amikor kiváltotta a sokszor méregdrága an-
tidepresszánsokat. Hiszen felírásukkor a legtöbb 
esetben semmiféle információt nem kap a pszi-
chiátertől.

Az antidepresszánsok világszintű eladása 
2002-ben meghaladta a 19,5 milliárd dollárt, s 
világszerte körülbelül 17 millió gyermeknek ír-
nak fel valamilyen pszichotróp (tudatbefolyáso-
ló) szert. Az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért – egy nemzetközi szervezet, amelynek 
feladata a pszichiátriai visszaélések feltárása 
– mind nemzetközileg, mind Magyarországon 
régóta dolgozik azon, hogy felhívja a figyelmet a 
pszichiátriai szerek erőszakot okozó hatásaira. Az 
Egyesült Államokban történt iskolai lövöldözések 
jelentős részében olyan iskolások mészároltak, 

akik a gyilkosságok idején antidepresszánsokat 
szedtek. Magyarországon is hosszú a listája azok-
nak az eseteknek, amikor előzőleg pszichiátriai 
kezelést kapott emberek követtek el értelmetlenül 
erőszakos cselekményeket.

Noha az Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Szakhatósága (FDA) tavaly már 
kibocsátott hasonló figyelmeztetést az USA-ra 
vonatkozóan, az EMEA döntése Európában pre-
cedens értékű. „A pszichiátriai szerek veszélyes 
mellékhatásai a nagyközönség előtt általában nem 
ismertek, ezért fontos, hogy a most kiadott hiva-
talos figyelmeztetés széles körben nyilvánosságot 
kapjon” – mondja Dobos János, az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke.

További információ: 06(1) 342-6355, 06/70-
330-5384. Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
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Garabonciás diák
Hazatérés

Bizony, Ázsia délkeleti, indokínai hegyei-őserdői között él a kicsiny aka 
nép, Burma, Laosz, Thaiföld határán. Állama az utóbbi századokban nem volt 
eme szellemhitű, táltosvallású népnek. Íratlan szokásaik, hagyományrendsze-
rük ma is erős közösséggé formálja őket, szokásrendszerük az élet minden 
területére kiterjed, biztos fogódzót nyújtva mindenkinek. 

„ Még az aka dalok éneklési idejére és helyére is pontos előírások van-
nak. Egy aratási dalt nem lehet vetés közben énekelni – megzavarná a termé-
szet rendjét -, egy vihar idejére való dalt nem lehet napos időben énekelni, a 
rizsföldre indulás dalát nem lehet a rizsföldekről hazafelé tartva énekelni. Az 
előírások betartásának fontos lélektani szerepe van. Amikor egy aka elindul 
reggel a rizsföldjére dolgozni, meghatódottan énekli a rizsföldre indulás dalát, 
mert őseire gondol, akik ezt a dalt ugyanúgy énekelték egykor, ugyanakkor az 
utódaira is gondol, akik ezt a dalt ugyanígy, ugyanilyen körülmények között 
fogják énekelni. Az aka szokások követése az élet minden tevékenységében 
biztos összekötő kapcsot jelent az ősökkel és az utódokkal. Nem él senki hi-
ába, minden aka egy időt kiálló, hatalmas egység fontos összetevőjének érzi 
magát, amelyen keresztül a kapcsolat létrejön az aka múlt és az aka jövő kö-
zött.” (Cey-Bert Róbert Gyula: A sólyom emberének útjai, Paginarum Kiadó, 
Fót, 2001.) 

Napos augusztusunkban, Szent István királyunk ünnepére készülve, em-
lékezzünk arra, hogy egykor jó magyari népünk is a szokások erős rendjében 
élt. István nem előzmények nélkül, nem a semmiből alapított keresztyén ma-
gyar királyságot. Íjfeszítő, bölcs eleink tudománya, mély istenhite, harcmodo-
ra, erős szokásrendje volt az az alap, amelyre a szent király államszervezetet 
építhetett. Ünnepünk tiszteletére ujgur, török, kirgiz, kazak, tuva, baskír köz-
mondásokból (Buda Ferenc fordításai) és dobrudzsai tatár közmondásokból 
(Mándoky Kongur István fordításai) kötöttünk csokrot. (Szellemi, hitbeli, 
vérségi rokonaink ők. Olvassuk, tanuljuk, mormoljuk, dünnyögjük, hirdessük, 
alkalmazzuk e modásokat; hogy szép múltunk után szép magyar jövőnk is 
légyen e földön. 
A gondolat nem folyó, hogy gátat vethess neki. (tatár) 
Ifjan szerzett tudás, kőbe rótt írás. (kazak)
Földnek dísze a vetés, férfi dísze a tudás. (kazak)
Kettőt gondolj, egyet szólj. (baskír)
Mielőtt szót szólnál, jól süsd ki a szádban. (ujgur)
Jó ember szava követ lágyít, rossz ember szava fejet fájdít. (kirgiz) 
Üres lélek – üres szó. (tatár)
Reggel, ha hazugságot szólsz, estére a nyomodba szegődik. (kazak) 
Harminc fog közül, ami kijő, harminc faluban kitudódik. (baskír)
Kötélből hosszú a jó, szóból a kurta. (baskír)
Ha ember akarsz lenni, pénzzel ne barátkozz. (ujgur)
Hegynyi hazugságot körömnyi igazság legyőz. (tuva) 
 Nyisd ki jól a szemed, nehogy mások nyissák ki. (tatár) 
Kinek a szeme vak, kinek a szíve. (ujgur)
Keserűt, ha nem ízlelsz, édeset sem ízlelsz. (baskír)
A madár röptében, a ló futtában, a vitéz a csatában ismerszik meg. (baskír)
Embert a munka táplálja, a renyheség csak rongálja. (ujgur)
Búza a fejét, ha fennhordja, magva hiányzik; legény, ha fejét fennhordja, esze 
hiányzik. (kazak) 
A bátor csak egyszer hal meg, a gyáva ezerszer. (tatár) 

Úgy imádkozz, mintha holnap már meghalnál; úgy dolgozz, mintha ezer évig 
élnél. (ujgur)
Szófogadó gyermek, szerelmes feleség – kifogyhatatlan jólét; engedetlen 
gyermek, szeretetlen asszony – kifogyhatatlan gyötrelem. (török)
Mintsem egy zsák aranyad légyen, inkább egy talpalatnyi földed legyen. (ujgur)
Ne higgy az ördög szavának, szolgájává tesz magának. (tatár)
Cseppenként gyűlik a méz. (tatár)
Legelő, ha nincs, jószág fogyatkozik; irgalom, ha nincs, a lélek fogyatkozik. 
(kazak)
Eldobott kő vissza nem fordul. (török) 
Amit te vetsz el, a gyermekeid aratják. (ujgur)
Házad akkor ház, ha benne gyermek játszik. (kazak)
Virág, ha nő – földnek ékessége; leány, ha nő – család ékessége. (kazak)
A szérűn magot hagyj, a világban utódot. (ujgur) 
Gyermek a szívnek virága, szemnek sugára. (kazak)
Minden madárnak a maga fészke tetszik. (tatár) 
Mintsem a más honában fő légy, inkább a magadéban kő légy. (ujgur)
Bunda gallér nélkül, ország törvény nélkül nincsen. (baskír)
Szülőföldnek napja is melegít, éje is melegít. (kazak) 
Hazai föld – aranybölcső. (kazak)

Következzék még egy vers-imádság az ifjan elhunyt, paraszti származású, 
méltatlanul elfeledett költőnk, SÉRTŐ KÁLMÁN (1910-1941) tollából: 

Magyar imádság a pusztán
Magyar égre adjál Isten,

Mesélő sok csillagot,
Szagos lelkű virágokra
Orvosságos harmatot.

Hegylevét a csobolyóba, 
Karjaimba szeretőt, 

Birkafelhő hömpölyögjön
Tarka szamaram előtt.

Egy szomszéd se panaszkodjon,
Nyalka csikós, vén gulyás, 

Kövér földön élhetnénk még,
Csak a sorsunk lenne más.
Gulya, ménes, birkatábor,

Búzás hombár, nagy vagyon, 
Furulyázva járhatnánk a
Legelő vadvirágokon. 

Adjál Isten a magyarnak
Kevés sóhajú napot,

Ősszerelmes éjszakát, 
Szabadságos holnapot.

Kérek nagy Magyarországot,
Hancúrozó sok gyereket,

Rázd fel szép magyarjaidban a 
Szundikáló életet.

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

A Homokhátsági Falusi Turizmus Információs 
Portál 2007. augusztus 1-jei kezdéssel kincskereső 
játékot hirdet a homokhátság turisztikai értékeinek 
népszerűsítéséért. A játék során a homokhátságban 
elrejtett 10 kincses ládát (geoládát) kell megtalál-

ni, földrajzi koordináták alapján GPS eszközök használatával. A 
játékot sikeresen teljesítők sorsoláson vesznek részt, ahol értékes 
turisztikai szolgáltatások találnak gazdára, több mint 280 ezer fo-
rint összértékben. A játék részletes hirdetménye a www.turizmus.
homokhatsag.hu honlapon olvasható.

HOMOKHÁTSÁGI KINCSKERESÕ JÁTÉK

LoBogózzuk feL faLunkaT SzenT ISTván naPjára!
Ha vállalja, hogy lakóházán kitűzi a magyar nemzeti trikolort, Kis Józsefnét keresse

a Polgármesteri Hivatalban, akitől 300.- Ft ellenében kap egy zászlót.
(Talán még az ünnep után is kint maradhat…)
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Katolikus élet

Hittanos tábor Szálkán
Szálka a szekszárdi dombvidék déli 

részén fekvő néhányszáz fős lélekszá-
mú település. Hegyes, dombos erdőkkel 
övezett völgyben fekszik, melyek han-
gulata rögtön megragadja az ideérkezőt. 
Ebben a környezetben töltöttünk el hat 
napot a hittanos tábor keretén belül. A 
tábor szervezői Kiss Zsuzsa és Szabó Il-
dikó voltak, a résztvevők pedig zömében 
a jelenlegi hittanos csoport tagjai.

Mint ahogyan az előző táborokban 
most is egy történet szereplőinek bőré-
be bújtunk és a történethez kapcsolódó 
programokban vettünk részt. Már a tá-
bort meghirdető levélből kiderült, hogy 
ezúttal nem egri hősök, hanem Pál utcai 
fiúk és a nemekre tekintettel Pál utcai lá-
nyok leszünk.

Az első nap nagy része utazással 
telt. Reggel a fél hetes busszal indultunk 
Kecskemétre, majd onnan Hajósig utaz-
tunk. Hajóson hosszasan vártuk a csat-
lakozást, majd kicsit késve rájöttünk, 
hogy rossz buszmegállóban állunk és 
a buszunk már rég elment. Mivel a kö-
vetkező járat több órahossza múlva jött 
volna, ezért amellett döntöttünk hogy 
stoppolunk. Így némelyek légkondicio-
nált Audiban, mások hátsó csomagtérbe 
paszírozva jutottak el az úti célig, Bajá-
ig, ahonnan utunk gondtalanul folytató-
dott tovább Szálkáig.

A szállás mindenképpen pozitív csa-
lódást okozott. A kapun belépve egy 
hatalmas udvar tárult elénk egy jelleg-
zetes kerekes kúttal, egy körülbelül 20 
személyes filagóriával, röplabdahálóval 
és pingpongasztallal. A ház a faluval 
egyetemben az itt élők hagyomány tisz-
teletéről tanúskodott. A szobák elfogla-
lása után két kisebb, de annál viccesebb 
játékkal elevenítettük fel a Pál utcai fiúk 
történetét.

A második nap vasárnapra esett, ezért 
a szokásos reggeli ébresztő és torna után 
részt vettünk a helyi katolikus temp-
lomban bemutatott szentmisén. Folyta-
tásként a kreativitásunkra volt szükség: 

csapatokra oszlottunk 
és egyeseknek a zászlót, 
másoknak krumpliból a 
pecsétet, míg a harmadik 
csoportnak agyagból a Pál 
utcaiak egy jelenetét kel-
lett elkészíteniük. A dél-
utánt a nagy melegre való 
tekintettel a strandon töl-
töttük, ahol történt néhány 
baleset, de azért szeren-
csére mindenki túlélte. Az 
este folyamán még néhány 
méta játék gondoskodott a 
teljes fizikai fáradtságról.

A következő reggelen 
mindenki „őszinte” örö-
mére hideg vizes ébresz-
tőről gondoskodtak a fiúk. 
A reggeli és a szendvicsek 
elkészítése után túrázni indultunk. Első 
állomásként meglátogattuk Magyaror-
szág egyetlen szerb ortodox templomát 
és hallhattunk néhány szót a vallás kü-
lönlegességeiről. A túra folyamán több 
pihenőt tartottunk melyek alatt rá kellett 
jönnünk hová tűnt az előző este ellopott 
zászló, kinek mi az álneve és kik is a 
gyilkosok valójában.

A negyedik nap témája a víz volt. 
Kezdetnek a vízhez kapcsolódó sorjá-
tékokat játszottunk, melyek közül az 
ásványvizes kupakok szájjal történő ki-
halászása egy úszósapkában különösen 
nagy vidámságot okozott Zsuzsinak és 
Ildinek. Ebéd után ismét túrázni indul-
tunk a szálkai tó körül. Azonban ez ko-
rántsem volt szokványos sétának mond-
ható, ugyanis a körülbelül háromnegyed 
órás utat csendben kellett megtennünk és 
közben tízpercenként egy-egy történetet 
hallgattunk meg. Talán mondható, hogy 
a hat nap legkülönlegesebb programja 
volt ez. Este métázni indultunk a helyi 
fociklub pályájára de ott egy kisebb kul-
lancs populáció támadott meg bennün-
ket így hát hazamentünk a szállásra.

Az utolsó előtti nap az időjárás nem 
kedvezett nekünk, így az időt leginkább 
activity-vel, pingpongozással és hason-
ló játékokkal töltöttük el. Késő délután 

a tábor gondolatvilágának lezárásaként 
filmes, zenés elbeszéléseket hallgattunk 
meg a hűségről, majd éjszaka egy kisebb 
buli után tértünk nyugovóra.

Csütörtök már a rendrakásról és a 
hazautazásról szólt. Azért néhány építő 
történet még itt is elhangzott a kocsordi 
és bátoni rémekről. Hazatérve mindenki 
elmondhatta, hogy kellemes élmények-
kel gazdagodott, ezért köszönet a szer-
vezőknek.

Csanádi Ágnes

kaLendárIuM:
2007. augusztus 15. – szeptember 15.

Augusztus 15.: nagYBoLdogaS-
SzonY
augusztus 20. Szent István király
augusztus 26. TeMPLoMBÚCSÚ. 
Ezen a napon reggel 7 órakor lesz az 
első szentmise, míg az ünnepi szentmise 
10 órakor kezdődik, melynek szónoka 
főtisztelendő Rostás Sándor atya, a Ma-
gyar Missziós Szeminárium rektora. A 
hagyományok szerint a körmenet alkal-
mával ekkor kerül sor a kenyéráldásra 
is.
Szeptember 2.: Tanévnyitó Veni Sancte
Szeptember 8.: Kisboldogasszony
Szeptember 14.: Szt. Kereszt Felma-
gasztalása.
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REFORMÁTUS ÉLET

a Szent korona javai
Bizony, augusztus 20. napján az első ki-

rályunkról elnevezett községünkben is István 
királyunk szentté avatásának napját ünnepel-
jük. Szokás őt államalapítónak is nevezni, de 
amellett (vár)megye rendszert is kialakított, 
ezt éppen most bontják le kicsinyes politikai 
rablólovagok. Az istváni mű, a keresztyén 
magyar királyság időt álló államalakulat volt, 
sőt évszázadokon át európai nagyhatalom is. 
Szent István azonban nem a semmiből, nem 
előzmények nélkül alapított királyságot. Volt 
mire alapoznia. Maga a magyarság sem gyö-
kértelen nép volt akkor; az avar, a hun né-
pekkel rokon magyari törzsek s a velük szö-
vetséges törzsek művelt, nagy tudású, vitéz, 
s gazdag néppé váltak. Nem véletlen, hogy 
az István előtti évszázadban, a fejedelmek 
korában a magyar törzsszövetség katonai el-
lenőrzés alatt tartotta Nyugat-Európát. Nem 
kifejezetten zsákmányolni jártak oda (ahogy 
a marxista történetírás tanítja), hiszen az ak-
kori magyarok sokkal-sokkal gazdagabbak 
voltak, mint a germán, frank, itáliai népek. S 
hogy Szent István a keleti íjfeszítő népek kö-
zösségszervező tudásának és a keresztyénség 
értékeinek összehangolója, betetőzője volt, 
ékesen bizonyítja a fiához, Imre herceghez 
írott Intelmeinek mély bölcsessége. 

A népek keresztyéni, Jézus szeretetén 
nyugvó együttélése az istváni Magyar Ki-
rályság létezésének lényeg, mint az kitűnik 
az Intelmekből. 

S nem véletlen az sem, hogy a világke-
resztyénség győzelmének koronáját, a Szent 
Koronát visszakéri II. Szilveszter pápától, az 
avar uralkodók jogos örököseként, vállalva a 
koronával együtt járó feladatokat is. E koro-
na lett aztán a Magyar Szent Korona. A ké-
sőbbi magyar királyokat koronázni érvénye-
sen csakis ezzel lehetett. Az több évszázados 
magyar közgondolkozás szerint az államha-
talom a nemzeté, amely a koronázás ténye 
által megosztódik a királlyal. A király tehát 
hatalmát a nemzettől és ennek tekintélyétől 
bírja. Az államhatalom alanya pedig a Szent 
Korona. A Szent Korona fogalmában a király 
a Szent Korona feje, a magyar állam lakói a 
tagjai, a magyar állam területe a Szent Koro-
na országait jelentik; az állami javak pedig a 
Szent Korona javai. 

A mai megoldatlan sorskérdéseink egyike 
éppen országunk javainak, természeti erőfor-
rásainak  birtoklása, tulajdonlása. A Szentko-
rona-eszme szerint minden birtokjog gyökere 

a Szent Korona. Egy nemesi család kihalása 
esetén (magszakadás) a birtok a Koronára há-
ramlott vissza, nem pedig a királyra, így volt 
ez 1944-ig. 

Tökéletes összhangban áll ez a közgon-
dolkozás a jézusi, keresztyéni tanításokkal.

Jézus pedig azt mondta tanítványainak: 
„Bizony, mondom néktek, hogy gazdag 
ember nehezen megy majd be a mennyek 
országába. Sőt azt is mondom nektek: Kön-
nyebb a tevének a tű okán átmenni, mint a 
gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Mt. 
19: 23.-25.) 

A vagyon tehát keresztyéni értelmezés 
szerint csak lehetőség, s nem valamiféle 
érinthetetlen szentség. Nem egyéni hatalom-
ra, egyéni élvezkedésre, még kevésbé pazar-
lásra, herdálásra szolgál.    A keresztén ember 
a vagyonának hű kezelőjeként él, tudva azt, 
hogy a vagyon csak akkor örömteli,  ha abból 
a köz javára, mások javára is fordít a hasz-
nálója. 

A természeti kincset, erőforrásokat – ter-
mőföld, ásványkincsek, ivóvíz, felszíni és 
felszín alatti vízfolyások – pedig eleinktől 
örökségül kaptuk, s majdan hagyatékunkat 
jelentik utódaink számára. Éppen ezért a ter-
mészeti kincsek nem sajátíthatók ki kevesek 
számára.

Az egyéni vagyon, s egyben a közös ter-
mészeti javaink nem megfelelő felhasználá-
sa, sőt, herdálása  az éjjel-nappali vízágyús 
öntözés, amely a legpazarlóbb öntözési for-
ma;  hisz’ fele sem hasznosul a kijuttatott 
víznek. Néhány évi hasznot talán bezsebelhet 
az ilyen gazda, aztán majd ő lesz a legjobban 
meglepődve, ha tíz-tizenöt év múlva drágáb-
ban veheti a vizet, mint az üzemanyagot.  

A szükséglete növekedése, az időjárás 
mostani, felmelegedő szakasza szükségessé 
teszi számunkra az önkorlátozást a közösségi 
természeti erőforrásokkal. 

A szeretet krisztusi törvénye értelmében 
az emberi kapcsolatoknak a szeretetre kell 
épülniük.    A Földet örökül bírni a pusztulás 
veszélye nélkül – csakis a szereteten alapu-
ló szolidaritásos  megegyezés alapján lehet. 
- tanítja Tóth Zoltán József, jeles jogtörténé-
szünk és koronakutatónk. 

A szeretet törvénye szerint a „másnak” 
adás éppen ellentétes az önzés szerinti „ne-
kem” szerzés, és a többiek rovására történő 
nyerészkedés „törvényével”. Ez az utóbbi 
nemcsak a kárhozathoz, hanem a másokért 
vállalt felelősség helyére lépő felelőtlenség-

hez, a zsákmánynak tekintett Föld pusztulá-
sához vezet. 

A megújító és fenntartó „társ-teremtői” 
szellem helyére azonban mai Gazdaságko-
runkban a természeti törvényeket, a természe-
ti (természetes) jog korlátait figyelembe nem 
vevő, önpusztító, korlátlan lehetőségekkel 
kecsegtető önmegvalósítás, a mindent meg-
valósíthatóság és kifosztás rendszere lép. 

A Földet „örökül hagyás”, tehát nem a 
korlátlan lehetőségeket biztosító tulajdonba 
adást, hanem a valakinek felelősséggel tarto-
zó birtokba adást jelenti. - helyezi szívünkre 
e gondolatokat is Tóth Zoltán József.  

Szent királyunk ünnepéhez pedig az is 
hozzátartozik, hogy ne csak közhelyeket so-
roljunk az ünnepen, hanem életben maradá-
sunk, s szabadságunk alapfeltételéről is ejt-
sünk szót. A mai nemzetállami közösségben 
szabad csak az a nép maradhat, amely maga 
rendelkezhet természeti kincseivel, erőfor-
rásaival. Vajon miért vásárolják fel külföldi 
– francia, izraeli – cégek a magyar ásvány-
vízforrásokat? Azért, hogy abból mi gazda-
godjunk? Bizonnyal nem. 

Az efféle rablógazdálkodásnak és a haza 
földjének árulása végét jelenthetné az, ha az 
ország természeti kincseit a Szent Korona 
javainak neveznénk, s törvényalkotás ennek 
minősítené őket. Ebből következően ezek 
nem kerülhetnének sem egyének, sem cégek 
kizárólagos tulajdonába,    különösen nem 
külföldiek tulajdonába. Eme, az irdatlan fo-
gyasztás miatt korlátozottá vált Korona -ja-
vakat csakis birtoklásra, s nem tulajdonlásra 
kaphatná meg a Szent Korona tagja, azaz a  
magyar állam polgáraként élő személy. E 
gondolat illik a mai ünnepen Szent István-
hoz, ezt tartsunk eszünkben.  

Keresztyén állampolgárként pedig még 
nagyobb a felelősségünk, meg kell ismertet-
nünk a világgal az önkorlátozás, a közösség, 
a szolidaritás értékét, kincsét, mellyel betölt-
hetjük a szeretet krisztusi parancsát. Ráadásul 
a reformátusoknak a zsarnokság elleni küzde-
lem nem csak lehetőség - hanem kötelesség.  

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedel-
mek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat 
el minket az Isten szeretetétől, amely meg-
jelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” 
(Pál apostol levele a rómaiakhoz 8: 38-39.)

Kenyeres Tibor
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1. HeLYI MIkroHITeL
PrograM

Nyereségorientált mikrovállalko-
zások igényelhetik. Azok az egyéni 
vállalkozók, gazdasági társaságok és 
szövetkezetek, mezőgazdasági őster-
melők, ahol az összes foglalkoztatot-
ti létszám 10 főnél kevesebb, és az 
éves nettó árbevétel legfeljebb 2 mil-
lió eurónak megfelelő forintösszeg.

A hitel felhasználható tárgyi eszkö-
zök, vagyoni értékű jogok vásárlásá-
ra, egyéb beruházások finanszírozásá-
ra, forgóeszköz vásárlására. Összege 
legfeljebb 25.000 eurónak megfelelő 
forintösszeg (jelenleg 6.350.000 Ft). 
A megkívánt saját erő legalább az igé-
nyelt hitelösszeg 20 %-a.

2. aranYHoMok
kISváLLaLkozóI

HITeLkonSTrukCIó

Felhasználható üzleti célú ingat-
lan építésére, vásárlására, korszerűsí-
tésére, gépek, berendezések és egyéb 
állóeszközök, valamint forgóeszköz 
vásárlására.

A saját erő igazolása a hitelkére-
lem befogadását követően kiállított, 
a hitelcélként megjelölt fejlesztésre 
vonatkozó kifizetett számlákkal tör-
ténik.

A hitel biztosíték ellenében kerül 
folyósításra. A hitel biztosítéka ingó 
és ingatlan jelzálogjog, készfizető 
kezesség.

A hitelkonstrukciót az Alapít-
vány és Szigetvári Takarékszövet-
kezet (Kecskemét, Dobó krt. 15. 
Tel: 76/502-168) közösen nyújtja, 
információ és tanácsadás az Ala-
pítványnál és a Takarékszövetke-
zetnél.

3. nŐI MIkroHITeL  -   
„nŐI váLLaLkozók” részére

Igényelhető 2007. szeptember 30-
ig. Konkrét célok: „női” mikro- és 
kisvállalkozások megalakulásának 
elősegítése és ösztönzése, a kisvállal-
kozói szektor fejlesztéseinek és beru-
házásainak ösztönzése, a gazdasági in-
nováció támogatása, új munkahelyek 
teremtése, stb. Szabadon felhasznál-
ható beruházási célra és forgóeszköz 
vásárlásra egyaránt. (A folyósításhoz 
számlákkal elszámolni nem szükséges, 
de a hiteligénylés szerinti felhasználást 
utólagosan, a megvalósulást követően 
ellenőrzik.) A hitel összege legfeljebb 
5 millió forint.

A hitelek igényelhetők: Bács-
Kiskun Megyei VFA (Kecskemét, 
Vörösmarty u. 12. Tel.: 76/485-505, 
www.bacs-lea.hu)

Tájékoztató A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
által kínált kedvezõ pénzügyi támogatási lehetõségekrõl

Rövidre sikeredett az idei dinnye-
szezon. A tavasz végi, kora nyár eleji 
forró időjárás elősegítette nyári cse-
megénk fejlődését. Június utolsó har-
madában tömeges dinnyeérés követ-
kezett be. Gondolnánk, hogy a piaci 
ára ennek megfelelően magasan ala-
kult. Ennek ellenére a „primőr” din-
nye ára csúfosan alacsony volt. Egy-
szerűen nem kellett a hazai, hiszen az 
ország el volt árasztva import olcsó 
dinnyével, és az ára is szinte mindenki 
számára elfogadható volt. (Egy négy-
gombócos fagyi áráért családi dinnyét 
is lehetett vásárolni.) A kereskedők 
csak tisztes haszon reményében let-
tek volna hajlandók megvenni a ha-
zait, ez a felvásárlási ár viszont olyan 
alacsony, hogy az önköltséget sem 
fedezi. Az export ebben az időpont-
ban még nem indult be, hiszen senki 
sem számított a két héttel korábban 
kezdődő szezonra. Az üzlet láncokat 
is kötelezte az importszerződés. Az 
export lehetőség csak június utolsó 
napján kezdődött, és alig két hét le-

forgása alatt befejeződött. A tervezett 
mennyiségnek csak a felét, mintegy 
500 tonnát sikerült felvásárolni, illet-
ve exportra továbbítani. A július 10-
e után érkezett forró, afrikai levegőt 
még a melegigényes dinnye sem tudta 
elviselni, egyszerűen a felforrósodott 

talajon megfőttek, kifehéredtek, fo-
gyasztásra alkalmatlanná váltak. A 
hónap végén már csak néhány terme-
lőnek volt piacképes áruja, nyilván ők 
- követendően - újítottak a hagyomá-
nyos termelési technológián.

V. F.

Vége a dinnyeszezonnak!

Szomorú látvány: a kifehéredett dinnyék.
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Nem sok embernek adatik meg, hogy 
a tudomány mai állása szerinti életkor 
legmagasabb becsült éveit elérje. Sok-
szor csak híradásokból értesülünk a tisz-
tes kor eléréséről. Községünk lakosai 
közül többen vannak, akik dicsekedhet-
nek a szép életkorral.

A mindig vidám Kincses Lajosné Ju-
liska néni születésnapot ünnepel ebben a 
hónapban. „A vidámságom, a jókedvem 
sosem hagyott el, és nem is hagyott cser-
ben, pedig lett volna okom sokszor az 
elkeseredésre. Városi lányként kerültem 

házasság útján Szentkirály pusztára 1944 
januárjában. Alig két hónap múlva férje-
met elvitték a háborúba, és csak másfél 
év múlva kaptam róla hírt. Az 1950-es 
évek elején az akkori rendszer kifosztott, 
kirabolt, és mégis sikerült átvészelni, 
talpra állni. Ugyan ilyen megrázó volt 
számunkra az 1960-as tsz-esítés. Ezt 
is túléltük. Most már évek óta egyedül 
élek, teljesen ellátom magam. Az időmet 
sétálással, olvasással, TV nézéssel töl-
töm, beszélgetek a szomszédokkal. Tu-
domásul veszem, hogy eljárt felettem az 

idő.” Juliska néni 1914 augusztus 15-én 
született.

Szintén ebben a hónapban, 12-én ün-
nepli 99. születésnapját Bakos Andrásné. 
Őt is köszöntjük.           Vecsei.

Boldog születésnapot

2007. június 30-án a Nyugdíjas Klub 
tagjaiból, szentkirályi mozgáskorláto-
zottakból, és néhány fő aktív dolgozóból 
tevődött össze a 33 fős csoport.

Az előző évekhez hasonlóan Kenye-
res Tibor állította össze az útvonalat: 
Kiskunfélegyháza- Csongrád-Szentes-
Szegvár. (Elgondolkodtató, hogy nem 
is olyan messze vannak ezek a városok 
tőlünk, mégis keveset tudunk róluk.)

Félegyházán a Kiskun Múzeumban 
megtekinthető börtönmúzeum régen 
valódi börtönként működött. Belebor-
zongtunk a kiállított kínzóeszközök, a 
siralomház, a bitófa látványába.

Csongrádon az országban egyedülál-
ló kubikos szobrot néztük meg először, 
majd a felújított gáton sétálva jutottunk 
el a Körös-torokhoz, a Tisza és a Körös 
összefolyásához. Ezen a csodálatos he-
lyen megpihentünk egy kicsit.

Szentesen Zöldi Lászlóné Kati néni 
várt minket, aki a tekerőlant mestere. 
Városnéző buszozás során megmutat-
ta a nevezetességeket: iskola, városhá-
za, kórház, templomok. Majd elkísért 
bennünket egy több éve Szentesen lakó 

erdélyi családhoz. Kürtöskaláccsal, 
szívélyes fogadtatással, őszinte, tiszta 
SZERETET-tel vártak minket. (A szere-
tet szót nem véletlen emeltem ki – nap-
jainkban sokak számára mintha idegen 
lenne a szó. A kisgyerek is hiába kapja 
a legdrágább játékot, ha a szeretet elma-
rad…) Katika a kertben dalokat, nótákat 
játszott tekerőlantján, és megismertetett 
magával a hangszerrel is. 

Utunk utolsó állomása Szegvár volt. 
Először a népi ipari műemlék szélmal-
mot tekintettük meg, tövében épp falu-
napot tartottak. Majd a Falumúzeum-
ban tettünk látogatást. Itt többek között 
nyolcezer éves cserépedények darabjai, 
az újkőkori ember lakóháza, a 19. szá-
zadi szegényparaszt család berendezett 
lakó és tisztaszobája, az ügyes kezű 
szegvári fazekasok szép formájú kantái, 
korsói, pálinkás butykosai, locsolói, kö-
csögjei láthatók.

Az előző évekhez képest csendesebb 
hangulatban érkeztünk haza. Köszönöm a 
csoport tagjainak, hogy immáron negyedik 
alkalommal számíthatok személyükre.

Végezetül, de nem utolsó sorban 
köszönettel tartozom Kenyeres Tibor-
nak, aki nemcsak az útvonal összeál-
lításában segített, de idegenvezetőként 
is megállta helyét, szabadidejét nem 
sajnálva.

Isten áldjon meg minden csoportta-
got, most és a jövőben is, és természete-
sen az újság olvasóit is!

Zók Andrásné

Kirándulás
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2. rész: a mezőgazdasági őstermelők járulékfizetése
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 
2007. január 1-jétől hatályos szabályai szerint a mezőgazdasági őstermelő is 
biztosított.

Társadalombiztosítási szempontból az a személy minősül mezőgaz-
dasági őstermelőnek:

- aki nem egyéni vállalkozó és a 16. életévét betöltötte, és a saját gazda-
ságában mezőgazdasági termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, 
melynek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik,

- akit az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehaj-
tásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel 
összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántar-
tásba vételről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vettek (regisztrált 
mezőgazdasági termelő),

- aki a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minő-
sül és a családi gazdálkodónak a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként 
közreműködő családtagja a mezőgazdasági termékek előállítására irányuló 
tevékenységük tekintetében.

Az új szabályok azonban nem minden mezőgazdasági őstermelőre vonat-
koznak, a törvény kivételeket állapít meg. Így nem biztosított:

- az a kiskorú, aki közös őstermelői igazolvány alapján folytat őstermelői 
tevékenységet, és a gazdálkodó család kiskorú tagja,

- aki nem főállású őstermelő, vagyis más keresőtevékenysége (pl. mun-
kaviszonya, egyéni vállalkozása) alapján már biztosított; az az őstermelő 
azonban, aki munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (pl. bedolgozó, 
megbízási szerződéssel foglalkoztatják, segítő családtag, vagy választott tiszt-
ségviselő), biztosított lesz őstermelői tevékenysége alapján is,

- aki saját korú nyugdíjas, és az olyan özvegyi nyugdíjban részesülő sze-
mély, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Nem válik biztosítottá továbbá az a személy sem, akinél a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtte-
sen kevesebb mint 20 év (tehát nincs lehetősége arra, hogy az öregségi teljes 
nyugdíj megállapításához szükséges 20 év szolgálati időt megszerezze). Így 
például nem lesz biztosított az 55 éves őstermelő, aki csak 10 év szolgálati 
idővel rendelkezik.

a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségének kezdő időpontja:
- az őstermelői igazolványban feltüntetett időpont,
- gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vé-

telének napja,
- regisztrált mezőgazdasági termelő esetében a nyilvántartásba vétel nap-

ja, illetőleg 
- az őstermelői biztosítást kizáró körülmény (pl. munkaviszony) megszű-

nését követő nap.
a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségének befejező időpontja:
- az őstermelői igazolvány visszaadásának napja,
- gazdálkodó család tagja és regisztrált mezőgazdasági termelő esetében a 

nyilvántartásból való törlés napja, illetőleg
- a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napja (pl. munkavi-

szony létesítésének vagy a nyugdíj megállapításának napja).
Megszűnik a biztosítás akkor is, ha a mezőgazdasági őstermelő kilép a 

családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből.

a járulékfizetés mértéke
A mezőgazdasági őstermelő a tárgyhónapot megelőző hónap első napján 

érvényes minimálbér alapulvételével 29 % társadalombiztosítási járulékot, 7 
% egészségbiztosítási járulékot és 8,5 % nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet.

Ha az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi be-
vétel nem haladja meg 7 millió Ft-ot, akkor ezen bevételének 20 %-a a járu-
lékalap, mely után 8,5 % nyugdíj-biztosítási járulékot (amely magába foglalja 
a nyugdíjjárulékot is) és 4 % természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell 
fizetni. A 7 millió Ft-os bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell 
hagyni a jogszabály vagy a nemzetközi szerződés alapján folyósított, egyéb-
ként bevételnek számító támogatást (pl. ha 10 millió Ft a megelőző évi bevé-
tel, de ebből 3 millió Ft uniós támogatás, akkor is lehet a kedvezőbb szabályok 
szerint járulékot fizetni).

Az az őstermelő, aki e tevékenységét a tárgyévben kezdte meg, a minimál-
bér után köteles járulékot fizetni.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási 
ellátások ( pl. nyugdíj) megszerzése érdekében az adóév egészére vállalhatja, 
hogy a járulékokat a reá irányadó járulékalapnál magasabb összeg után fizeti 
meg (az őstermelőnek pl. akkor érdemes magasabb összeg utáni járulékfizetést 
vállalni, ha az előző évben egyáltalán nem volt vagy csak kevés bevétele volt, 
ami után járulékot fizethetett volna). A magasabb járulékalap vállalására vo-
natkozó nyilatkozatot február 12-ig kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

Az őstermelőre is vonatkozik az a szabály, hogy nem kell azon időszakra 
járulékot fizetnie, amikor táppénzen, baleseti táppénzen, terhességi-gyerekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermek-
nevelési támogatásban, ápolási díjban részesül (kivéve, ha a gyermekgondozá-
si segély, a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj folyósítása alatt az ős-
termelői tevékenységét személyesen folytatja), továbbá ha katonai szolgálatot 
teljesítő önkéntes tartalékos katona vagy fogvatartott. Ha ezek a körülmények 
nem állnak fenn a naptári hónap teljes tartamán át, a fennmaradó időtartamra 
eső járulékalap számításánál egy naptári napra a járulékalap harmincad részét 
kell alapul venni.

Az őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelőre vonatkozik az a 
rendelkezés, miszerint szünetel a biztosítása, vagyis nem kell járulékot fizet-
nie arra az időtartamra, amelyre az értékesítési betétlapja nem érvényes (pl. 
ha az értékesítési betétlapot csak április 1-jével állítják ki, akkor az év első 
negyedévében szünetel a biztosítás). Ha az őstermelő biztosítása szünetel és 
az egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen – pl. szociális rászorultság cí-
mén – sem jogosult, akkor a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján az egészségügyi 
szolgáltatásnak biztosítása érdekében egészségügyi szolgáltatási járulékot kell 
fizetnie.

eltartottak járulékfizetése
A Tbj. 2007. április 1-től hatályos módosítása alapján az eltartottak az el-

tartó jogán nem jogosultak a továbbiakban egészségügyi szolgáltatásra. Ezen 
időponttól  az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk biztosítása ér-
dekében 9 %-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük a 
minimálbér (2007-ben 65.500 Ft) alapulvételével.

Abban az esetben, ha a közeli hozzátartozó családjában az egy főre jutó 
jövedelem kisebb a minimálbérnél és ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolják, 
ez a jövedelem lesz a közeli hozzátartozó egészségügyi szolgáltatási járulékfi-
zetésének az alapja. A hatósági bizonyítványt a lakóhely szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat polgármestere állítja ki.

A járulékalap azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegénél (2007. február 15-től 27.130 Ft).

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy 
vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jó-
váhagyásával válik érvényessé. 

-folytatjuk-

Tájékoztató a mezőgazdasági
őstermelők adó- és járulékfizetési,

valamint bevallási kötelezettségéről

Napközis tábor
Idén augusztus 23-tól 27-ig  került sor a könyvtár napközis táborára. A 

18, vegyes korosztályú gyermek reggeltől délutánig vett részt a különböző 
programokon. Alkalmuk nyílt kézműveskedni; vetélkedőkön összemérni ere-
jüket, tudásukat; kerékpártúrázni; kirándulni és strandolni. A legtöbb program 
a természethez, a természetvédelemhez kapcsolódott, így a gyerekek játékos 
formában ismerkedhettek meg közvetlen környezetükben élő növényekkel, 
állatokkal, és új élőhelyekkel. Ezt a célt szolgálta a természetről szóló Hon-
foglalós játék, látogatás a Természet Házában és a Vadas parkban, valamint 
kirándulás a Kontyvirág Tanösvényen a Tőserdőben. Természetesen emellett 
sok játékra is jutott idő. A tábort hagyományosan a szülőkkel közösen megren-
dezett piknik zárta, ami igazán jó hangulatban telt el. Szeretném megköszönni 
a szülők és kollégák segítségét, akik a megvalósításban segítségemre voltak!

Szutorné Mariann
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Étkek, tippek, fortÉlyok
rácsos szilvás lepény
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 1 zacskó sütőpor, 50 dkg félzsíros tehéntúró, 
8 evőkanál tej, 8 evőkanál olaj, 17 dkg kristálycukor, 1 zacskó vaníliás 
cukor, reszelt citromhéj, 2 kg szilva, 2,5 dkg szilvalekvár, 5 evőkanál 
zsemlemorzsa vagy gríz,3 tojássárgája, 3 dkg vaj vagy margarin.
A lisztet a sütőporral, a túróval,, a tejjel, az olajjal, 15 dkg cukorral, 
a vaníliás cukorral, a citromhéjjal és 2 tojássárgájával összegyúrjuk. 
Letakarva 10 percre hűvös helyre állítjuk. Lisztezett deszkán a tészta 2/3 részét 3 
mm vastag, 32 x 38 cm-es lappá kinyújtjuk, majd margarinnal kikent tepsibe fek-
tetjük. Megkenjük a szilvalekvárral, megszórjuk a zsemlemorzsával, és kirakjuk a 
kimagozott fél szilvákkal. A maradék tésztát a tepsi méreténél valamivel kisebbre 
kinyújtjuk, és rácsot készítünk belőle. A lepény széleit megkenjük 1 evőkanál 
vízzel simára kikevert tojássárgájával. A rácsot a gyümölcsrétegre fektetjük, szét-
húzzuk, és körben lenyomkodjuk. A süteményt előmelegített sütő alsó sínjén, 200 
fokon (gáztűzhelynél 3-as fokozaton) 25-35 percig sütjük, majd a rácsot a tojásos 
keverék másik felével megkenjük, és ugyanazon a hőfokon további kb. 15 percig 
sütjük. Ha kihűlt, porcukorral meghintjük és kockákra vágjuk.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Született: Kovács Hanna 2007. 07. 15., 
anyja neve: Kupai Mariann, Bartucz 
Edina 2007. 07. 18., anyja neve: Nyúl 
Edina, Varga József 2007. 07.19., any-
ja neve: Falusi Bernadett, Varga Zoltán 
2007. 07. 25., anyja neve: Urbán Gizella. 
elhunyt: Kőrös Kálmán élt 87 évet, Fó-
ris István élt 47 évet.

Anyakönyvi
hírek

A forróság beköszöntével gyakran 
hallottunk erdőtüzekről. Országos szinten 
1800 hektár erdő lett a tűz martaléka. Nem 
volt különb a helyzet Dél Európában sem. 
A szakemberek öngyulladásról és gyújto-
gatásról beszélnek. Mielőtt pálcát törnénk 
az eddig el nem fogott gyújtogatók fölött, 
lássuk a tényeket. A tüzek kis hányada 
tényleg emberi óvatlanságból eredt  

/Szemétégetés, cigaretta-vég eldobás, 
gépekből kipattanó szikra stb/ Érdekes 
feltevés lenne, ha elhinnénk, hogy a notó-
rius gyújtogatóknak csak 30 C-fok felett 
támad kényszer képzete a saját maga által 
létre hozott tűz látványában gyönyörköd-
ni. Miért pont elsősorban fenyőerdőket 
keresnek fel? Miért rekkenő hőségben, 
szikrázó napsütésben lobbannak lángra 
fenyveseink, hogy aztán onnét tovább 
terjedjenek a környező vegyes erdőkre? 
A síkvidéki tűlevelű erdő állomány jelen-
tős része már elégett. Meg kell jegyezni, 
hogy nem átgondolt, hiba volt a síkvidé-
ki rossz minőségű talajok fenyvesekkel 
történő hasznosítása. Először is, akár 50-
70 év is kell a vágás érettség eléréséhez. 
Olyan kártevők, kórokozók jelentek meg 
melyek nem jellemzőek hegységi feny-
vesekre. Hasonló tévedés, hogy nem az 
éghajlati viszonyoknak megfelelő növé-
nyek telepítése már történt országunkban. 
Lehet említeni az elmúlt század 50-es 
éveinek citrom és narancs ültetvényeit, a 
gyapottermesztést. Legalább ekkora hiba 
volt síkvidéken a kordonművelésű sző-
lők telepítése. Persze így utólag már lehet 
kritizálni a „szak”emberek elhamarkodott 

döntéseit. Visszatérve a fenyvesek tűz-
eseteihez, ha szándékos gyújtogatás nem 
is történt, azért az emberi gondatlanság 
közvetett módon hozzájárult. Az elmúlt 
évtizedek, évek mértéktelen szemetelése, 
melyek súlyosan érintették az erdőket. 
A szétdobált üveg palackok mint gyúj-
tó bombák hevernek erdőkön, mezőkön. 
Csak megfelelő meteorológiai feltételek 
kellenek, és a gyűjtőlencseként működő 
palackok, üvegdarabok lángra lobbantják 

elsősorban a tűlevelű avart, mely egész 
évben - függetlenül az évszaktól - állan-
dóan termelődik. A lombkoronában is tör-
ténhet hasonló gyulladás, hiszen a 

megkeményedett fenyőgyanta is mű-

ködhet gyűjtőlencseként, és mint a fáklya, 
ég az erdő. A lényege a folyamat elin-
dulásának, hogy egy igen illékony, ala-
csony lobbanáspontú anyag szabadul fel 
a gyantából, és az avari fenyőtűkből. Ez a 
vegyület a terpentin (C10H16) Egyébként 
ezt a színtelen, jellegzetes szagú folyadé-
kot desztillációval különböző fenyőfélék-
ből nyerik. Lobbanás pontja hihetetlenül 
alacsony, mindössze 30-46 C-fok körül 
van. /Persze, ez nyílt lángot, vagy szikrát 
jelenthet, amit előidézhet a már korábban 
említett gyűjtőlencsehatás, vagy statikus 
szikra akár úgy is, hogy hő hatására üveg 
palack szétdurran.)

A terpentin másik jellegzetes tulaj-
donsága, hogy oxidáló szerekkel hevesen 
reagál. Márpedig július közepétől a hír-
adásokból gyakran értesültünk, hogy igen 
magas talaj közelben az ózonkoncentráció 
(O3) Az ózon három oxigén atomból álló 
instabil molekula. Rendkívül erős oxidá-
lószer. Ha oxidálható anyaggal érintkezik, 
bomlása már igen alacsony hőmérsék-
leten is robbanásszerűen bekövetkezik. 
Gyakran halljuk az ózondús levegő ki-
fejezést, elsősorban fenyves régiókban. 
Igen nagy mennyiségben keletkezik ózon 
a tűlevelű erdőkben és a forgalmas utak 
mentén, a gépkocsik kipufogó gázainak 
következtében. (Bonyolult kémiai folya-
mat) A fentiek tudomásul vétele után nem 
nehéz a tüzek egy részének keletkezését 
elképzelni. A magas hőmérséklet, a rend-
kívül erős oxidáló molekula és a terpen-
tin együtthatása biztos, hogy tűz kiinduló 
pontja lesz. Ezekben az esetekben már 
felesleges keresni a lábon, vagy járművel 
utazó gyújtogatókat.

Vecsei Ferenc

Bartucz edina

Tûz, tûz, erdõtûz!

Ég a nyárlőrinci fenyves.



Eladó 2 db gázpalack, 2 kézi villanyfú-
ró, nappali szoba bútor, konyhai ülőgarni-
túra, fagyasztószekrény. Érdeklődni: 445-
208-as és 476-186-os telefonszámon.

* * *
Eladó utánfutó, jó állapotban, friss 

műszakival. Mérete: 160x220 cm, irányár 
140 ezer forint. Érdeklődni: 30/65-47-665, 
76/705-089 telefonszámon.

* * *
Eladó két és fél szobás családi ház Szent-

király belterületén. Érdeklődni: 30/392-
5737 telefonszámon.

Két ivócimbora beszélget:
Mész ma este valahová?
Nem, ki sem mozdulok a kocsmá-
ból.

*

Az orvos kérdezi a beteget:
Mennyi alkoholt fogyaszt naponta?
8-10 üveg sört.
Én még vizet sem tudnék ennyit 
meginni! - mondja az orvos.
Vizet én sem tudnék, így a beteg.

* Minél öregebb a nagypapa, annál 
jobb tanuló volt kiskorában.

* Lehet, hogy a szerelem vak, de a 
házasság kitűnő szemorvos.

* Nem a világ lett rosszabb, a hír-
szolgáltatás lett jobb.

* A suszter maradjon annál a fánál, 
amelyiket kapta.

* Egyik feleségemmel sem volt sze-
rencsém. Az első elhagyott, a második 
nem.

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.

Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes körû
APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Õstermelõk,

magánszemélyek adóbevallását elkészítem. INTERNETEN IS
 Az iroda nyitva tartása: Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
vargáné farkasházi orsolya

nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Tájékoztatás
a Tiszakécskei rendőrőrs ügyeleti rendszere megváltozott

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei 
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lel
kész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr. Szűcs 
Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth 
Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIRDETÉSEK Viccek! BÖLCS MONDÁSOK

Ügyeleti idő: hétfőtől - péntekig 
8 órától 20 óráig, szombaton  (ide-
genforgalmi időszakban) 20 órától 
vasárnap 8 óráig

Az ügyeleti időben a rendőrőrs 
elérhetősége: 76/441-155

Ügyeleti időn kívül: 107-es, 112-
es telefonszámon lehet a segélyké-
rést, illetve a bejelentéseket megten-
ni.

Amennyiben a bejelentés, segély-
kérés megtétele céljából személye-
sen keresik fel a rendőrőrs épületét 
(Tiszakécske, Béke u. 167.), úgy a 

rendőrőrs épületének bejárati kapu-
ja mellett, a falon elhelyezett tele-
fonkészüléken keresztül ingyenesen 
hívhatja és veheti fel a kapcsolatot 
a rendőrőrs szolgálatban lévő rend-
őrével.

Amennyiben a bejelentést vagy 
segélykérést ügyeleti időn kívül a 
rendőrőrs szolgálatban lévő rendőr-
ének telefonon kívánja megtenni, 
úgy hívja a 06-20/539-8489-es tele-
fonszámot.

A helyi körzeti megbízottak elér-
hetősége változatlan.

Szüreti felvonulás és bál lesz
szeptember 22-én Szentkirályon.

Részletek a szeptemberi újságban.

július időjárása
Bekövetkezett, amitől tartani lehetett 

már a tavasz folyamán, hogy az állandó-
an keleti irányú szél nem sok jóval 
kecsegtet, rendszerint forró, száraz nyár 
a következménye. A Kárpát-medence 
időjárásába beleférnek a hasonló szél-
sőségek De ilyen forróság? Az elmúlt 
száz év hőmérsékleti csúcsai dőltek 
meg, különösen a 15-ét követő héten. 
Ekkor rendszeres volt a 35-C fok feletti 
perzselő forróság. A hét végén, 21-én 
környezetünkben is 42 C-fokot mutat-
tak a hőmérők. Egyes növények, mint 
a kukorica, "lábon" elszáradtak. Az éve-
lő fűfélék és a lucerna nyári álomba 
merült sok más növénnyel együtt, várva 
a csapadékos időt, esetleg a következő 
tavaszt. Hőmérsékleti viszszaeséseket 
csak a kevés esőt hozó óceáni légáram-
latok hoztak. A hónap végére, néhány 
napra beállt az ilyenkor megszokott 
időjárás, persze, eső nélkül.
Csapadék viszonyok: 4-én 4,7 mm, 
10-én 7,2 mm, 28-án 5,3 mm, 30-án  
1,2 mm, összesen: 18,4 mm. A sokévi 
á t l ag :  61  mm.                                   

M e g h í v ó
A Szentkirályi Általános Iskola

Tanévnyitó ünnepségét
2007. szeptember 2-án,

vasárnap 17 órakor
tartja az általános iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!


