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A képviselő-testület november 24-én tar-
totta soron következő ülését. A napirendi 
pontok között szerepelt a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálá-
sa, tájékoztató az Egészségház és Idősek 
Klubja, valamint a Művelődési Ház műkö-
déséről, előterjesztés az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési koncepciójáról, Ady Endre 
utcai közvilágítás bővítése, tájékoztató a 
településfejlesztési pályázatokról, fogorvosi 
megbízás módosítása, háziorvosi ügyeleti 
ellátás, szeméttelep rekultivációja. Az ülésen 
7 képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után dr. Lipka Klaudia 
jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
önkormányzat a korábbi testületi határozat-
nak megfelelően - melyben a csatlakozásról 
döntött - tette közzé a Bursa Hungarica felső-
oktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázati fel-
hívást, melyre 21 db „A” típusú (jelenleg is 
felsőoktatási tanulmányokat folytató) és 3 db 
„B” típusú (tanulmányait 2009-ben kezdő, 
jelenleg 4. évfolyamos középiskolás tanuló) 
pályázat érkezett. A pályázók minden szük-
séges mellékletet csatoltak, így valamennyi 
pályázat elbírálható. Tájékoztatott továbbá 
arról is, hogy a „B” típusú pályázat alapján 
támogatásban részesülő hallgatók családjá-
nak jövedelmi viszonyait évente felül kell 
vizsgálni, mivel esetükben a támogatás 3x10 
hónapra kerül megállapításra. Ismertette a 
felülvizsgálathoz szükséges adatokat.

A képviselő-testület személyenként 
havonta 7.000.- Ft támogatásról döntött 3 
pályázó esetében, a további 18 hallgató 
havonta 5.000.- Ft támogatásban részesül, 
melynek fedezetét az önkormányzat költ-
ségvetésében biztosítja. A képviselő-testület 
a „B” típusú pályázat alapján támogatásban 
részesülők családjának jövedelmi viszonyait 
felülvizsgálta, és egyetértett a támogatás 
eddigi összegének további folyósításával 
mind a nyolc hallgató esetében.

Második napirendi pontként Osbáthné 
Rauscher Erika tájékoztatta a jelenlévőket 
az Egészségház és Idősek Klubja műkö-
déséről. Elmondta, hogy a községben az 
idősgondozást, mely házi segítségnyújtásból 
és étkeztetésből áll, két gondozónő végzi. 
Munkájukat a falu területén kerékpárral, kül-
területen a tanyagondnok segítségével látják 
el. 2008-ban az összes gondozási létszám 73 
fő. Ebből csak étkezést 13 fő, csak házi segít-
ségnyújtást 28 fő, és mindkettőt 32 fő kérte. 
Ágyban fekvő beteg 8 fő volt, mindennapos 
ápolást 10 fő igényelt. Jelenleg a gondo-
zónők 58 személyhez járnak. Feladatuk az 
előző évhez képest nem változott. A csalá-
di gondozást egészítik ki, vagy pótolják a 
saját otthonában lévő, de önálló életvitelre 
nem képes személy részére. A házi segít-
ségnyújtás szolgáltatásai: ápolási, gondozási 
tevékenység, ezen kívül élelem és tüzelő 
beszerzése, hivatalos ügyek intézése, vásár-
lás, takarítás, porszívózás, portörlés, mosás, 

mosogatás, segítő beszélgetés, mentális 
beszélgetés, látogatás. Módosításra került a 
házi segítségnyújtás térítési díja. Az ápolási, 
gondozási tevékenység továbbra is térítés-
mentes, a többi szolgáltatás után térítési 
díjat kell fizetni, melynek intézményi óradíja 
328.- Ft. A személyi térítési díj jövedelem-
től függően változik. Az étkezés személyi 
térítési díja a jövedelem 13 %-a. A törvényi 
változás következményeként az intézményi 
térítési díjak kiszámítása törvényben szabá-
lyozott. A kérelmet minden év október 31-ig 
kell benyújtani, ami alapja a következő év 
térítési díjainak. Változás történt a gondo-
zás igénybevételében is. Az előző években 
az igénylő intézményhez benyújtott kérel-
me alapján kezdtük el a gondozást, 2008 
januártól azonban kérelmet kell benyújtani 
a gondozási szükséglet megállapításához 
Kecskemét Város Polgármesteri Hivatala 
Családvédelmi Osztályára. Szeptember 
hónapban a Magyar Államkincstár helyszí-
ni ellenőrzést tartott 2007. évre vonatko-
zóan. Az ellenőrzés nagyobb hiányosságot 
nem tárt fel, a hiányzó dokumentumok pót-
lása megtörtént. Beszámolójának további 
részében elmondta, hogy védőnőként az álta-
la gondozott 0-6  éves gyermekek létszáma 
143 fő. Közülük 60 külterületen él. Várandós 
kismamák létszáma 6 fő. Munkájának része 
az iskola-egészségügyi ellátás is, amely 
során egészségnevelést, szűrővizsgálatot, 
tisztaságvizsgálatot végez.  Az iskolásoknál 
a védőoltások lebonyolításában is részt vesz. 
November hónapban sor került a szokásos 
nőgyógyászati rákszűrésre is, amely az idén 
vércukor- és vérnyomásméréssel bővült.

A háziorvos beszámolójából kiderült, hogy 
az elmúlt év az egészségügyben is a változá-
sokról, a bizonytalanságról szólt. Szerencsére 
azonban a negatív hatások elmaradtak, mert 
időben megváltoztatták a nem túl jó döntése-
ket. Néhány adminisztratív plusz teher maradt. 
A változások negatív hatásai közül kiemelte, 
hogy a háziorvosok „jogosítványait” egyre 
inkább beszűkítik, így előbb-utóbb diszpécseri 
szintre alacsonyodnak, ami senkinek sem jó. 
Az ügyeleti rendszer megváltozása jelentett 
még újdonságot. Az orvos oldaláról nézve az 
eddigiekhez képest kényelmesebb, bár jóval 
több a munka, de nem az adminisztrációval és 
a térkép böngészésével kell foglalkozni, hanem 
csak a beteggel. A műszerezettség is sokkal 
jobb. A betegek oldaláról csak remélni lehet, 
hogy nagy elégedetlenség nincs a rendszer-
rel kapcsolatban. Orvos-beteg találkozás 8276 
volt az elmúlt évben.

A házi gyermekorvosi praxisban az 
elmúlt évekhez képest jelentős változás nem 
történt. A rendelés, iskolások és óvodások 
szűrése, valamint a tanácsadás gördüléke-
nyen működik a védőnő segítségével. Egyre 
több szülő viszi el a gyermekét – ha szük-
ség van rá – ortopédiára, és gyógytornára 
is rendszeresen járnak. Jelenleg 22 tartós 

beteg gyermeknek influenza elleni védőoltás 
beadására van lehetőség. Ez több mint az 
elmúlt évek során volt. A rendelő és a váró 
az új bútorokkal és játékokkal egyre barátsá-
gosabb, a gyerekek szívesen játszanak ott a 
várakozás alatt. A képviselő-testület a beszá-
molókat egyhangúlag tudomásul vette.

A következőkben a Művelődési Ház, 
a Könyvtár és a Tánccsoport munkájáról 
szóló beszámolók ismertetésére került sor. 
A közművelődési felelős elmondta, hogy az 
idei évben is sor került a karácsonyfarázásra 
az óvodások közreműködésével, valamint 
a majálisra, melyen főzőverseny bővítet-
te a programot. Májusban kismama anyák 
napját tartottak. Részt vettek Budapesten 
a Vágta korzó kiállításon. Ezt követően 
Kecskeméten, a Hírös Napokon mutatták 
be a települést. Ezzel egy időben került 
megrendezésre a Szentkirály Napja, illet-
ve a Művelődési Ház nagytermében egy 
nagyszabású kiállítás, majd szeptemberben a 
szüreti felvonulás és este a bál. Ez évben már 
második alkalommal szerveztek Nosztalgia 
bált, mely mindkét alkalommal sikeres volt. 
A Művelődési Házban az eddigi évekhez 
hasonlóan működik a foltvarró-, nóta-, baba-
mama, és a nyugdíjas klub. Talán a klubok 
közé sorolható már a fiatalok SZIKE néven 
ismert szervezete. A Házat igénybe veszi az 
iskola, és az óvoda rendezvényeik megtar-
tására. Ez évben összesen 11 ilyen alkalom 
volt. A lakosság széles körét érintő gyűlésekre 
és konferenciákra is sor került. 2008-ban az 
esküvők száma 8 volt. Az idén két alkalom-
mal szerveztek véradást. Árusok és termékbe-
mutatósok is igénybe veszik a Ház valamelyik 
helyiségét, eddig 101 alkalommal (csökkenő 
tendenciát mutat az igénybevétel). Az idei 
évben beruházásként 15 asztalt cseréltek le, és 
a volt ruhatár pultja helyett zárható szekrényt 
kapott. A baba-mama klub szőnyeget, a folt-
varró klub varrógépet kapott. A Szentkirályi 
Hírmondó szerkesztése is a Művelődési Ház 
tevékenységei közé tartozik.

Ezt követően Szutor Sándorné tájékoz-
tatta a jelenlévőket a Könyvtár tevékenysé-
géről. Elmondta, hogy a Könyvtár az idén 
is heti 5 nap tart nyitva hétfőtől csütörtökig 
12-től 16,30 óráig, pénteken 12-től 15 óráig, 
valamint minden hónap 2. és 4. szombatján 
9-től 11-ig. Ez a nyitva tartás a látogatók 
számára megfelelő.

A SZIKE kérésére és segítségével a 
raktár új helyre került. Kistérségi szolgál-
tatás keretében az idén három alkalommal 
kaptak dokumentumokat, összesen 255 
db-ot. 16 folyóiratot fizet elő számukra a 
szolgáltatás. Saját költségvetésből is tör-
tént állománygyarapítás, így jelenleg 9306 
db dokumentum képezi az állományt. Az 
olvasók száma tavaly 291 volt, idén pedig 
281. A Könyvtárban október végéig 6319-en 
fordultak  meg, ez a tavalyi nyilvántartáshoz 
képest jelentős növekedést mutat.

2008. november 24-ei testületi ülésen történt
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Átlagosan 35-40-en látogatnak be egy 
nap. Az olvasók összesen 996 alkalommal 
kölcsönöztek 1981 dokumentumot (az előző 
évhez képest csökkent). Ez azt mutatja, hogy 
jelentősen megnőtt az internetet használók 
száma a könyvet kölcsönzőkkel szemben. 
Tájékoztatójának további részében részlete-
sen beszámolt a rendezvényekről (Internet 
Fiesta, könyvtárak összefogása a társadalo-
mért, születés hete, magyar népmese napja, 
nyári tábor, honfoglalós társasjáték, olva-
sókör, kézműves délelőttök, felolvasó est, 
Nava filmvetítés, stb.). A fejlesztésekről 
szólva elmondta, hogy pályázati pénzből 1 
db laptop, kistérségi szolgáltatásként szá-
mítógépes konfiguráció, irodaszerek, 3 db 
fülhallgató, 1 db webkamera, 1 db pendrive, 
könyvtári költségvetésből 1 db számítógépes 
asztal került beszerzésre. Tervezi még sző-
nyegek, monitorok vásárlását. Elkészítette 
a könyvtár honlapját, melyet szeretne önál-
ló oldalon megjelentetni a közeljövőben. 
Összegezve elmondható, hogy a kistérsé-
gi könyvtári szolgáltatásnak köszönhetően 
ebben az évben is sikeresnek tekinthető 
a Könyvtárban végzett munka: közösségi 
színtérré vált, a fiatalok szívesen veszik 
igénybe szolgáltatásait tanulás, és szabad-
idős tevékenység céljából is. Végül Takácsné 
Kis Márta a Tánccsoport munkájáról adott 
számot. Elmondta, hogy ebben az évben 
a gyermekcsoportokban 103 tanuló táncolt 
6 korcsoportban. Két fiatal az aktív tán-
colás mellett tanítást is vállalt. Az ifjúsági 
csoport átalakulóban van, mivel megnöve-
kedett feladataik miatt egyre kevesebbet 
tudnak szerepelni. Felnövekedett azonban 
egy újabb korosztály, akik lelkesen tanulják 
a régebbi táncaikat is, és a fellépéseket így 
zökkenőmentesen tudják vállalni. Az ifjúsági 
csoport fellépéseinek száma ebben az évben 
kb. 40. Ehhez jön még a gyerekcsoportok 
szereplései. A Kecskeméten megrendezett 
Városi Showtánc versenyen 4 csoporttal vet-
tek részt. Nagyon szép eredménnyel jöhettek 
haza, ugyanis a 3. – 4. osztályos korcsoport 
az ezüstérmet hozhatta el. Részt vettek a II. 
Amatőr Művészeti Fesztiválon is. Szentkirály 
szinte minden kulturális rendezvényének 
aktív közreműködői. Ebben az évben is két 
saját szervezésű programjuk volt: a Táncos 
bál februárban, és a Táncévzáró júniusban. 
Mindkettő nagy sikerrel zárult. Az ifjúsá-
gi csoporttal 4 napos kiránduláson voltak 
Pécs környékén. Időpontja és helyszíne is 
egybeesett az idei Szent Király Szövetségi 
találkozóval. Nagy szeretettel fogadták őket 
és táncaikat Szabadszentkirályon. A fellépé-
sekre való utazást elsősorban személygépko-
csikkal oldják meg, illetve segítségükre van 
az önkormányzat mikrobusza is. Köszöni 
mindenkinek a segítségét és a támogatást. A 
képviselő-testület a beszámolókat egyhan-
gúlag tudomásul vette.

A negyedik napirendi pont keretében 
a 2009. évi költségvetési koncepció meg-
tárgyalására került sor. A polgármester elő-
terjesztésében elmondta, hogy hazánkban 
2008. október elejétől a világgazdasági vál-

ság egyre erőteljesebben érezteti negatív 
hatását. A Kormány a nemzetközi feltételek 
gyors ütemű romlására több lépésben rea-
gált, és úgy látta jónak, hogy egy pesszimista 
forgatókönyvből kell kiindulni, és csak olyan 
eszközökkel, cselekvéssel lehet számolni, 
amelyek igénybevételére, végrehajtására a 
legrosszabb kimenet mellett is rendelkezésre 
állnak a források. Kiadáscsökkentő lépések 
szükségesek az államháztartás helyzetének 
tartós stabilitása érdekében. Ilyenek: a köz-
szférát érintő módosítás, hogy 2009-ben 
a bérek nem növekednek  és a 13. havi 
illetmények kifizetésére a Kormány nem 
tud kötelezettséget vállalni; a nyugdíjak 
esetében változik a 13. havi nyugdíj kifize-
tésre vonatkozó szabály úgy, hogy csak a 62. 
évet betöltött öregségi, illetve a rokkantsági 
nyugdíjban részesülők kapnak plusz havi 
nyugdíjat, viszont ennek összegét 80 ezer 
forintban maximálják. Az állam kiadásainak 
mérséklésével a tartós növekedéshez szük-
séges egyensúlyi feltételek várhatóan meg-
teremtődnek, és létrejönnek az egyensúly 
hosszabb távú, biztonságos fenntartásához 
szükséges feltételek. Ezeknek a feltételeknek 
megfelelően állította össze önkormányza-
tunk a 2009. évi költségvetési koncepcióját. 
Az ismert normatív állami támogatás és a 
személyi jövedelemadó kiegészítés mintegy 
4 %-kal  kevesebb, mint a 2008. évi központi 
támogatás.  A sajátos jellegű bevételek 37 
%-kal magasabbak az előző évinél. Ebből 
az iparűzési adó bevétel adja a legnagyobb 
bevételt, ami 63.516 ezer forint. Intézményi 
bevételeink összege 4 %-kal kevesebb az 
előző évinél. Összességében a 2009. évi 
költségvetési bevételünk 6 %-kal magasabb 
a 2008. évinél és 5.037 ezer forint forráshi-
ánnyal számolunk. A koncepció nem számol 
a 13. havi illetménnyel, és csak a soros előre-
lépések lettek tervezve az illetményeknél. Az 
önkormányzatnál egy nyugdíjba vonuló köz-
alkalmazott van, s az ő felmentése be van 
tervezve. A munkaadót terhelő járulékok 2 
%-kal emelkednek. A dologi kiadásoknál az 
előző évhez képest 10 %-os megtakarítással 
terveztünk, a speciális kiadásoknál 3 % 
növekedéssel számoltunk. A fejlesztésekre 
3.600 ezer forint van elkülönítve, ezen 
felül 21 millió 728 ezer forint céltartalé-
kot képeztünk, amiből 4 millió forint van 
elkülönítve működésre (központilag) és 17 
millió 728 ezer forint fejlesztésre. 49 millió 
600 ezer forint értékpapírban van fejlesz-
tési tartalék. A folyékony és szilárd hulla-
dék-kezelés jövő évi várható díjemelésére 
tekintettel a kommunális adó összegének 
emelése szükségessé válhat. Ezen belül 
a beépítési kötelezettséget nem teljesítő 
telektulajdonosok esetében a telekre jutó 
adómértéket indokolt magasabb összegben 
meghatározni. A képviselő-testület a kon-
cepciót egyhangúlag jóváhagyta.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében 
a polgármester arról tájékoztatott, hogy az 
Ady Endre utca közvilágítási hálózatának 
bővítésére megérkezett a Démász Rt. aján-
lata. A 3 oszlopot, 100 fm hálózatot és 4 db 

világítótestet magában foglaló beruházás tel-
jes vállalási ára brutto 927 e Ft, ebből a ter-
vezés díja 214 e Ft, ami a kiviteli dokumen-
táció elkészülte után véglegesül. Az ajánlat 
jövő év februárig érvényes, így dönteni róla 
egyelőre még nem szükséges.

Ezt követően Kutasi Ferenc alpolgár-
mester tájékoztatta a jelenlévőket a telepü-
lésfejlesztési pályázatokról. Elmondta, hogy 
a tanyagondnoki autóra benyújtott pályázat 
nyert egy keretösszeget. Úgy zajlott a pályá-
zat, hogy ki kellett választani a listából egy 
típust. A választás egy Ford Transit 9 sze-
mélyes kisbuszra esett, mely a hátsó ülése 
mögött még 90 cm raktérrel is rendelkezik, 
amelyre nagy szükség van. Az ára bruttó 
7.143.390.- Ft, melynek a nettó összegét 
lehet lehívni. Az ajánlatban szerepel, hogy 
milyen extrákkal lehet fölszerelni. Más típus 
választására is lehetőség van, de a kiválasz-
tásnál fontos szempont a gépkocsi magassá-
ga, a belterület és a raktér nagysága, valamint, 
hogy kerekesszék szállításra és rögzítésre is 
alkalmas legyen. Döntéshozatalra előreható-
an a decemberi ülésen fog sor kerülni.

A falufejlesztési pályázatok (2 db) beadási 
határidejét meghosszabbították 2009. január 
10-ig. Az egyik az óvoda mögötti területen a 
játszótér felújítása lenne (egy nagyobb játék-
vár, egy új homokozó, mérleghinta, lánchinta 
két üléssel, egy körpad, és egy kerti pancsoló 
medence, körülötte padokkal, szemetessel), 
5.200 ezer forintba kerülne. Ezt is a követke-
ző testületi ülésen kell véglegesíteni.

A másik pályázat a központi parknak a 
felújítása, melynek vázlatrajzát a képviselő-
tagok megkapták. A Polgármesteri Hivatal 
előtt lenne kihelyezve egy-két pad és térbur-
kolat, a parkoló továbbra is megmaradna. A 
Gyógyszertár felé haladva a földút maradna, 
lenne egy hatszögletű pavilon esőbeálló-
ként. A játszótér marad. Beterveztek egy 1,2 
m magas dombot, lenne egy pikniksarok, 
ahol padok lennének elhelyezve. A parknak 
egyik központi helye lenne a Művelődési 
Ház bejáratával szemben egy ivókút. Ez a 
része lenne virágágyásos az egész parknak. 
A Polgármesteri Hivatal előtti parkolónál 
lenne egy háromrudas zászlófelvonó hely, 
ami alkalmat adna ünnepségek lebonyolí-
tására. Ez a parkfelújítás továbbhúzódna a 
Faluház és a Művelődési Ház előtti területre 
is. A növényzet nagy része itt megmaradna, 
a kerítés a két épület vonalában húzódna, és 
külső pingpongasztal kerülne kihelyezésre. 
Az út melletti részeket, mint parkolókat 
meg kellene hagyni, mert parkolási kapa-
citásról gondoskodni kell. Az információs 
táblát szintén meg kellene hagyni kiegészít-
ve a Művelődési Ház előtt egy hirdetőtáblá-
val, illetve a Hivatal előtt olyan információs 
táblával, ami a településről szól (belterüle-
ti térkép). A sétáló utak murvaburkolattal 
készülnének. Költségvetése még nincs.

Nyertünk a digitális táblákkal kapcsola-
tos pályázaton is, mely az iskola részére 14 
számítógépet és öt tantermi csomagot jelent. 
A csomag a digitális táblákon kívül projek-
tort is tartalmaz.
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A képviselőtagok megkapták a fogorvosi 
ellátásra vonatkozó korábbi megállapodás 
módosításának tervezetét, és az egységes 
szerkezetű új megállapodást is. A módosítás 
azért vált szükségessé, hogy a megbízott a 
korábbi megállapodás keretében rögzített 
feladatát nem helyben, hanem a használatá-
ban lévő, a fogorvosi feladatok ellátásához 
szükséges, továbbá az ÁNTSZ által előírt 
minimumfeltételekkel és felszereltséggel 
rendelkező kecskeméti rendelőhelyiségben 
láthassa el, amiért az önkormányzat havi 
30.000.- Ft bérleti díjat fizet. A megállapo-
dás határozott időre, az ÁNTSZ által kiadott 
működési engedély érvényességi idejéig, 
2008. június 30-ig szól. A képviselőtagok 
egyhangúlag egyetértettek a megállapodás 
módosításával.

A képviselő-testület 2008. február 25-
én döntött arról, hogy a Tisza menti Orvosi 
ügyeleti Társulást megszünteti. A meg-
szüntetés határnapjaként akkor elfogadott 
március 31-i időpont Tiszaalpár nemle-
ges döntése miatt nem teljesült. A tár-
sult önkormányzatok egyetértettek abban, 
hogy az együttműködést év végével a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együtt-
működéséről szóló törvény alkalmazásával 
megszüntetik.  Szentkirály Önkormányzata 

ennek a szándéknak a tiszteletben tartá-
sával kötött közreműködői szerződést az 
Emergency Service Kft-vel. Ez a szerződés 
2008. december 31-én lejár. Azt követően 
a társult települések külön-külön dönte-
nek arról, hogy az ügyeleti feladataikat 
milyen formában kívánják ellátni. A társul 
ás megszűnése a tagok között egyidejűleg 
elszámolási helyzetet teremt, amely határ-
idejére, illetve alapelveire vonatkozóan a 
polgármester javasolta a korábban már elfo-
gadott „Megszüntető okirat” aktualizált, 
dátumokkal módosított szövegének elfo-
gadását. Ezzel egy időben dönteni kell az 
ügyeleti feladatok további ellátásának mód-
járól is. Erről is döntött korábban a testület, 
és felhatalmazta az erre vonatkozó szerző-
dés aláírására a polgármestert. Azonban a 
szerződés az aláírása ellenére sem tudott 
hatályba lépni tekintettel Tiszaalpár képvi-
selő-testületének fentebb jelzett döntésére. 
Kérte a képviselőket a szerződés aktualizált 
szövegének elfogadására.

A képviselő-testület jóváhagyta a 
„Megszüntető okirat”-ot az előterjesztett tar-
talommal, és egyetértett azzal, hogy a község 
területén élők háziorvosi ügyeleti ellátását 
megbízási megállapodás keretében Tiszakécske 
székhelyű központi ügyelet fenntartásával az 

Emergency Service Kft. biztosítsa.
Darányi József képviselőtag kérésére a 

polgármester tájékoztatást adott a szemét-
telep rekultivációjáról. Elmondta, hogy a 
munkafolyamat elkezdődött. Ki van tűzve 
karókkal a területhatár, azon belül néhány 
méterre újabb karók. Ezeknek az a szerepe, 
hogy a belső karókon kívül nem lehet sze-
mét. Meg van az engedélye a talajvízfigyelő 
kutaknak, és van egy rajz is, mely mutatja 
a külső-belső sávot. A munkavégzés folya-
mata, hogy ki fogják szedni ebből a sávból 
a szemetet, a belső részbe hordják össze, 
kap 50 cm-es talajtakarót, és utána befüvesí-
tik. Az önkormányzat nem rendelkezik erre 
vonatkozó tervvel, azt a kivitelező a ceglédi 
konzorcium műszaki ellenőrének felügyelete 
mellett végzi. Nem tudjuk, hogy milyen 
munkafázisokat kell teljesíteniük. A rekul-
tivációra vonatkozó  szakhatósági engedély 
határozattal rendelkezünk, mely leírja, hogy 
milyen részletek vannak benne, de azt nem 
tartalmazza, hogy az alsó talajréteget hogyan 
kell kialakítani. A felső földtakarás kialakítá-
sát részletesen leírja.

A testület abban foglalt állást, hogy az 
engedélynek megfelelő kivitelezést a megbí-
zó konzorcium képviselőjének bevonásával 
át kell tekinteni.

Szentkirály a bûnügyi krónikákban 1876-1893 között II. rész
Folytatom a XIX. század végén keletke-

zett bűnügyek közreadását. Olvasva az újsá-
got megállapítható, hogy vidékünkön – hála 
Istennek – ritkán történt nagy bűnügy, véres 
gyilkosság. Én nem is találtam a hírekben 
öngyilkosságról tudósítást, mely a vidékün-
kön történt. Valószínű, hogy volt ilyen is, 
csak nem találtam meg a rövid hírekben.

Lólopás
1895. szeptember 1-i számban olvasható: 

Augusztus 25-én puszta Szentkirályról P. Kiss 
György és B. Kovács István közös legelő-
jéről két lovat loptak el ismeretlen tettesek. 
Állítólag cigányok voltak az elkövetők.

Újszülött megölése
Ugyanazon szám bűnügyi rovatában 

található még a következő hír: Augusztus 
19-én Molnár Mária puszta Szentkirály 
51. szám alatti hajadon megszülte törvény-
telen gyermekét. A terhességét mindvégig 
eltitkolta szülei és környezete előtt. A 
gyermeket szülés után a tanyájuk mögötti 
jázminbokrok közé vitte, s ott eltemette az 
általa kapart gödörbe. Ezt azért tette, mert 
félt a szülei haragjától. Mindezek ellenére 
kitudódott a dolog, s a bírósági ítélet tett 
pontot a bűncselekményre.

Lúdtolvaj
A KL. 1896. január 12-i száma közli 

olvasóival: Kőrös János szentkirályi lakos 
tanyájáról előző év december 20-án virra-
dóra négy hízott libát elloptak ismeretlen 
elkövetők. A károsult nem is kereste a tol-
vajt, a rendőrség azonban tudomást szerzett 

az ügyről, s megkezdte a nyomozást. Január 
20-án elkapták az ott szolgáló cselédet: 
Horváth (Prokátor) János 20 éves fiatalem-
bert, aki a tettét töredelmesen bevallotta a 
rendőröknek. Cselekményéért elítélték.

Ismét libaügy
A Lapok 1897. június 6-i száma ismét 

libalopásról tudósította olvasóit: T.I. ügy-
védnek puszta szentkirályi birtokáról 
május 30-án harminc darab emdeni fajtájú 
libáit elemelték. A rendőrség a tetteseket 
elcsípte. A libák Kocséron június 2-án 
megkerültek. Valószínű, a tettesek cinko-
sai elengedték a szárnyasokat, mivel érez-
ték, hogy a nyomukban van a hatóság.

Vakmerő lopás
1897. november 7-én megjelent 

Kecskeméti Lapokban ismét lopásról 
olvashatunk. Kara József puszta szent-
királyi lakos kocsijáról folyó hó 2-án 
– míg ő egy ismerőséhez bement – subáját 
elemelték. A rendőrség azonban igen rövid 
idő alatt elkapta a tolvajt: Szabó Mihály 
ismert, rovott múltú egyén személyében, a 
suba is előkerült.

Rablási kísérlet
A Lapok 1898. január 23-án megjelent 

számában olvasható: Január 12-én este 
6-7 óra között ifjú Bajáki István puszta 
szentkirályi lakos tanyájára három lisztes 
képű ember állított be, és Bajákinétól – 
mellének forgópisztolyt szegezve – pénzt 
követeltek. Dulakodás következett, zajra 
a béres is bejött, aki segített a gazdájának. 

Viszont a dulakodás közben a pisztoly 
elsült. Szerencsére senki sem sérült meg. 
A lövés hatására a rablók elmenekültek, a 
tetteseket a rendőrség kereste.

Betörés
A KL. 1898. augusztus 28-án írta a 

bűnügyi rovatban: Kárpáti Zoltán községi 
tanító, puszta Szentkirály 518. szám alat-
ti lakására ismeretlen tettes az ablakon át 
augusztus 19-én – míg a károsult a városban 
(Kecskeméten) járt – betört, s onnan egy for-
gópisztolyt és 83 krajcárt készpénzt ellopott. 
A tettes után nagy erőkkel kutattak.

Lólopás
1900. július 22-én megjelent újság-

ban olvasható a következő hír: Július 20-
án Csordás Erzsébet puszta szentkirályi 
tanyájáról loptak el harmadfél éves csikót. 
A hatóság kérte a lótulajdonosokat, hogy 
vigyázzanak értékeikre, mert a közeljö-
vőben vásárok kezdődnek. A tolvajok a 
vásárban igyekeznek túladni a lopott álla-
tokon.

A felsorolt bűnügyekből is látható, 
hogy zömmel állatok, értékek eltulajdo-
nítása szerepelt a bűnügyi krónikákban. 
A vagyon elleni bűncselekmények tették 
ki az esetek többségét. A rablóknak jó 
préda volt a szabadban legeltetett állatok, 
s az ólban hagyott szárnyasok. A tolva-
jok zömét nem a helyi lakosok tették 
ki, hanem a kóborló, csavargó egyének. 
Folytatása következik.

lovag Kenyeres Dénes
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Hol vagyunk? Kik vagyunk? 
Bizony, közeledik az év vége, a jó 

gazda ilyenkor számvetést készít, mi 
valósult meg a terveiből, mi nem, gya-
rapodott-e vagy fogyatkozott. A távo-
labbra látók a kisebb-nagyobb közös-
ségeik – faluja, gyülekezete – életébe is 
belegondolnak, mérlegre teszik. S most 
újabban egyre többen figyelnek hazánk, 
országunk állapotára is. Legtöbben 
talán aggódva, telve félelemmel: mi 
lesz holnap, mi lesz jövőre?

Bizony, tagadni nem érdemes, a 
jövőbetekintéseink sokszor borongós, 
sőt, talán gyászos képet hoznak elénk az 
élet minden területéről. Van azért remé-
nyünk is: mindent újrakezdhetünk! 

A november végi napokban jelent 
meg Bogár László közgazdász tollából 
(Magyar Hírlap) egy olyan vélemény, 
amelynek ismerte igencsak szükséges 
ahhoz, hogy jól lássuk és értsük is 
jelenlegi társadalmi, közösségi helyze-
tünket! Ezért hosszabb részleteket idé-
zünk a cikkből, hiszen eme sajtótermék 
alig beszerezhető községünkben. 

 „A kormány gyorsított eljárás-
ban olyan törvényt kíván elfogadtat-
ni, amely szigorú büntetést helyezne 
kilátásba az uzsorásoknak. Az uzsora 
szó különös, némileg vészjósló törté-
nelmi csengése távoli időket idéz. A 
tradicionális társadalmakban mindig is 
igen keményen büntették azokat, akik 
mások kiszolgáltatottságának cinikus 
kihasználásából az adott korszak nor-
máihoz mérten »aránytalanul« nagy 
hasznot húztak. …

Ám a kormány kemény fellépésé-
nek gyanítható oka inkább az, hogy 
Magyarország ma egy iszonyú és pusz-
tító »kísérlet« színtere. Iparszerűen 
működő tőkestruktúrák vannak fel-
épülőben, hogy a legkiszolgáltatottabb 
rétegek és az általuk megszült gyerekek 
fizikai testét szivattyúként használják 
azoknak az állami támogatásoknak 
a megszerzésére, amelyeknek erede-
ti célja, hogy a nemzet katasztrofális 
népesedési helyzetén javítsanak. A mai 
magyar társadalom csaknem negyven 
százaléka a roncstársadalomba sül-
lyedt, és ezen belül ma már egymillió 
felett van az afrikai nyomor szintjére 
jutott páriatársadalom létszáma, amely-
nek anyagi megélhetése, fizikai teste 
(tehát népesedése és egészsége), de 
főként lelki, erkölcsi és szellemi álla-

pota végzetesen és visszafordíthatatla-
nul leromlott. Az új »iparágak« éppen 
ezt használják ki. E kiszolgáltatott tár-
sadalom fizikai testét »gyerekgyárrá« 
alakítják át, ahol a gyerek egyetlenegy 
célt szolgál. Azt, hogy szüleik – létükre 
hivatkozva – hozzájussanak az állami 
segélyekhez, támogatásokhoz, ame-
lyek csak ideiglenesek. Mivel a családi 
erőforrásokkal való gazdálkodás elemi 
feltételeit sem tanulhatták meg soha, 
így pillanatok alatt az új »iparág« helyi 
ügynökhálózatának kezébe kerülnek. 
A gyerekekre az állami pénzből épp 
csak annyi jut, amennyi a fizikai élet-
ben maradásukhoz kell, a szülőknek 
meg, miután a rendszer elérte »üzemi 
hőmérsékletét«, csak annyi marad, 
hogy önmagukat a lét elviseléséhez 
szükséges önpusztító bódulatban tart-
sák. A nemzet, mint közösség elemi 
népesedési feladatainak megoldására 
szánt közpénzek döntő hányada tehát 
az uzsorásmaffia strómanjainak, illetve 
végállomásként vélhetőleg »nagypoliti-
kai« megbízóiknak jut.

Ezzel a végzetes kör bezárul. És 
hogy e kör még »kerekebb« legyen, ma 
már kibontakoznak e brutális rendszer 
»innovatív« önfejlesztő képességei is. 
Mivel a fogyatékos gyerek »előállítása« 
sokkal jövedelmezőbb megoldás (mert-
hogy több állami pénz jár érte), már a 
magzati korban igyekszik a »gyártó-
sor« elérni a »sajnálatos technológiai 
hibát«. És ha valaki azt gondolná, hogy 
ez a horror már nem fokozható, az 
súlyosan téved. Mindezzel nem egy-
szerűen a pusztítás, a tudatos népir-
tás, hanem a »negatív lét« olyan terei 
vannak megnyílóban alattunk, amelyek 
az eddigi lepusztulási lejtőt pillanatok 
alatt »szabadeséssé« tehetik. Amint a 
készülő törvény bizonyítani látszik, a 
joggal kétségbeesett politikai elitcso-
portok talán kezdik észlelni a közelgő 
tragédia valóságos dimenzióit, ám való-
színűleg későn. Több évtized kitartó 
pusztító munkájára, cinikus, gátlástalan 
társadalmi, gazdasági, politikai, kultu-
rális és médiaelitek összehangolt tevé-
kenységére volt szükség ahhoz, hogy 
eljussunk idáig. Oda például, hogy még 
csak véletlenül se legyen képes felfogni 
a magyar társadalom, hogy mi is törté-
nik vele. Hiszen nem tud, talán nem is 
akar már belenézni abba a »tükörbe», 
ahol a prognózist láthatná, hogy 1955 

és 2030 között a születésszám évente 
250 ezerről ötvenezerre csökken, míg 
a halálozások száma százezerről 150 
ezerre nő.

És vajon mit is akar magától egy 
olyan emberi közösség, amely tétlenül 
szemléli, amint bekövetkezik az az álla-
pot, hogy háromszor annyian halnak 
meg évente, mint amennyien születnek, 
és minden évben egy megyeszékhely 
»tűnik el a térképről«. Nem is beszél-
ve róla, hogy a legsúlyosabb rassziz-
musnak számít, ha valaki egyáltalán 
említeni meri, hogy a születésszámnak 
nemcsak mennyisége, hanem minősége 
is van, pedig az eddigiekből talán kide-
rülhetett, hogy igenis van.”

Ennyi az idézet, rövid, tömör, sokat-
mondó. Érdekes, hogy az utóbbi száz-
ötven évben valahogy nem akarnak 
megoldódni a magyar sorskérdések, 
ma is szinte riasztóan időszerűek 150-
100-50 évvel ezelőtt íródott társadalmi, 
gazdasági elemzések, problémafelve-
tések. Az 1987-es lakiteleki találkozón 
elhangzottak akár ma is elhangozhatná-
nak: bajban a haza. 

A magyar sorskérdések ma is 
naponta, hetente a húsunkban vágnak: 
a földkérdés már nem csak az egyen-
lőtlen birtokeloszlást jelenti, hanem a 
termőföld tulajdonjogának elvesztése 
is küszöbön áll. A mezőgazdaság jöve-
delemterelő képessége igen alacsony, s 
nincs komoly állami vagy banki segít-
ség a gazdálkodóknak, romlik a vidék 
népességmegtartó ereje… a politikában 
az idegen érdekek szolgálata ismét erő-
sen működik, kevés a valóban magyar 
érdekeket szolgáló intézmény, a hiva-
talok, hatóságok nagy része csupán 
önigazolással van elfoglalva, igyek-
szik bizonygatni, hogy a léte fontos, s 
igyekszik mutatni, hogy jól végzi ám 
a munkáját. A jogállam pedig a tenye-
rén hordja az ellene vétőket; a törvény 
olyan, mint a pókháló, a nagy darazsak 
átrepülnek rajta, a kis szúnyogok pedig 
fennakadnak…

Hol vagyunk? Kik vagyunk? 
Meddig lesz ez még így? Van időnk 
évvégi számadásra, számvetésre? Vagy 
csak sodródunk egyik akciós bevásár-
lástól a másikig? 

Békesség veletek! A kő marad. 
Áldott Karácsonyt kívánunk közsé-
günknek, hazánknak!

--bor-- - 

GARABONCIÁS DIÁK
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A korintusiakhoz írt levelekből 
„Szólhatok az emberek vagy az 

angyalok nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak zengő érc vagyok vagy pengő 
cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, 
ismerhetem az összes titkokat és mind 
a tudományokat, hitemmel elmozdít-
hatom a hegyeket, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem érek. Szétoszthatom 
mindenemet a nélkülözők közt, oda-
adhatom a testemet is égőáldozatul, ha 
szeretet nincs bennem, mit sem használ 
nekem. A szeretet türelmes, a szeretet 
jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 
kérkedik, nem is kevély. Nem tapintat-
lan, nem keresi a maga javát, nem gerjed 
haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül 
a gonoszságnak, örömét az igazság győ-
zelmében leli. Mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S 
a szeretet nem szűnik meg soha. A pró-
fétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, 
a tudomány elenyészik. Most megisme-
résünk csak töredékes, és töredékes a 
prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik 
a tökéletes, ami töredékes, az véget 
ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, 
mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint 
a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De 
amikor elértem a férfikort, elhagytam a 
gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, 
homályosan látunk, akkor majd színről 
színre. Most még csak töredékes a tudá-
som, akkor majd úgy ismerek mindent, 
ahogy most engem ismernek. Addig 
megmarad a hit, a remény és a szeretet, 
ez a három, de közülük a legnagyobb a 
szeretet” (1Kor13)

Ismeretlen szerző: Az 1Kor 13 
karácsonyi változata 

Szólhatok a karácsonyi dalok vagy 
versek nyelvén, ha szeretet nincs ben-
nem, csak egy énekes vagy egy vers-
mondó vagyok.

Lehet hihetetlen tehetségem a kony-
hában, ismerhetem a legjobb recepteket 
és főzési tudományokat, süthetek kará-
csonyi sütemény hegyeket, ha a szeret-

teim felé nincs bennem szeretet, nem 
vagyok egyéb, csak egy jó szakács.

Oszthatok ételt a szegénykonyhában, 
és minden vagyonomat adományként 
odaadhatom, de ha az emberek iránt 
nincs bennem szeretet, mindez semmit 
nem használ nekem. 

Csodálatosan megteríthetem az 
ünnepi asztalt, a karácsonyfát csillogó 
angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 
díszíthetem fel, de ha Jézus iránt nincs 
bennem szeretet, nem értettem meg, 
miről is szól a karácsony ünnepe. 

A szeretet türelmes, és nem kiált rá 
a karácsonyi forgatagban az elé tolako-
dókra. 

A szeretet jóságos, és félbeszakítja 
a sütést, hogy a gyermekeit megölelje 
vagy a házastársát megcsókolja. 

A szeretet nem féltékeny, és nem 
irigyel senkit a gazdagabb ajándékokért, 
a fényesebb ünneplésért.

A szeretet nem kérkedik, nem is 
kevély, és nem próbál mindenkin túllici-
tálni csillogásával.

A szeretet nem tapintatlan, nem kere-
si a maga javát, és nem csak azoknak ad, 
akiktől kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt 
nem tudják viszonozni. 

A szeretet nem gerjed haragra, a ros-
szat nem rója fel, még ha oda is kozmált 
a vacsora, vagy rövid is az ajándékba 
kapott pulóver.

A szeretet mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel 
azért, hogy békességet teremtsen maga 
körül.

A szeretet nem szűnik meg soha. 
Ahogy nem szűnik meg az emléke a 
szeretteinkben kiváltott örömnek: a 
mosolyoknak, a nevetéseknek, az együtt 
töltött óráknak.

A karácsony véget ér, a muzsikák 
elhallgatnak, a sütemények elfogynak.

A hétköznapjaink néha nehezek, 
ahogy néha nehezek a szavaink, gondo-
lataink is.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, 

mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint 
a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. 
A karácsony számomra az ajándékot, a 
szórakozást, a pihenést jelentette. 

De amikor elértem a férfikort, 
elhagytam a gyerek szokásait, rájöttem, 
hogy az ünnep csak akkor válik igazi 
ünneppé, ha mi magunk azzá tesszük.

Most még csak töredékes a tudásom 
arról, hogy mi is a karácsony titka, de 
annyit tudok, hogy a videójátékok tönk-
remennek, a gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak... 

Ami megmarad, az a szeretet.

Hírek a Plébánia életéből
Szálást keres a Szentcsalád: 

December 15-től, 23-ig minden este 
Szentcsalád áhítatot tartunk. 

Ádventi lelkigyakorlat: December 
14., 15. és 16-án lesznek a lelkigya-
korlatos napok, esténként 18:00-kor 
főtisztelendő Bíró László tábori püspök 
vezetésével.

Karácsony esti műsor: 
Hagyományos karácsony előesti műso-
runk december 24-én, 16 órakor kezdő-
dik. A betlehemi láng behozatala után 
ünnepélyes evangélium-éneklés követ-
kezik, majd karácsonyi műsor dalban és 
zenében.

Kalendárium:
2008. december 15. – 2009. január 15.

December 24. Éjféli Szentmise
December 25.: Urunk Születése, 
KARÁCSONY
December 26.: Szent István első vér-
tanú
December 27.: Szent János apostol és 
evangélista
December 28.: Szent Család ünnepe
December 31. este 16 óra: Hálaadás
Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten 
Anyja
Január 4.: Vízkereszt, Urunk megjele-
nése
Január 11.: Urunk megkeresztelkedése

KATOLIKUS ÉLET

Szemelvények Szent Pál apostol leveleiből: 3. rész
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A mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérí-
tés feltételeiről és szabályairól szóló 
341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 
alapján a szőlő- és gyümölcs műve-
lési ágban felhasznált gázolaj utáni 
jövedékiadó-visszatérítés mértéke 
200 liter/hektárról 97 liter/hektárra 
csökkent.

Az érintett és a feltételeknek meg-
felelő termelői kör kompenzálására a 
szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben 
felhasznált gázolajhoz nyújtott cse-
kély összegű (de minimis) támoga-
tásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM 
rendelet biztosít lehetőséget. 

A „de minimis” azaz a csekély 
összegű támogatásokról tudni kell, 
hogy az ennek minősülő támoga-
tások göngyölített összege három 
pénzügyi éven belül nem haladhatja 
meg a 7500 €-t. Másként megfogal-
mazva, ha a mezőgazdasági vállalko-
zások agrár „de minimis” támogatás 
igénybevételére irányuló kérelmük-
ben igényelt összeg és a folyamatban 
lévő, illetve a megelőző két pénzügyi 
évben már kapott ilyen támogatások 
együttes összege meghaladná a 7500 
€-t az adott kérelmet el kell utasítani. 
Felhívom az őstermelők figyelmét, 
hogy az őstermelők adókedvezmé-
nye (100.000 Ft~ 400€) is de mini-

mis támogatásnak minősül. Az egyes 
támogatások igénybevételének sza-
bályait megállapító jogszabályok 
egyben arról is rendelkeznek, hogy 
az adott jogcím „de minimis” támo-
gatásnak minősül-e. Az értékhatár az 
€ árfolyamtól függően megközelítő-
en 1,8 millió Ft.

A támogatást az a mezőgazdasági 
termelő igényelheti,- aki legalább 0,5 
ha területű ültetvényben szőlő- vagy 
gyümölcstermesztést folytat; 

- a gázolaj vásárlásáról vagy a 
gépi bérmunka-szolgáltatás igénybe-
vételéről saját névre szóló számlával 
rendelkezik, és akinek a Korm. ren-
delet szerint keletkezett, a tárgyév 
egészére vonatkozó teljes adó-vis-
szatérítési igényét a Vám- és Pénz-
ügyőrség teljesítette (kimutatta); 

- nyilatkozik a támogatási ké-
relem benyújtását megelőző kettő 
pénzügyi évben és a folyamatban 
lévő pénzügyi évben kapott vala-
mennyi, a mezőgazdasági „de mini-
mis” rendelet hatálya alá tartozó cse-
kély összegű támogatás összegéről; 

- nyilatkozik arról, hogy a támo-
gatási kérelem benyújtásának idő-
pontjában nem rendelkezik lejárt 
esedékességű adótartozással vagy 
adók módjára behajtható köztarto-
zással, nincs költségvetési támoga-

tás jogosulatlan igénybevétele miatt 
jogerős határozattal megállapított 
köztartozása, nem áll csőd-, vagy 
felszámolási- végelszámolási eljárás 
alatt, vagy természetes személy ese-
tén nem áll gazdálkodási tevékeny-
ségével összefüggő végrehajtási 
eljárás alatt, és nem minősül nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás mértéke a szőlő- 
és gyümölcsös ültetvényterületen 
ténylegesen felhasznált, számlával 
igazolt gázolaj 97 liter/ha/év men-
nyiségen felüli, de legfeljebb 100 
liter/ha/év mennyisége után literen-
ként 70 Ft.

A rendelet 2009. január 1-én lép 
hatályba, azonban első alkalommal 
már a 2008. év során vásárolt, és 
felhasznált gázolaj mennyiség után 
igénybe lehet venni a támogatást.

A támogatási kérelem évente egy-
szer, a tárgyévet követő évben, legké-
sőbb a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig, a mezőgazdasági termelő 
lakhelye vagy székhelye szerint ille-
tékes Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal területi szervéhez nyújtható 
be. Részletes felvilágosítás a telepü-
lési falugazdásztól kérhető.

Mák Sándorné tanácsadó (tel.: 
30/288-1623, email: mak.sandor-
ne@agrarkamara.hu )

Tájékoztató a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben
felhasznált gázolajhoz nyújtott támogatásról

SAJTÓKöZLEMÉNY
Újra elérhetőek a turisztikai pályázatok

Az elmúlt hónapokban sokan hi-
ányolták a turisztikai pályázatokat. 
E területen is új lehetőségek nyíl-
tak októberben, mivel elérhetőek az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program  (UMVP) új pályázatai – 
mondta el Essősy Zsombor a MAPI 
Zrt. vezérigazgatója. 

Az úgynevezett hármas tengely 
programjai a vidéki életminőség ja-
vítását célozzák meg. A potenciális 
pályázók között lehetnek olyan cé-

gek is, amelyek a mezőgazdasági 
tevékenységüket kiegészítő helyi 
turisztikai vállalkozásba fognak. Jut 
pénz a falumegújításra és -fejlesz-
tésre, valamint a régi korok vidéki 
örökségének megőrzésére is. A fa-
lusi, agro- és ökoturisztikai fejlesz-
tések, beruházások infrastrukturális 
és szolgáltatási feltételeinek, s ezen 
fejlesztések marketingjének támoga-
tására is pénz nyerhető  – a teljes be-
ruházás akár 100 százalékos támoga-

tása is elérhető az önkormányzatok 
számára. A programban kiemelt sze-
repet kap a helyi mikrovállalkozások 
fejlesztése, új, vidéki munkahelyek 
teremtése. A pályázati keret 140-150 
milliárd forint. 

A MAPI vezérigazgatója arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a meghirde-
tett pályázatokra első körben novem-
ber 30-ig, ezt követően csak jövő 
év májusában és októberében lehet 
jelentkezni. 
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Kivételt képeznek a helyi kultu-
rális örökség fenntartására, helyre-
állítására, korszerűsítésére irányuló 
tervek. Ebben az esetben a teljes 
költség ellentételezésére lehet pá-
lyázni, a kifizetési kérelmek benyúj-
tására először 2009. januárjában ke-
rül sor.

A vidéki települések fejlesztésére 
az Európai Unió is egyre nagyobb fi-
gyelmet fordít. Ezt a törekvést erősíti 
meg az „Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér Cím (IKSZT)” elnyerésé-
re irányuló pályázat, amelynek célja 
többfunkciós, közösségi, közműve-
lődési és szolgáltató központok létre-

hozása a pályázatot elnyerő települé-
seken. A szolgáltató központok egyik 
előnye, hogy jelentősen megnövelik 
a vidéki települések lakosságának 
életminőségét és szélesítik a helyben 
elérhető alapszolgáltatások körét. Az 
IKSZT program támogatása a kisebb 
települések számára is megoldást je-
lent, mivel ennek keretében sor kerül 
az információs és kommunikációs 
technológiák helyi elérhetőségének 
javítására, felújítására, és a funkció-
jukat veszített épületek modernizálá-
sára. 

A MAPI vezérigazgatója elmond-
ta, hogy eddig számos településnek 

segítettek az IKSZT-pályázat elké-
szítésében. A kiírók szerint közel 
300 vidéki település számára tudnak 
majd a tervek megvalósításához ma-
ximum 50 millió forintos támogatást 
nyújtani. 

Szerkesztőnek: A MAPI Magyar-
ország egyik legsikeresebb és legna-
gyobb piaci részesedéssel rendelke-
ző pályázati tanácsadó vállalkozása. 
A cég az elmúlt 5 év során több mint 
40 milliárd forintnyi pályázati pénz-
hez segítette vállalkozói és önkor-
mányzati partnereit. A MAPI ered-
ményességi rátája meghaladja a 90 
százalékot.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület decemberi hírei
Az év végéhez közeledvén a 

karácsony és a szilveszter közötti 
időszak lelassul és a földi halandó 
– jobb esetben – végiggondolja az 
elmúlt év történéseit és megállapít-
ja, hogy megint gyorsan eltelt ez az 
év. Végiggondolja, hogy mit sike-
rült elérnie, és mit kell még tennie. 
Azonban nem szabad megeléged-
nünk a látszólag sikeres dolgokkal, 
hiszen fontosabb, hogy a felszín 
alatt mi játszódik le bennünk. Egy-
egy kézzelfogható eredménynél 
fontosabb az odavezető út. Hiszen 
maga az eredmény csak egy apró 
kis pont ezen az úton, amit végig-
járva rengeteg egyéb pontot kellett 
érintenünk, sok új dolgot kellett 
megtanulnunk ahhoz, hogy elérjük 
az áhított célt, célokat. Valahogy mi 
is így vagyunk ezzel az évvel. Sok 
dolgot sikerült megvalósítanunk, a 
felületes ismeretségnél jobban meg 
kellett ismerünk egymást és ezáltal 
magunkat is. Új célokat tűztünk ki, 
új problémákkal szembesültünk, 
azonban ezek mind-mind olyan ta-
pasztalatot adtak számunkra, ame-
lyek mindenképpen szellemi épülé-
sünkre szolgáltak.

Szeretném kronológiai sorrend-
ben venni, hogy mi is történt ve-
lünk 2008-ban:

1. sikerült hivatalossá tennünk 
Egyesületünket, hiszen megtörtént 

a Cégbíróság részéről a bejegyzés
2. programokat szerveztünk: 

Nemzeti Audiovizuális Archívum 
keretében –együttműködve a Szent-
királyi Könyvtárral - sikerült a jog-
szabályoknak megfelelően havonta 
megrendezni Film klubunkat. Szer-
veztünk ebben az évben magyar 
nóta estet, több alkalommal dia es-
tet. Ha az idő engedte Sportnapot is 
szerveztünk, ahol a foci és a méta 
volt a fő játék. Tavaly karácsony-
kor kis megemlékezést szerveztünk 
halk zenével, teával és mézeska-
láccsal. Húsvétkor tojásfestés volt, 
melyre sokan eljöttek az egyesületi 
tagságon kívül is. Augusztus 20-án 
fellépett a Falunapon 2 zenekar, va-
lamint a zsonglőrök, ezzel egyidő-
ben pedig az Egyesületről készült 
kiállítást lehetett megtekinteni a 
Presszóban (Egyesületünk főhadi-
szállásán). Márciusban megkezd-
tük a játszótér felújítási munkáit, és 
a tér takarítását. Október közepén 
körbejártuk a játszóteret, az álta-
lános iskola mögötti teret, a Sport-
csarnok melletti parkot és a katoli-
kus templom melletti teret és sok 
szemetet gyűjtöttünk össze.

Tablót készítettünk október 6-a 
és október 23-a alkalmából, melyet 
a készítők előadása egészített ki.

3. lehetőséget kaptunk arra, 
hogy szerepelhessünk a Szentkirá-

lyi Hírmondóban programjainkkal 
és híreinkkel

4. sikerrel pályázhattunk a Pol-
gármesteri Hivatal segítségével 
irodai felszerelésekre

5. hamarosan megalakul saját 
egyesületi telefonos „flottánk”, így 
könnyítve meg a kommunikációt 
egymás között

6. de ami a legfontosabb, hogy 
sikerült olyan közösséget létrehoz-
ni, ami képes egységes cselekedet-
re, képes döntéseket hozni, képes 
felmérni a lehetőségeket és képes 
arra, hogy a rendelkezésre álló esz-
közökkel még jobbá tegye a Egye-
sület jobbá tételén keresztül saját 
otthonunkat, Szentkirályt is.

Programok decemberre:
December 5. Filmklub, melynek 

keretében a Zeitgeist c. dokumen-
tumfilmet tekintjük meg. Minden-
kit nagyon sok szeretettel várunk. 
Kezdés 19 órakor

December 19. Prikkel Antal 
szervezésében lesz megtartva a 
Szentkirályi Karate Egyesület év-
zárója

Egyesületünk nevében minden-
kinek békés és áldott Karácsonyt 
és sikerekben gazdag boldog újévet 
kívánok!

Üdvözlettel:
Csorba Zoltán elnök
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REFORMÁTUS ÉLET

Int az Idő
Bizony, hiányzik a földekről a hó, 

hiányzik ropogása a talpunk alól, hiányzik 
a csönd és a fehérség, de azért december 
van, beköszöntött az Advent. Ez az időszak 
a Karácsonyt megelőző négy hét, a latin 
Adventus Domini – az Úr érkezése – kife-
jezésből alakult ki a név, de mondhatjuk 
szép régi elnevezéssel is: Úrjövet.

Tudjuk jól, a karácsonyi készülődés 
valójában a régi falusi, tanyai életformában 
élő gazdálkodó, parasztikus elődeink élet-
módjához illett, hiszen télen a természet is 
elcsöndesedett, nagy sötét csöndek vették 
körül a házakat, ilyenkor volt legkevesebb 
a ház körüli munka, s minden: ember és a 
természet egyaránt várt. A természet várt 
az újjászületésre, a Fény megszületésére; az 
ember pedig Krisztus Jézus megszületésére.

A mai városias életmód kevéssé kedvez 
az adventi várakozásnak: a munkahelyeken 
évvégi zárás előtti hajtás; a felsőbb isko-
lákban vizsgaidőszak; az üzletekben nagy 
vásárlói rohamok feszítik a hangulatot, 
fogyasztják a kedvet, az erőt. Azért gyak-
rabban eljárunk templomba, talán többet is 
adakozunk, mint máskor, miközben félve 
merjük kimondani: alig van karácsonyi 
hangulatunk. 

De mi is mi egyetlen és igazi vagyontár-
gyunk, amelynek felajánlásával méltókép-
pen tudnánk várni, köszönteni Adventet, 
Karácsonyt. A mai embernek egyetlen igazi 
és értékes vagyontárgya az idő – mert egy-
szeri és pótolhatatlan. Az egyéb, tárgyiasult 
vagyon ugyanis ma már jószerivel pótol-
ható, ha elvész; lehet másik autót, televí-
ziót, mosógépet szerezni, a pénz amúgy is 
forgandó, jön-megy. A tárgyiasult vagyon 
elromolhat, ellophatják, de láttunk arra is 
példát, hogy az ingatlanokat államosítot-
ták. Fontosnak tarjuk még az egészséget, 
s bizony baj, ha megromlik, ha elvész, de 
azért történnek csodás gyógyulások, s az 
orvostudomány is sokra képes, olykor tehát 
még a meggyengült, az elveszett egészség 
is visszaszerezhető. Az elveszett becsület 
– ha ritkán is – de szintén visszanyerhető. 
De az idő, az elveszett idő, már sohasem 
tér vissza, soha nem szerezhető vissza, nem 
adhatja vissza senki nekünk. Az időnk - az 
események tényleges egymásutánjának for-
mája - tehát a földi életünkben véges, éppen 
ezért egyszeri és pótolhatatlan. 

Evilági életünkben az időt egy egye-
nesként fogjuk fel, s a jelenhez képest a 
már megtörtént dolgok a múltat jelentik, 
s előttünk áll a még meg nem történt 
dolgok sora, a jövő. Érdekes, hogy úgy 
helyezkedik el körülöttünk a múlt, s a 
jelen, mint a kétevezős csónak evezőse 
körül a táv. Az evezős háttal ül a célnak, 
azaz a jövőnek, azt nem látja, hanem hát-
rafelé tekint, azaz a múlt felé. Az idők 
összességét nevezzük örökkévalóságnak is, 
mi, keresztyének pedig az idő folyamát 
Üdvtörténetnek nevezzük, amelynek célja, 
vége és beteljesedése Krisztus Jézus máso-
dik eljövetele lészen. Európai kultúránk-
ban tehát nagy jelentősége van az időnek, 
melyet felosztunk bizonyos szakaszokra, 
mérjük, s közösségi, egyéni ünnepekkel 
emeljük ki egy-egy pontját. Van, aki idejét 
jól osztja be, jól éli meg, aki tudja bölcsen 
számlálni idejét, aki nem megöregszik, 
hanem beérik, tapasztalttá válik. Van, aki 
elherdálja az életét, kifolyik a kezéből, csak 
kesereg annak múlásán, de nem teszi emlé-
kezetessé, s egyszer csak azon veszi észre 
magát: elkopott, megöregedett, de nincs 
bölcsesség, tapasztalat.

Márk és Lukács evangéliuma őrizte 
meg az özvegyasszony két fillérjének tör-
ténetét, aki ennyit dobott a perselybe, Jézus 
pedig azt mondotta a tanítványainak, az 
özvegyasszony mindenkinél többet dobott 
a perselybe, mert mások a fölöslegükből 
adtak, ő pedig mindenét, az egész vagyonát 
odaadta. E példázat alapján ismerhetjük fel 
mi is, hogy az igazi vagyonunk az idő, s ha 
mi is sokat akarunk adni az Úrnak, akkor az 
idővel kell kezdenünk valamit. 

„Karácsony azt mondja: Isten értünk 
jön, teljesen mindegy, hol vagyunk.” – 
tanít bennünket egy német teológus, H. 
Thielicke. Az emberek, események, dolgok 
értékét sokszor mutatja a rájuk fordított 
várakozás, a rájuk szánt idő. A pénzért vett, 
gyors bájak csömört keltenek; a félig sült 
hús rágós; a gyorsan hajtatott gyümölcs 
íztelen. Egy jó regényben meg kell már-
tózni, bele kell merülni, Jókait nem lehet 
SMS-ben olvasni. A karácsonyi hangulatot 
a várakozás hozza el. E várakozás díszíti 
fel nemcsak otthonunkat, hanem szívünket-
lelkünket is, amely legméltóbb hajléka a 
megszületendő Krisztus Jézusnak. Adjunk 
hát időt Adventnek, Karácsonynak, hiszen 

az idő az egyetlen értékes – mert egy-
szeri és pótolhatatlan – vagyonunk, a mi 
„két fillérünk”, a legtöbb, amit Istennek, 
Karácsonynak, egymásnak adhatunk. 
Hagyjuk, hogy az Advent belső lelki utunk-
ká nemesedjék. 

„Várni tud,
Kinek ön-énje nem hazug

S nem hord össze hetet s havat.

Tartsd magad,
Mert most az a leggazdagabb,

Ki várni érez, várni tud.” 
(Ady Endre: Ki várni tud – részlet)

Hagyjuk, hadd jöjjön értünk Isten ez 
Adventben, a mostani Karácsonyban; kér-
jük, vágyjuk, áhítsuk, epedjük bátran: Szent 
Lelkével töltse be szíveinket csordultig!

  

HÍVOGATÓ!!!
HÍVOGATÓ!!!

Decemberben is minden vasárnap 10 
órakor istentiszteletre hív a harangszó!

Minden szerdán este 6 órakor biblia-
órára várunk minden érdeklődőt!

December 24-én szerdán dél-
után, a Gyülekezeti házba Gyermekek 
Karácsonyára várunk mindenkit!

December 25-én és 26-án, csütörtö-
kön és pénteken 10 órakor istentisztelet, 
mindkét alkalommal az úri szent vacsora 
közösségében! 

December 31-én délután 
Óévbúcsúztató istentisztelet! 

Január 1. napján, csütörtökön 10 
órakor Újévi istentisztelet, az úri szent 
vacsora közösségében!  

Figyeljék az istentiszteleten elhangzó 
hirdetéseket is! 

Mivel egyházközségünknek templo-
mot, parókiát, épületeket kell fenntartania, 
kérjük, hogy aki még elmaradásban lenne 
az egyházfenntartói járadékkal (minimum 
havi 210 forint), az szíveskedjék mielőbb 
megfizetni.

Békés, istenáldotta karácsonyt kívá-
nunk minden kedves Olvasónknak, 
Szentkirály község egész népének!

Kenyeres Tibor 



A legjobb mesemondók
Ebben a tanévben november 10-én rendezték az alsó tagoza-
tosok mesemondó versenyét az általános iskolában. A helye-
zettek: 1. helyezett Takács István 4.o. 2. helyezett Krasovecz 
Ferenc 3.o. 3. helyezett Pekár István 4.o. Különdíjat kapott: 
Hajagos Veronika 1. osztály, Kókai Szabó Anna 3. osztály, 
Kokovai Nikolett 3. osztály, Steklács János 3. osztály.
Advent az iskolában
Közös adventi koszorú-készítésre hívtunk szülőket és gye-
rekeket  november 28-ra az iskolába. Szorgos kezek ké-
szítették a szebbnél-szebb koszorúkat Pápai Ferencné irá-
nyításával. A koszorúk közül az egyik legszebb az iskola 
ebédlőjébe került.
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ALSÓSOK őSZI KIRÁNDULÁSA
Egy szép őszi napon, október 7-én, úgy, mint minden 

hétköznapon, iskolába indultunk. De most iskolatáska 
helyett hátizsákot vettünk a hátunkra, ugyanis a Nyíri erdő-
ben található Vackor Vár Erdei Iskolába mentünk. És, 
hogy milyen itt a tanulás? JÓ!!!!! Volt környezetismeret 
óra (növény- és állattan), történelemóra, technikaóra és 
ünnepség. Pici szünet és tízórai is belefért.

 És ez mitől más? Hát először is: gyönyörű erdei kör-
nyezet, friss növényillat! Nem kellett ülni és írni, csak 
sétálgatni, szaladgálni, kóstolgatni, játszani!

„Környezetóra”: Sétánk során Rudi bácsi (az iskola 
vezetője) segítségével megismertük a tintagombát, tapló-
gombát, pöfeteggombát. Megcsípett a csalán, erre mi meg-
kóstoltuk, és akkor nem is csípett! Vackorba haraptunk, 
és bizony elég furcsa képet vágtunk. Makkot, mogyorót 
gyűjtöttünk. A piros termésektől roskadozó galagonyát 
látván rögtön eszünkbe jutott Weöres Sándor verse: „Őszi 
éjjel izzik a galagonya ruhája...”. Beteg fákat kopogtattunk, 

mint a harkályok. 
A kikerics lila 
mezőjén óvato-
san sétáltunk, hisz 
védett növény! 
A maszlag pedig 
egy gyom, és 
nagyot durran. 
Bekukucskáltunk 
a borzvárba, és 
bizony nagyon 
m e g i j e d t ü n k , 
mert Rudi bácsi 
kezét berántotta a 
borz!!! Az ijedség 
igaz, de a többi 
csak Rudi bácsi 
vicce és nem az 
egyetlen.

Azt is meg-

tapasztalhattuk, 
hogy séta után iga-
zán jobb az étvágy. 
Miután éhségün-
ket csillapítottuk, 
birtokba vettük 
az összes játékot. 
Aztán folytatódott 
a környezetóra.

„ Á l l a t t a n ” : 
M e g n é z h e t t ü k , 
hogyan patkolják a 
lovat. A kis állat-
kertben láttunk 
vörös mangali-
ca disznót. Aztán 
nagy örömünkre 
odajött hozzánk a 
pici dámszarvas, 
és megsimogathattuk!

Amíg a kicsik (1. 2. o.) „technikaórán” geszte-
nyegyerekeket, sünit, pókot készítettek, addig a kicsit 
nagyobbak (3. 4. o) élő „történelemórán” vettek részt. A 
Szulyovszky-féle erdészházban gazdag gyűjtemény állít 
emléket az 1848-as forradalom és szabadságharc nagyja-
inak. Rudi bácsi megmutatta, hogyan működik az ágyú. 
Megtudtuk, hogy a huszárruhán nemcsak dísz a zsinóro-
zás, hanem elsősorban védelmi szerepe van. A papírpénz 
Kossuth Lajos nevéhez fűződik. A fiúk nagy örömére 
igazi kardokkal kardozhattunk! Az aradi vértanúkról is 
gazdag kiállítást tekinthettünk meg.

Ünnepség: október 6. Az Aradi vértanúk emlékhelyé-
nél rövid történelmi visszatekintés, majd a negyedikesek 
műsora után koszorút helyeztünk el.

Így telt a napunk az iskolában, az erdei iskolában. 
Fáradtan, de rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodva 
tértünk haza.  Alig várjuk, hogy újra mehessünk iskolába!

2008. október 7.      Takácsné Kis Márta



Az idei jótékonysági est nagyszerű hangulatban zajlott a 
zsúfolásig megtelt a művelődési házban. Dési vendégeink 
már reggel elindultak otthonról, hogy itt lehessenek ezen 
a rendezvényen. Szép és tartalmas előadásukban csíki és 
kalotaszegi táncokat láttunk. Reméljük, megmutathattuk 
iskolánk sokoldalúságát, a szentkirályi gyerekek tehetsé-
gét és jókedvű játékát. Nagyon örülünk, hogy a tantestület 
tánca olyan nagy elismerést váltott ki a közönségből. 
Köszönet a táncot betanító Takácsné Kis Mártának.! Ezen 
az estén több mint százezer forint gyűlt össze, így meg 
tudjuk vásárolni a tervezett videokamerát. Köszönjük a 
támogatást mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen!
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Jótékonyság és jó szórakozás Boszniai kalandok

November 13-án az iskola előtt egy kis csapat gyűlt 
össze, majd irány Bosznia. Egy Erste bank által támo-
gatott pályázatot nyertünk, melynek ez az út volt a har-
madik állomása. Szerbiából és Boszniából voltak még 
diákok és tanárok, feladatunk volt, hogy angolul ismer-
kedjünk egymással. Már mindenki nagyon kíváncsi volt 
rá, hogy milyen család fogadja majd.  Egy hotelnál vár-
tak minket vendéglátóink, majd  útra keltünk  ideiglenes 
otthonunkba.

Másnap bemutattuk a három ország történelmét és 
egy városi séta után a földrajzát is. Délután vendégül 
láttak minket a Jelena hotelban, ahol egy népművészeti 
kiállítást tartottak és megleptek egy kis ajándékkal is. Itt 
találkoztunk a boszniai magyar nagykövettel.

Harmadnap az anyanyelvünkről beszélgettünk, 
hasonló szavakat kerestünk a kétféle nyelv között. 
Nagyon tetszett nekik a magyar ábécénk. Délután 
Gradacacba indultunk kirándulni. Felmentünk egy erőd-
be, amelynek az egyik oldalán síkság, a másikon hegy-
vidék található. 

Az utolsó ott töltött napon mindenki értékelte, hogy 
milyenek voltak a programok, délben fájdalmas búcsúz-
kodás után hazaindultunk. Nagyon jól eltelt ez a négy 
nap, szívesen maradtunk volna még. Decemberben vár-
juk Őket Szentkirályra és reméljük, hogy emlékezetes 
élményekkel térnek majd haza.

Pekár Erika 7. o

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat támogatásá-
val kézilabda-bajnokságot tartottunk november 14-én. 
Jó hangulatú, kiváló mérkőzéseken dőlt el a helyezé-
sek sorsa Bócsa, Jakabszállás és Szentkirály csapatai 
között.
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Európa - még közelebb
Egy napra a kecskeméti Katona József Gimnáziumba költözött Európa

Az Európai Bizottság 
M a g y a r o r s z á g i 
Képviselete 22 magyar-
országi középiskolában 
szervez egy, az Európai 
Uniót népszerűsítő road 

show-t Középiskolai Európa Túra 2007-2008 címmel 
2007. szeptember és 2008. december között. A prog-
ramsorozat célja, hogy a 14-18 éves korosztály körében 
interaktív programokon keresztül mutassa be az Európai 
Uniót. A túra huszadik állomása Kecskemét volt, ahol 
az iskolai, tanításmentes nap adott otthont az Európa 
Sziget által kínált programoknak. Az iskolai napon közel 
700 diák vett részt. Minden állomáson egy európai uniós 
tagállam mutatkozik be. A kecskeméti állomáson a Dán 
Királyság volt a hangsúlyos ország. Magyarország európai 
uniós csatlakozása az EU eddigi legnagyobb bővítésekor, 
2004. május 1-jén vált valóra, amikor hazánkkal együtt 10 
ország lépett be az integrációba. A tagság révén szabad lett 
az uniós országok közötti átjárhatóság, egyszerűsödött a 
külföldi munkavállalás, az áru és a tőke szabad áramlása, 
bővülnek a piacok, felgyorsul a felzárkózási folyamat, és 
jelentős pénzügyi támogatásban részesül Magyarország.  
Az európai integráció a fiatalok számára is fontos válto-
zásokat jelent (korlátlan lehetőség nyílik utazásra, mun-
kavállalásra, tanulásra, tanulás idején szabad letelepedésre 
az Európai Unió területén), a tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy ismereteik az Európai Uniót illetően még 
mindig hiányosak. Ezért döntött úgy az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete, hogy 2007 szeptemberében 
egy mintegy másfél évig tartó programsorozatot indít útjá-
ra, melynek során 22 magyarországi középiskolába látogat 
el azzal a céllal, hogy népszerűsítse az Európai Uniót. A 
road show állomásai között megyénként egy-egy település 

– többnyire megyeszékhelyek, valamint kisebb városok 
– iskolái, továbbá három budapesti iskola szerepelnek. 
Minden helyszínen – így a kecskeméti Katona József 
Gimnáziumban is – felépült az ún. Európa Sziget, amely 
reggel 8 órakor nyitotta meg kapuit, és amelynek révén 
a hétköznapi iskolai környezetbe egységes dekorációval 
beköltözött az Európai Unió, a Katonás-napok nyitánya-
ként.

A nap eseményei két, a Dán Királyságról szóló, kötet-
len beszélgetéssel kezdődtek: először a Dán Nagykövetség 
egy munkatársa mesélt a dán oktatási rendszerről, és a 
dán fiatalok életéről, majd a kecskeméti Dán Kulturális 
Intézet munkatársától kaphattak érdekes információkat 
az országról és magáról az Intézetről. A nap egy Európai 
Unióról szóló előadással folytatódott, melyet a Bács-
Kiskun megyei Europe Direct Iroda munkatársa tartott, 
majd a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kecs-
keméti munkatársa segítette a külföldön dolgozni vágyó 
tanulókat hasznos, gyakorlati tanácsokkal. A beszélgeté-
seket követően színes és érdekes játékok sora indult el: 
volt EU Kvíz játék, EU Népszavazás, Európai Unióval 
kapcsolatos feladványokra épült Activity játék, Európa 
Liga Sportbajnokság és EU Dalfesztivál, azaz karaoke 
verseny. A színes programok mellett a diákok megtekint-
hettek egy, az euróról szóló bankjegy- és érme kiállítást 
is, megrajzolhatták, hogy milyen Európát képzelnek el. 
Továbbá a szervezők kétrészes francia film megtekintésére 
is invitálták a gyerekeket, valamint egy közös fotózásra, 
olyan híres európai emberekkel, mint például Napóleon. A 
program zárásaként értékes és érdekes ajándékokat kaptak 
a diákok, akik a Középiskolai Európa Túra főnyereményé-
re is eséllyel pályáznak, ami egy 2 személyes brüsszeli 3 
napos utazás lesz, és amit a road show időtartama alatt 
még egy alkalommal sorsolnak ki.

Kreatív Bajnokság

November 29-én, szombaton immár hagyományo-
san megrendeztük a Térségi Kreatív Bajnokságot. A 
hosszútávú feladatban a görög mitológia hőse Herak-
les kapott a csapatoktól egy teljesítendő 13. próbát.

Ezt kellett kreatívan, sokszínűen bemutatniuk 
a gyerekeknek. A jó hangulat most sem maradt el, 
mindannyian kellemesen szórakoztunk az előadáso-
kon.
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„Malacka”
Hozzávalók: 1-1,2 kg kicsontozott 

sertéskaraj, só, őrölt fekete bors.
A töltelékhez: 30 dkg főtt füstölt 

sonka vagy tarja, 30 dkg csemege 
uborka, 1 tojássárgája, 3-4 evőkanál 
tejföl, 5 dkg reszelt füstölt sajt, 1 apró 
vöröshagyma fele, 1-3 gerezd fok-
hagyma, kb. 1 mokkáskanál ételízesítő 
por. A tepsi kikenéséhez 2 dkg vaj.

A tetejére: 1 tojássárgája, 1 nagy pohár (450 gramm) 
tejföl, 1 mokkáskanál őrölt fekete bors, fél kiskanál ételíze-
sítő por, pár csepp citromlé, 20 dkg reszelt trappista sajt.

A karajt 8 nagy, egyforma szeletre vágjuk, vékonyra 
kiverjük, enyhén megsózzuk, megborsozzuk és félrerak-
juk. A füstölt sonkát az uborkával együtt ledaráljuk, majd 
a tojássárgájával, a tejföllel, a sajttal, a finomra vágott 
vöröshagymával, a zúzott fokhagymával és az ételízesí-
tővel jól összekeverjük. Az ízes tölteléket a hússzeletekre 
halmozzuk, szépen elkenegetjük. Egyesével föltekerjük, és 
fogvájóval összetűzzük, nehogy sütés közben szétnyíljon. 
Egy akkora közepes nagyságú tepsit, vagy tűzálló tálat, 
amelyikben éppen elférnek egymás mellet a hústekercsek, 
vajjal kikenjük. A töltött húsokat belerakjuk. Elkészítjük a 
rávalót: a tojássárgáját a tejföllel kikeverjük, megborsoz-
zuk, az ételízesítővel és a citromlével ízesítjük, végül bele-
dolgozzuk a reszelt sajtot is. Egyenletesen a hústekercsekre 
kenjük, majd előmelegített sütőben, közepes lánggal 45-50 
perc alatt megsütjük. Héjában sült (sütőben) krumplival és 
fokhagymás, sós, borsos tejföllel tálaljuk. Hidegen is kitű-
nő, ilyenkor krumplissaláta illik hozzá köretnek.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született: Pongó Dorina Jázmin 2008. november 25.  anyja 
neve: Tóth Mária.
Elhunyt: Erki-Szabó Balázs élt 80 évet, Jenei János élt 74 
évet, Kalics Imre élt 99 évet.

November első felében 
folytatódott, a szokatlanul 
enyhe idő egészen a hónap 
közepéig. Jellemző volt erre 
az időszakra, hogy csapadék 
csak nyomokban fordult elő. 
Elmaradtak a hajnali talaj 
menti fagyok. Virágzott az 
ibolya a gyermekláncfű. Az 
időjárás jellegében beigazo-
lódott a népi megfigyelés, az 
Erzsébet-nap körüli első hó 
megjelenése. Az igazi telet 
azonban hiába vártuk /már aki 
várta/ elmaradt. Némi ízelítőt 
országunk egyes része azért 
kapott 5-10 cm-es hó képében. 
Térségünkben néhány pilla-
natra hófoltok alakultak ki. 
Igazán hideg nem is volt a 
-4-5 C fok alá nem is esett 
a hőmérséklet. Szintén régi 

megfigyelés, hogy az év leg-
ködösebb hónapja november. 
Állítólag ha ködös, akkor 
csapadékos lesz a következő 
év. Mily csodás a természet, 
az északról érkező, nálunk 
telelő madarak /fenyőri-
gók/ igen-igen el maradtak, 
legalább is eddig. Az apró 
énekes madarakból is kevés 
van. A cinegék kint marad-
tak az erdőkben úgy látszik, 
nem szorultak eddig emberi 
gondoskodásra. A fent leírtak 
ellenére ne feledjük: A téli 
hónapok még ezután követ-
keznek. Csapadék viszonyok: 
16-án  0,8 mm, 21-én  8,2 
mm, 24-én  7,2 mm, 28-án 
5,3 mm, 29-én  1,8 mm, 30-án  
0,8 mm, összesen: 24,1 mm.  
A sok évi átlag: 52 mm.

November időjárása

50 év után hazaérkeztek

Kiegészítés a novemberi számban megjelent osztály-talál-
kozóhoz. A képen balról haladva, a következő egykori diá-
kok láthatók: Kutasi István, Varga Ilona, Gyenes László, 
Kenyeres Ambrus, Polyák Mária, Horváth Piroska, Pászti 
Andrásné pedagógus, Kincses Eszter, Halasi Teréz, Virág 
Irén, Sándor Ilona, és Takács László. 

 LÁTNIVALÓ AZ ÉGEN
Ha alkalmunk adódik a  koraesti órákban az égre tekinte-

ni, derült idő esetén biztos hogy nem kerüli el figyelmünket a 
délnyugati égbolton a horizonthoz és egymáshoz is közel, két 
ragyogó égi test. A fényesebb a Vénusz. Hívják esthajnal csil-
lagnak is. Ez a bolygó méreteiben hasonló „Földanyánkhoz”. 
Naptól való távolsága 107 millió kilométer. Annyira fényes, 
hogy jó szemű ember napközben is megláthatja, ha tudja hely-
zetét az égbolton. A Vénusz a római mitológiában a kertek is-
tennője, a görög Aphoroditével a szerelem istennőjével azono-
sítják. Látszólagos szomszédja a Vénusznak Naprendszerünk 
óriás bolygólya a Jupiter. Nevét a római főistenről kapta. Ál-
talában Villámmal a kezében ábrázolják. Átmérője 11 szerese 
Földünkének. A naptól 800 millió kilométerre rója köreit égi 
útján. Egy-egy kört 12 földi év alatt tesz meg. Mindkét bolygó 
jelentős szerepet tölt be az asztrológiában, mint uralkodó boly-
gó. A Vénusz „uralkodik”  a bika, és a mérleg csillagjegyben 
születetteken. A Jupiter uralja a nyilas és a halak „csillagje-
gyűeket”.

Fényességben vetekszik a Vénusszal, egy ember által al-
kotott objektum, a nemzetközi űrállomás. Építését 1998-ban 
kezdték, „helyszínre” szállított modulokkal. Az állandóan 
„lakott” objektum 360 kilométer magasságban kering a Föld 
körül. Egyszeri kerülőt 92 perc alatt tesz meg. Rendszeresen 
látogatják az amerikai űrrepülők, és az orosz űrhajók. Építő 
anyagokat, kutatókat, adott esetben turistákat szállítanak a fut-
ball nagyságú mesterséges „holdhoz”. V.F.   



Családi ház eladó nagy kerttel, Szentkirály, 
Kossuth L. u. 12. szám alatt, irányár 8 
millió Ft. Érdeklődni: 20/250-2304, este 
20/524-7936

5 db építési telek eladó! Érdeklődni: 30/528-
8662-es telefonszámon

Eladó 51 cm képátmérőjű színes televízió 
12.000 Ft, új állapotú mikrohullámú sütő 
10.000 Ft, egy medencés fém mosogató 
csurgatóval 3.000 Ft. Érdeklődni: 476-186-
os telefonszámon.

Bádogos munkák garanciával! Csatornázás 
1.300 Ft/fm-től!  Érdeklődni: 70/500-2916-
os telefonszámon.

Hosszú távú bérletre, vételre keresek szán-
tót, legelőt, kaszálót Szentkirályon és a 
környező településeken. Bencsik Jenő 
20/9424-219

Három db 6 hónapos cica ingyen elvihető. 
Érdeklődni a 06-30/451-4339-es telefon 
számon.

Két rab összekerül a börtönben. - Te 
miért kerültél ide ? - kérdi az egyik. 
Izgatásért, szidtam a rendszert. - És te? - 
Nyugtatásért, azt mondtam, hogy úgy sem 
tart ez már sokáig.

* * *
Egy szöszi el akarja adni az autóját, de 
sehogy sem sikerül neki, mivel az autó-
ban 250000 kilométer van. Panaszkodik a 
barátnőjének aki egy autószalonban dol-
gozik. Van egy módszer amivel könnyen 
eladhatod a kocsidat, mondja a barátnő. 
Elmész a barátomhoz, neki van egy szer-
vize, egy óra alatt vissza tekeri a kilomé-
ter számlálót 50000 kilométerre, így már 
gond nélkül el tudod adni. Így is lesz, 
a kilométer órát megbütykölik. Egy hét 
múlva újra találkozik a két barátnő. – Na 
eladtad a kocsidat? – Miért adnám el? Még 
csak 50000 kilométer van benne.

* * *
A vizsgálat után így szólt az orvos a beteg-
hez: Tudja, hogy az utolsó pillanatban jött 
el hozzám? – Jaj olyan súlyos a baj doktor 
úr? – Ellenkezőleg, még egy nap és magá-
tól meggyógyult volna.

- A világon minden van, hogy az 
ember kielégíthesse a szükségleteit, 
de annyi nincs, hogy kielégítse a 
kapzsiságát.

- Az alkoholizmus nem más, mint 
örökös harc a másnaposság ellen.

- Aki megházasodik, megtudja mi a 
boldogság. De akkor már késő…

- A pénz nem boldogít, csak segít 
elviselni a boldogtalanságot.

- A tények nem szűnnek meg attól, 
hogy nem veszünk tudomást róluk.

HIRDETÉSEK Viccek! bölcs gondolatok
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Fűtés
korszerűsítés

Községünk valamennyi működő 
közintézményében a fűtési rend-
szer korszerűsítésére került sor. Az 
átalakítások során energia takarékos 
kazánok kerültek a régiek helyére. 
Több hő leadására képes radiátorok 
lettek felszerelve, hőmérséklet sza-
bályozó szelepekkel. Novemberben 
a sportcsarnok „kapott” korszerű 
kazánokat. /Pontos költsége lapzár-
táig nem ismert/ Egészségházunk 
fűtési rendszere októberben újult 
meg.

A munkát a „STEM CO-BT” 
végezte. A cégnek községünk lakó-
ja Szabó László a tulajdonosa. A 
rendelőben kazáncserére, és radiá-
tor cserékre került sor, 1,373 mil-
lió Ft értékben. Ebből az összeg-
ből 800000 Ft-ot pályázaton nyert 
önkormányzatunk. A korábbi évek 
tapasztalata alapján egyértelmű-
en bebizonyosodott, hogy a fűtés 
korszerűsítés beruházási költsége, 
néhány év alatt megtérül.

- szerk -

A Gyermekekért Alapítvány egyedü-
li nonprofit szervezetként támogathatta 
a tavalyi, történelmi jelentőségű első 
gyermek szívátültetést, ez azonban csu-
pán a kezdet, hiszen azoknál a kis páci-
enseknél, akiknél az egyéb beavatkozási 
lehetőségek már kimerültek, csakis a 
szívátültetés jelentheti a reményt az élet-
re. Éppen ezért kardiológiai ultrahang 
berendezést és ultrahang vizsgálófejeket 
vásároltunk a szívátültetéseket végző 
orvos-csapat számára, hogy a hasonló, 
igen súlyos beavatkozások során az apró 
betegeknek minél nagyobb esélye legyen 
a műtétek sikerére.

Természetesen mindezek az eredmé-
nyek nem valósulhattak volna meg támo-
gatóink önzetlen segítsége nélkül, amely 
a társadalmi felelősséget érző magánsze-
mélyek és gazdasági társaságok részéről 
közvetlenül Alapítványunk, közvetve a 
gyermek szívátültetéseket végző orvos-
csoport felé megnyilvánult.

Hiszünk abban, hogy közös erővel 
a világ jobbá tehető, s ezen hitünket ed-
digi adományozóink csak még inkább 
megerősítették. Jó úton járunk! Tapasz-
talva mindazt a hitet adó társadalmi ös-
szefogást, amely az elmúlt időszakban a 
Gyermekélet Alapítvány, illetve céljaink 
felé megnyilvánult, most, karácsony 
közeledtével, egy mintegy 10 millió 
forintba kerülő, TEG 5000 hemosztá-
zis analizátor készülék beszerzéséhez 
kérjük segítségét. A TEG 5000 analizá-
tor létfontosságú berendezés, különö-
sen a szívsebészeti beavatkozások, szív 
transzplantációk során. Beszerzése és 
használata a szó szoros értelmében, sú-
lyos, életveszélyesen beteg gyermekek 
életét fogja megmenteni a következő 
évek során.

További részletek és adományo-
zási tudnivalók a WWW. GYER-
MEKELET. HU internetes oldalon 
találhatók.

SZÍVÜGYÜNK A GYERMEK


