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SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓwww.szentkiraly.huFüggetlen közéleti helyi lap

„Azután ezt mondta az ÚR mó-
zesnek: … Beszéld majd el a fia-
idnak és unokáidnak, amit egyip-
tommal cselekedtem, és jeleimet 
is, amelyekkel sújtottam őket. 
Tudjátok meg ebből, hogy én va-
gyok az ÚR!”

Bizony, többek között ezt a pa-
rancsot is mózes lelkére kötötte 
az Úr, mielőtt kiszabadította őket 
Egyiptomból, - olvashatjuk az 
Ószövetségben (2Móz 10,1-2) - s 
valóban, talán ennek betartása és 
gyakorlása lehet az egyik oka Mó-
zes népe sikerének, minden nemze-
dékük tudott és tud emlékezni; em-
lékezni és hálát adni, vagy éppen 
emlékezni és gyűlölni. De ahogyan 
Jézus Krisztus új szövetséget kötött 
velünk, úgy ez a régi parancs immár reánk is vonat-
kozik, nekünk is emlékeznünk kell, s emlékeztetnünk 
kell az utánunk jövő nemzedékeket. Mert sokszoro-
san igaz az a mondás: amelyik nép elfeledi a múltját, 
annak jövője sincs. Az a nép, amelytől el akarják ven-

ni a múltját, még visszaszerezheti, de amelyik maga 
mond le róla kényelemből, nemtörödömségből, az 
már nehezen tudja visszaszerezni… Ugyanis az első 
nemzedék felejt, a második elfelejt, a harmadiknak 
meg már eszébe sem jut – mondotta bölcsen Sándor 
György humoralista. (Folytatás az 5. oldalon)

Az Aradi vértanúk
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A képviselő-testület szeptember 17-én 
tartotta soron következő ülését. A napiren-
dek között szerepelt a Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről tájékoztató, a 
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása, 
előterjesztés a helyi épített környezeti 
értékek védettségéről szóló rendeletről, 
és a szennyvízberuházással kapcsolatos 
kérdésekről, tájékoztató településfejlesz-
tési pályázatokról, előterjesztés a Bursa 
Hungarica ösztöndíjhoz csatlakozásról, 
adóerőképesség elszámolása, telekhatár 
rendezés, gáz beszerzése, intézmények 
gázfogyasztása, fecskeházi lakás bérbe-
adása, lakásbérleti kérelem, tájékoztató az 
önkormányzati közbeszerzések 2. negyed-
évi jelentéséről, fecskeház penészesedése. 
Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a polgármes-
ter tájékoztatta a jelenlévőket a Többcélú 
Kistérségi Társulás I. félévi tevékenysé-
géről. Részletesen beszámolt a szociális 
alapellátási, közoktatási, közfoglalkoz-
tatási feladatok ellátásáról, a különféle 
szervezetekkel való együttműködésről, 
a terület- és vidékfejlesztés feladatairól, 
a helyi vidékfejlesztési Iroda munkájá-
ról, a Kistérségi Akciótervről, a kistérség 
fejlesztéséhez kapcsolódó források igény-
léséhez benyújtott pályázatokról, a meg-
rendezett kiállításokról, programokról, és 
a kistérségi konferenciáról. Összegezve a 
Társulás tevékenységét elmondható, hogy 
mind az állami, mind a társadalmi, gazda-
sági és szakmai szervezetekkel kialakított 
kapcsolatrendszer hatékonyan működik, 
elősegítve ezzel az egész kistérség fejlő-
dését. A képviselő-testület a tájékoztatót 
egyhangúlag tudomásul vette.

Ezt követően Görbe Ervinné óvoda-
vezető ismertette az Óvoda Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását, 
mely lényegében a korábbi tartalom teljes 
átírását jelentette a jelenleg érvényes jogsza-
bályok rendelkezéseihez igazodva. A módo-
sított szabályzatot a szülők és a nevelők 
megismerték, és elfogadták, de a fenntartó 
jóváhagyása is szükséges. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag elfogadta a szabályzat 
módosítását az előterjesztett formában.

A következőkben a polgármester 
ismertette a helyi épített környezeti érté-
kek védettségéről szóló rendelet-terveze-
tet. Elmondta, hogy a helyi építési sza-
bályokról szóló ökt. rendelet rendelkezik 
az építészeti értékvédelem előírásairól, és 
ezen belül a helyi védettségű helyi épü-
letekről, ám rendelkezései csak a helyi 
értékek védelméről szóló önkormányzati 

rendelet hatályba lépéséig érvényesek. 
A fentiek tehát rendeletalkotási kötele-
zettséget írnak elő a képviselő-testület 
számára, azonban a rendelet megalkotása 
előtt érdemes néhány kérdést tisztázni. 
A helyi védettség alatt álló épületekre az 
önkormányzati rendeleten kívül központi 
jogszabályok tartalmaznak előírásokat, 
ami alapján elmondható, hogy a helyi 
védetté nyilvánítás a tulajdonos részé-
re esetleg többletköltséget, bonyolultabb 
hivatali ügyintézést és bizonyos szintű 
korlátozást jelent, amennyiben tulajdono-
si jogait érvényesíteni kívánja. További 
problémaként merül fel, hogy a helyi 
védelem alá helyezés szakmai megala-
pozására értékvizsgálatot kell készíttetni, 
amelynek költségével számolni kell. A 
tulajdonos részére onnantól kezdve, hogy 
védetté kerül az ingatlan, többletköltsé-
geket, korlátozásokat jelent. Az állagát 
meg kell tartani, de átalakítani, hozzáépí-
teni csak nagyon korlátozott mértékben 
és csak az építési hatóság engedélyével 
lehet. Ezt is mérlegelni kell. Mindehhez 
hozzátartozik még az is, hogy ha a jelen-
legi 22 tanyás kört csökkentjük, akkor azt 
is tudomásul kell venni, hogy azokra a 
tanyákra már nem lesz rálátása a képvise-
lő-testületnek, viszont amíg nem vesszük 
ki ebből a körből, addig bontási tilalom 
vonatkozik rájuk. A rendeletalkotás erről 
a kérdésről azt fejezi ki, hogy a közösség 
számára vannak a településképhez tarto-
zó olyan épületek, objektumok, amelyek 
indokolt, hogy megmaradjanak eredeti 
(jelenlegi) állapotukban, korlátozva ezzel 
a tulajdonos jogait is. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy az elhangzottakat figye-
lembe véve új listát és szempontrendszert 
kell felállítani a tanyagondnokok bevoná-
sával megőrzendő érték címén.

Az ötödik napirendi pont keretében a 
polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kérdé-
sekről. Elmondta, hogy a sikeres közbe-
szerzési eljárás után a nyertes SImPLeX 
Kft-vel a vállalkozási szerződéseket 
mindkét munkára aláírták, elkezdődött a 
kiviteli tervek készítése, és a kivitelezés. 
A két megállapodás összesített szerződé-
ses összege nettó 309.900.000.- Ft, ebből 
a DAOP pályázat által nem támogatott 
rész nettó 10.408.263.- Ft (Templom utca 
csatornázása elő-közművesítés miatt, 
illetve a telepen az üzemi út és a belső 
parkoló szilárd burkolattal való ellátása). 
ez utóbbi költség teljes egészében önkor-
mányzatunkat terheli! Ennek következ-
tében a támogatással érintett beruházás 

teljes költsége nettó 329.901.737.- Ft (a 
tervezett 406.344.054.- helyett) az állami 
támogatás összege pedig 287.839.266.- 
Ft (a tervezett 354.535.187.- helyett). 

Változás van eddigi ismereteinkhez 
képest a lakossági hozzájárulás felhasz-
nálhatósága terén is. A hatályos törvényi 
rendelkezések szerint ugyanis a közműfej-
lesztési hozzájárulás után áfát kell fizetni. 
Mivel a testületünk által megállapított 
egy ingatlanra jutó hozzájárulások befi-
zetése megkezdődött, utólag nem láttuk 
kivitelezhetőnek megemelni az áfa össze-
gével a lakossági terheket, így viszont 
csak a nettó összeget tudjuk beépíteni 
a beruházás költségvetésébe (a 80 ezer 
forintból például 64 ezer forintot), ennek 
következtében megnő az önkormányzati 
saját forrás összege.

Szó volt arról, hogy a tisztítóreaktoro-
kat építő AKVIPATENT Zrt. nem az erede-
tileg terven szereplő szögletes tartályokat, 
hanem a maga által több helyen is létesített 
egyetlen kör alakú betonreaktort építené 
meg. Az üzemeltetési szempontból ked-
vezőbb más építési technológia azonban 
a meglévő vízjogi és építési engedélyek 
módosítását igényelné, aminek időigénye 
nem tenné lehetővé a befejezési határidő 
tartását, ezért marad az eredeti terv.

Nyertünk a szennyvízberuházás 
önkormányzati saját forrásának álla-
mi támogatására benyújtott EU Önerő 
Alap pályázaton. A támogatás az önkor-
mányzati költségvetést ténylegesen ter-
helő költség 50 %-a lehet, legfeljebb 
8.357.434.- Ft-ig. 

Lakossági befizetésként a kiveté-
si határozatok szerint egyébként nettó 
29.689.600.- Ft tervezhető, amiből a mai 
napig esedékes 21.191.200.-, tényleges 
befizetés 20.330.080.- Ft. 

Megtörténtek az első egyeztetések 
az informatikai kábel csőrendszerének 
kiépítéséhez is, végleges döntés azonban 
még nincs ennek megvalósításáról.

A mai napig a beruházással összefüg-
gésben a lebonyolítónak, és a marketingért 
felelős cégnek a szerződésben rögzítettek 
szerint összesen nettó 12.185.000.- Ft-ot 
fizettünk ki. (A támogatás itt utófinanszí-
rozással történik.)

Ezt követően a települési pályázatok-
kal kapcsolatban a polgármester elmond-
ta, hogy a kocséri út felújítása 300 m2-en 
történhet meg teljes pályaszerkezet cseré-
vel, amihez a TEKI keret terhére igényelt 
teljes pályázott összeget megkapta az 
önkormányzat (3.130.361.- Ft, ehhez a 
saját erő 1.043.454.- Ft.)

2009. szeptember 17-ei testületi ülésen történt
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köZleMÉny
A „Szentkirályért” közalapítvány kuratóriuma ezúton is megköszöni az adózók rendelkezését adójuk 1 
százalékáról. ezen a jogcímen a múlt évben minden korábbinál több, 572.407.- Ft gazdagította vagyonun-
kat. Az összeget a kocséri út karbantartásának részbeni fedezéséhez használtuk fel.

kovács istván elnök

A CÉDE keretre a Többcélú Kistérségi 
Társulás a közmunkások munkáját segítő 
eszközökre pályázott. Önkormányzatunk 
motoros fűrészt jelölt meg bozótvágó, 
sövényvágó és ágnyeső adapterrel. A 
közösen pályázó települések közül töb-
ben is önjáró fűnyírót jelöltek meg. A 
tiszakécskei önkormányzatnál már régóta 
használt és bevált 25 lóerős fűnyíróra 
igen kedvező ajánlatot kaptunk bruttó 
670.000.- Ft-os áron. A támogatás átvált-
ható erre a gépre, a szükséges önerő 
316.076.- Ft. A kedvező árfekvés és a 
jelentős támogatási mértékre tekintettel, 
valamint a kaszálható nagy parkfelület 
figyelembevételével javasolta ennek az 
eszköznek az igénylése mellett dönteni. A 
fűnyíró vásárlását illetően megoszlottak 
a vélemények, végül a képviselő-testü-
let 4 szavazattal, 2 tartózkodással és 1 
ellenszavazattal egyetértett a kistraktor 
megvásárlásával.

Az  Oktatási minisztérium idén is meg-
hirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 
Jogszabályváltozás következtében az 
ösztöndíjban részesíthető hallgatók köre 
kiterjed a költségtérítéses képzésben részt 
vevő hallgatókra is, a feltételekben más 
változás nem történt. Az önkormányza-
tok szeptember 30-ig csatlakozhatnak a 
pályázathoz, és október 1-ig írhatják ki a 
felhívásukat az „A” típusú (10 hónap) és 
a „B” típusú (3x10 hónap) támogatásra. 
Önkormányzatunk kezdettől részt vesz 
ebben a támogatási rendszerben, java-
solta a csatlakozást, valamint a pályázat 
kiírását. A javaslatot a képviselőtagok 
egyhangúlag elfogadták.

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

Az idei Szentkirály Napja rendez-
vény eltért a szokásostól abban, hogy 
Szent István napján bensőséges ünneplést 
rendeztünk a szobrunk felállításának 20. 
évfordulójára. Ezen felül a parlagfű-men-
tesítési akció is több héten keresztül tartó 
izgalmas esemény volt a falunkban, mely-
hez külső támogatást is kaptunk 180 ezer 
forint értékben. A rendezvényekről készí-
tett kimutatás szerint önkormányzatunk-
nak 870 ezer forintjába került az ünneplés

A 2008. évi adóerőképesség elszámo-
lása településünk számára azt mutatta, 

hogy alulterveztük az adóalapot, s így 
jogosultak vagyunk további kiegészítő 
állami támogatásra. Időközben azonban 
az adóbevallások feldolgozása után kide-
rült, hogy a korábban mentes körben lévő 
„alapítványi” adóalanyokat a program 
nem a valóságnak megfelelően kezeli, és 
2009-re ugrásszerű adóalap-növekedést 
mutat. Ennek láttán az önkormányzat a 
Magyar Államkincstárhoz fordult az adó-
erőképesség soron kívüli felülvizsgálatát 
kérve. A felülvizsgálat eredménye állami 
támogatás jogtalan igénybevételét mutat-
ta ki. A jogtalanként kimutatott összeget 
visszafizettük, ám ennek a késedelmi 
kamata is terheli az önkormányzatot.  Az 
eset tanulságát az érintett munkatársakkal 
levontuk: a jövőben a gépies adatbevite-
len túl még nagyobb figyelmet fordítunk 
az adatok egymáshoz viszonyításával az 
összefüggésekre. A képviselő-testület a 
fentieket tudomásul vette.

A Sallai utca egyik ingatlanának 
tetőátépítése kapcsán derült ki, hogy a 
Rendezési Tervünk az utca határvonalá-
nak kiegyenesítését tartalmazza. A föld-
mérő és az Építéshatóság egyeztetése 
szerint készült vázlat alapján a megosz-
tási vázrajz elkészítése bttó 100.000.- Ft 
volna. Annak ellenére, hogy a telektulaj-
donosok területnövekedésben részesül-
nének, nem várható el tőlük az általunk 
hozott döntés minden terhének viselése. 
A képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy a megosztási vázrajz költségét az 
önkormányzat vállalja.

Az Első Magyar Földgáz és 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattal kereste meg önkormányzatun-
kat. Eszerint folyó év november 1-től a 
szabadpiaci gázbeszerzés keretében vál-
lalják, hogy önkormányzatunknak a min-
denkori jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően közzétett földgáz egyetemes 
szolgáltatási ár 94 %-án szolgáltatnak 
gázt. Ehhez folyó hó végéig fel kell 
mondanunk a Dégázzal hatályos jelenle-
gi szolgáltatási szerződésünket és velük 
megkötni azt határozatlan időre. Fontos 
még, hogy az adatszolgáltatás elektroni-
kus úton történne, mivel a Szolgáltatónak 
irodája csak Budapesten van, illetve a 
számlázás és a kapcsolat a Dégázzal 
ugyanúgy megmaradna az alapdíj és a 
különféle járulékok, adók tekintetében. A 

képviselő-testület az ajánlatot nem fogad-
ta el.

Az önkormányzati intézmények 
között az iskola gázfogyasztásával kap-
csolatban merült fel aggály az elmúlt ülé-
sek egyikén. A számlák tanúsága alapján 
megállapítható, hogy nincs túlfogyasztás, 
ellenben az idén májusban került kifize-
tésre az intézmény múlt év november 11. 
és december 17. közötti gázszámlája.

Iskolánk pedagógus létszámkerete 
szeptember 1-től teljes mértékben fel 
van töltve, miután a napközisek létszáma 
örvendetes módon 59-re emelkedett, így 
két alsós és egy felsős csoport alakult.

A Nemzeti Földalaptól vásárolt föld-
területekre önkormányzatunk megkötötte 
az MNVZrt-vel az adás-vételi megálla-
podásokat, azok ingatlan-nyilvántartáson 
való átvezetésre a Földhivatalnál vannak. 
A földterületek hasznosításával kapcso-
latban javasolta az egykori haszonbérlőt 
megkeresni, és amennyiben vele nem tud 
az önkormányzat egyezségre jutni, gon-
doskodni kell más bérlő megkereséséről.

A fecskeház 3. számú lakására egy 
pályázat érkezett vörös Lajos és Ladányi 
Renáta szentkirályi lakosok részéről. A 
képviselő-testület egyetértett a lakás neve-
zettek részére történő bérbeadásával.

Kérelem érkezett az önkormányzat 
tulajdonában lévő Alkotmány u. 4. szám 
alatti lakás bérlésére, de mivel jelenleg 
a lakás nem üres, a képviselő-testület a 
kérelmet elbírálni nem tudta.

A fecskeház penészesedésének meg-
szüntetésére kísérletet teszünk a szellőzés 
és speciális festés egyidejű alkalmazásá-
val. A felmérés folyamatban van, várható-
an még ebben a hónapban a kivitelezésig 
is eljutunk.

A jegyző a Közbeszerzési 
Szabályzatban foglaltak alapján tájékoz-
tatott, hogy a Szennyvízkezelési Program 
megvalósításához szükséges közbeszer-
zési eljárás lefolytatása az előírásoknak 
megfelelően történt, a résztvevő szemé-
lyek szakszerűen, a törvények betartásá-
val jártak el.

Bimbó Ferenc képviselőtag az ülés 
végén felvetette, szeretné, ha az önkor-
mányzat, illetve a képviselő-testület 
keresné a lehetőségét az erdélyi mun-
kavállalók szervezettebb keretek között 
történő munkavégzésének, lakhatásának. 
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A Kecskeméti Lapok bűnügyi 
rovatában négy évfolyamon keresztül 
nem találkoztam a gyors lapozás során 
Szentkirályt is érintő bűnügyekkel. 
Nekem van olyan érzésem is, hogy a 
templomok megépülésével, a vallás 
eszméinek térhódításával visszaesett 
a bűnelkövetések száma. Folytatom a 
bűnesetek felsorolását…

Huszárok háborgatták a tanítókat
A KL. 1904. január 3-án kiadott 

számában található: Buzás József 
szentkirályi és Karácsony gyula bor-
bási tanítók családi mulatságról igye-
kezetek hazafelé Kecskeméten a késő 
esti órákban, s a garázda huszárok a 
Császári és Királyi 13. Huszárezredből 
beléjük kötöttek. Szerencsére a rend-
őrjárőr hamarosan ott termett s rendet 
csinált, megfékezték a garázdálkodó, 
hangoskodó, kötekedő huszárokat. 
Budai János közhuszárt ártalmatlanná 
tették, kardját a rendőrök elvették, őt 
pedig bekísérték a Rudolf laktanyába, 
ahol fogdába helyezte az ügyeletes 
tiszt. Másnap elkezdték a kihallgatá-
sokat.

tizenötéves a gyilkos
1904. szeptember 1-jén írta a 

Kecskeméti Lapok című újság: 
Herceg Kis Pál 34 éves, puszta szent-
királyi gazdálkodót az este Balázs 
István gulyás 14-15 éves fiú, azért 
mivel a gazda nem akarta megenged-
ni, hogy az ő földjén legeltessen fejbe 
lőtte. Veszedelmes sérüléssel kórház-
ba szállították. Életben maradására 
nincsen remény. A fiatalkorú gyilkost 
letartóztatták, s az igazságszolgáltatás 
megkezdte a kihallgatását.

Megszurkált legény
A KL. 1904. október 11-én ismét 

bűnügyet közölt Szentkirályról: Bodor 
Menyhért, 23 éves Szentkirály pusztai 
486. szám alatti lakos el akart menni 
bátyjával az alpári vásárba. Útközben 
betértek a menczel-féle kocsmába, 
ahol már hangos kedvű legények itták 
a hegy levét. Bodorék is közéjük tele-
pedtek s csakhamar belemerültek a 
vigasságba, mely vitatkozássá fajult. 
Egy ismeretlen suhanc hátba szúr-

ta Bodor Menyhértet. A kapott seb 
következtében összerogyott, beszállí-
tották a Kecskeméti Kórházba. Sebe 
nem veszélyes, 8-10 nap alatt begyó-
gyult.

Rejtélyes lövés
A kecskeméti újság 1905. decem-

ber 20-án közölte olvasóival: Révész 
Mihály Kecskemét III. tizedbeli 
lakos, gazdálkodót december 17-én 
Szentkirályon jártában ismeretlen 
kézből lövés érte. A súlyos sebé-
vel a lakásán ápolták, a nyomozást 
megkezdték. Laczi István tanyájá-
ban vendégeskedett Szentkirályon a 
meglőtt ember. Italozás közben vala-
min összevesztek a vendégek. Révész 
Mihály vitába került Gyenes Józseffel, 
ezért lőtte a meg a tanyától távolabb 
Révészt. Gyenes Józsefet a rendőrség 
letartóztatta, ügyében megkezdték a 
nyomozást, majd ítélet született.

tanyatűz
A KL. 1907. február 22-i száma 

közölte: Szentkirályon a 271. szám 
alatti tanyán, mely Tóth Gábor tulaj-
donát képezi tűz ütött ki és leégett egy 
istálló és a sertésól. A tűz valószínű-
leg Vörös József vigyázatlanságából 
eredt. A vizsgálat megindult. A kár 
mintegy 100 korona, megégett még 
két darab malac is az ólban. 

ki a legény csárdában?
A KL. 1907. július 7-én kiadott 

számában a bűnügyi rovatban érdekes 
cikket lehet olvasni: Nagy verekedést 
rendezett július 5-én estefelé Ugrik 
József kocsmájában négy Szentkirályi 
gazdálkodó: molnár Imre, Almási 
Gáspár, Ó. Kovács István és Molnár 
József. Alaposan felöntöttek a garat-
ra, belekötöttek az ivóban lévő ven-
dégekbe, a kiérkező rendőröknek sem 
akartak engedelmeskedni, ezért előál-
lították őket a kecskeméti rendőrka-
pitányságra.

Báránylopás
1907. október 1-jén megje-

lent újság adta hírül: Gál Sándor 
Szentkirály 46. szám alatti tanyájá-
ról szeptember 29-én virradóra húsz 

darab bárányt elhajtottak. A rendőr-
ség azonnal megkezdte az ügyben 
a nyomozást az ismeretlen tettesek 
ellen. Valószínű, hogy a szüret köze-
ledte miatt fájt valakinek a foga a 
birkahúsra.

tanyatűz
A KL. 1909. augusztus 14-én 

közölte olvasóival a bűnügyi rovat-
ban: Országh Józsefné szentkirályi 
tanyáján a szérűn eddig ismeretlen 
okból-meggyulladt a szalma, és 150 
csomó elégett. A biztosító kifizette a 
kár összegét.

Újabb tanyatűz
Az újság 1909. november 4-i 

száma írta: Szentkirály puszta 84. 
szám alatti tanyán egy hétéves kisfiú 
felgyújtotta a takarmányt, melyből 
250 csomó búzaszalma elégett. A kár 
megközelíti a 400 koronát. Csille 
János károsult a biztosítótól megkap-
ta az összeget. 

Duhajkodás
1911. március 24-én utcára került 

lapból értesülhettek a következő 
kisebb eseményről: Katona István 
Szentkirály 301. szám alatti lakos, 
napszámos március 23-án úgy dön-
tött, hogy ő ünnepli fog, ezért bement 
a hírős városba. Ahol iszogatott az 
egyik kocsmában, majd jól becsípett. 
Elhatározta, hogy jó kedvében egy 
kis örömünnepet rendez. A főtéren 
álló Kossuth szobor előtt énekelni, 
kiabálni, szavalni kezdett, miáltal 
nagy népcsődület keletkezett. A rend-
őrség lépett közbe, s elvitték onnan a 
szentkirályi fiatalembert.

hát ennyi Szentkirállyal kap-
csolatos annó megtörtént bűnesetet 
tartottam érdemesnek közzétenni a 
helyi újságunkba. Szerintem őseink 
nem követtek el több bűncselekményt 
az adott korszakban, mint a másik 
településeken lakó kortársaik. Sőt az 
én véleményem szerint a statisztikát 
figyelve, olvasva a kor újságjait, talán 
még jóval kevesebb is volt másik 
tájakéhoz viszonyítva.

Lovag Kenyeres Dénes

Szentkirály a bûnügyi krónikákban 1904-1911 között III. rész.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Kárpát-medence történelme oly 

gazdag felemelő és lélekerősítő példá-
ban, hogy vétek hagyni a sok hősi tettet, 
a nagyszerű áldozatot feledésbe merülni. 
Tekintsünk hát vissza éppen 160 eszten-
dőt, úgy 1849. augusztusának második 
felére, a nagy Alföld közepe tájára. Az 
1848 márciusi forradalom és az utána 
következő polgárosuló államberendezke-
dés által létrehozott magyar honvédsereg 
a kettős szorítással, az osztrák császári és 
az orosz cári hadakkal nem bírván, ekkor 
letette a fegyvert. Érdekes, hogy Ferenc 
József fiatal osztrák császár, (akkor még 
nem volt magyar királlyá koronázva), 
az orosz katonai segítségért kezet csó-
kolt az öreg I. Miklós orosz cárnak, 
1849 májusában… A főseregünk a Gyula 
városához nem messze fekvő Világosnál, 
Rüdiger orosz tábornok előtt tette le 
a fegyvert, kisebb alakulataink pedig 
más-más orosz csapatok előtt, ezzel is 
bosszantva az osztrákokat, s csak néhány 
alakulat osztrákok előtt. Honvéd tábor-
nokainkat, törzstisztjeinket az oroszok 
Gyulán gyűjtötték egybe, majd kocsikon 
szállították Aradra, hogy ott átadhassák 
őket a „megrendelőnek”, az osztrák csá-
szári seregnek. Az oroszok számára ez 
nem volt a saját háborújuk, sokuk talán 
nem is értette, mit keresnek ők a magyar 
hegyekben és rónákon; a mélyebben gon-
dolkodók pedig talán érezték, hogy nem 
igazságos ügyért harcolnak. S talán még 
a lelkük mélyén rokonszenveztek is az 
ellenük, mint túlerő ellen is vitézül harco-
ló, személyes bátorsággal is bíró magyar 
honvédtisztekkel. Miközben zötyögtették 
hát a szekerekkel a tábornokainkat, alig 
őrizte őket a kíséret, szinte félrenézve, 
felkínálva a fogoly tiszteknek a szökés 
lehetőségét. Csakhogy a honvédtisztje-
ink nem éltek a kínálkozó alkalommal, 
maradtak, bízva az igazságos hadbírósági 
eljárásban. Csakhogy a Habsburg udvart 
akkor a bosszú vezérelte… S a szekéren 
ülő tábornokokból lettek az aradi vérta-
núink.

Kedves Olvasóink, tegyük fel 
magunknak a kérdést, mi hogyan visel-
kednénk egy ilyen helyzetben, vállal-
nánk-e a bizonytalanságot eltiport ügy 
képviselőiként, vagy élve valamelyik 
alkalommal, kereket oldanánk, s csak azt 
néznénk, merre távolabb…? 

Százhatvan évvel ezelőtti tisztjeink-
ben fel sem merült a szökés gondolata, 
ők még személyükben is úriemberek 

voltak, tisztelték és megtartották a baj-
társiasságot, és esküjüknek (mely szerint 
Magyarországnak V. Ferdinánd király 
által szentesített alkotmánya fenntartá-
sáért minden külső ellenséggel szembe 
szállnak) megfelelően kitartottak a hon-
védseregben. 

Az aradi hadbírósági eljárás gyors 
volt, nem vacakoltak a hadbírák bizo-
nyítási eljárás lefolytatásával, hiszen az 
ítélet már előre készen volt Haynaunál, 
az osztrák császári sereg fővezérénél, az 
ítélet pedig halál volt, kötél általi, ami 
kifejezetten megszégyenítő volt katona-
tisztek számára, akiknek akkoriban por 
és golyó általi kivégzés járt. 

Megjegyzendő, hogy gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnököt Pesten ítélték 
kötél általi halálra, holott akkor sem volt 
szokás egy miniszterelnököt kötél általi 
halálra ítélni. Ő egy becsempészett kis 
késsel az utolsó éjszakáján az ágyban, a 
pokróc alatt sebeket ejtett a nyakán, óriá-
si önuralommal, jajszó nélkül, miközben 
őr tartózkodott a cellájában… Sebeit 
reggel észlelve, az osztrák pribékek nem 
tudták a megszégyenítő kivégzést alkal-
mazni, hanem por és golyó által végezték 
ki a sérült, vérző és a vérveszteségtől 
legyengült grófot. Mi mai nemzedékek 
képesek lennénk-e ekkora önuralomra 
egy megalázó helyzet elkerüléséért, vagy 
inkább jajveszékelnénk?

1849. szeptemberében 15 halálos íté-
let röppent Aradon, amelyből október 
6-án tizenháromat végrehajtottak, Lenkei 
János tábornok azonban a fogság alatt 
megtébolyodott, így nem végezhették ki, 
Gáspár András, a kecskeméti születésű 
tábornok pedig az 1849. április 14-ei 
függetlenségi nyilatkozat után lemondott 
a katonatiszti rangjáról, 12 év fogságra 
kegyelmeztetett meg. Vértanúink közül 
Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy 
(ejtsd: dezsőfi) Arisztid és Lázár Vilmos 
porral és golyóval végeztettek ki, ennyi 
volt a kegyelem mindössze, a többiek 
bitó által. Ernst Pöltenberg nyitotta meg 
a sort; Török Ignác, Lahner György, 
Knezics Károly, Nagysándor József, 
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich 
Lajos, Damjanich János folytatták s 
Vécsey Károly rekesztette be. 

Tábornokainkat lelki erejük az utolsó 
napjaikban és utolsó óráikban sem hagy-
ta el. Kiss Ernő gazdag délvidéki föld-
birtokos volt, 1848 előtt ezredtulajdonos 
a császári és királyi seregben, aki meg-
szorult tiszttársait gyakorta kisegítette 

kölcsönökkel, többek között haynaut is, 
aki itt „törlesztett”. Kiss Ernő aradi cel-
lájában gyakran sakkozott. A kivégzése-
kor nem engedte bekötni a szemét, látni 
akarta a gyilkosait, s láthatta is, mert az 
először lövő három katonából ketten nem 
találták el, a harmadik pedig csak vállát 
sebezte meg, ezután egy katona odaug-
rott mellé, s pisztollyal a fülébe lőtt. 

A nyugodt Aulich Lajos az utolsó 
napjaiban az ókori római költő, Horatius 
verseit olvasgatta; a hadmérnök Török 
Ignác pedig egy francia várépítési szak-
könyvet forgatott. A többiek naplót írtak,  
leveleket szeretteikhez. Leiningen-
Westerburg Károly német birodalmi gróf 
volt magyar feleséggel, magyarul nem is 
tudott, csak pár szót, unokatestvére az 
osztrák császári seregben harcolt, maga 
pedig a csaták oroszlánjaként harcolt. 
Aradon lefizette az őreit, hogy ne vegyék 
el a honvédezredesi ruháját, így ő abban 
ment a kivégzésére. A tábornoki egyenru-
háját az 1849 tavaszi, nyári harcok miatt 
nem volt ideje elkészítettni. Pöltenberg 
pedig osztrák lovagi címet szerzett, s így 
vált a szabadságharc hívévé. A fölkészü-
letlen hóhér alig bírta a rút műveletet 
rajta végrehajtani, Pöltenbergnek erős 
bikanyaka volt, sokat szenvedett. Az 
utolsó hajnalon Tichy császári őrnagy a 
tábornokok elővezetésekor is létszámel-
lenőrzést tartott, Dessewffy a nevének 
hallatán nem jelennel felelt, hanem csak 
ennyit mondott gúnyosan: Talán nem 
ismer meg? Damjanich hóhérlegénynek 
nevezte ez őrnagyot, akivel együtt szol-
gált 1848 előtt. A bitón utolsó előtti-
ként „Éljen a haza! Szegény Emíliám…” 
szavakkal hunyt el, a hazára és fele-
ségére gondolva. Jellemző az osztrák 
„precizitásra”, hogy a bitófák nem vol-
tak megfelelőek, dib-dáb épületfákból 
tákolták össze, alacsonyak voltak, így a 
magasabb tábornokok sokat szenvedtek, 
a hóhér nehezen tudta eltörni a nyakcsi-
golyájukat, a több mint 190 centiméter 
magas Damjanichot pedig csak megfoj-
tani tudta a hóhér.  „Odafönn igazságo-
sabban ítélnek fölöttünk,” –ezek voltak 
Leiningen-Westerburg Károly utolsó 
szavai, s kívánjuk, hogy így is legyen. 
Mi pedig soha ne feledjük áldozatukat, 
mert ennek is köszönhetően magyarként 
élhetünk és szólhatunk, mert nem vált 
magyarország egy osztrák császári tar-
tománnyá. 

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

GARABONCIÁS DIÁK
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Vidékfejlesztési pályázatok
Az Új magyarország vidékfejleszté-

si Program (UMVP) keretén belül 2009. 
október 1-től október 31-ig benyújthatók 
a következő pályázatok: 
- Közösségi helyek fejlesztése: többfunk-
ciós, klubszerű közösségi-, kulturális és 
szórakoztató terek fejlesztése,
- Földutak karbantartása, javítása: ön-
kormányzati külterületi földutak karban-
tartásához szükséges eszközbeszerzés,
- Közbiztonság fejlesztése: polgárőrség 
támogatása,
- Nemzetközi együttműködések: nem-

zetközi partnerkapcsolatok fejlesztése,
- Térségi együttműködések: civil szerve-
zetek, önkormányzatok, egyházi szerve-
zetek együttműködéseinek támogatása.
- 4 eUMe alatti kistermelők fejlesz-
tései: 4 európai mértékegység (kb. 1,5 
millió Ft éves árbevétel) alatti ősterme-
lőknek épület felújítás, -kialakítás, inf-
rastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés.

2009. november hónapban várható-
an újra kiírásra kerülnek a tavaly ősszel 
már meghirdetett UMVP III. tengely pá-
lyázatai is:

- falumegújítás- és fejlesztés
- mikrovállalkozások létrehozása és fej-
lesztése
- turisztikai tevékenységek ösztönzése
- vidéki örökség megőrzése

A mai napig a pályázati kiírások 
még nem jelentek meg, de várhatóan 
a www.mvh.gov.hu oldalon elérhetők 
lesznek.

A továbbiakban részletesebb tájékoz-
tatás kérhető Kutasi Ferenc településfej-
lesztőtől: 06-76/597-501, 06-20/973-
4922, tpfejl@szentkiraly.hu

kompetencia alapú nevelési és oktatási program az Óvodában 
Szentkirály Községi Önkormányzata, 

a közoktatási intézménytársulás nevében 
sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez a

Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében (TÁMOP) meghirdetett 
„Kompetencia alapú oktatás - egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben.” 
című projektre.

A projekt kezdete: 2009.06.01.
A projekt megvalósításának legké-

sőbbi időpontja: 2010.08.31.
A projekt összköltsége: 21 993 300 

Ft
A projekt végrehajtásában résztvevő 

két feladat ellátási hely közül a Szent-
királyi Napközi Otthonos Óvoda külön 
szervezeti egységként is nyertes résztve-
vője a pályázatnak.

Az óvoda esetében a megítélt támo-
gatás mindösszesen 6 999 361 Ft

A pályázat alapvető célja az egész 
életen át tartó tanulás megalapozását 
szolgáló képességek fejlesztése a kom-
petencia alapú nevelés, oktatás elterjesz-
tése. Ennek érdekében a pályázat a kom-
petencia alapú nevelés módszertanának 
és eszközeinek széleskörű elterjesztését 
célozza meg. Elősegíti a pedagógusok 
módszertani kultúrájának korszerűsíté-
sét, a gyermekek képességeinek egyénre 
szabott fejlesztését és megerősítését. 

Óvodánkban a 2009-2010. nevelési 
év szeptemberétől kompetencia alapú 
nevelési és oktatási program kerül beve-
zetésre 1 óvodai (katica-középső) cso-
portban. A várható fejlesztés különböző 
mértékben, de mindegyik csoportot érin-
teni fogja, hiszen felmenő rendszerben 
történik annak megvalósítása további 5 
éven át. A projekt futamideje alatt szak-
értők, tanácsadók kísérik figyelemmel az 
óvónők munkáját, akik több alkalommal, 

segítő szándékkal megjelennek az óvo-
dában. 

Mit jelent a kompetencia alapú óvo-
dai programcsomag bevezetése a szülők 
számára?

A program hangsúlyos részeként a 
szabad játék továbbra is megmarad óvo-
dai nevelésünk fő eszközeként. 

Ezzel a módszerrel nevelőmunka so-
rán továbbra is differenciáltan fejleszt-
hetők a gyermekek komplex képességei, 
figyelembe véve az egyéni és életkori 
sajátosságokat.

A program alkalmazása során a gyer-
mekeik számára az óvoda-iskola átmenet 
még rugalmasabbá válhat, hiszen a helyi 
iskolában is több szálon futó kompeten-
cia alapú oktatási programok kerülnek 
bevezetésre.

A hangsúly a különböző módszerek-
kel történő egyéni fejlesztésre kerül.

A program nagymértékben figyelem-
be veszi a szülők észrevételeit.

Az óvodai projekt alapjai a tűz-víz-
levegő-föld őselemek az eddig megszo-
kott ősz-tél-tavasz-nyár helyett.

Korszerű módszerekkel kínálunk így 
izgalmas és sokszínű ténykedést a gyer-
mekeknek a közvetlen tapasztalatszer-
zésekre, kísérletezgetésre alapozva, így 
kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal 
nyitottabbak, s a maguk szintjén észre-
veszik, megértik a környező világ össze-
függéseit. 

A napirendben nem történik lényeges 
változás. Abban fogunk egy kicsit más-
ként működni, hogy sokkal több kísérle-
tet, megfigyelést, alkotómunkát végzünk, 
ami csak csoportbontásban lehetséges, il-
letve eredményes. 

Nemcsak a pályázatban érintett 1 
gyermekcsoport, hanem valamennyi 
óvodás gyermek számos olyan érdekes 

és életkori sajátosságaikhoz igazodó 
program, témahét, projekt részese lehet, 
melyekben tevékenyen vehet részt egyé-
ni és életkori sajátosságaihoz, érdeklődé-
séhez igazodóan.

Mit jelent a kompetencia alapú óvo-
dai programcsomag bevezetése a fenn-
tartó számára? 

/Labáth Ferencné nyomán/
 „A fenntartó bizonyságot nyerhet 

arról, hogy az általa fenntartott intéz-
mény szakmai elismerésben részesült 
azáltal, hogy a   pályázat nyertes intéz-
ményei közé tartozik; biztosított az óvo-
da pedagógusainak a szakmai ingyenes 
továbbképzése; az általa elfogadott és 
támogatott óvodai helyi nevelési prog-
ram a kompetencia alapú óvodai prog-
ramcsomag használata kapcsán nem 
sérül; a fenntartása alatt működő óvoda 
alap-és speciális feladatait a továbbiak-
ban is teljesíteni tudja; az óvoda Alapító 
okiratának belső tartalmi változtatására 
nincs szükség a kompetencia alapú óvo-
dai programcsomag alkalmazása miatt; 
az óvodát továbbra is a gyermekközpon-
túság, a gyermeki személyiség értékként 
kezelése jellemzi; vélhetően emelkedni 
fog a programcsomagot alkalmazó óvo-
dákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú 
gyermekek száma.”

Az élethossziglan tartó tanulás első 
intézményes színtere az óvoda, alap-
ja a belső motiváció. Szeretnénk ezt az 
óvodai gyermekévek alatt megalapozni 
kompetencia alapú óvodai nevelési tech-
nikáinkkal, pedagógiai módszereinkkel. 
Természetesen mindehhez a szülők, a 
gyermekek, és a nevelők harmonikus 
kapcsolata adja az alapot - mi ebben min-
denkor partnerek szeretnénk lenni.

Pusztainé Lázár Ágnes
szakmai vezető
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PAPÍrgyŰJtÉS

a Szentkirályi ifjúsági közhasznú egyesület októberi hírei
A szeptemberi tisztújító gyűlést kö-

vetően az új elnökség már túl van az 
első elnökségi és első közgyűlésen. Új 
tervek és új elképzelések kristályosodtak 
ki az Egyesület jövőjét illetően, hiszen 
az elnökség új tagjainak is vannak friss 
elképzelései.

Abban a teljes Közgyűlés egyetér-
tett, hogy a SZIKE működése mind jogi, 
mind adminisztratív szempontból szilár-
dan működik, és a mögöttünk álló két év 
azt mondatja velünk, hogy ebből a szi-
lárd keretrendszerből kiindulva kezdőd-
het el az a folyamat, hogy a fiatalabbak 
megszólítása legyen a fő célunk.

Ebben segítséget kaptunk az Önkor-
mányzattól is, hiszen eddig is, ha bármi-
lyen pályázattal kapcsolatban szereztek 
információt, azt mindig megosztották 
velünk. Ezúton is köszönjük. A pályá-
zatoknak nagyon fontos szerepe lesz ab-
ban, hogy előrébb lépjen az Egyesület. 
ezzel kapcsolatban is már folyik az „öt-
letelés”, hogy mire is szeretnénk pályáz-
ni egészen pontosan. Valószínűleg olyan 
rendezvényekre szeretnénk, amelyek 
túlmutatnak azon, hogy a helyi és kör-

nyékbeli fiatalok jól érezzék magukat. 
Ennek egyik példája volt az áprilisi kon-
cert is, ahol ruhaadományt gyűjtöttünk 
a Magyar Vöröskereszt javára, és tettük 
ezt úgy, hogy gyakorlatilag az Egyesü-
let vagyonából finanszíroztuk az egész 
rendezvényt és nagyon örültünk annak 
is, hogy nagy mennyiségű ruhát tudtunk 
gyűjteni a rászorulóknak.

Most az a legfontosabb célkitűzé-
sünk, hogy az általános iskolásokat meg-
szólítsuk. Ezen elképzelésből kiindulva 
szeretnénk egy filmvetítést rendezni ok-
tóber 23-a alkalmából, és erre nagyon 
várjuk a fiatalokat is. 

Jövő augusztusra szeretnénk egy 
olyan kiállítást szervezni, amely alapve-
tően Szentkirályról szól, de kicsit más-
képpen. Egyelőre nem szeretnénk még 
ezzel kapcsolatban többet mondani, mert 
az ötlet már megvan, de a megvalósí-
tás pontos menete még nincsen teljesen 
kiforrva. Ezen kívül szeretnénk gyer-
meknapot is szervezni jövőre, mellyel 
alapvetően az a célunk, hogy legkisebb 
korosztálytól meg tudjunk szólítani min-
den gyermeket, minden fiút és minden 

lányt és természetesen a kedves szülőket 
is. Ezzel kapcsolatban is folyik a szerve-
zőmunka. Pontos információkkal akkor 
tudunk majd szolgálni, ha biztos lesz a 
helyszín.

Októberi programok
Október 9.: NAVA filmklub Bujtor 

István emlékére. A film: Szemüvegesek. 
A tervezett kezdés kb. este 8. További in-
formációt a Művelődési Háznál található 
plakáton lehet szerezni.

Október 23.: A Szabadság, szerelem 
c. film vetítése. Kezdés kb. este 8 óra. 
A film után szeretnénk egy kötetlen be-
szélgetést tartani az októberi 23-i esemé-
nyekről, nem előadás jelleggel. További 
információért itt is a plakátokat érdemes 
figyelni. Az esetleges változásokkal kap-
csolatos információkról szintén a plaká-
tokon lesznek megtalálhatóak.

Mindenkinek kellemes, merengős, 
őszt kívánok az Egyesület nevében. Bár-
milyen kérdéssel, kéréssel, problémával 
forduljanak/forduljatok hozzánk biza-
lommal!

Üdvözlettel: Csorba Zoltán

Az idei papírgyűjtés jó eredménnyel zárult. Kb. 
15 tonna papír gyűlt össze, sajnos azonban a papír 
ára az elmúlt évekhez képest a felére csökkent.  

Köszönet mindenkinek, aki segítette a gyereke-
ket a papírgyűjtésben.

nemcsak gyűjtöttük, olvastuk is!tanár-diák egyformán dolgozott!

Ilyenkor nagyon hasznos a megfelelő jármű!
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Az egyik kedves nevelőnk kérdezi, 
hogy hogyan lehet egy gyereket meg-
nyugtatni, szelíddé tenni, hogy tanáraival, 
nevelőivel együttműködjön a saját javára. 
három megfontolásra érdemes gondolatot 
szeretnék megosztani vele, és mindazok-
kal, akik számára fontos a csendes, békés 
együttműködés, növekedés a jó Isten jelen-
létében.

1. A házban lévő zárlat miatt a biz-
tosítéktáblában szakad meg leghamarabb 
a szál. A családban a gyermek a legérzé-
kenyebb, a legvékonyabb szála neki van, 
így általában nála szakad el leghamarább 
ez a szál. A felnőttben lévő feszültséget 
mindig lereagálja a kiskorú, így nemcsak 
a szüleiét, hanem a pedagógusaiét is. Tehát 
az első dolgunk az, hogy békét teremtsünk 
magunkban, majd a környezetünkben. Isten 
szeret. Nem azért, mert megérdemeljük, 
vagy mert rádolgoztunk - Ő szeret, mint 
anya a gyermekét, ingyen, hisz az övéi 
vagyunk. Ha ezt a csodás titkot megértjük, 
akkor egy hihetetlen béke, csendes nyuga-
lom költözik a szívünkbe, de ugyanakkor 
egy hatalmas vágy is, hogy mi is átala-
kuljunk e csodálatosan szép Isten képére 
és hasonlatosságára. Ez a vágy aktivizál, 
szárnyakat ad a szeretetünknek, tenni aka-
rásunknak, hivatásunknak. A legfontosabb 
tehát, hogy szeressük a ránk bízottakat, 
mert fegyelmezni, nevelni őket, jó hatással 
lenni rájuk csak ezen az úton lehet.

2. Isten selejtet nem teremtett, de 
különböző képességekkel, adottságokkal, 
élethelyzetekkel ruházott fel minket. Lehet, 
hogy egy gyermek túlhajszolt a tanulásban, 
lemaradt, és a felzárkóztatás tempója meg-
haladja az erejét. Lehet, hogy sebeket hor-
doz, tüske van a lábában, amitől nem képes 
haladni. Ilyenkor az a jó, ha megveregetjük 
a vállát, érezze, hogy bízunk benne. Fontos, 
hogy legyen neki naponta kisebb-nagyobb 
sikerélménye! A sikerélmény felbátorítja, 
ösztönzi, és akkor újabb lendületre kapva 
újabb eredményeket tud elérni, így beindul-
hat egy pozitív láncreakció, és irány a csil-
lagos ég... Persze fordítva is igaz, a kudarc 
elbizonytalanít, félelemmel tölt el, és akkor 
nehéz reális eredményeket elérni. Ilyenkor 
az ember teljesen magába zárkózik, és 
duzzogva begubózik, kudarcot kudarcra 
halmozva elfordul a világtól, ami átcsaphat 
agresszivitásba, akár önpusztításba is.

3. Lehet, hogy a gyerek az önmegva-

lósításnak olyan útját, módját választotta, 
ami nem visz semerre. Ugye az állatok 
között állandó harc van a falka vezérsé-
gért, és sajnos ez van a világban is nagyon 
gyakran. Ki a nagyobb, erősebb, ki tudja 
az akaratát a többiekre rákényszeríteni? Ez 
nem a Krisztusi út. Ez zsákutca! Jézus azt 
mondotta, hogy az a nagyobb, aki minden-
kinek a szolgája. Egy orvos, aki eltávolítja 
a daganatot a betegből, szolgája a társának. 
A kőműves, ki házat épít, a szakács, ki ételt 
főz, a rendőr, ki véd és óv, mind-mind szol-
gálhat is, jósággal, de primitív állati vágya-
itól vezérelve hatalmaskodhat is. Talán 
ennek az útnak a szépségére a legnehezebb 
megtanítani a gyerekeket. Aki első akar 
lenni, legyen mindenkinél kisebb... A tanár 
is, aki segíti kitörni a tudatlanság sötétjéből 
a gyermeket, szolgálja őt. Hihetetlen erők 
szabadulhatnak fel bennünk a szeretetből 
vállalt szolgálatban. A nevelő ezen a pályán 
kell, hogy kihívja szent versenyre a rábízott 
gyermeket. Szerintem az emberiség léte a 
tét. (Részlet Böjte Csaba testvér írásából)

kisgyermek intelmei szüleihez
1. Ne kényeztess el, mert tudom jól, 

hogy nincs mindenre szükségem, csupán 
kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki tőled.

2. Légy velem mindig határozott. Ez 
azért fontos, mert ezáltal érzem magamat 
biztonságban.

3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat 
vegyek fel, mert te vagy az egyetlen, aki 
ezekre még idejekorán figyelmeztethetsz, 
és jóra taníthatsz.

4. Sose viselkedj velem úgy, mintha 
fiatalabb lennék, mint amilyen vagyok. 
Engedd, hogy a korom előre haladtával az 
önállóságom is növekedjék, mert így tanu-
lok meg élni.

5. Semmiben se javíts ki mások előtt, 
mert sokkal többet érsz el, ha négyszem-
közt megmagyarázod, miben hibáztam, és 
máskor mit tegyek, mint ha kellemetlen 
helyzetbe hozol mások előtt.

6. Hibáimat ne kezeld bűnökként. A 
kettő összekeverése megzavarja bennem a 
fontos értékek megtanulását.

7. Ne védj meg mindig a cselekedeteim 
következményétől. Néha szükségem van 
arra, hogy - ha fájdalmak árán is - tapaszta-
latot szerezzek.

8. Ne sértődj meg, ha hirtelen azt 
találom mondani: „nem szeretlek". Nem 
te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt 

a korlátot, ami megakadályoz abban, hogy 
kedvem szerint cselekedjek.

9. Ne nagyon ijedj meg az indokolat-
lan, apró, egészségi panaszaimtól. Néha 
csak azt szeretném elérni, hogy egy kicsit 
figyelj rám.

10. Ne korholj állandóan. Az állandó 
zsörtölődés ellen úgy fogok védekezni, 
hogy süketnek tettetem magamat.

11. Ne feledd, hogy még nem mindig 
tudom pontosan kifejezni magamat és az 
érzéseimet. Ezért lehetnek közöttünk fél-
reértések.

12. Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok 
hozzád, mert azok nekem fontosak. Ha nem 
válaszolsz, idővel azt tapasztalod, hogy 
már nem téged kereslek meg velük.

13. Légy mindig következetes, mert ha 
nem vagy az, zavarba jövök és elveszítem 
a bizalmamat feléd.

14. Sose mondd, hogy a félelmeim 
butaságok. Nagyon is valóságosak, és csak 
úgy segíthetsz, ha megpróbálsz megérteni.

15. Ne viselkedj úgy, mintha tökéletes 
és tévedhetetlen lennél, mert túl nagyot csa-
lódom, ha az ellenkezője bizonyosodik be.

16. Ne gondold, hogy elveszíted a 
tekintélyedet, ha bocsánatot kérsz tőlem. 
Az ugyanis meleg érzéseket ébreszt ben-
nem irántad.

17. Ne feledd, hogy szeretek kísérletez-
ni. Kérlek, nyugodj bele próbálkozásaimba, 
mert nem tudok meglenni nélkülük.

18. Ne feledd, hogy gyorsan felnövök. 
Biztosan nehéz velem lépést tartani, de 
legalább próbáld meg.

19. Azt se feledd el, hogy nem tudok 
létezni szeretet és megértés nélkül.

20. Kérlek, tartsd magad jó formában, 
vigyázz magadra és légy egészséges. Mert 
nagyon sokáig szükségem lesz rád.

kalendárium:
2009. október 15. – november 15.

Október 18.: Szent Lukács evangélista
Október 23.: nemzeti ünnep
Október 28.: Szent Simon és Júdás Tádé 
apostolok
November 1.: MInDenSZentek 
ünnePe, a szentmisék 8:00, 10:30 és 
17:00 órakor kezdődnek
November 2.: Halottak napja, a szentmi-
sék 8:00, 90:00 és 17:00 órakor kezdődnek
November 5. Szent Imre herceg
November 13. Magyar szentek és boldo-
gok 

kAtOlIkUS Élet
Szülőknek és pedagógusoknak



mit üzen ma a keresztyén ember-
nek a hangya? A hangya üzenete ez: 
„készülj fel!”. Ő akkor készül fel a 
télre, amikor még tart a nyár. Ez azért 
van, mert:

1) Szeme a jövőt fürkészi. Nem 
tudod meg nem történtté tenni a múl-
tat, de ha hagyod, akkor a múltad tönk-
retehet téged. A lehetőségeid nyara 
gyorsan elmúlik. A tél eljön, akár fel 
vagy rá készülve, akár nem. Emlékszel 
Krisztus példázatára, amelyben az öt 
balga szűznek nem volt olaj a lám-
pásában, és nem engedték be őket a 
menyegzőre? Ha nem állsz készen, 
amikor eljön a te időd, akkor elsza-
lasztod a lehetőséget.

2) Képes arra, hogy elhalassza az 
élvezetet. Ha nincs türelmed várni, 
akkor elmulasztod vagy tönkreteszed 
azt, amit Isten tervezett számodra. A 
hangya fogja a nyáron meglévő forrá-
sait, és elteszi azokat a télre. Netalán 
odajön valaki más, hogy megtegye 
ezt helyette? Nem. Vannak ragadozók, 
amelyek lehetőséget keresnek arra, 
hogy ellopják, amit megszerzett? Igen. 
De ő annyira arra koncentrál, ahová 
el akar jutni, hogy nincs ideje amiatt 
aggódni, ahol most van.

3) Önmagánál nagyobb ügyet 
szolgál. Láttál már valaha hangyát 
munka közben? Belemélyeszti csáprá-
góit egy olyan kenyérmorzsába, amely 
háromszor akkora, mint ő maga, és 
elvonszolja oda, ahová ő próbál eljut-
ni. Talán azt mondod: „Ez túl nehéz 
nekem, nem tudom egyedül cipel-
ni”. Nem is kell! Olvasd csak el: 
„Dicsőség Istennek, aki az ő hatalmas 
erejével bennünk munkálkodva sokkal 
többre képes, mint amennyit mi valaha 
is kérni mertünk vagy akár csak meg-
álmodni tudtunk” (Efézus 3:20 TLB). 
forrás:  http://maiige.hu

Októberben a tisztelt falu népét és 
környékbelieket nagy szeretettel hívjuk 
és várjuk ökumenikus alkalmunkra.

Október 18-án vasárnap délután 
16 órai kezdettel református temp-
lomban „Interaktív istentiszteletünk” 
rendhagyó alkalmát tartjuk, amelyre 
elfogadta meghívásunkat a nagyvá-
radi TÁLENTUM keresztyénzenei 
együttes. Rövid áhítattal egybefont 
koncertet ad az öt főből álló zenekar. 
Alapvetően ifjúsági jellegű énekeket 
zenésítettek meg, a maguk tiszta, 
egyedi stílusukban, és saját szerze-
ményeikkel is dicsérik a mi Urunkat, 
Istenünket. Gitárokkal, csörgőkkel, 
egyedi hangjukkal hívnak bennünket 
is Istent magasztaló éneklésre. Az 
együttesnek az elmúlt években 200 
körüli koncertje volt, idén szeptem-
ber hónapban Anglia, Írország és 
Skócia egyes gyülekezeteiben szol-
gáltak.

Szeretettel hívjuk hát családjával, 
rokonaival, barátaival együtt, az alka-
lom után szeretetvendégségre (álló-
fogadás) is hívjuk, ahova, süteményt, 
szendvicset, üdítőt alázattal elfoga-
dunk. Erre az alkalomra a részvé-
tel ingyenes, de az együttes szívesen 
fogadja adományainkat, az alkalom 
után hanghordozóikat, lemezeiket is 
meg lehet vásárolni. Bővebb informá-
ció az együttesről és zenéjükről: http://
talentumtag.googlepages.com

Szeretettel hívjuk és várjuk 
további alkalmainkra is: 

Istentisztelet: minden vasárnap  10 
órakor, gyermek-istentisztelettel
Énekkar: minden szerdán 18.00-tól, 
énektanulás
Interaktív Istentisztelet: min-
den hónap 3. vasárnap 18 óra ÚJ 
ALKALOm!
Házi Istentisztelet: minden hónap 3. 
csütörtök 15 óra
Ifjúsági zenekar: minden péntek 16 
óra ÚJ ALKALOm!
Családi Bibliaóra: minden 2. péntek 
18 óra!  Első: okt. 9. ÚJ ALKALOM!
Presbiteri bibliaóra és gyűlés: min-
den hónap 1. csütörtök 18 óra
Baba-mama kör: minden második 
szerda 10 óra Művelődési házban
Október 15.  csüt. Házi Istentisztelet 
15 óra
Október 24. szombat Ökumenikus 
Esküvő Templomunkban
Október 25. vasárnap 10 óra Újbori 
Úrvacsorás hálaadó Istentisztelet
Október 31. szombat 15 óra reformáció 
emlék ünnepi Istentisztelet – Gecse 
Attila miskolci lelkipásztor igei és a 
Jerikó fúvós együttes szolgálatával
November 1. vasárnap 10 óra 
vigasztaló Istentisztelet
November 15.  Interaktív 
Istentisztelet, téli időszakban 17 óra
honlapcímünk: http://szentkiraly.baki-
refem.com

Balázs Hajnalka
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REFORMÁTUS ÉLET
„nem erős a hangyák népe,

mégis beszerzik nyáron az eledelüket.”
(Példabeszédek 30:25)

tálentum együttes



Szeptember első 
felében megkezdődtek 
a szennyvízcsatorná-
zás építési munkála-
tai Szentkirályon. Az 
érintettek kérdéseinek 
megvitatására október 
1-jén falugyűlést szer-
veztek, ahol a lakosság 
tájékozódhatott az épí-
tési munkálatokról és a 
beruházás menetéről. 

A Dél-Alföldi 
Operatív Program 
keretében Szentkirály 
Község Önkormányzata 
szennyvízcsa torna-
hálózat és helyi szenny-
víztisztító telep létesíté-
sére nyert támogatást. A 
beruházás szeptember 
elején vette kezdetét, és 
várhatóan 2010. február 
végére be is fejeződik. 
Ekkor kezdődik majd a 
hathónapos próbaüzem. 

A beruházás megkezdése kapcsán 
október 1-jén az Önkormányzat falu-
gyűlést szervezett, melyen a lakosság 
az első, májusi falugyűléshez hason-
lóan nagy számban vett részt. A feltett 
kérdésekre Szabó gellért polgármester 
mellett a Bácsvíz Zrt. és a kivitelező 
Simplex Kft. szakemberei válaszoltak.  
A lakosság elsősorban a beruházás és a 
rákötések menetére volt kíváncsi, illetve 
arra, hogy a telekhatáron belüli csator-
naszakasz kiépítésére milyen lehetősé-
geik vannak.  Emellett a csatornahálózat 

nyomvonalára, illetve a változó 
vízdíjra vonatkozóan is voltak 
kérdések.

Szabó gellért elmondta, 
hogy eddig teljes mértékben a 
terveknek megfelelően halad-
nak a munkálatok. A közbeszer-
zési eljárás során az eredetileg tervezett 
beruházási összegből mintegy 65 millió 
Ft megtakarítást sikerült elérni. A kivite-
lező ígérete szerint a munkálatok továb-
bi szakaszában is arra fognak törekedni, 
hogy a lakosságnak a lehető legkeve-
sebb kellemetlenséget okozzák, és a falu 

életét sokáig szolgáló, kiváló minőségű 
csatornahálózat és tisztítómű épüljön.

Turós Mónika
A szennyvízberuházás témájával 

kapcsolatosan további információ kér-
hető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől 
a 06-70/382-9190-es telefonszámon.
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MEGKEZDÕDTEK A MUNKÁLATOK SZENTKIRÁLYON
Szentkirály Község Önkormányzata 2009. október 1.

Néhány időszerű tennivaló az alábbi-
ak szerint.

nitrát adatszolgáltatás:
A nitrátérzékeny területen vala-

mennyi mezőgazdasági tevékenységet 
folytatóra, továbbá a külön jogszabály 
szerinti magánszemélyek háztartási igé-
nyeit meghaladó mértékben állattartást 
végzők szeptember 01 és december 31. 
között be kell küldjék, a nitrát-adatszol-
gáltatást a mezőgazdasági tevékeny-
ség helye szerint illetékes talajvédelmi 
hatóságnak a 2008-2009 gazdálkodási 
évről.

Az adatszolgáltatás elkészítésének 

előfeltétele a gazdálkodási napló kitöl-
tése.

Sajnos a Zöldhatóság állásfoglalása 
szerint az érintettek további un. FAVI 
adatszolgáltatásra is kötelezettek.

 Akg bejelentési kötelezettség tel-
jesítése: 112/2009. MVH közleményben 
foglaltak alapján az AKg kérelmet be-
nyújtók a zöldtrágyázást, másodvetést,  
középmély lazítást be kell jelentsék, füg-
getlenül attól, hogy még nem rendelkez-
nek határozattal.  A bejelentést a csatolt 
adatlapon kell megtenni.

Értelemszerűen a többi kötelezettsé-
get is be kell tartani annak, aki kérelmet 

adott be, mert a kötelezettség vállalás 
kezdő időpontja 2009.09.01, függetlenül 
attól, hogy a termelő még ezután – va-
lamikor – kapja meg a jóváhagyó hatá-
rozatot.

 AZ nvt Akg jogosultak gn be-
küldési kötelezettsége:

A korábbi AKg jogosultak az ötö-
dik gazdálkodási évről vezetett GN alá-
írt másolatát még a korábbi szabálynak 
megfelelően kell beküldeniük az MgSzH  
Központ  címére (1118 Budapest, Buda-
örsi u. 141-145.)

Mák Sándorné ÚMVP tanácsadó
06/30-288-1623

Szeretném felhívni tisztelt ügyfeleim figyelmét az alábbiakra:

Falugyűlés

Betonvas rengeteg kétméteres mélységben.

Munkálatok

készül a tisztító telep.



Szüreti felvonulás 2009. szeptember 19.
Csodálatos szép időjárás segítette az idei hagyományos 

felvonulásunkat. A 23 fogatból álló menet községünk utcáit 
zeneszó kísérettel  járta be. Táncos lábú fiataljaink szórakoz-
tatták az érdeklődőket, cserébe a szép látványos produkció-
kért szíves vendéglátás, és taps volt a jutalom. Hálás köszönet 
mondunk mindenkinek aki hozzájárult részt vett a felvonulá-
sunkon. Időt, energiát, pénzt nem sajnáltak. A bírók, táncosok, 
fogatosok, lovasok, ebédfőzők és segítőik, a bor kínálók, a 
vendéglátó utcák, a zenészek és természetesen az érdeklődök. 
Valamennyiőjüknek köszönetet mondunk. Köszönjük a háttér-
ben maradt szervezőknek, felkészítőknek, segítőknek, tombo-
la ajándékozóknak, és az egész település lakosságának, hogy 
hozzájárultak hagyományunk ápolásához.  - szerk -

Fotók: Benkovics
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54 év után újra együtt

Felejthetetlen élményben volt ré-
szünk 2009. szeptember 5-én. Mi, a Jász 
úti iskolában 1955. évben nyolcadik osz-
tályt végzett diákok találkozóra gyűltünk 
össze a Hétvezér fogadóban.

Heten voltunk egykor, most hatan 
ölelhettük meg egymást: Horváth Judit, 
Kenyeres mária, molnár Julianna, Nagy 
István, Rohács Julianna, Vári Mária. 
Sajnos Gulyás Ilona eltávozott közü-
lünk, szeretettel emlékeztünk rá.

Örültünk egymásnak, a megha-
tottságtól alig tudtunk megszólalni. 

Boldogok voltunk, hogy a távol élők 
sem sajnálták a fáradságot, és eljöttek 
–Nagy Pista Amerikából, Kenyeres 
Marika a Balaton mellől -, hogy en-
nyi év után láthassuk egymást. Finom 
ebéd előtt, mellett és után meséltük 
el egymásnak az elmúlt majd’ 55 év 
történéseit.

Fájó szívvel köszöntünk el egymás-
tól, és megbeszéltük, hogy akik tehetjük 
–és ameddig tehetjük – ezután minden 
évben találkozunk majd.

Ádám Sándorné /Molnár Julianna/

kÉSZ A teMPlOM DŰlő

Megszabadult a kátyúktól-gödröktől 
az egyik legjártabb föld utunk a Temp-
lom dűlő.

Falunktól egészen az Olasz dűlőig 
kényelmesen járható. A többszöri töltö-
getés, illegális kőtömbök törmelék el-
helyezése nem segített. Megoldást csak  
„gréderünk” adott. A föld tulajdonosok-
nak jelentős probléma volt a Hori út és 

Jász út közötti szakasz, az útvonal nem 
a hivatalos nyomvonalon vezetett. Ez is 
„helyre” lett téve. A geodéták legkorsze-
rűbb technika alkalmazásával a nyilván-
tartásban szereplő „helyére „tették. Ez 
több helyen méterekkel tér el az addigi 
nyomvonaltól. Most már csak ezt kell 
tartani.

V. F.

Az új, és jobbra a régi nyomvonal. 

Rágcsáló
invázió

Ilyenkor, ősz közeledtével a 
határban elfogy az élelem az ege-
reknek, patkányoknak. Megindul a 
vándorlásuk a lakott területek felé. 
Felütik tanyájukat épületeinkben, há-
zunk táján. Valahogy még az egere-
ket elviseljük, hiszen tőlük könnyen 
megszabadulhatunk. A patkányokkal 
már nem ilyen könnyű elbánni, tud-
va levő elég „okosak”. Már pedig az 
idén igen bőségesen elszaporodtak. 
Szállás helyben nem válogatósak. 
Előszeretettel laknak tűzifa rakás 
alatt, épületek beton padlózata alatt, 
kamrákban, de még a padlásra is 
felköltöznek. Élelemért a sokadik 
szomszédba is elmennek.

Igen óvatos állatok, ezért sokszor 
a kártételük láttán szerzünk tudomást 
jelenlétükről. Általában megrágnak 
mindent, az élelemtől kezdve a pa-
pírig, nem kímélve az apró baromi-
akat sem. Az egész világon elterjedt 
házi patkányok sok millió embernek 
elegendő táplálékot fogyasztanak el, 
rágnak meg, szennyeznek be. Mind 
ezeken túl, járatok sokaságát ássák 
rágják az épületekbe. Az állati beteg-
ségek terjesztésében is jelentős a sze-
repük. Ahol patkányok tanyáznak ott 
a bolhák is rövid időn belül elszapo-
rodnak. A fentiek figyelembe vételé-
vel igen is mindenkinek érdeke kell, 
hogy legyen az irtásuk. Természetes 
ellensége és kíméletlen pusztítója a 
sokak által gyűlölt nyest, pedig eb-
ből a szemszögből segítőnk.

A házimacskák inkább vadász 
ösztönből fogják el. A kis egyedszá-
mú populációt esetleg csapdával is 
irthatjuk. A megoldást a mérgezett 
csali kihelyezése jelenti. A szabad 
kereskedelemben kapható készít-
mények igen hatásosak, azonban a  
patkányok számának jelentős apasz-
tásához LAKOSSÁGI ÖSSZEFO-
GÁS kell. ne sajnáljuk a lakásonkén-
ti néhány száz forintot, és ne várjuk 
meg a hatóság intézkedését, mert ez 
közügy.

-szerk-



népmese napja. 150 éve, 1859. 
szeptember 30-án az Udvarhely megyei 
Kisbaconban született Benedek elek, 
aki hallatlanul gazdag életművet hagyott 
hátra az utókornak. A Magyar Olvasás-
társaság 2005-ben felhívással fordult 
mindazokhoz, akiknek fontos a népme-
sék fennmaradása és a mesékben élő böl-
csesség továbbhagyományozása, hogy 
csatlakozzon azon kezdeményezéshez, 
amely szerint ezentúl szeptember 30-át, 
Benedek elek születésnapját a Népmese 
Napjaként tiszteljük.

ezen a napon az iskolában Benedek 

Elektől hallhattak a mesét a gyerekek. 
A könyvtárban pedig a Nava meseklub 
keretében a magyar Népmesék sorozat 
meséi közül tekinthettek meg néhányat 
az érdeklődők. A mesékkel játszani is 
lehet! Erre volt jó példa a délutáni Me-
sés hétpróba, melynek keretében a csa-
patok 3 konkrét mese ismeretéből mér-

hették össze tudásukat. A Kismalac és a 
farkasok, a muzsikáló ezüstkecske, és a 
Többet ésszel, mint erővel című mesék-
hez kapcsolódó játékok igazán próbára 
tették a játékos kedvű gyerekeket. Min-

denki ajándékkal, és remélhetőleg élmé-
nyekkel tért haza a könyvtárból ezen a 
délutánon.

A verseny eredménye: 1. Okosok: 
Steklács János 4. o., Zetkó János 2. o., 
Rada Bence 2. o., Váróczi Anna 2.o. 2. 
Oroszlánok: Kovács Tünde 3.o., Haja-
gos Veronika 2.o., Vörös Hajnalka 2.o., 
Farkas Norbert 3.o. 3. Álarcosok: Agárdi 
Diána 4.o., Pusztai Réka 2.o., Tasi Ger-
gely 3.o., Faragó István 2.o. 4. Mátyás 
király: Kasza Nikolett 3.o., Kovács Márk 
2.o., Horváth Dániel 2.o., Medgyesi Me-
linda 2.o.

Szutorné Mariann

Atlétika verseny. A Diákönkormány-
zat szervezésében idén szeptember 18-

án került megrendezésre a házi atlétika 
verseny. 8 sportágban, több korosztály-
ban mérhették össze magukat a diákok. 
A verseny indulása előtt bemelegítettek 
a gyerekek, majd egy országos felhívás-
hoz csatlakozva 2009 métert futottak az 
osztályok.

Az elvesztett kalóriák pótlására zsí-
ros- és vajas kenyeret, valamint teát kap-
tak a résztvevők. A verseny végén közel 
50 versenyszámban kapott az első 5 he-
lyezett oklevelet és csokoládét.

Szutorné Mariann

Iskolai hírek

ÓvODAI HÍrek
„képek” az új kompetencia-alapú 
programcsomagot bevezető középső 
csoport életéből

Az első projektünk az őszi betaka-
rítási munkálatokat foglalja magában 
(szőlőszüret, almaszedés, krumpli be-

takarítás, dióverés). 
Szeptember második 
hetében meghívást kap-
tunk  Urbánné    Ma-
tildka néniékhez, ahol 
szőlőt szüreteltünk, 
daráltunk, préseltünk, 
és szorgos munkánk 
eredményeként megis-
merkedhettünk a friss 
must ízével. Vendéglá-
tónk frissen sült pala-
csintával is megkínált 
bennünket.

A hét megkoronázá-
saként a csoporttal közö-
sen részt vettünk a falu szüreti felvonu-
lásán. A magunk díszítette lovas kocsival 
élvezhettük végig az egyes állomásokat, 
gyönyörködhettünk a néptáncosok mű-
sorában. A Hétvezér fogadónál Szűcs 
Noel és szülei vendégeltek meg bennün-

ket, és rövid időre Noel játszóterét is bir-
tokba vehették a gyerekek.

Ígéretet kaptunk a kocsisunktól, hogy 
jövőre is szívesen eljön, s elvisz bennün-
ket, ezért szeretnénk, ha ez hagyománnyá 
válhatna és a továbbiakban aktív részesei 
lehetnénk a falu rendezvényeinek.
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FELHÍVÁS - Megváltozott munkaképességű 
álláskeresők elhelyezkedése… 

BUrSA
HUngArICA

Az önkormányzat a 2009. szeptem-
ber 17-én megtartott ülésén csatlakozott 
a BURSA HUNGARICA 2010. évi for-
dulójához és kiírta az ösztöndíjpályáza-
tot a felsőoktatásban tanulók illetve az 
utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolások számára. A pályázathoz szüksé-
ges nyomtatványok a jegyzőnél kérhe-
tők. A pályázat beadási határideje: 2009. 
október 30.

Szentkirály, 2009. szeptember 18.
Dr. Lipka Klaudia jegyző

Csillagász szakkör
Szentkirályon 

Csillagász szakkör indul 
Szentkirályon, a Művelő-
dési házban. Szemléletes 
előadásokkal és távcsöves 
bemutatóval szeretnénk a 
csillagászat alapjait megis-
mertetni minden érdeklődő-
vel. Októberi időpontjaink: 
9-én és 30-án, pénteken, 

este 6 órától. Első témáink: -Szabadsze-
mes jelenségek, csillagképek -Nap. Vá-
runk minden „leendő csillagászt”: 

Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert

Szennyvízberuházás – házi bekötések
A telekhatáron belüli tisztítóidom 

lehelyezését követően rövid időn be-
lül ajánlatos minden ingatlanon a házi 
bekötések kiépítése is. Jövő év február 
28-ra elkészül a teljes csatornázás és a 
szennyvíztisztító telep is, ezt követően 
napokon belül el kell végezni a lakás-
ból kivezető csonk és a tisztítóidomhoz 
vezető csőszakasz összekapcsolását. Ez 
utóbbi csőszakasz fontos, hogy elkerülje 
a mostani szikkasztót, és ingatlanonként 
eltérően néhány métertől akár 30 méte-
rig is terjedhet.

A háztól a tisztítóidomig történő cső-
fektetés végezhető saját kivitelezésben. 
Ha ezt választja, a későbbi kellemet-
lenségek elkerülése végett előzetesen 
kérjen tanácsot a nyomvonal, a szük-
séges anyagok és a megfelelő lejtés te-
kintetében! Teljes garanciát a kivitelező 
csak az általa elvégzett munkáért vállal, 
de sok bosszúságtól mentheti meg magát 

az ingatlan tulajdonosa, ha az árokásás 
előtt tájékozódik. Ez ingyen van!!

eddigi információink szerint két 
szentkirályi vállalkozóhoz is fordulhat: 
TEAM Kft. (Szabó András) tel.: 30/955-
9584. Náluk lehetőség van a szükséges 
anyagok kedvezményes áron való meg-
vásárlására is a saját kivitelezéshez, eh-
hez azonban mielőbb vegye fel a kapcso-
latot az anyagszükséglet felméréséhez és 
a megrendeléshez. (A Kft. a házi beköté-
sek csőfektetését október 20-a után kez-
di.) Bimbó István, tel.: 20/468-0843

A munkálatok pontos költségéről 
(anyag és munkadíj) ki-ki velük egyezhet 
meg. A költségek jelentősen csökkennek, 
ha az árkot nem nekik kell kiásniuk.

Saját kivitelezők figyelmébe!
A munkaárok visszatemetése előtt, 

az erre rendszeresített nyomtatványon 
olvasható névaláírással (!) igazoltassa 
le a fenti két kivitelező egyikével, más 

szakirányú kivitelezővel, vagy Horváth 
Máriával (70/9537-183) az összekötő 
csőszakasz előírásoknak megfelelő ki-
építését! Ez a tanúsítás is díjmentes.

Jövő év március 1-én kezdődik a pró-
baüzem, és augusztus 31-ig tart. Ehhez 
azonban már kezdetben is jelentős men-
nyiségű szennyvízre van szükség, hiszen 
a jogszabályok előírják, hogy téli és nyá-
ri üzemmódra vonatkozóan is megfelelő 
vízvizsgálati eredményeink legyenek. A 
téli időszak április 15-ig tart, tehát fon-
tos, hogy a telkeken belüli előkészítő 
munkálatoknak a fagy miatti késedelme 
ne veszélyeztesse a próbaüzem sikerét, 
hanem minél többen rácsatlakozhassa-
nak már az első héten. Ezt most tudjuk 
bebiztosítani.

A próbaüzem teljes költsége a kivi-
telezőt terheli, szennyvízdíjat ekkor még 
nem kell fizetni.

Szabó Gellért polgármester

Az Európai Unió 2007-2013-as 
programozási időszakához kapcsolód-
va, s egyben a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv céljaihoz illeszkedően kidolgo-
zásra kerültek operatív programok 
(OP). Egyik ilyen a TÁMOP (Társa-
dalmi Megújulás Operatív Program) 
program, melynek keretén belül az 
1.1.1 alprojekt: „Megváltozott munka-
képességű emberek rehabilitációjának 
és foglalkoztathatóságának elősegíté-
se” Célja: az egészségkárosodással élő, 
megváltozott munkaképességű szemé-
lyek számára olyan foglalkozási reha-
bilitációs szolgáltatások biztosítása, 
amelyek segítik a korábbi munkahelyre 
való visszatérést, vagy az újbóli elhe-
lyezkedést, valamint a munkáltatók 
ösztönzése megváltozott munkaképes-
ségű személyek foglalkoztatására.

A program a megváltozott munka-
képességű emberek foglalkozási reha-
bilitációját, foglalkoztathatóságának, 
munkavégző képességének javítását 
támogatja. Megvalósítása a Dél-al-
földi Regionális munkaügyi Központ 
Tiszakécskei Kirendeltségén is útjá-
ra indult – képzésekkel, álláskeresési 
technikák oktatásával, egyéb munka-
erő-piaci szolgáltatásokkal.

Az érintett célcsoport tagjainak 
elhelyezéséhez viszont ezúton is kér-
jük a munkáltatók segítségét, együtt-
működését. Egészségkárosodással 
élő embertársaink a megmaradt mun-
kaképességükkel – az átlagosnál ke-
vesebb óraszámban ugyan – de értékes 
munkaerők lehetnek. Munkaviszony 
keretében történő alkalmazásuk esetén 
foglalkoztatási támogatás igényelhető 
a kirendeltségen – a munkaszerződés 
megkötése előtt legalább 3 héttel.

Fenti témakörhöz szorosan kapcso-
lódva tájékoztatjuk a munkáltatókat, 
hogy eddigi információnk alapján vár-
hatóan 2009. január 01-jétől a rehabi-
litációs hozzájárulás többszörösére fog 
emelkedni. Vagyis érdemes mérlegelni, 
az emelt összeg befizetésével szemben 
inkább néhány megváltozott munkaké-
pességű dolgozó felvételét, munkaere-
jének, tudásának kamatoztatását.  

További információ: Jánoska Judit 
rehabilitációs ügyintéző, Bagi Tímea 
TÁmOP mentor

DaR Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltsége
76/441-286, 30/695-1371
Terjéki Zsuzsanna kir.vez. 

terjekizs@lab.hu
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Anyakönyvi hírek
Született: Varga Benedek 2009. szeptember 24-én anyja 
neve: Torma Judit.

Köszönet 
ezúton szeretnénk köszönetet mondani azon rokonoknak, 
jó barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik sze-
retett halottunk, id. Csősz Imre temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban osz-
toztak. Köszönettel: a Gyászoló Család

Mustáros kedvenc
Hozzávalók: 8 szelet rövidkaraj, 20 dkg 

trappista sajt, 15 dkg főtt, füstölt tarja, 60 
dkg burgonya, 2 db alma, 1 dl tejföl, mustár, 
grill fűszerkeverék, só, olaj.

A csont nélküli, vékony karajszeleteket 
enyhén kiklopfolom, besózom, mustárral 
bekenem. A sajt háromnegyedét vékonyan 
felszeletelem, a maradékot megreszelem. A héjában főtt bur-
gonyát megtisztítom, felkarikázom. A meghámozott almát 
vékonyan felszeletelem. Teflonserpenyőben, forró olajon a 
húst hirtelen megpirítom. Az olajat félreteszem. A hozzávaló-
kat egy jénai tálban lerakom a következőképpen: a tálat kevés 
olajjal meglocsolom, a felkarikázott krumplit sorba rakom, 
megsózom, beborítom az almaszeletekkel, rásimítom a tejfölt. 
Arra kerül egy szelet hús, meghintve grill fűszerkeverékkel, 
egy vékony szelet sajt, egy szelet főtt, füstölt tarja – mindad-
dig, amíg el nem fogy. A maradék olajat egy evőkanál vízzel 
összekeverem, és rálocsolom az étel tetejére. Meghintem 
reszelt sajttal. A tálra ráteszem a tetejét, és először kis lángon, 
majd nagyobb hőfokon 20-25 percig sütöm. Az utolsó néhány 
percben leveszem a tetejét, hogy szépen megpiruljon. Ezt az 
ételt előbb el lehet készíteni, tálalás előtt frissen sütöm készre. 
Ecetes uborkával vagy csalamádéval kínálom.

Étkek, tIPPek, FOrtÉlyOk

Szeptember időjárása
Katasztrófa. Ezzel az egy szóval lehetne kifejezni az elmúlt 

időszakot. Csapadék csak nyomokban mutatkozott. Igazából 
szép későnyári kellemes idő volt, igazi szőlő érlelő. Ami vi-
szont elszomorító, hogy a hónap végére gyakorlatilag a rétek, 
legelők, és a nem öntözött szántóföldek növényei nagyrészt 
vagy kiszáradtak, vagy „sivatagi”nyugalomba vonultak. Az el-
múlt év hasonló időszakára visszatekintve, szeptember közepe 
igen hűvös volt. A fecskék jelentős hányada éhen pusztult. Az 
idén több héttel útra keltek, már augusztus végére nagyrészt 
eltűntek. Valószínű, hogy a szárazság miatti élelem hiány 
következtében. De akkor miért mentek el korábban  a vizes 
élőhelyek madarai, például a bakcsók? Vagy az elsősorban da-
razsakkal, méhekkel táplálkozó gyurgyalagok? Útra kelnek, 
keltek csapatokba verődve az őshonos csülkös vadjaink is, /őz, 
vaddisznó, szarvas/ hogy a vizet biztosító folyók ártereit felke-
ressék, hiszen a lédús szántóföldi növények, dinnye  szőlő, pa-
radicsom, elfogynak. Mesterséges itatóhelyek meg valahogy 
meg nem akaróznak létesülni. A korán lombjukat vesztő fák 
/kőris/ még mindig őrzik leveleiket.

Hogy ez mit jelenthet? Biztos, hogy egy 100 évvel ez előtti 
népi bölcs azt mondaná, hogy nagy télre számíthatunk. Hátha 
nem, hiszen időjárásunk évről évre a melegedés irányába to-
lódik. Tényként kell elfogadnunk, hogy a talajvízszint közel 
két méterrel alacsonyabban van az ilyenkor szokásostól. Fa-
lunk belterületén ez öt méter körüli. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy ennyivel mélyebbre jutott az emberek által okkal, vagy 
ok nélkül szennyezett víz. Rendkívül alacsony a folyók szintje 
is, szinte megközelíti az eddigi legalacsonyabb szintet, amely 
a Tiszán Szolnoknál 2003 augusztus 21-én volt, -279 cm. 
Hasonló értéket mértek 1992-ben, -277 cm. Ebben az évben 
szeptember 29-én, -275 cm volt. Itt azért megkell jegyezni, 
hogy a Kiskörei tározóban jelentős vízmennyiséget „tárolnak” 
szerencsére, mert ebből táplálják a Nagykunsági csatornán ke-
resztül a Hármaskörös-t, hogy legyen benne némi víz.

Ősszel porba, Tavasszal sárba vess, tartja a népi mondás 
de, hogy ennyi porba azt öreg bölcseink sem így gondolták. 
Csapadék viszonyok:  4-én: 3,6 mm, 13-án: 0,8 mm, 17-én 0,4 
mm. összesen: 4,8 mm. A sokévi átlag: 34 mm.

Vecsei.

SAJtÓtÁJÉkOZtAtÓ
A Coop Hungary Zrt., az Alföldi Pro-Coop Zrt. és a Szent-

királyi Ásványvíz Kft. sajtótájékoztatót tartott szeptember 
17-én a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Szentkirályi telepén. A 
tájékoztatót tartották Murányi László, a Coop Hungary Zrt. 
vezérigazgatója, Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz 
Kft. tulajdonosa, Matus István, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. 
vezérigazgatója. Meghívott fővendégek: Szabó Gellért, közsé-
günk polgármestere, Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő.

Az idei Coop Rally versenyen a maga autóját indító közel 
80 élelmiszeripari és a kiskereskedelemi cég csapata a magyar 
gyártók érintésével járta körbe az ország keleti részét a kétna-
pos túrán. A résztvevők a kiskereskedelmi piac 15 és az élel-
miszeripar 20-25 százalékát fedik le, mintegy 1000 milliárd Ft 
árbevételt, 70 000 munkavállalót képviselve.

Verseny hazai pályán – a közös célért
A Coop Rally legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a 

magyar élelmiszeripar képességeire, a Magyarországon előál-
lított, biztonságos élelmiszeripari termékekre, valamint össze-
fogja a magyar termelői és vállalkozói réteget a versenyké-
pes minőségi hazai termékek védelme érdekében. Gráf József 
földművelési és vidékfejlesztési miniszter a Coop-csoport cél-
kitűzésével egyetértve, immár negyedik éve vállalja a verseny 
fővédnöki szerepét.

Verseny hazai pályán – a közös célért

vISSZA tekIntÉS A MÚltBA
Ismét megtekinthető lesz az augusztus 23-án „levetített” film, amely Szent István szobrunk állításáról szólt. A film 
megtekinthető október 26-án 18 órakor a „gárdonyi géza” művelődési házban. Érdemes megnézni, hiszen régi ar-
cokat, húsz évvel ezelőtti önmagunkat láthatjuk viszont. Mindenkit szeretettel várunk.



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: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske 
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIrDetÉSek

Megnyitottuk a generAlI
Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók:
Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter     30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Gépjármű-biztosítás
* Nyugdíj   * Vagyonbiztosítás
* Életbiztosítás   * Felelősségbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Technikai biztosítás
* Munkahelyi biztosítás  * Mezőgazdasági  
* Banki termékek     biztosítás
* Lakáshitel

* Szentkirály Felsőn 1,2 ha szántó eladó. Érdeklődni este 
a 728-940-es telefonszámon.

* Szentkirály körzetében keresek nyugdíjas házaspárt, 
akik gondját viselnék tanyámnak. Szükséges: kedv és hoz-
záértés (szőlő és gyümölcs gondozásába) és kisebb javítási 
munkákra. Előny: német nyelvtudás. Jelentkezni: 76/449-
467

* Ausburgba tűzifa szállító személyt keresek. Kb: 3-6 
köbméter mennyiségben. Jelentkezni: 76/449-467

* Eladó kettő kifogástalan állapotban levő „COMPAQ-
17” színes monitor. Érdeklődni: 445-074 telefon számon.

* Eladó 1 db 200 literes hűtő 25.000 Ft, 2 db ágyneműtar-
tós heverő 10.000 Ft, 1 db kétmedencés mosogató álvánnyal 
10.000 Ft, 1 db Tulipán heverő 10.000 Ft. Érdeklődni: 476-
186-os telefonszámon. 

* Eladó: - Szentkirály, Felső 160. szám alatti összkom-
fortos tanya melléképületekkel és 20.8920 ha területtel. 
- Szentkirály, Alsó 212. szám alatti tanyás ingatlan 5754 
m2 területtel, és hozzá kapcsolódó 1.3592 ha földterület. 
Érdeklődni: 728-684 vagy 30/514-68-31

* Eladó 2 hektár termő terület a Kocséri és a Szentkirályi 
útkereszteződésnél. Érdeklődni: 06/20-946-32-02 vagy 06/70-
453-02-61

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. 
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Felhívás 
nőgyógyászati rákszűrés lesz 2009. november 10-
én, 9 órától 12 óráig. A rákszűréssel egyidőben in-
gyenes hallás- és szemészeti szűrés is lesz.
Térítés ellenében vércukor és koleszterinszint mé-
rés kérhető. Érdeklődni lehet Osbáthné Erikánál 
(70/339-0345)

tÁvCSő vÁSÁrlÁS
A művelődési ház eszköz-fejlesztési támo-
gatásból csillagászati távcsövet vásároltunk 
241000 Ft-ér. Ez után akár 300 szoros nagyí-
tásban is nézhetjük a Holdat, a bolygókat, csil-
lagrendszereket, vagy más égi objektumokat. 
A természettudományi eszköz az érdeklődők 
rendelkezésére áll, egy kis égi kalandozásra ter-
mészetesen derült estéken, éjszakákon. várjuk 
az érdeklődőket.


