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A képviselő-testület december 13-án tartotta évzá-
ró ülését. Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után Kutasi Ferenc telepü-
lésfejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket az éves mun-
kájáról. Elmondta, hogy az idei évben már nehezebb 
volt a pályázati forrásokhoz hozzájutni. A pályázatok 
általában több partner együttműködését igénylik, fel-
tételrendszerük szigorodott, és a rendelkezésre álló 
keretekből többnyire csak kevés pályázat támogatható. 
A jövőben kevesebb, de nagyobb pályázatra számítha-
tunk, melyek előkészítése egyre inkább szakértők csa-
patmunkáját igényli. A jövőben szeretne már előkészí-
tett tervekhez pályázati forrást szerezni. Egyre nagyobb 
fontossággal bír majd a kistérségi együttműködés ezen 
a téren is. Pályázati lehetőségeink 2008-ra: szenny-
vízszállítás-kezelés megoldása, integrált szolgáltató 
központ kialakítása a könyvtárból, tanyagondnoki autó 
cseréje, településközpont felújítása. Továbbra is részt 
vesz az önkormányzati munkában (adatszolgáltatás, 
előterjesztések készítése, önkormányzati intézmények 
és Gazdakör munkájának segítése), és a kistérségi mun-
kában (akcióterv összeállítása, egyeztetése, kiemelt 
projektek kidolgozása, szervezőmunka, adatgyűjtés, 
adatközlés, előterjesztések készítése, pályázati tanács-
adás) is. Az év során több konferencián, fórumon és 
képzésen vett részt. A képviselő-testület a tájékoztatást 
egyhangúlag tudomásul vette.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan a település-
fejlesztő arról tájékoztatott, hogy sikeres pályázatot 
nyújtottak be a fiatalok által működtetett Művelődési 
Ház presszó helyiség eszközfejlesztésére. Az elnyert 
összeg 400 e forint, melyhez 180 e Ft önerőt kell 
biztosítani. A képviselő-testület egyetértett a szükséges 
önerő biztosításával.

Tájékoztatott arról is, hogy több esetben érkezett 
hozzá lakossági panasz az un. Ladányi-dűlő járhatat-
lansága miatt. A panaszosok meglátása szerint az út fel-
töltése zúzott kővel már megoldaná a fő problémákat. 
Javasolta erre a célra 1 millió forint biztosítását.

A hozzászóló képviselőtagok elmondták, hogy a 
kérdéses út valóban rossz, de 1 millió forint a felújí-
tásra nagyon kevés. Nem ideiglenesen, inkább több 
pénzzel, de olyan megoldást kell keresni, ami hosszabb 
időre megoldja a jelenlegi problémát. A homokkal való 
feltöltés jobb lenne a zúzott kőnél, mert bogárhátúra 

kialakítva a víz le tudna róla folyni. Azonban a földutak 
karbantartására megnyugtató megoldást egy vontatható 
gréder vásárlása jelentene.

Döntés az ügyben nem született, de a polgármester 
ígéretet tett, hogy tavasszal az út felújítása valamilyen 
formában megtörténik.

Ezt követően Osbáthné Rauscher Erika intéz-
ményvezető beszámolt az Egészségház és Idősek 
Klubja működéséről. Elmondta, hogy az intézmény 
jelenleg az étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgál-
tatást látja el két gondozónővel. Feladatuk a családi 
gondozás kiegészítése, pótlása a saját otthonában lévő, 
de önálló életvitelre nem képes személy részére (éle-
lem, tüzelő beszerzése, a háztartás vitele, személyi és 
lakókörnyezeti higiéné megtartása, környezettel való 
kapcsolattartás és a szociális ellátásokhoz való hozzá-
jutás segítése). Egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak, 
vérnyomást mérnek, vércukrot ellenőriznek, szükség 
esetén kötözést, sebellátást, fekvőbeteg ápolást is vál-
lalnak. Munkájukra egyre nagyobb igény van. A jelen-
legi gondozotti létszám 57 fő, szociális étkeztetésben 
36 fő részesül. A gondozónők tevékenységükről gon-
dozási naplót vezetnek. Az Egészségház működéséről 
szólva elmondta, hogy jelenleg 218 fő 0-6 éves korú 
gyermekek gondozását végzi. Közülük 151 fő belte-
rületen, 67 fő külterületen él. Munkája részét képezi 
a várandós-gondozás is, továbbá az iskola-egészség-
ügyi munka (szűrővizsgálatok, tisztaságvizsgálat, előírt 
védőoltások bonyolítása, szükség esetén környezetta-
nulmány készítése). Az iskolában 176, az óvodában 77 
gyermeket gondoz. Október hónapban nőgyógyászati 
rákszűrést szervezett, melyen községünk női lakossága 
nagy létszámban vett részt. Az Egészségház felsze-
relését, bútorzatát folyamatosan korszerűsítik, amit a 
következő évben is folytatni szeretnének.

Ezután a háziorvosi szolgálat működéséről tájé-
koztatott Dr. Szűcs Zsolt háziorvos. Elmondta, hogy az 
elmúlt évben 9825 orvos-beteg találkozás volt, ebből 
168 hívás, 112 folyamatos ellátás házi betegápolás 
keretében. Szakrendelésre 348 beteg lett irányítva, 
kórházi beutalás 46 esetben történt. Ambuláns ellátás 
318 esetben volt, melynek 97 %-a gyermek. A praxisba 
bejelentkezettek száma folyamatosan nő. A múlt évben 
13 haláleset történt, az átlagos életkor 73 év volt. A pra-
xis működtetése nem lett egyszerűbb, sok nehézséggel 

kell szembenézni mind szakmai, mind financiális oldal-
ról. A naponta változó szabályozásokat nem könnyű 
követni és betartani sem. Az egészségügyet a reformok 
igazából ebben az évben érték utol: adminisztrációs 
többlet, a beutalási rend változása, gyógyszer és segéd-
eszköz felírhatósági változások és a vizitdíj. Általában 
a betegeket hátrányosan érintik az új szabályok. A 
vizitdíj a praxis számára többletforrásként jelenik meg, 
melynek köszönhetően a háziorvosi „csapat” egy orvos 
írnokkal bővült, így az adminisztrációs terhek meg-
oszlanak, mindenki több időt tud a saját munkájával 
foglalkozni. Az önkormányzat segítségével kialakításra 
került egy kis helyiség, ami külön rendelőként is tud 
működni, ill. négyszemközti beszélgetésre is lehetőség 
van, és a rendelést is gyorsítja.

A fogorvos beszámolójából is kiderült, hogy jelen-
tős változások történtek a praxis működése terén, mely-
ből legfontosabb a vizitdíj bevezetése. Ennek követ-
kezményeként csökkent a fizető betegek száma. 18 év 
felett minden orvos-beteg találkozásért fizetni kell, így 
a fogmegtartó kezelések száma csökkent, mivel erre 
sokan nem tudnak pénzt áldozni. A felnőtt lakosság 
megjelenésének száma is jelentősen csökkent. Ennek 
valószínűsíthető oka, hogy a jelenlegi finanszírozási 
feltételek között jó szakmai színvonalú munkát végezni 
lehetetlen, amit a betegek is tapasztalnak. A praxis OEP 
finanszírozása aránytalanul kevés, az elvonásokat nem 
fedezi, így a betegellátásra fordítható összeg annyira 
kevés, hogy jó minőségű anyagokkal dolgozni lehetet-
len. Az amortizációs támogatás megszűnt, így új esz-
közök vásárlására semmi lehetőség nincs. A meglévő 
gépek meghibásodása esetén a javításra nincs keret. 
A közgyógyellátottak fizetés-mentessége megszűnt, 
így e betegkör számára elérhetetlenné vált a fogászati 
ellátás. Az iskolafogászat keretében a gyermekek szű-
rése megtörtént, kezelésük folyamatban van, fogazatuk 
állapota jó. Ebben az évben az önkormányzat jelentő-
sen könnyített a fogászat anyagi terhein, e nélkül már 
működésképtelenné vált volna a fogászati ellátás.

Végül a házi gyermekorvos beszámolójából a 
jelenlévők megtudhatták, hogy a gyermekorvosi pra-
xist 2003. decembere óta Lakiteleken és Szentkirályon 
Dr. Gál Gabriella csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvos látja el egy asszisztens és három védőnő 
segítségével.

2007. december 13-ai testületi ülésen történt

Újévi köszöntõ
Bort, búzát és békességet
Olcsóságot, egészséget
Lehetőleg kevés könnyet
Dolgainkban rendet, szépet
Otthonunkban vígan-lakást
Gondjainkban fogyatkozást
Újságokban igazmondást
Jellemben is jó kiállást
Énekszónak zengő hangzást
Virágoknak harmathullást
Emberségben gyarapodást
Több baráti találkozást!

Ahogy növekszik éveink száma, úgy válik 
egyre hallgatagabbá az ember (-fia, s lánya) egy-
egy évforduló ünneplésekor, legyen az akár az 
életévek, vagy a naptár váltása. Harsányságunk 
alábbhagy, hiszen mind közelebb jutunk jövőbeni 
lehetőségeink megfogyatkozásához, és növekszik 
az értéke a dolgos hétköznapoknak. Tennivalónk 
ugyanis temérdek, egyéni és közösségi életünkben 
egyaránt, az idő múlása viszont nem feltétlenül 
hozza meg az élettapasztalat és a bölcsesség növe-
kedését, a hibáink elfogyását.

A mögöttünk hagyott esztendő pedig bővelke-
dik tanulságokban. Kemény próbatételeken jutot-
tunk át (vagy éppen vagyunk benne?) a hazafiság 
mibenlétének megújítása, a személyes felelőssé-
günk össztársadalmi kivetülése, a faluközösségi 

sorskérdések megfogalmazása és eldöntése, annak 
felismerése kapcsán, hogyan függ össze a csalá-
dok boldogulása és nemzeti gondjaink megoldása. 
Túl azon, hogy a szűkebb világunkban markánsan 
megjelenő Rossz igen változatos formát ölt, és 
vívja ki ellenszenvünket, az igazi kérdés mégis az, 
hogy ki-ki a maga lelkében fel tudja-e erősíteni 
a Jóság egyszerű lámpásának pislákoló lángját, 
fényt és bátorítást adva ezzel akár egészen távoli 
lángnyelvek fellobbantásához is. A Rossztól (értve 
ez alatt minden hamisságot, önzést, méltánytalan-
ságot, megosztást és ellenségeskedést, megalázást 
és dölyfösséget) ugyanis nem elég elhatárolód-
nunk, azzal szemben a magunk kiválóságát han-
goztatnunk, s nem elég a magunk szánalmas, 
kiszolgáltatott helyzetét bemutatnunk. A Világban 
ugyanis egyszerre van jelen a Rossz és a Jó, és ez 
igaz a magunk személyes valójára is. Ebből pedig 
az következik, hogy sem a falunkat, sem a hazán-
kat nem oszthatjuk jó és rossz emberekre.

Karácsony üzenetének lényege éppen abban 
áll, hogy bátorítást kaphat általa mindenki, aki a 
Jóság és Szépség, a Harmónia újszülött csöppségét 
éltetni, növelni akarja. Ez azonban egyúttal saját 
Emberségünk kihívását, a bennünk létező Jó iránti 
felelősségünket is megadja, jelezvén: személyes 
gondozásunkra, erőfeszítésünkre, áldozatunkra, 
kiállásunkra van bízva, az egyes emberre hárul 

annak terhe, hogy érte, vagy ellene tesz-e.
Küzdelmünket tehát előbb a magunk lelkében 

kell megvívnunk, az értékek rendjét ott helyreál-
lítanunk. Csak ezt követheti a mások, a kisebb és 
nagyobb közösségek gondjainak felvállalása.

A magyar társadalom egyre gyorsuló megújulá-
sa tehát csak akkor vezethet egyúttal igazságosabb, 
otthonosabb, emberibb hazához, ha a jelenleginél 
sokkal erősebb lesz bennünk a Jóság tisztelete, az 
iránta való személyes elkötelezettség (értve ez alatt 
önzetlenséget, bizalmat és megbízhatóságot, felelős 
hazafiságot és bajtársiasságot, távlatos gondolkodást 
és józan sáfárkodást, mértékletességet és őseinkhez 
való hűséget).

A 2008. esztendő eddig nem tapasztalt jelen-
tős kihívásokat jelez a falunk és a Hazánk számára 
is. Ideje készen lenni a helytállásra, az összefo-
gásra!

Az összefogásnak különös fontosságot adok. 
Meggyőződésem az, hogy a felnőttebb, idősebb 
generációk ereje elkopott, hitele megcsappant az 
apáink, nagyapáink álmainak megújításához.

Az ősök reménysége azonban mi vagyunk, 
a mi jövőnk pedig a mai huszonévesek. Vajon 
képesek vagyunk-e közösen a jelen világunkra 
leképezni az ősök álmát, okulva a saját és az ő 
tanulságaikon?

Boldog Új Évet, Szentkirály!
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A községben az iskolai szűrés befejeződött, 
az óvodai szűrésre majd 2008. tavaszán kerül 
sor. Nagy segítség, hogy van gyógytornász, és a 
gyerekeknek módjukban áll ezt helyben igénybe 
venni. A rendelő és váró az új bútorokkal és játé-
kokkal egyre barátságosabb, a gyerekek szívesen 
játszanak ott. 

A polgármester megköszönte kinek-kinek az egész 
évi munkáját, és a képviselő-testület a tájékoztatókat 
tudomásul vette.

A harmadik napirendi pont keretében a 
Művelődési Ház tevékenységéről szóló tájékoztatók 
ismertetésére került sor. Gergely Attiláné közmű-
velődési felelős elmondta, hogy a Házban a nagy 
átalakítások, felújítások befejeződtek. Elkészült az 
akadálymentes vizesblokk, a nagyteremben a parketta 
felújítása, a nyílászárók felújítása, javítása, festése, a 
fűtéskorszerűsítés, valamint az épület külső festése. 
Az elmúlt év kulturális programjai: a tél végén iro-
dalmi pályázatot hirdettek, februárban ki mit tud-ot 
szerveztek, május 1-jén sikeres majális volt, és jól 
sikerült a „Névforduló” ünnepség is. Többször pró-
bálkoztak bál szervezésével, több-kevesebb sikerrel. 
A hagyománynak számító szüreti felvonulás az utóbbi 
évek leglátványosabb kulturális eseménye volt. A 
Művelődési Házban klubok működnek (nyugdíjas 
klub, baba-mama kör, nóta klub, ezoterikus klub, 
foltvarró kör). A galériát a civilszervezetté szerve-
ződött fiatalok csoportja veszi igénybe szinte napi 
rendszerességgel. A Vágó János Gazdakör március 
15-ét bankettel ünnepelte. Az év első felében öt 
alkalommal volt diszkó a galérián, azonban kevesen 
látogatták, így abbamaradt. Az oktatási intézmények 
alkalomszerűen veszik igénybe a Művelődési Házat 
(farsang, zenés műsor megtekintése, ballagás, évzáró, 
anyák napi ünnep, mesemondó verseny, jótékonysági 
gála műsor, nemzeti ünnepeinkről megemlékezés, 
napközis tábor, stb.). A Művelődési Ház nagytermét 
árusok részére adják bérbe. Véradásra a Vöröskereszt 
két alkalommal igényelte az intézményt. A lakosság 
széles körét érintő előadásokra is több esetben került 
sor. Családi rendezvényekre (esküvő, lakodalom, bal-
lagás) is nyitva áll a Ház. 

Ezután a Tánccsoport beszámolója következett. 
Takácsné Kis Márta elmondta, hogy hét korcsoport-
ban működnek összesen 137 fővel. Próbatermük a 
Művelődési Ház nagyterme. A táncruhákat a pinceklub-
ban tárolják, amit öltözőnek is használnak. Ebben az 
évben is sok szép ruhával bővült a ruhatáruk. Köszönik 
a szép és főleg tágas szekrénysort. Ezután hónapokra 
lebontva felsorolta a programjaikat: táncos találkozó 
a csoport 15 éves fennállásának megünneplésére, ven-
dégszereplés Mádon, Kiskunfélegyházán, Lakiteleken, 
Kecskeméten, Tiszaugon, Kalotaszentkirályon, 
Tiszakécskén, Porrogszentkirályon, Borbáson, 
Helvécián, és természetesen a helyi rendezvényeken 
is szerepeltek. Négynapos kiránduláson vettek részt 
a Zempléni-hegységben. Márciusi megbeszélésükön 
célul tűzték ki, hogy a Tánccsoport egyesületi formá-
ban működhessen tovább, de előrelépés ez ügyben még 
nem történt. Megköszönte mindenkinek a segítséget, 
és támogatását.

Ezt követően a Könyvtár működéséről számolt be 
Szutor Sándorné könyvtáros. Elöljáróban ismertette a 
Könyvtár nyitvatartási idejét. Elmondta, hogy jelenleg 
8928 db dokumentum képezi az állományt. Az elmúlt 
évhez viszonyítva jelentősen növekedett az olvasók 
száma (200-ról 291-re). A Könyvtárban november 
végéig 4790-en fordultak meg, ez is jelentősen több 
a tavalyi év hasonló időszakához képest. Átlagosan 
25-30 fő látogat be egy nap. Az olvasók összesen 
1159 alkalommal kölcsönöztek 2447 dokumentumot. 
Jelentősen nőtt a helyben használt dokumentumok 
száma is. Népszerű szolgáltatás az állományban nem 
található könyvek könyvtárközi kölcsönzéssel való 
pótlása. November 1-től ingyenessé vált az Internet 
használata, mellyel jelentősen megnőtt a látogatók 
száma is. Beszámolójának további részében ismertette 
a Könyvtár által szervezett rendezvényeket, felsorolta 
a megvalósult fejlesztéseket. A közeljövő feladataként 
említette, hogy a kistérségi szolgáltatás jóvoltából a 
közeljövőben 190.000.- Ft értékben újabb dokumen-
tumok kerülnek az állományba. Távolabbi feladatok: a 
már működő kedvelt foglalkozások mellett új progra-
mok szervezése, könyvvásár rendezése, iskolai-falusi 

rendezvényekhez való csatlakozás, az iskola honlapján 
a könyvtári oldal átszerkesztése. Közösségi színtérré 
vált a Könyvtárunk, a fiatalok szívesen veszik igény-
be szolgáltatásait tanulás, és szabadidős tevékenység 
céljából is. 

A Tánccsoport vezetője hozzászólásában kifejtet-
te, hogy a kultúrház nagytermének használata eseten-
ként komoly problémát jelent számukra az időbeosztás 
terén, mert ennyi csoporttal szinte minden nap próbálni 
kell. Kérte, hogy egy kicsit nagyobb megértés, és 
segítőszándék legyen egymás iránt. A polgármester 
válaszában elmondta, hogy ilyen gazdag program-
kínálat mellett tény, hogy nehéz az együttműködést 
gördülékennyé tenni. Szeretné, ha a jövőben is úgy 
kéne „bepréselni” a programokat a Művelődési Házba, 
de ez nem fog másként működni, csak egyeztetéssel. A 
Művelődési Ház felelőseit arra kérte, hogy a helybéli 
fiatalokra fordítsanak figyelmet, ne hagyják magukra 
sem az „eligazítás”, sem a segítés tekintetében. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy egyáltalán létrejött az Ifjúsági 
Egyesület, innen csak előre lépni szabad, visszafelé 
nem. Ezután a képviselőtagok a tájékoztatókat egyhan-
gúlag tudomásul vették.

A következőkben a szilárd hulladék 2008. évi 
begyűjtési és kezelési díjának meghatározása került 
napirendre. A polgármester előterjesztésében elmond-
ta, hogy a Saubermacher Kft. megküldte a jövő évi 
hulladékszállítási díjkalkulációt. A kezelésre elszállí-
tott hulladék mennyisége idén az előző évihez képest 
is kissé csökkent (tavaly 398 tonna, idén 387 tonna). 
A lakosság döntő többségének köszönhetően ezért a 
díjemelés mértéke csak 12 %. A Szolgáltatóval tartott 
személyes egyeztetés alapján kialakított ajánlatnak a 
jelenleg alkalmazott gyűjtési rend megtartása melletti 
további csökkentésére nincs lehetőség, így az ajánlati 
díj 571 ingatlanra vetítve fajlagosan 11.950.- Ft + áfa 
összeget jelent. A képviselő-testület a fentieket egyhan-
gúlag elfogadta.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a hulladékszállítás szolgáltatá-
si díjának emelése önkormányzati szinten 822 ezer 
forintot jelent. Pénzügyi bizottsági ülésen vetette fel 
a kommunális adó emelésének lehetőségét. Az ülésen 
az a javaslat született, hogy a külterületi ingatlanokra 
vonatkozóan 4.500.- Ft, a belterületi ingatlanokra 
5.600.- Ft legyen január 1-től a kommunális adó 
mértéke.  Javasolta a helyi adókról szóló rendelet e 
díjtételeinek fentiek szerinti módosítását. A javaslatot a 
képviselőtagok egyhangúlag elfogadták.

Ezután az önkormányzat 2008. évi költségve-
tési koncepciója került napirendre. A polgármester 
előterjesztésében elmondta, hogy az ország gazda-
sági egyensúly javításának erősödő igénye, továbbá 
a hosszú távú és megfelelő egyensúlyi feltételek 
létrehozásának szükségessége miatt a Kormány gaz-
daságpolitikájának legfontosabb céljai az erőteljes 
egyensúlyjavítás, a tartós egyensúlymegőrzést szol-
gáló átfogó reformok elindítása és megvalósítása az 
államháztartásban, a bővülő uniós források felhasz-
nálására támaszkodó erőteljes fejlesztések megvaló-
sítása. Az önkormányzati forrásszabályozásban alap-
vető változás nem következik be, általános törekvés: 
ahol nem lehet a fajlagos támogatásokat (normatívá-
kat) növelni, legalább a 2007. évi összeg maradjon. 
Kibővül a gyermekek ingyenes étkeztetése az 5. 
évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultak körével. A szociális ágazatot 
érintően a normatív hozzájárulások differenciálására 
kerül sor a szociális étkeztetésnél, a házi segítség-
nyújtásnál. Településünk célja a biztonságos üze-
meltetés mellett a pályázati lehetőségek kihasználása 
a községi lakosság életének javítása érdekében. A 
koncepció összeállításánál illetményemeléssel nem 
számoltunk, a nyugdíjba vonulók felmentési díját, 
a személyi jövedelemadó törvény módosításában 
szereplő adómentes étkezési utalvánnyal, azaz 6000 
Ft/fő/hó-val terveztünk. A fejlesztéseknél az áthúzó-
dó tételekkel számoltunk. 

Az önkormányzat forráshiánya 41.507 ezer forint, 
de nem számoltunk még alapítványi támogatással, 
iparűzési adó plusz bevétellel. A képviselő-testület a 
koncepciót egyhangúlag elfogadta.

A hatodik napirendi pont keretében a polgármester 
arról tájékoztatott, hogy a Közoktatási törvény egyik 
legutóbbi módosítása kötelezi az intézményfenntar-

tókat, hogy a tanulók, gyermekek esélyegyenlőségére 
is kiterjedő intézkedési tervet kell készíteniük, illetve 
meglévő tervüket ennek figyelembe vételével átala-
kítaniuk folyó év végéig. Az intézkedési terv megléte 
előfeltétele annak, hogy az önkormányzat a hazai és 
nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályáza-
tokon vegyen részt. Az intézkedési tervben ki kell térni 
különösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek 2008. szeptember 1-től hatályos kötelező óvodai 
felvételének körülményeire, az ingyenes étkeztetéshez, 
az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek 
vizsgálatára is. A képviselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta az intézkedési tervet.

A képviselő-testület módosította az Általános 
Iskola Pedagógiai Programját. A módosítás a követke-
ző területeket érintette: óraszám-változások a Nemzeti 
Alaptanterv szerint, mely felmenő rendszerben heti 
3 óra testnevelés bevezetését, a hon és népismeret 
modul történelem tantárgyhoz kerülését, és a 7.-8. 
osztályban a tánc és dráma szakkörként történő meg-
jelenését jelenti. Nem szakrendszerű oktatás beveze-
tése az 5. és 6. évfolyamon, mely az önálló tanulás, 
a jegyzetelési technikák tanítását, a kommunikációs 
képességek erősítését, a szociális kompetenciák fej-
lesztését, a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban 
való pontosabb tájékozódást eredményezi. Integrált 
oktatás bevezetése, mely az SNI-s gyermekeket érinti. 
Nekik a matematika és a nyelvtan tantárgyat gyógy-
pedagógus tanítja, a többi órán az osztálytársaikkal 
együtt vesznek részt. Szöveges értékelés változása, 
mely az alsó tagozatos szöveges értékelés számító-
gépes rendszerre történő áttérését jelenti. A képvi-
selő-testület egyhangúlag egyetértett a Pedagógiai 
Program módosításával.

Ezután a polgármester ismertette Nagykőrös város 
polgármesterének megkeresését, melyben arról tájé-
koztatott, hogy településünk lakosai kikerültek a Városi 
Kórháznak a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitá-
cióra vonatkozó területi ellátási kötelezettségéből. A 
hatályos rendelkezés azonban lehetővé teszi, hogy a 
települési önkormányzat „ellátási érdekből” a jelenlegi 
helyzet módosítását kezdeményezze. A háziorvossal 
egyeztetve javasolta a képviselő-testületnek, hogy éljen 
ezzel a jogával, és az eredeti állapot visszaállítását 
kérje. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag 
egyetértett. 

A következőkben a polgármester az alábbiakról 
tájékoztatott:

Az önkormányzat a Prímavill Kft-től ajánlatot 
kért az Ifjúsági lakóteleptől a Gácsi buszmegállóig 
közvilágítási hálózat bővítésére. Az ajánlatkérés lakos-
sági beadvány kezdeményezésére történt, amelyben a 
reggelente és késő este ennél a megállónál érintett több 
utas biztonságára hivatkoznak a lakosok. Az ajánlat 
szerint külön tervezés nélkül, viszonylag rövid időn 
belül van lehetőség 184 m légvezeték kiépítésével 3 db 
lámpatest felszerelésére bruttó 310 ezer forintért.

A képviselő-testület hozzájárult a közvilágítási 
hálózat fentiek szerinti bővítéséhez.

Trencsényi Sándor és felesége kérelemmel fordult 
a képviselő-testülethez, hogy részükre az Alkotmány 
u. 4. szám alatti önkormányzati lakást átmeneti időre 
– 2008. december 31-ig – adja bérbe. Nevezettek 
Szentkirályon kívánnak letelepedni, családi házat sze-
retnének építeni. Ugyanezen lakás bérlésére kérelmet 
nyújtott be Varga Bálint és felesége is. A képvise-
lő-testület egyetértett a lakás Trencsényi Sándor és 
felesége részére történő bérbeadásával. Döntését azzal 
indokolta, hogy Varga Bálinték lakásgondja e lakás 
bérbeadásával nem oldódna meg.

Farkas Viktor körzeti megbízott kérelemmel for-
dult a képviselő-testülethez, hogy a részére korábban 
folyósított üzemanyag támogatást továbbra is bizto-
sítsa. A képviselőtagok újabb egy évre havi 6.000.- Ft 
összegű támogatás folyósításáról döntöttek.

Dr. Lányi Krisztina fogorvos írásban bejelentette, 
hogy a településünkön végzett fogorvosi tevékenységét 
a jövőben nem tudja ellátni. A praxisjog átruházásáról 
igyekszik gondoskodni. Ezt a fogorvosi szaklapban 
eladásra, esetleg tartós helyettesítésre meghirdette. 
Kérte ezt a bejelentést felmondásnak tekinteni. 

A Bácsvíz Rt. értesítette az önkormányzatot, hogy 
a települési folyékony hulladék fogadási díja 2008. 
január 1-től 450.- Ft/m3 + áfa összegre módosul. A 
képviselő-testület a  módosítást jóváhagyta.
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550 éve választották Hunyadi Mátyást királlyá
Mátyás éle-

tét és munkássá-
gát végig kísérte 
a főurak hatalmi 
villongása és 
az ország török 
elleni küzdel-
me. Rendkívüli 
tehetséggel meg-
áldott uralkodója 
volt hazánknak. 
Korának kiemel-
kedő államférfija 
is volt ugyanak-
kor. Személye 
és tehetsége 
megakadályoz-
ta, hogy az ő 

uralkodásának idején Allah seregei elfoglalják a 
Magyar Királyságot.

Mátyás fiatalsága
Hunyadi János hadvezér és Szilágyi Erzsébet 

másodszülött fia Mátyás 1443. február 23-án 
Kolozsváron született. Apja különös hangsúlyt 
fektetett a fiai nevelésére. Mindkét gyermek kato-
nai képzésben és humanista nevelésben része-
sült. László gyakran elkísérte apját hadjáratai-
ba. Mátyás nevelésének felügyeletét Vitéz János 
kapta feladatul. Humanista nevelésben része-
sült, korán megtanult latinul, csehül és néme-
tül. Szülei eljegyezték már kiskorában, 1451-ben 
Cillei Erzsébettel. A fiatal ara azonban négy 
évvel később, még a házasságkötés előtt meghalt. 
Természetesen Mátyás is kapott a katonai isme-
retekből és gyakorlati tudnivalókból megfelelő 
képzést. Bizonyára a tábori életből is kijutott neki. 
1453-ban bátyjával, Lászlóval együtt kinevezték 
örökös besztercebányai grófnak.

Veszélyben Mátyás élete
Az 1456-os nándorfehérvári világraszóló 

győzelem után rövidesen a családra óriási gyász 
borult. Ugyanis meghalt az apja, Hunyadi János. 
A hatalomra törő főúri oligarchia a királlyal, V. 
Lászlóval szövetkezett a Hunyadi család ellen. A 
király azt ígérte, hogy nem bántja a nagy hadvezér 
gyermekeit. De a két párt szembekerült egymással. 
A Hunyadi hívek 1456. november 9-én megölték 
egy heves vitát követően Cillei Ulrichot. A Cilleiek 
meggyőzték a fiatal királyt a Hunyadiakkal szem-

ben. A következő évben a Hunyadi fivéreket fej- és 
jószágvesztésre ítélte az uralkodó. De csak Lászlót 
fejezték le Budán, a Vérmezőn. Mátyást fogoly-
ként a király magával vitte Bécsbe, onnan pedig 
Prágába. A király azonban váratlanul elhunyt. Az 
uralkodó halála új helyzetet jelentett a magyar 
politikában.

Mátyást királlyá választották
A Garai nádor családja és Podjebrád György 

cseh kormányzó egyaránt azt szerette volna elérni, 
hogy Mátyás az ő lányukat vegye feleségül. Ezért 
cserébe támogatták más-más érdekből Mátyás meg-
választását. Szilágyi Mihály a római katolikus pápa 
támogatásával erős pártot szervezett. Igyekezett 
megnyugtatni a főurakat, akik a Hunyadi-ház ellen-
ségei voltak egykor. Így már Mátyás hívei kerültek 
többségbe. Megfelelő előkészület után 1458. január 
24-én, Budán a fiatal Hunyadi Mátyást királlyá 
választották.

A jó hír hallatára Mátyás hazatért Prágából, 
s február 14-én a budai Nagyboldogasszony 
templomban – korona nélkül – királlyá avatták. 
Szilágyi Mihály személyében öt évre kormányzót 
választottak a fiatal király mellé. Nem sokáig 
tűrte azonban a gyámkodást az akaratos és konok 
Mátyás. Különböző okokra és ürügyekre hivat-
kozva a király Szilágyi Mihályt és Garai László 
nádort leváltotta. Szilágyi évekig raboskodott bör-
tönben. Garai Annát nem vette feleségül a király. 
Ezzel szemben 1461. május 1-jén házasságot kötött 
Podjebrád Katalinnal. Újlaki Miklós Mátyás mellé 
pártolt, ezzel a hatalmi egyensúly egyértelműen 
az ő javára dőlt el. A fiatal király közben katonai 
győzelmeket is aratott. Kiegyezett 1462-ben Giskra 
cseh népvezérrel. Visszafoglalta a töröktől Bosznia 
egy részét. III. Frigyes osztrák császárral békét 
kötött 1463. július 19-én. A magyar király megszi-
lárdította hatalmát.

Mátyás uralkodása és történelmi tettei
A fiatal Hunyadi fél évtizedes uralkodása dip-

lomácia, katonai sikereket hozott. A visszakapott 
koronával 1464. március 29-én Székesfehérvárott 
Szécsi Dénes esztergomi érsek fényes külsőségek 
közepette megkoronázta. Úgy érezte, hogy addigi 
tevékenységével megalapozott sikereit csak akkor 
tudja teljesen kiaknázni, ha széleskörű reformokat 
vezet be. Megkezdte a kancellária, a bíráskodás, a 
kamarai és a katonai reformok végrehajtását. Aktív 
európai külpolitikát folytatott. 1468 elején Mátyás 

elvállalta a Csehország elleni keresztes háború 
vezetését. Azt tervezte, hogy több országot magába 
foglaló birodalmat hoz létre Közép-Európában. 
1470-ben seregei elfoglalták Morvaországot és 
Sziléziát. A csehek királyukká választották Mátyást, 
aki élete végéit viselte ezt a címet.

Megromlott a viszonya Frigyes császárral. 
Félévi ostrom után a hadai 1485. június 1-jén 
elfoglalták Bécset is. Mátyás felvette az Ausztria 
hercege címet. Közben az ország déli részén hada-
koznia kellett az oszmán csapatok betörései miatt. 
1479-ben Kenyérmezőnél hatalmas győzelmet arat-
tak a magyar seregek a török felett. Békét kötött a 
szultánnal 1483-ban és 1488-ban. Megerősítette a 
török elleni végvárrendszert. Egyesítette 1476-ban 
a horvát-dalmát és szlavón bánságot. Átszervezte a 
török elleni végvári kapitányságokat.

Magánéletében is változás következett be. 
Felesége, Katalin 1464-ben szülés közben meghalt. 
1474-ben eljegyezte Aragóniai Beatrixot, 1476-ban 
házasságot kötöttek. De frigyükből nem született 
utód. A törvénytelen gyermekét, Corvin Jánost 
akarta utódjának. Ennek érdekében diplomáciai 
manőverekbe kezdett. De ezek a próbálkozások 
nem igazán vezettek eredményre.

Széleskörű munkásságának része volt az 1486. 
évi országgyűlésen jóváhagyott törvénykönyve. 
Megreformálta az igazságszolgáltatást, és jelentő-
sen növelte a vármegyei törvényszék hatáskörét. 
Uralkodásának 32 éve alatt 43 alkalommal vetett ki 
rendkívüli adót. Bőkezűen támogatta a tudományos 
munkát és a művészetet. Pozsonyban főiskolát ala-
pított. Királyi udvara a reneszánsz műveltség egyik 
európai központja volt. Létrehozta a Corvinákat 
tartalmazó könyvtárát. Akkor állították fel Budán 
az első magyar könyvnyomdát.

Munkálkodása közben érte a halál, 1490. ápri-
lis 6-án hunyt el Bécsben. Április 25-én királyi 
pompával helyezték örök nyugalomra a székesfe-
hérvári bazilikában. Mátyás király naggyá és hatal-
massá tette a Magyar Királyságot. Megteremtette 
az állandó hadsereget, reformálta a pénzügyeket 
és a törvénykezést. Maradandót alkotott szerte a 
hazában. A nép igazságos uralkodónak tartotta a 
nagy királyát.

Felhasznált irodalom: Magyar életrajzi lexi-
kon, Tolnai Világlexikona. XI. kötet, Budapest, 
1928.

lovag Kenyeres Dénes

Akinek gyermeke születik, csodát él át. Elő-
ször csak sír, gőgicsél, de nagyobb lesz, néz és 
magyarázni kezd… Kérdez? Kér? Vagy csak kö-
zölni akar valamit? Nem értjük, ő csak bólogat, 
néz: Érted?

Akinek gyereke van, tudja, hogy manapság 
már ritkán kezdik azzal a beszédet, hogy „papa”, 
„mama”. A mai gyerekek rendszerint olyan átko-
zottul bonyolult szavakkal kezdik, hogy „gyújtás-
kapcsoló…, kuplungtárcsa…, autóbuszgarázs…”

Nem ez a baj, a baj, hogy mi felnőttek nem 
értjük, főleg a férfiak. De az anya mosolyogva tol-
mácsol, nem tudni, ő igazán érti-e, vagy csak kita-
lálják az egészet?!

De nem. A mamák értik a gyereküket – a fér-
fiak nem nagyon.

A mamák érzik, tudják, ismerik ennek a kis 
emberkének a nyelvét – mi pedig nem tudunk gye-
rekül. És ez még nem lenne baj, a baj az, hogy a 
gyerekek felnőnek, komoly, érett emberek, s gyak-
ran nem értjük őket. És ilyenkor is az anyák ma-
gyarázzák meg, amit mindnyájan nem értünk.

Vagyis hiába telik el sok évtized, még mindig 

az anyja ismeri jobban a gyermekét! Ő tudja tit-
kos gondolatait, ő tudja megfejteni a hallgatását, a 
mosolyát, a duzzogását, vagy azokat a félszavakat, 
melyeknek különös jelentésük van. Az anya lefor-
dítja azokat a titkos gondolatokat, ki nem mondott 
érzéseket, meg nem fogalmazott félelmeket, me-
lyeket mások nem értenek.

Gyakran nem értjük, nem tudjuk szeretteink 
miért hallgatnak? Miről hallgatnak? Nem értjük, 
mi van a kimondott szavak mögött? Mire gondol 
vajon? De jó lenne, ha valaki megfejtené, mi jár a 
másik fejében, mit érez, mi az, amit némán közölni 
akar? Mi az, amit el akar rejteni? Amiről a másik 
nem tud talán.

Hiába tanulunk meg beszélni. Mert először 
is nem tudjuk kimondani azt, ami lelkünk mélyén 
él, és amit igazán szeretnénk. És ah nagy nehezen 
sikerül is végre kimondani, a másik nem mindig 
érti meg.

A szavakat érti, persze. A mondatokat is. Min-
dent, amit kimondunk, érti.

Csak amit nem mondunk ki, vagyis a lényeget, 
azt nem érti.

Csehov egy egész világot teremtett a színpa-
don ebből a „nem értjük egymást”-ból.

Három órán keresztül beszélnek, beszélnek, 
beszélnek. De soha, senki, egyetlenegyszer sem 
mondja ki azt, amit valójában érez.

A dramaturgia úgy hívja ezt, hogy „szöveg-
alatti”. Amit igazán akarnak, nem mondják ki. 
Soha. Az ott lappang a szöveg alatt. Ott is marad.

A „szövegalatti” az igazság világa, amelyről 
nem beszélünk, s nem is tudunk talán.

És ez nemcsak Csehovnál van így, hanem 
azóta mindenhol. Magánéletben, sajtóban, tévé-
ben, politikában, társaságban és sajnos a legtöbb 
családban is.

Van a kimondott szöveg, amit a fülünkkel hal-
lunk s az eszünkkel értünk – és van a szövegalatti, 
vagyis a lényeg, amit nem hallunk és nem értünk.

Csak sejtünk.
Nézem a tévét, a „lelkes” ünnepi szónokot, 

a hírmagyarázót, a politológust, a szakértőt…, és 
odafordulok a páromhoz:

MIT MOND?
Hiába tanulunk meg beszélni, mert először is 

nem tudjuk kimondani azt, ami lelkünk mélyén él, 
s amit igazán szeretnénk. S ha nagy nehezen sike-
rül is végre kimondani: a másik nem érti meg.

Pásztor tanító néni

Mit mond?



karddal s tollal a hazáért
Bizony, említettük már, a magyar katonai erények 

közé a tudomány, s még a művészetek ápolása, műve-
lés is beletartozott. Említhetnénk Mészáros Lázár 
’48-as hadügyminisztert, akit a Magyar Tudományos 
Akadémia választott tagjai közé; vagy Czetz Jánost, 
Bem tábornok erdélyi vezérkari főnökét, ki emigráci-
óban az argentin katonai térképészet megteremtőjévé 
vált; vagy Asbóth Sándor ’48-as honvéd alezredest, 
ki az emigrációban New York város városrendező 
mérnöke is volt. 

Az emlékiratot író katonák kevésbé ismertek, 
nagyobb divat ez politikusoknál, íróknál, művészek-
nél, s ne is említsük most az emlékiratok azon vad-
hajtásait, midőn a kereskedelmi televíziócsatornákban 
néhány alkalommal feltűnt huszonéves kis kócosok 
írnak az életükről. Azért említsük meg Klapka György 
’48-as honvédtábornok, Görgey Artúr szintén ’48-as 
honvédtábornok emlékiratait; báró Szurmay Sándor 
altábornagynak az első világháborús kárpáti harcok-
ról írott memoárjait, vagy éppen Dombi Kis István 
hódmezővásárhelyi parasztembert, ki is Pokoljárásom 
címmel írta le az első világháborús és azt követő hadi-
fogoly-élményeit.

A katonai tudományosság művelői között az 
utóbbi években örömmel említhettük Kenyeres Dénes 
nyugállományú honvéd alezredest, aki a magyar 
katonai kitüntetésekről, Kecskemét helyőrség törté-
netéről, a kecskeméti hadi repülésről tett közzé úttörő 
és hiánypótló könyveket. 

Kenyeres Dénes 2007-ben a katonai emlékira-
tírók sorába is belépett, midőn megjelentette Életem 
és katonai pályám című önéletírását.

A több mint háromszáz oldalas és több mint 
háromszáz fényképpel illusztrált könyvből megtud-
hatjuk, hogy már kora gyermekségétől vonzalmat 
érezve a hadi mesterségek iránt, szentkirálypusztai 
parasztfiúként állt katonának 1960-ban. 

Katonaviselt idősb férfiúk, hitveseik, édesanyá-
ik számára édes-bús emlékeket idézhet a hatvanas 
évekbeli katonaélet leírása, a fiatalok számára pedig 

ma már hihetetlen, hogy akkoriban szovjet mintájú 
egyenruhát is hordtak katonáink: vászonszárú csizmát, 
gimnasztyorkát (hogy mi az? tessenek megkérdezni 
idősebb hadfiakat, vagy utánanézni a könyvben).

De megismerhetjük az akkori tüzérek munkáját, 
a harci helikopteres, harci repülős alakulatok életét, 
amelyeknél a szerző szolgált; nyomon követhetjük 
szolgálati beosztásainak, s rendfokozatainak emel-
kedését a tisztes, tiszthelyettesi, tiszti, törzstiszti 
állományban; költözhetünk vele Kecskemét, Cegléd, 
Szentkirályszabadja, Veszprém, majd végül ismét 
Kecskemét helyőrségeibe. Láthatunk egy tudatos fel-
adatvállalással, kötelességérzettel felvértezett katonát, 
ki is pontossággal, szakmai önműveléssel, odaadó 
hivatástudattal szolgálta a hazáját, s mesterségét 
és léphetett előre a katonai ranglétrán. Folyamatos 
tanulásának megkoronázása volt a katonai akadémia 
elvégzése, civilként érdekes bepillantanunk az ottani 
regulába. 

Mondhatnánk utólag, balcsillagzat alatt született 
a szerző, hisz’ más, a hadimesterséget jobban elis-
merő korban még magasabbra juthatott volna, mint 
az igénytelen és reménytelen Kádár-rendszerben, 
amelyben nem volt erény a katonai tudás, a fegyelem, 
a hazaszeretet. Gondoljunk csak bele, 1960 és 1984 
között honvédelmi miniszter lehetett Czinege Lajos 
négy elemis kovácssegéd, pártfunkcionárius, aki 
fennakadás nélkül, folyamatosan olvasni még minisz-
ter korában sem tudott, kinek is életprogramja annyi 
volt, hogy a katonatiszt tudjon inni, kártyázni, vadász-
gatni. Minthogy szerzőnkre egyik sem jellemző, talán 
azt is megkockáztathatjuk, hogy pályája nagy részét 
ellenszélben kellett lefutnia. Vagy éppen a Magyar 
Néphadsereg vezérkari főnöke lehetett 1963-1973-
ban a véreskezű terrorista, Csémi Károly, az 1956 
őszén alakult karhatalmi (pufajkás) alakulatok egyik 
parancsnoka, a szabadságharc egyik vérbefojtója. 

Ámde róluk nem, inkább hivatástudattal, szak-
mai ismeretekkel bíró bajtársakról olvashatunk; meg-
ismerhetjük azokat a helikopter- és harci repülőgép-
típusokat, melyekkel Kenyeres Dénes is találkozott. 

Együtt menetelhetünk vele a díszelgő alegységekben, 
majd azok élén ránthatunk vele kardot. Fölülről 
láthatjuk a hadtápellátás ezredszintű rendszerét is, 
követve a szerzőt hadtápfőnöki beosztásába. (Bárcsak 
’88-89-ben az egyik nyugati határszéli laktanyában is 
ilyen lelkiismeretes hadtáposok lettenek volna…) 

Megtudhatjuk, hogyan élte meg az 1989-90-es 
politikai, katonai átalakulást; s hogy utána milyen 
pörgőssé vált a kecskeméti repülőtér élete, milyen 
külországi légi harcosokkal, vasmadarakkal ismer-
kedtek meg; s ami külön is érdekes: hogyan történt a 
Szentgyörgyi Dezső Harcászati Repülőezred név föl-
vétele, melynek kebelén belül miért Puma és Dongó 
századok vannak. 

Mindezen s egyéb részletek során át megismer-
kedhetünk egy önként vállalt, 37 éves katonai pálya-
futás minden örömével és nyűgével.  

Bepillanthatunk a szerző 1997 óta tartó nyugál-
lományú életébe is, a szálfegyverek és katonai kitün-
tetések gyűjtőjébe, a katonai újságíróéba; bemutatja 
nemzetőri, honvéd hagyományőrzői tevékenységét, 
lovagrendi pályáját, s egyéb társadalmi szervezeti 
tevékenységeit. 

Az adatokkal, tényekkel bőségesen és ponto-
san ellátott, katonásan fegyelmezett stílusú, igényes, 
keménytáblás kivitelű mű elénk tárja a szerző fölme-
nőit, rokonságát, s aztán a maga családját is. 

Különös, különös nyár-éjszaka volt - mondhat-
nánk Adyval – az a nyári éjszaka valamikor ’960-ban, 
midőn Kenyeres Dénes tizennyolc évesen elhatározta 
volt, hogy katonának áll, hisz’ fölmenői között, az 
egész nagy Kenyeres-famíliában sohasem volt hiva-
tásos katona… Érdekes rendelése a sorsnak, hogy 
egy parasztikus családban évszázadokon át szunnyad, 
majd egyszer csak felszínre dobban egy katonai pálya, 
s csak Isten a tudója, mikor lészen követője. 

A magánkiadásban megjelent mű kapható a 
kecskeméti könyvesboltokban, vagy megrendelhető a 
szerzőnél (70/208-0656). 

Békesség veletek! A kő marad. 
--bor-- 
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GARABONCIÁS DIÁK

Az Áfa-törvény szerinti mezőgazdasági tevékeny-
séget végzőnek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek 
megfelelően a mezőgazdasági termelő az adószám 
megállapítása alól a továbbiakban nem mentesül. Az 
adószám megállapítása érdekében az APEH területi-
leg illetékes regionális igazgatóságához a tevékenység 
2007. évi bejelentése esetén a 07T101 és a 08TAFA-E, 
2008. évi bejelentése esetén a 08T101 jelű bejelentési 
lapot kell eljuttatnia.

Az adóalanynak célszerű minél előbb gondos-
kodnia az adószám igényléséről, tekintettel arra, hogy 
a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges sza-
bályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek 
birtokában valósulhat meg. (Az adószám minél előbbi 
rendelkezésre állásának biztosítása célszerű azért is, 
mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései, 
szolgáltatásnyújtásai tekintetében, amelyeknek nem a 
felvásárlási okirat az alapbizonylata, számla-, illetve 
nyugtaadási kötelezettsége van, és ennek a kötelezett-
ségének is csak mint adószámmal is rendelkező adó-
alany tud eleget tenni.)

Az Áfa-törvény alanya mezőgazdasági tevékeny-
sége körében áfa fizetésére nem kötelezett, ugyanak-
kor áfa levonására sem jogosult, az Áfa-törvény 199. 
§-a alapján. Mentesül az áfa bevallási kötelezettség 
alól azokban a bevallási időszakokban, amelyekben 
kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytatóként, 
ilyen minőségében jár el (vagyis az olyan időszakok-
ban, amelyekben csak olyan termékértékesítése, szol-
gáltatásnyújtása van, amelyhez kapcsolódóan kom-
penzációs felár érvényesíthető).

Nem válik áfa adóalannyá az a termelő, aki a sa-
ját szükségletei fedezésére termel, és alkalomszerűen 

értékesíti a saját szükségleten felül termett termékeit. 
Nem válik áfa adóalannyá az olyan mezőgazdasági 
termelő sem, aki közös őstermelésben, családi gazda-
ságban tevékenykedik ugyan, de tevékenysége nem 
terjed ki terméknek vagy szolgáltatásnak a saját nevé-
ben, ellenérték fejében történő értékesítésre. A családi 
gazdaság tagjai, közös őstermelésben résztvevők kö-
zül csak az a személy válik áfa adóalannyá, aki a saját 
nevében értékesítést végez.

Amennyiben a mezőgazdasági tevékenységet 
végző a kompenzációs felárat belföldön nyilvántar-
tásba vet adóalannyal szemben érvényesíti, az Áfa-
törvény 202. §-a alapján mentesül a számlaadási kö-
telezettség alól, feltéve, hogy rendelkezik a terméket 
beszerző, szolgáltatást igénybe vevő adóalany által 
kiállított felvásárlási okirattal.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő (pl. ős-
termelő) az Áfa-törvény alkalmazásában mezőgaz-
dasági tevékenységnek nem minősülő tevékenységet 
is végez, lehetősége van a mezőgazdasági különleges 
adózás mód (kompenzációs felár érvényesítés) mellett 
alanyi adómentesség választására is.

Az, aki alanyi adómentességet választott, az ala-
nyi adómentesség időszakában (alanyi adómentes mi-
nőségében) - adófizetésre nem kötelezett, - előzetesen 
felszámította adó levonására nem jogosult, - számla 
kibocsátási, illetve nyugtaadási kötelezettség terheli,

- csak olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, 
amelyben áfa összeget, áfa mértéket nem tüntethet fel, 
- az áfa bevallási kötelezettség aló mentesül. (az adó-
alany nem alanyi adómentes minőségében jár el, pl. 
a vállalkozásában tárgyi eszközként használt termék 
értékesítésekor.)

Az alanyi adómentesség megszűnik: - ha az adó-
alany a tárgyévet követő évre vonatkozóan már nem 
kívánja az alanyi adómentességet alkalmazni, és az 
erre irányuló szándékát a tárgyév december 31-ig be-
jelenti az adóhatósághoz,

- az 5 millió forintos értékhatárt meghaladja.
A közös őstermelői igazolványon szereplő ma-

gánszemélyek esetén a fejenként 5 millió forintos 
alanyi adómentességi határt úgy kell érteni, hogy 
annak személyenként is teljesülnie kell, tehát ha több 
adószám van, akkor is az egyes adóalanyoknak külön-
külön is alatta kell maradnia az 5 millió forintnak. Az 
5 millió forintos értékhatárba az kompenzációs felárra 
történő értékesítés nem számít bele.

A személyi jövedelemadó szerinti bevétel elosz-
tás független az áfa alanyiság tekintetében szerzett be-
vételtől, tehát az alanyi mentesség alkalmazásával és 
kompenzációs felárral befolyt bevételt személyenként 
kell megnézni, attól függően, hogy kinek az adószá-
mán mentek ki az értékesítések.

Tb járulék fizetés 2008. évre
A biztosított őstermelők közül annak kell a mini-

málbér után fizetnie a járulékokat (az összeset, és nem 
csak a 9,5 %-ot), akinek a támogatások nélkül számí-
tott bevétele 2007. évben a 7 millió forintot elérte.

A 7 millió forint bevétel alatti őstermelők tovább-
ra is a 2007. évi bevétel 20 %-a után kell 

9,5 % nyugdíjjárulékot + 4 % egészségbiztosítási 
járulékot, tehát összesen 13,5 % járulékot fizetni. A 
magán nyugdíjpénztári tagok esetében a 9,5 % nyug-
díjjárulék helyett 2,3 % tagdíjat és 7,2 % nyugdíjjáru-
lékot kell fizetni.

Tájékoztató a mezõgazdasági termelõkre vonatkozó új áfa szabályokról
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Január
Új év, új kívánságok, új tervek, új elképzelések. El aka-

runk érni dolgokat, meg akarunk nyerni harcokat, át akarunk 
élni eseményeket. Sikereket, egészséget, boldogságot aka-
runk. Akarunk. 

De amikor kitűzzük céljainkat, eszünkbe jut-e egy-egy gon-
dolat az egyik legismertebb imádságunkból, a Miatyánkból? 
Például a „Legyen meg a Te akaratod”... 

Hogyan is tanított Jézus imádkozni minket? Olvassuk el 
újra, figyelmesen, minden sorát külön-külön.

Mi Atyánk: ez a megszólítás Jézus korában csak a szűk 
családi körben volt használatos, az "apa" szó szeretettel-
jes, becéző formája volt. Vagyis imánkban úgy fordulha-
tunk Istenhez, mint ahogy egy gyermek fordul apjához. 
Bizalommal, Rá hagyatkozva, mert Tőle szeretetet, támaszt, 
védelmet, meghallgatást, iránymutatást várhatunk.

Aki a mennyekben vagy… A mi Atyánk a mennyekben 
van. És ahol az apa, ott a gyermek otthona is, tehát oda vár 
minket haza. Nem tudjuk, hol is van ez a hely pontosan, de 
a bizonyosság, hogy van valahol, reményt és értelmet ad éle-
tünknek. 

Szenteltessék meg a Te neved... Mit jelent Isten nevét 
megszentelni? Minden olyan a cselekvést, ami Istent tükrözi 
vissza bennünk. Tehát a viselkedésünkből és a szavaink-
ból a körülöttünk lévők Istenre tudnak következtetni. A mi 
felelősségünk, hogy az a kép, amit látnak, valóban Istenhez 
hasonlítson. 

Jöjjön el a Te országod... Isten országának eljöve-
tele és az Ő akaratának teljesülése szorosan össze-
függ az Ő nevének megszentelésével. Isten orszá-
ga ugyanis először az emberek szívében kezdődik el.  
A Legyen meg a Te akaratod kéréssel, azon túl, hogy azt 
kívánjuk, hogy az egész világon érvényesüljön Isten akarata, 
az Ő kezébe adjuk a mostani kéréseinket, hogy azokat az ő 
bölcsessége és előrelátása szerint vegye figyelembe. A biza-
lom jele ez. Lemondunk a mi akaratunkról, ha Isten mást akar 
megtenni, mint amit mi kérünk, mert Ő végtelenül bölcsebb 
nálunk. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... Isten 
ebben a kérésben felhívja a figyelmünket arra, hogy ő kész 
gondoskodni a fenntartásunkról, bizalommal fordulhatunk 
hozzá. Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt még kérnénk. 
Kérnünk tehát nem azért kell, mert figyelmeztetnünk kell 
Istent arra, hogy szükségünk van kenyérre az életünk fenntar-
tásához. Tudatosítani akarja bennünk, hogy mind a lelki, mind 
a fizikai életünknek Ő a forrása, Ő a fenntartója. Ami nem azt 
jelenti, hogy nem kell megdolgoznunk a megélhetésünkért, de 
Rá mindig számíthatunk a nehéz időkben is.

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus küldetése nem 
csak áldozatában állt, hanem abban is, hogy megmutatta azt, 

hogyan lehetséges teljes életet élni ebben a világban. Hogyan 
lehet bűntelenül is megbocsátani minden bűnösnek. Az, hogy 
a mennyei Atya megbocsátja-e a mi vétkeinket, szorosan 
összefügg azzal, hogy mi megbocsátunk-e másoknak. 

És ne vígy minket a kísértésbe... Ebben a kérésben azt 
kérjük Istentől, hogy ne engedjen olyan körülmények, sze-
mélyek, alkalmak közé jutni, amelyek bűnre csábíthatnak 
bennünket. Óvjon meg bennünket a kísértésektől. 

Fontos, hogy meglássuk a különbséget a kísértés és a próba 
között. A kísértés egy bűnhöz való vonzás, amelyet a körülmé-
nyek ébresztenek. A próbát ezzel szemben Isten adja, és arra 
szolgál, hogy ebből megerősödve kerüljünk ki. Isten még a 
látszólag rosszat is képes jóra használni a mi életünkben. A 
próba a nevelésünkre van, a kísértés az elgyengítésünkre. 

De szabadíts meg a gonosztól... Az eredeti görög szöveg-
ben olyan kifejezés van, amely jelent gonosz személyt, Sátánt, 
akitől meg szeretnénk szabadulni, de jelenti a megromlott és 
gonosz emberi természetet, a gyengeséget, az erkölcsi vaksá-
got, amit szintén szeretnénk levetkőzni.

Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind 
örökké. Ámen! Isten mindenható, tehát a kéréseinket jó 
kezekbe tettük le. És mindenért, amit kaptunk Tőle, hála és 
köszönet Neki.

A Miatyánk magába foglalja mindazt, amire a 2008-as év 
napjain szükségünk lehet, imádkozzuk hát el minden nap...

Reményik Sándor:  A Te akaratod...
Teljesüljön a Te akaratod:

A Miatyánkból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág, 

És visszafele nem foly a patak.

Teljesüljön a Te akaratod:
Be fölösleges minden más beszéd...
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz

Hogy tartaná fel az Isten kezét? 

Minden léleknek csak egy útja van 
És csak ezen az egy úton mehet.

És nem lépheti által önmagát
És öntörvénye ellen nem tehet.

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van.
És ez az eszme megnyugvást is ád:

Ki sorsával vív, alája kerül
És győz, ki néki megadja magát.

Kalendárium: 2008. január 15. – február 15.
Január 18. Árpádházi Szt. Margit
Január 25. Pálforduló
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatása
Február 3.: Balázsáldás

KATOLIKUS ÉLET
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REFORMÁTUS ÉLET

Népek Krisztusa
Bizony, az emigrációban élő író, 

költő, újságíró, Márai Sándor (1900-1989) 
1956 vad telén, New Yorkban vetette 
papírra e kifejezést: „Népek Krisztusa, 
Magyarország.” 

Híres, Mennyből az angyal című ver-
sének sorai ezek: „Egy szegény nép kará-
csonyfája/A Csendes Éjben égi kezdett -/És 
sokan vetnek most keresztet./ Földrészek 
népe nézi, nézi,/Egyik érti, másik nem 
érti/Fejük csóválják, sok ez, soknak./
Imádkoznak vagy iszonyodnak,/Mert más 
lóg most a fán, nem cukorkák:/Népek 
Krisztusa, Magyarország.”

S valóban, ideje észrevennünk, a 
magyarság életútja mennyire példázza, 
követi a krisztusi életutat! Az evangéliu-
mokból tudjuk, hogy hogy Krisztus éle-
tének három fontos szakasza volt: evilági 
tanítása, csodatételei; majd kereszten való 
halála; utána a föltámadása és majdani 
második eljövetele. A magyarság életében 
is megfigyelhető ez hármasság. A krisztusi 
evilági tanításnak felel meg az, midőn a 
magyari nép csillaga magasan ragyogott, 
midőn a Kárpát-medencében keresztyén 
királyságot alapított. E királyság tanítot-
ta kontinensünket, hiszen Európa egyik 
vezető nagyhatalma volt, komoly katonai 
támadás Mátyás király életéig nem érte, az 
igazi keresztyén vallásban nyugvó Árpád-
ház az európai uralkodóházak közül a leg-
több szentet  és boldogot adta a világnak. 
E hitből fakadt királyság Szent Koronája 
pedig igencsak egyedülálló, beavató és 
programadó korona, mely sok hányatta-
tása közepette sem semmisült meg, ez ad 
erőt a továbbiakhoz is. Népünk nagypén-
teki időszaka pedig a Mátyás király halála 
utáni időben kezdődött, ahogy fokozatosan 
elveszett a szabadság, majd Trianonban az 
ország nagy része is, ez volt a keresztre 
feszítése népünknek. Hiszen a politikusok 
akkor is rendről, békéről, a nemzetiségek 
önrendelkezéséről szónokoltak, de együtte-
sen mégis „Barabást” kiáltottak, elvégezve 
a csonkítást, őslakos magyarokat kény-
szerítve idegen államokba! Innen azonban 
csak felfelé vezethet az út, a magyar fel-
támadásig!    

*  *  *
Gyülekezetünk a 2008. évi missziói 

munkatervében ez esztendőre a szeretet-

szolgálatot (diakóniát) helyezi előtérbe, s 
e téren kívánunk előre lépni. Az alapo-
kat kijelöli a Magyarországi Református 
Egyházunk 2000. évi II. számú törvénye, 
mely egyházunk szeretetszolgálatáról szól. 
Ennek bevezetője szerint „a szeretetszol-
gálat az anyaszentegyháznak a hitre jutott 
emberek önkéntes közösségének hálaáldo-
zata (Róm 12:1.; 1Pét. 5:2-3.). Olyan segítő 
szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus 
és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő 
embertárs (Lk. 10:25-37.; 16:19-31.; Mt. 
25:31-46.)

Kálvin János Isten igéjéből vette azt a 
tanítást, amely szerint az igaz egyháznak 
négy ismertetőjegye van: az ige tiszta hir-
detése, a sákramentumok helyes kiszolgá-
lása, a szeretetszolgálat és az egyházfegye-
lem gyakorlása. Az egyháznak tehát négy 
állandó tisztségviselője van: lelkész, tanító, 
diakónus és presbiter.”

A törvény 1. §-a szerint a Magyarországi 
Református Egyház szeretetszolgálatának 
kiemelt feladatai: betegek ápolása és gon-
dozása; fogyatékosok ápolása és gondozá-
sa; magányosok egyedül élők segítése; hát-
rányos szociális helyzetben lévők segítése; 
társadalmi hátrányt szenvedők segítése.

Az egyházközségekben megvalósuló 
szeretetszolgálatot így határozza meg a tör-
vény: a Magyarországi Református Egyház 
hitvallása szerint az egyház a gyülekezetek-
ben él, ezért a szeretetszolgálat legfonto-
sabb területe a gyülekezet. Minden gyüle-
kezet feladata, hogy a maga környezetében 
a Krisztus testéhez tartozók között senki 
se szenvedjen szükséget. (ApCsel. 4:34.). 
ennek a feladatnak a munkásai a gyüleke-
zet megbízott vagy alkalmazott diakónusa 
vagy diakóniai munkásai, a gyülekezet 
tagjai, presbitériuma, és vezetői. 

A szeretetszolgálati munkatárs, avagy 
a diakónus kilétét pedig eképpen   hatá-
rozza meg a törvény: a Magyarországi 
Református Egyházban a szeretetszolgálati 
feladatokat elhívott és odaszánt egyházta-
gok látják el. Diakónus az az egyháztag, aki 
belső elhívás alapján és megfelelő képzett-
ség megszerzésével, az egyház törvényes 
felhatalmazása (felszentelés) alapján rész- 
vagy teljes munkaidőben végzi a szeretet-
szolgálati munkát. 

A gyülekezetünk missziói munkaterve 
mindezt a helyi lehetőségekre, körülmé-

nyekre kívánja formálni. Az irgalmasság 
Istenétől kapott elhívással , tőle kapott 
példa alapján kívánunk cselekedni, tanulva 
Kálvintól is: „isten a szerencsétlenség ide-
jén hirtelen, csodálatosan, váratlanul segít-
ségére jő a nyomorultaknak s félig elve-
szetteknek: úttalan utakon járókat vadaktól 
óvja, helyes útra vezet, éhezőknek, szűköl-
ködőknek eledelt szolgáltat, a foglyokat 
az undok vermekből s a vasbéklyóktól 
kiszabadítja, a hajótörötteket sértetlenül 
révbe viszi, az élőhalottakat meggyógyítja, 
hő szárazsággal leperzseli a földet, vagy 
kegyelme titkos öntözésével megterméke-
nyíti, a megvetetteket magasba emeli...” 

Szólnunk kell arról is – mondja a mun-
katervünk, - hogy az ember, mint felebarát 
Isten előtt meg kell álljon. Nem lehet rend-
ben a dolgunk Istennel, ha nincs rendben 
a másik emberrel a kapcsolatunk, legyen 
az szomszéd, útitárs, élettárs, alkalmazott, 
közeli üzletfél, vagy máshol élő elnyomott. 
Nagy szükség van a felebaráti szeretetre, az 
irgalmas lelkületre, a diakónusi lelkületre a 
diakónia gyakorlati megvalósítására. 

Ehhez az együtt munkálkodáshoz 
hívunk és várunk mindenkit, régi és új gyü-
lekezeti tagokat, idősebbeket, és fiatalabba-
kat. Egy-két ötlettel is bárki hozzájárulhat 
gyülekezeti diakóniánkhoz, vagy felhívhat-
ják figyelmünket  segítségre szoruló lelkek-
re. Tevékenységgel, időbeli vagy anyagi 
áldozattal  való segítségre is szükségünk 
van persze, sőt akár jó szándékú kritikára 
is.  S nem utolsósorban: imádságra, melyet 
mindenki, kicsi és nagy, meg tud tenni a 
gyülekezetért, annak virágzásáért, hitvalló 
életéért. 

Áldja meg az Úr Isten mindazokat, 
akik meglátják másnak a segítségre szo-
ruló állapotát, s azon bátran segíteni is 
kívánnak! 

Kenyeres Tibor 

HÍVOGATÓ!!!!
2008-ban is minden vasárnap 10 órára 

református istentiszteletre hív a harang-
szó Szentkirályon, téli időben a fűtött 
Gyülekezeti Házba, egyébként pedig a 
templomba! Az istentisztelettel egy időben 
pedig a gyermekek számára képzett gyer-
mekmunkások gyermek-istentiszteletet tar-
tanak, a gyermekek korának, figyelmének 
megfelelő foglalkozásokkal! 
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Nem mindennapi meglepetésben volt 
része december 29-én Kormos Józsefné 
Marika néninek, és Pekár Andrásné Juliska 
néninek. A család - Tünde vezetésével 
- kora este csalafinta módon, gépkocsiba 
ültette az ikerpárt. Némi kis autókázás 
után Tündikének „valami” halaszthatat-
lan megnézni való dolga akadt a művelő-
dési házban, és ha már ott vannak, addig 
se az autóban üljenek, hanem nézzék 
meg a látnivalót. Többszöri rábeszéléssel 
sikerült a nagyterem küszöbén átsegíteni 
a meglepett „vendégeket”. Juliska néni 
egy pillanatra megtorpant „hogy kerül-
tünk ide, minek hoztak ide bennünket, és 
itt mindenki ismerős” ezek a gondolatok 
jártak az eszében.         

A család azonnal közre fogta az ünne-
pelteket, és a vendégkoszorú közé kísér-
ték, ültették. Majd felhangzott az ismert 
dal: Boldog, boldog, boldog születésna-
pot….

Marika néni, és Juliska néni 1927. 
december 29-én született. A 80. születés-
nap ünneplésére gyűlt össze a család, és 
a sok ismerős. A gyönyörű virágkosarak 
koszorújában a családok, az unokák, a 
dédunokák verssel, megható szavakkal, 
valamint az ismerősök és vendégek gra-
tulációval köszöntötték az ünnepelteket. 
Természetesen a ritka ünnepre a vendé-
geket finom ételek, italok és szép zene 
várta. Az ikerpár közül Kormos Józsefné 
Marika néni az „idősebb” néhány perccel. 
Számára az anyai örömök csak örökbefo-
gadás útján váltak valóra, egy leánya és 
két unokája van. Pekár Andrásné Juliska 
néni családjához három leánya, egy fia, 
kilenc unokája és hat dédunokája tartozik. 
A család ebből az alkalomból színes nap-
tárt készíttetett, benne az eltelt nyolcvan év 
fontosabb eseményeinek fényképeivel.

Marika néni, Juliska néni! Isten éltes-
se sokáig magukat erőben, egészségben.

- szerk -

BOLDOG SzüLiNApOT

Köszönjük
Hálás köszönetünket fejezzük 

családjainknak, unokáinknak, a 
dédunokáknak, hogy számunkra 
váratlanul széppé, és emlékezetessé 
tették a 80. születésnapunkat. Kö-
szönjük az ismerősöknek, a vendé-
geknek, hogy eljöttek. A szakácsok-
nak a finom ételeket, a pincéreknek 
a felszolgálást, és a zenészeknek a 
szép zenét is köszönjük.
MARIKA NÉNI és JULISKA NÉNI.

Az ünnepeltek Nagy Tünde kíséretével az ajtóban.

pekár Reni unoka és Kovács ildi dédunoka verssel köszöntötte
Marika nénit és Juliska nénit.

isten éltesse sokáig a születésnaposokat.
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Mikulás
December 7-én, délelőtt érkezett iskolánkba a 

Mikulás! Nagyon vártuk már! Minden alsós osz-
tály versekkel, dalokkal köszöntötte a nagy aján-
dékozót. Boldogan vettük át a csomagokat, sőt 
az ajándékokból még a délutáni bulira is maradt. 

A Mikulás buli a másodikosok „A róka, mint 
Mikulás" c. mesejátékával kezdődött. Aztán be-
indult a nagy játék, a versengés. A Krampusz 
menetlevelet osztogatott, melyre 10 aláírást kel-
lett gyűjteni. Rengeteg játékkal lehetett ezeket 
beszerezni: hókupac, zsákbanfutás, mogyoró-
törés, memória, atlaszkodás, hógolyózás, stb., 
sőt még képeslapokat is lehetett készíteni. A sok 
„feladat” elvégzése után következett a sorsolás! 
Mindenki izgatottan figyelte, kié lesz a mécses , 
a rénszarvas, a pingvin, az üveggolyó, a zenélő 
üdvözlőlap, az angyalka, a hintázó Mikulás, és a 
többi szép ajándék. Rengetegen nyertek, és vidá-
man tértek haza. Előfordult persze olyan is, aki 
más ajándékra vágyott, de remélhetőleg a vidám 
délután, a sok játék feledteti ezt a kis csalódást! 
A buliban senki sem éhezett, szomjazott, hisz a te-
rített asztalok finomabbnál, finomabb sütemények-
től roskadoztak, amit a szülőknek köszönhetünk. A 
„büfések” alig győzték mérni a rengeteg innivalót. 
A szülők is önfeledten játszottak a gyerekekkel. A 
felsősöket is visszahúzta a szívük az alsós folyosó-
ra. Játékokat hoztak és lelkesen segítettek a játék-
vezetésben. Köszönjük! takácsné kis Márta

Luca napi népszokások
December 14-én délután a Diákönkormány-

zat szervezésében Luca-napi népszokásokkal 
ismerkedhettek meg a gyerekek az iskolában. 
Először az ehhez a naphoz kapcsolódó nép-
hagyományokat elevenítettük fel, majd sor 

került egy Kotyolásra is, melyben a jellegze-
tes „Luca, Luca, kity-koty..” kezdetű dallal 
kívántak bő termést, és jó évet a háziaknak. 
Ezután ki-ki férjet, feleséget jósoltathatott magának. 
Lehetett lucabúzát vetni, melyből a következő 

év termésére lehet következtetni karácsonykor. 
Lucakalendárium is készült, mely segítségé-
vel a következő év időjárását lehet előre jelezni. 
A játékosabb kedvűek egy Luca 
napi társasjátékkal is játszhattak. 
December 13-án munkatilalmi nap volt szo-
kásban, sem varrni, sem szőni nem lehetett. 
Mivel nálunk egy nappal később volt a lucá-
zás, már lehetett pókszövést is készíteni. Ennek 
nagyon nagy sikere volt a gyerekek körében. 
Mind a szervezők, mind a résztvevők 
jól érezték magukat ezen a délutánon. 
Reméljük, jövőre is sikerül megrendeznünk ezt a 
napot! Szutor Sándorné

„Olvastál ma már?” 
December 17-én ezzel a címmel tartottak játé-

kos olvasást népszerűsítő foglalkozást a könyvtárban 
a megyei könyvtár munkatársai. Koleszár Márta és 
Bujdosó Aranka találós kérdéseket, vers párosítókat, 
madár kitalálósdit játszottak a 3-4. osztályosokkal.

Közben részleteket mutattak be Csukás István 
Madárvédő Golyókapkodó, Békés Pál A kétbal-
kezes varázsló és Balázs Ágnes Lufi és Szamóca 
című könyveiből. A feladatokat nagyon ügyesen 
oldották meg a gyerekek. Köszönjük ezt a vidám 
kis foglalkozást! Szutor Sándorné

panamában jártunk
December 20-án Kertész Zoltán alpinista tar-

tott színes előadást az iskolásoknak. Az élménybe-
számoló segítségével megismerkedhettünk Közép-
Amerika történelmével, földrajzával, és az ott élő 
emberek szokásaival is. Az élménybeszámolót szí-
nes képekkel illusztrálta, és a végén mindenki kö-
zelről is megnézhette a hegymászó felszerelését.

Sport
Decemberben több labdarúgó tornán is részt 

vettünk. Érdekesség, hogy mind az öt tornáról 
ezüstéremmel tértünk haza és minden alkalommal 
1-1 különdíjat is szereztünk!

Suhanc Kupa, Tiszakécske, 2007.december 
08. 95-ös korosztály, fiú. Eredmények: Szentki-
rály- Lakitelek 1-2 ,Tiszakécske 1-0, Jakabszállás 
3-2. Végeredmény: 1. Lakitelek 2. Szentkirály 3. 
Jakabszállás 4. Tiszakécske. Játékosok: Erős G. (2 
gól, A torna legjobb játékosa), Lovas T. (2), Hojsza 
A. (1), Kasza T. (1), Kovács L., Szutor D., Osbáth 
D., Lovas K., Gulyás  D.

Kölyök Kupa, Tiszakécske, 2007. december 
08. 97-es korosztály, fiú. Eredmények: Szentki-
rály- Lakitelek 4-0 ,Tiszakécske 1-2, Jakabszállás 
3-0. Végeredmény: 1. Tiszakécske 2. Szentkirály 
3. Jakabszállás 4. Lakitelek. Játékosok: Nyúl L. (3 

gól, A torna gólkirálya), Bagány K. (2 gól), Hojsza 
A. (1), Dóra D. (1), Kasza T. (1), Tari R., Tari K., 
Kovács L., Kovács D., Molnár B., Szűcs I.

Téli Kupa, Bugac, 2007. december 13. 93-as 
korosztály, lány. Eredmények: Szentkirály- Bugac 
2-1 , Helvécia 3-4, Nyárlőrinc 2-0, Kadafalva 2-3. 
Végeredmény: 1. Helvécia 2. Szentkirály 3. Ka-
dafalva 4. Bugac 5. Nyárlőrinc. Játékosok: Deák 
É. (2 gól!, A torna legjobb kapusa), Király B. (4), 
Sáfár A., Szutor D., Kasza K. (2), Benkovics Gy. 
(1), Berta H., Szabó A., Kovács I.

Téli Kupa, Bugac, 2007. december 14. 95-ös 
korosztály, lány. Eredmények: Szentkirály- Bugac 
1-4, Nyárlőrinc 1-1, Helvécia 9-0. Végeredmény: 1. 
Bugac 2. Szentkirály 3. Nyárlőrinc 4. Helvécia. Játé-
kosok: Kovács Ildikó (2 gól!, A torna legjobb kapu-
sa), Oláh Szabina, Kis Emília (1), Rohács Anna, Erős 
Alexandra (1), Oláh Kitti (1), Kasza Krisztina (6).

Revans Kupa, Tiszakécske, 2007. december 
22. 95-ös korosztály, fiú. Eredmények: Szentkirály- 
Tiszakécske I. 1-1,Tiszakécske II. 4-0, Jakabszállás 
0-1. Végeredmény: 1. Jakabszállás 2. Szentkirály 3. 
Tiszakécske I. 4. Tiszakécske II. Játékosok: Kovács 
L. (A torna legjobb kapusa), Erős G. (2 gól), Lovas 
T., Hojsza A. (1), Kasza T. (1), Nyúl L. (1), Szutor 
D., Osbáth D., Lovas K.. Szutor Sándor

Mézeskalács sütés, és díszítés
Az ünnepek előtti csütörtök délután mézeska-

lács sütésre és díszítésre hívtuk az iskolában tanuló 
gyerekeket és szüleiket. A tésztát készen vittük, az 
iskola ebédlőjében azt mér a gyerekek nyújtották, 
szaggatták, díszítették és rakták sütőlapra. Sütés köz-
ben nagyon jó illat terjengett a konyha környékén. 
Mindenki alig várta, hogy kisüljön a finom karácso-
nyi sütemény, ami szinte a sütés után azonnal el is fo-
gyott. A megmaradt sütiket végül cukros tojáshabbal 
díszítették a gyerekek. Jó volt nézni a sok remekmű-
vet, és a gyerekek boldog arcát, mikor elkészültek a 
díszítéssel és vitték haza a saját maguk által készített 
finomságokat. pápai Ferencné és török Szilvia

Folytatás a következő oldalon.

Róka, mint Mikulás jelenet szereplői.

Luca napi jókívánságokat sorolók.

Könyvtári foglalkozás vezetői és a
résztvevők egy csoportja.

A hegymászó felszerelést kipróbáló
Takács istván.

Díjátadáson egyik csapatunk.
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Kedves Olvasó! 
Vajon gondolkodott-e már azon, hogy 

milyen értékek mellett megyünk el nap, mint 
nap, és még egy pillantásra sem méltatjuk. Pe-
dig értékek azok vannak még szűkebb környe-
zetünkben is. Építészeti, természeti, kulturális, 
de lehetne említeni gasztronómiai értékeket. 
A „tudáshordozó” ember is igen nagy érték, 
legyen az akár dinnyetermelő, vagy állatte-
nyésztő. A sort lehetne tovább folytatni akár 
a gyűjteményekkel is. Sok országban örül-
nének, ha ilyen kincses bányáik lennének. A 
rendszerváltozás adta lehetőségek sem lettek 
kihasználva, a politika más irányba terelte a 
figyelmet, miközben az értékek az enyészet 
irányába vették önpusztító segédletünkkel az 
utat. Ha mi magyarok nem is, de az Európai 

Unió észrevette, és felfigyelt a majdnem lom-
tárba sodort kincseinkre, nem úgy, hogy be-
gyűjtötte, hanem jelentős eurós támogatást ad 

- pályázat útján - megmentésükre, fenntartá-
sukra, üzemeltetésükre. Egy sikeres pályázat 
elnyerésére társadalmi összefogással nagyobb 
az esély. Kecskemét és térségének 18 telepü-
lésének összefogásával létre jött a „Közkincs 
Kerek asztal” a társadalmi értékek felderítésé-
re, számba vételére. A pályázatok kiírása után 
a kerek asztal dönt arról a közkincsekről, me-
lyek kiérdemlik a támogatást. 

Kedves Olvasó! Újságunkban folya-
matosan olvashatnak községünk értékeiről, 
melyeket akár nevezhetünk is közkincsnek. 
Mindjárt itt van az Olasz dűlőben a az igen 
messzire látszó, hatalmas, százharminc éves-
re becsült kocsányos tölgy Tóth Bálinték por-
táján. Ehhez hasonló, vagy még nagyobb óri-
ásokból állt az erdőföld, melyet a múlt század 
első éveiben vágtak ki kéziszerszámokkal. 
Az erdő a vasút áldozata lett. A fák törzsé-
ből vasúti talpfák lettek. A vékonyabb részek 
bányafaként végezték, hiszen kellett a szén 
a mozdonyok fűtéséhez. Őseink is kivették 
részüket a természetrombolásból. Nem kell 
mindent a modern emberrovására írni.

Csodálatosan szép a Kécskei úton, Jász-
úti iskola mellet őrködő hatalmas szürke-
nyár, vagy az alig kilométerrel odább levő 
vadkörtefa. A szürkenyárt valószínű 1914-be 
ültették. Egyedüli túlélője az 1934-es jeges 
viharnak. A vadkörtefa kora ismeretlen. Egy 
biztos, 1944 október utolsó napjaiban az oro-
szok elöl visszavonuló magyar tisztek egy 
csoportja a körtefa alatt kesergett, és közben 

a Tiszánál dörögtek az ágyúk. Lakitelek felé 
menve az út baloldalától párszáz méterre van 
egy gyönyörű öreg szürkenyár sor. Hogy 
miért is érdemel figyelmet? Azon túl, hogy 
látványos is, tele van természeti értékekkel. 
Az öreg odvas fák szinte egyedüli fészkelő 
helyet biztosítanak községünk területén az 
egzotikus színpompájú szalakótának. Csak 
remélni lehet, hogy e sorok elolvasása után 
még csak gondolat sem merül fel senkiben, 
hogy akár baltát is emeljen a madarak soka-
ságának fészkelő és búvó helyet, valamint 
élelmet biztosító említett fákra.

Kép és szöveg: Vecsei.

Figyeljünk oda természeti értékeinkre

pályázati felhívás
A Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki az alapító okiratában foglalt alábbi célok megvalósítására: 
a Szentkirály községi önkormányzat egészségmegőrzési-betegségmegelőzési, szociális, nevelési és oktatási, kulturális, 
műemlékvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, a helyi községi sporttal kapcsolatos, 
közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi, továbbá a közforgalom számára megnyitott helyi utak üzemeltetési és fejlesztési 
közfeladatainak támogatása. A pályázók köre zárt. Pályázatot csak a Szentkirály községi önkormányzat nyújthat be a fent 
megjelölt célokra. A pályázatban az egyes közfeladatokon belül a támogatás összegének célok szerinti tervezett felhaszná-
lását a 2008. év I. félévre szólóan részletezni kell. A Kuratórium határozatában az egyes célokra fordítható keretösszeget 
állapítja meg, valamint a támogatás pénzügyi elszámolásának módját és határidejét. A jóváhagyott céltól eltérően támo-
gatást felhasználni kizárólag a Közalapítvány fenti céljaira lehet, a jóváhagyott összes keretösszegen belül. A pályázatot 
a Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriumához kell eljuttatni 2008. február 10-ig.  A Kuratórium döntését a benyújtást 
követő 30 napon belül hozza meg.

A szürke nyár sor.

Százharminc éves tölgy.

Adventtől Új évig
Ezzel a címmel mutatták be karácsonyi mű-

sorukat az iskola 3-4. osztályos tanulói, melyben 
kis jelenet mellett, pásztorjáték és tánc is szere-

pelt. Felkészítő tanárok: Pápai Ferencné, Jakabné 

Ferenczi Noémi, Takácsné Kis Márta. A műsort 
követően Szutor Sándorné kisorsolta a könyvtári 
adventi játék szerencséseit, majd minden tanuló 
átvehette az iskolai SZMK ajándékát.

iskolai évkönyv

Elkészült a szentkirályi iskola 150 éves év-
fordulójára készült évkönyv. Ennek kiadását tá-
mogatta a Szentkirályért Közalapítvány, a Bács-
Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány és 
számtalan szentkirályi is. Köszönjük segítségüket! 
Az évkönyv három részből áll. Az elsőben Horák 
Béla iskola történeti írása található; a másodikban 
olvashatjuk a régi nevelők, diákok visszaemléke-
zéseit; az utolsóban pedig a most folyó munkát, 
osztályokat mutatjuk be. A kész évkönyvet kézbe 
véve rájöttünk, hogy még számtalan dologról írhat-
tunk volna, de terjedelme már így is jóval nagyobb 
lett a tervezettnél. Azért reméljük mindenki szíve-
sen lapozgatja majd. A könyv megvásárolható az 
iskola titkárságán, támogatóknak 200 Ft-ért, más 
számára pedig 400 Ft-ért.

Égnek az adventi gyertyák.

Az énekkar fellépése az ünnepi műsoron.



December 13-án vendégeket vár-
tunk a nyolcadikos osztályfőnöki órára. 
Dr. Lipka Klaudiát, Prikkel Antalt és 
Bencsik Jenőt.

Pályaválasztás előtt állnak a legna-
gyobbak, őket látták el jó tanácsokkal 
vendégeink. Milyen bekerülni a falusi 
gyerekeknek a városba? Milyen veszé-
lyekkel járhat a hirtelen jött szabadság? 
Hogyan érdemes kommunikálni az új 
környezetben?

Ilyen és hasonló kérdésekre segítet-

tek válaszolni vendégeink, akik már több 
iskolát is kijártak, és az élet iskolájá-
ban is megállják a helyüket. Elmesélték 
kamaszkorunk félelmeit és sikereit, 
biztatva nyolcadikosainkat, hogy nincs 
mitől félni, mindenki elkezdte valahol, 
valamikor.

Az óra végén úgy tűnt, nemcsak a 
gyerekek élvezték ezt a beszélgetést, 
hanem vendégeink is szívesen idézték 
fel a még nem is olyan régi emlékeket.

Katzné Almási zsuzsanna
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Túrós-sajtos pogácsa
Hozzávalók: 1 dl tej, 2 mokkacukor, 5 dkg élesztő, 60 dkg finom 

liszt, 25 dkg Ráma sütőmargarin, 30 dkg tehéntúró, 1 tojás, 1 evőkanál 
só, 1 dl tejföl, 10 dkg reszelt trappista sajt. 

A tejet meglangyosítjuk, a cukrot kevergetve föloldjuk benne, majd 
az élesztőt belemorzsoljuk. Meleg helyen 10-15 perc alatt felfuttatjuk. A lisztet a 
margarinnal elmorzsoljuk, a túrót, az élesztős tejet, a tojást, a sót és a tejfölt hozzá-
adjuk, jól összegyúrjuk. Cipót formálunk belőle, letakarjuk, meleg helyen fél órán 
át kelni hagyjuk. Ezután meglisztezett gyúrólapon téglalap formájúra ellapítjuk, a 
reszelt sajt kétharmadával megszórjuk, hosszanti oldalán lazán feltekerjük. Meleg 
helyen újabb fél órán át kelesztjük, majd 3 centi vastagra nyújtjuk, tojássárgájával 
a tetejét megkenjük. A maradék reszelt sajttal megszórjuk és 3 centi átmérőjű po-
gácsaszaggatóval kiszúrjuk. Előmelegített, a közepesnél melegebb sütőben kb. 20 
percig sütjük. Füstölt sajttal még finomabb az íze.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Osztályfőnöki óra – kicsit másképp

Bekövetkezett, amitől tartani lehe-
tett, hogy a telet illetően nem kecseg-
tető kilátás az állandóan nyugatról, 
északnyugatról érkező hűvös időjárási 
frontok érkezése. Persze a sok csapa-
dékhoz viszont hasonló időjárás tarto-
zik. Az egész hónapban az átlagostól 
csak 0,5 C fokkal volt alacsonyabb a 
hőmérséklet. A hónap első felében a 
Brit szigeteknél egy hatalmas mére-
tű anticiklon (az óramutató járásával 
megegyező óriási légörvény) alakult 
ki, és hazánk irányába mozgott. Ez 
a légörvény a nyugati oldalán enyhe 
levegőt szállított a skandináv orszá-
gokba, míg a keleti felén az Orosz sík-
ság felől sodort felénk igen hideg leve-
gőt. Szerencsére a Kárpátok koszorúja 
megvédett ettől a kemény hidegtől. 
A történelembe ez az időjárási hely-
zet „Tél tábornok” néven vonult be. 
A légörvény centruma Luca napján 
hazánkat elérte, és kettészakadt. A 
nagyobbik része kelet felé távozott. Az 
itt maradt magasnyomású hideg leve-
gő (hat-nyolcszáz méter vastag) szinte 
kimozdíthatatlanul megülepedett „raj-
tunk”, csak egy erőteljes hidegfront 
tudná kisöpörni. Ez a légpárna akár 
egy-két hónapig is elidőzhet, szen-
nyezettségével (elsősorban égéster-
mékekkel) lehangolóvá téve a hónap 
közepétől hólepellel borított pusztai 
hangulatot. 

Csapadék viszonyok: 02-án 0,5 
mm, 03-án 21,2 mm, 07-én 12,6 mm, 
08-án 0,2 mm, 10-én 14,6 mm, 14-én 
4,2 mm, 15-én 4,6 mm, 24-én 2,6 mm, 
31-én 13,2 mm, összesen december-
ben: 73,7 mm. A sokévi átlag decem-
berben 46 mm.

Vecsei.

December időjárása

Anyakönyvi 
hírek

Született: Markó Nóra 2007. 
12. 10. anyja neve: Szigeti Edit. 
Ivicz Szabolcs 2007. 12. 27. 
anyja neve: Lovas Beatrix.

Elhunyt: Szarvas István élt 
54 évet, Szabó Sándorné Oravecz 
Klára élt 56 évet, Sebők Antal élt 
48 évet, Szepesi Lászlóné élt 51 
évet, Kanyó József élt 71 évet.

(De legalább olyat,
mint a tavalyi volt …)

Ez már rossz tanév nem lehet! Esett a 
hó, lehetett hógolyózni, mosdatni a lányo-
kat, szánkózni, hóembert építeni. Mert hát 
legyünk őszinték, ez a legfontosabb a gye-
rekeknek ilyenkor, télen. Mi pedig együtt 
örülünk velük, pedig mi már a hóesés árny-
oldalait is ismerjük.

A 2007-es év hetei, hónapjai gyorsan 
elrepültek. De a sok esemény feledésbe nem 
merült, csak elraktároztuk őket a MÚLT 
nevű dossziéba. Itt sorakoznak már a 150 
éves évforduló eseményei, a dési utazások, 
a Comenius találkozó, a felvételi izgalmas 
időszaka, a hajnali reggeli-készítés a nyári 
táborban, és a jóleső érzés, ahányszor gyere-
keinket nevetni láttuk, és sikereiknek együtt 
örülhettünk.

 Az eredmények nemcsak a pedagógusok 
munkáját dicsérik. Folyamatosan éreztük a 
község lakosainak támogatását, a képvise-
lő-testület és Szabó Gellért polgármester úr 
segítő munkáját.

2007-ben az egész országban veszélybe 
kerültek a falusi iskolák, de ezt a veszélyt 

községünk vezetői egyelőre hárítani tudták.
A szülők segítsége nélkül pedig a 2007-

es év legtöbb eseménye talán meg sem való-
sulhatott volna. Az iskolai szülői munkakö-
zösség vezetője az előző tanévben Darányiné 
Csősz Márta volt, az új tanévtől Lakos 
Pálné tölti be ezt a tisztséget, de feltétlenül 
meg kell említeni Takácsné Sándor Mónika, 
Kasza Tiborné, Bencsikné Gyenes Irén lelki-
ismeretes és fáradhatatlan segítségét. 

Ők már dolgoznak a 2008-as év első 
nagy eseményének , az SZMK –bálnak meg-
rendezésén. Ezen kívül sok tervünk van még 
az új évre. A szokásos programjainkon kívül 
szeretnénk az idén a Vágó János Gazdakörrel 
közösen  egy tanyai projektet megvalósíta-
ni. Úgy gondolom, globalizált világunkban 
szükség van múltunk és szűkebb környeze-
tünk, lakóhelyünk megismerésére.

Remélem, programjainkat és munkánkat 
az idén is figyelemmel kísérik a szentkirályi 
emberek. Az új esztendőben előttünk álló 
feladatokhoz kívánok minden gyereknek és 
felnőttnek sok sikert és jó egészséget!

katzné almási zsuzsanna
mb.igazgató

BOldOg új évet!



Állás interjún a főnök kérdezi az új munkaerő-
től: Látom előzőleg egy pszichiáternél dolgo-
zott. Miért hagyta ott a munkahelyét? Ha elkés-
tem a munkahelyemről, rosszindulatú voltam, ha 
korábban mentem dolgozni, szorongó, amikor 
pontosan beértem, akkor meg, megrögzött.

* * *
Mami, miért van apunak olyan kevés haj a 
fején? Tudod kicsim, azért, mert sokat gondol-
kodik. És neked miért olyan hosszú a hajad? 
Most már elég, menj reggelizni.

* * *
Móricka legörbült szájjal ballag az apja elé, az 
megkérdi, mi bántja, ő ennyit mond: Apu, azzal 
csúfolnak az iskolában, hogy én zabi gyerek 
vagyok! Tudod mit fiam? Mutasd meg nekik 
anyádat, akkor majd nem csúfolnak.

Eladó 2 db dohányzó asztal, 1 db üveges szek-
rény. Érdeklődni: 445-208-as telefonszámon.

* * *
Kiskunsági TÉSZ szentkirályi zöldség-gyümölcs 
felvásárló telepére telepvezetőt keres. Jelentkezni 
lehet László Benjáminnál személyesen, vagy 
a 20/9569-453-as telefonszámon. A jelentkezés 
feltétele középiskolai végzettség, gépkocsi.

* * *
Megtakarítások, hitelek, befektetések! Független 
pénzügyi tanácsadás! Érdeklődni: 70/551-4459

* * *
Eladó jó állapotban lévő Opel Astra G, 2004.08. 
havi, 23600 km-t futott.

* * *
Kedves Vendégeink! Szeretettel várjuk Önöket 
esküvői ruhaszalonunkban a következő szolgál-
tatásokkal: - esküvői ruhák kölcsönzése, méretre 
varrása, - gyermek farsangi jelmezek kölcsönzé-
se, varrása (több mint 60 féle modell), - táncruhák 
kölcsönzése, - estélyi ruhák kölcsönzése, méret-
re varrása. ÉVA ESKÜVŐI RUHASZALON 
Kecskemét, Bocskai u. 4. Nyitva tartás: Hétfőtől 
péntekig 10 – 18, szombaton 8 – 12 óráig. 
Telefon: 70/335-7566, 20/373-4091. E-mail: 
kurt@fibermail.hu

* * *
VÉ-KA MIX BT konyha-, fürdő-, irodabútorok, 
beépített szekrények, előszobafalak, szekrényso-
rok és egyéb egyedi bútorok tervezése, gyártása, 
kivitelezése. Kürtösi Attila 06-70/33-52-412. E-
mail: kurt@fibermail.hu

- Könnyű helyes nézeteket vallani, mikor 
már mindenki vallja őket.( Samuel Butler)

- Vannak emberek, akik forrni tudnak, anél-
kül, hogy meleget is adnának, akár a víz légüres 
térben. (Lucián Blaga)

- Egy erős eszme annak is kölcsönöz az ere-
jéből, aki cáfolja. (Marcel Prouszt)

- Kevés olyan bosszantó és elviselhetetlen 
dolog van a világon, mint valaki másnak a jó 
példája. (Mark Twain)

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.

SZeNtKIRÁlYI HÍRMONdÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó gellért polgármester - Felelős szerkesztő: vecsei 
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara lajosné, Kenyeres dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka 
lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó gellért polgármester, Szutor Sándorné, dr. 
Szűcs Zsolt,  takácsné Kiss Márta, varga Béláné, varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
Kossuth lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: 
tóth géza

bölcs mondásokHIRDETÉSEK Viccek!

KöSzöNET
Az Idősek Háza lakói ezúton köszönik meg 

Szabó Gellért polgármester úrnak az ajándékot és 
a mellékelt jókívánságot, valamint a Kecskeméti 
Máltai Szeretetszolgálat Szervezete által küldött 
értékes ajándékcsomagot. Nagy öröm nekünk, 
időseknek, tudni, hogy még nem halt ki a szeretet, 
a gondoskodás, vagy egy kedves köszönő mosoly 
Szentkirályon. Köszönjük.

Köszönetet mondunk a testület tagjainak, a 
beteggondozóknak, az ebédhozó Erzsikének és 
Tibinek egész évi, fáradtságot nem kímélő mun-
kájukért, és kívánunk sikerekben gazdag, békés, 
boldog új esztendőt!

Tisztelettel: Szurokné Marika

Sajtóközlemény
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az 

alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egy-
szerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. 
törvény 5. § (7) bekezdése alapján a munkavál-
lalónak a tárgyévet követő január 15-éig az AM 
könyvet a kiállítónak le kell adni. 

Erre hivatkozással a zökkenőmentes és ügy-
félközpontú ügyintézés érdekében a Dél-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ  Tiszakécskei 
Kirendeltségén a korábban kiadottaktól  elétérően, 
még kedvezőbb meghosszabbított ügyfélfogadási 
időben várjuk ügyfeleinket 2008. január 7. napjá-
tól 2008 január 31-ig. A meghosszabbított ügyfél-
fogadási időben hétfőtől csütörtökig 1615 órától 
1800 óráig, pénteki napokon 1345 órától 1700 
óráig történik az AM könyves ügyintézés.

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Közlemény
A Református Egyház Presbitériuma pályázatot 
ír ki a gyógyszertár mellett lévő gyülekezeti ház 
hasznosítására, határozott idejű bérletére. Pályázat 
beadási határideje: 2008. január 31. Pályázatok 
beadási helye: Református Egyház, Szentkirály, 
Pusztatemplom park 1.

Egyetemre, főiskolára
készülők figyelem!

A szentkirályi könyvtárban már megtekinthető az 
idei FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZ-
TATÓ. Az alábbi napokon szombaton is várom az 
érdeklődőket 9:00 – 11:30 között: Január 12. Feb-
ruár 9. Március 8. Április 12. Május 10.

FELHÍVÁS ÚJSÁGUNK
ELŐFIZETÉSÉRE!

Kedves Olvasó! Januárban kedvezmé-
nyesen fizetheti elő egész évre a „Szentkirá-
lyi Hírmondó-t”. Február 1-ig befizetve 1100 
Ft, szinte pár szál cigaretta ára havi bontás-
ban.

Újságunkban részletes tájékoztatót adunk 
képviselő-testületünk munkájáról, lakossá-
gunkat érintő döntésekről. Vallási oldalak, 
iskolai élet, egy kis történelem és elemzés. 
Tájékoztatók ünnepségekről, rendezvények-
ről. Egy kis időjárás elemzés, ételrecept házi 
asszonyoknak. Környezet és természetvéde-
lem, apróhirdetések, viccek…és sok egyébről  
olvashatnak községünk független lapjában. 
Az előfizetőknek kézbesítjük újságunkat.

Megváltozott az
ügyfélfogadási rend

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a megnövekedett adminisztrációs terhek és 
megszigorodott beszámolási és adatszolgál-
tatási határidők miatt a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélfogadási rendje 2008. február 1-től 
az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 8-12 óráig, 13-16 óráig.
Kedd: 8-12 óráig, 13-16 óráig.
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig, délután nincs.

pénztári órák
Hétfő: 8-12 óráig, délután nincs
Kedd: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Szerda: ügyfélfogadás nincs
Csütörtök: 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig, délután nincs

Az ügyfélfogadás mentes időben ügyin-
tézőink a nagy odafigyelést kívánó munkákat 
végzik, mellyel szintén a lakosság érdekeit 
szeretnénk szolgálni.

Kérem, tiszteljék meg és segítsék Hiva-
talunkat azzal, hogy ügyfélfogadási időben 
keresnek bennünket.

köszönettel:
dr. Lipka Klaudia jegyző


