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Az ülésen 10 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után dr. Lipka Klau-

dia jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
az önkormányzat a korábbi testületi hatá-
rozatnak megfelelően tette közzé a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra vonat-
kozó pályázati felhívást, melyre 22 db "A" 
típusú (jelenleg is felsőoktatási tanulmányo-
kat folytató) és 3 db "B" típusú (tanulmánya-
it 2010-ben kezdő, jelenleg 4. évfolyamos 
középiskolás tanuló) pályázat érkezett. Tájé-
koztatott arról is, hogy a "B" típusú pályázat 
alapján támogatásban részesülő hallgatók 
családjának jövedelmi viszonyait évente 
felül kell vizsgálni, mivel esetükben a támo-
gatás 3x10 hónapra kerül megállapításra. 

A képviselő-testület személyenként 
havonta 7.000.- Ft támogatásról döntött 
5 pályázó esetében, a további 17 hallgató 
havonta 5.000.- Ft támogatásban részesül.

A képviselő-testület a "B" típusú pályá-
zat alapján támogatásban részesülők család-
jának jövedelmi viszonyait felülvizsgálta, és 
egyetértett a támogatás eddigi összegének 
további folyósításával mind a nyolc hallga-
tó esetében. Egy tanuló esetében döntött az 
Arany János tehetséggondozó Programban 
való részvételének támogatásáról 5 tanéven 
keresztül havi 5.000.- Ft összegben.

A következőkben Osbáthné Rauscher 
Erika tájékoztatta a jelenlévőket az Egész-
ségház működéséről. Elmondta, hogy jelen-
leg házi segítségnyújtást 50 fő vesz igény-
be, a szociális étkeztetésben részesülők 
száma 42 fő. 2008. január 1-től a házi segít-
ségnyújtás kérelmezése esetén az ellátást 
igénylő gondozási szükségletét külön szak-
értői bizottság állapítja meg. 2009-ben 40 
fő gondozási szükségletének megállapítását 
kérték. Ez idáig a felülvizsgált 30 főből egy 
kérelmet utasítottak el. Októberben az étkez-
tetés és házi segítségnyújtások szakmai vizs-
gálata megtörtént. A vizsgálat eredménye 
még nem érkezett meg. Decemberben a 
62 éven felüli nyugdíjasok karácsonyi utal-
ványt kapnak, jelenleg ennek előkészítésén 
is dolgoznak. 

A védőnői szolgálat a 0-6 éves korú 
gyermekek, az óvodások, az általános isko-
lások és a terhes kismamák ellátását végzi. 
Jelenleg a 0-6 éves korú gyermek száma 
115 fő, a kismamák száma 8 fő. 2009. évre 
16 csecsemő születése várható. A veszélyez-
tetett gyermekek gondozásában együttműkö-
dik a Gyermekjóléti Szolgálattal. Májusban 
a felsős lányok felvilágosító előadáson vet-
tek részt, ugyanebben a hónapban csatlakoz-
tak a "Születés hete" országos rendezvény-
sorozathoz is. Júniusban hagyományosan 
megrendezésre került az egészségnap az 
iskolában. Az ÁNTSZ vezető védőnője is 
ellenőrzést végzett. Ebben az évben három 
alkalommal került sor szűrővizsgálat meg-
szervezésére: méhnyakrák, hallás, vércu-

kor és koleszterinszűrés, valamint ingye-
nes látásvizsgálat. A szűrővizsgálatok iránt 
nagy volt a lakosság érdeklődése.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan tájé-
koztatást kaptak a képviselők a háziorvos, 
a házi gyermekorvos és a fogorvos működé-
séről. A háziorvos beszámolójából kiderült, 
hogy az elmúlt évben a házi orvoslás terüle-
tén nem voltak nagy változások. Egyedüli 
fordulat a vizitdíj eltörlése, amely szeren-
csés döntés volt. Gondot okoz az itt tartóz-
kodó nem magyar állampolgárok egészség-
ügyi ellátása, mivel döntő többségben nem 
rendelkeznek biztosítással. Az ellenőrzési 
rendszer nagyon pontos, ezért az ő ellátásu-
kat csak a szabályoknak megfelelően tudja 
végezni, ami többször kellemetlen helyzetet 
teremt. A gyógyszerfelírási szabályok is vál-
toznak minden hónapban, sok gyógyszert 
csak szakorvosi javaslatra írhat fel, illetve 
vannak olyan gyógyszerek, amiket csak 
szakorvos írhat fel, így a beteg gyógyszer 
nélkül maradhat.

A házi gyermekorvos beszámolt arról, 
hogy a rendelés, iskola - óvoda szűrés 
és tanácsadás gördülékenyen működött a 
védőnő segítségével. Idei évtől az óvodai 
szűrés megszűnik, de a gyermekek évente 
ugyanúgy meg lesznek vizsgálva a születés-
napjukon. Idén is lesz mód ingyen influenza-
oltásban részesíteni a tartós betegeket. A ren-
delő és váró az új bútorokkal és játékokkal 
egyre barátságosabb, a gyerekek szívesen 
játszanak ott a várakozás alatt. A Lakitelek 
és Szentkirály gyermekorvosi praxist 2009. 
november 1-től Dr. Sajósi Iván vette át.

Dr. Lányi Krisztina fogszakorvos a szent-
királyi betegek fogászati ellátását 2008. 
novembertől a kecskeméti magánorvosi ren-
delőjében végzi. A rendelőben végzett ellátá-
son kívül vállalta az iskolafogászati szűrést 
a szentkirályi egészségházban. Az előző év 
tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 
lakosság a megváltozott körülményekhez 
gyorsan hozzászokott, nem tartják megterhe-
lőnek az utazást, az ellátás körülményeivel 
kifejezetten elégedettek. Az idős lakosság 
is eljut családi segítséggel, és nyáron a 
gyerekek is szép számmal megjelentek. 
Az iskolafogászati szűrés során az előző 
évhez képest jelentős javulást tapasztalt. Az 
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 
közé tartozik a kismamák kötelező szűrése, 
de ezt a lehetőséget nagyon kevesen hasz-
nálják ki. A fogpótlásokra vonatkozó támo-
gatásokat az utóbbi években megvonták 
a közgyógyellátottaktól, és a nyugdíjasok 
is csak 60 év felett a kivehető fogpótlásra 
kapnak kedvezményt, így az ilyen jelle-
gű ellátások száma nagyon lecsökkent. Az 
OEP folyamatosan és jelentősen csökken-
ti a teljesítményfinanszírozást. A jelenleg 
rendelkezésre álló keretből szűkösebben 
lehet gazdálkodni, ennek ellenére igyekszik 

szakmailag elfogadható, a betegek számára 
elérhető ellátást nyújtani.

Ezt követően Varga Béláné tanyagond-
nok elmondta, hogy egyre többen kérik a 
segítségét a háziorvosi rendelésekre, SZTK-
ba, vagy a kórházba kontrollra, és kivizsgá-
lásra eljutni. A napi ételkiszállítás lebonyo-
lítása közben oldja meg a boltban vásárolt 
élelmiszerek kiszállítását is. Külterületen az 
ebédtérítési díj összeszedése, gyógyszeríra-
tás, és kiváltás, gázpalack csere, takarmány-
vásárlás és kiszállítás is a feladatai közé 
tartozik. Segíti a Polgármesteri Hivatal és 
intézményei dolgozóinak a külterületre jutá-
sát. Heti rendszerességgel járnak a szociális 
gondozóval vérnyomás és vércukormérésre. 
Segíti a nyugdíjasklub rendezvényeire a 
bejutást, és hazaszállítást. A Gyermekétkez-
tetési Alapítványtól nyert pályázat kereté-
ben a nyári szünidőben szállította ki a tartós 
élelmiszereket az arra rászoruló családok-
nak. Október folyamán ortopédiai szűrést 
szervezett a közgyógyellátásban részesülő 
rászorultaknak, és vállalta a segédeszközök 
kiszállítását. Részt vett az év végén szoká-
sos ajándékcsomagok, és a Máltai Szeretet-
szolgálat által juttatott élelmiszercsomagok 
kiszállításában. Rendszeresen részt vesz a 
szociális bizottság munkájában is.

Benkovics Tibor tanyagondnok elmond-
ta, hogy napi rendszerességgel szállítja az 
ebédet. Igény szerint szállítja az ügyintéző-
ket (szociális, adóügyes, védőnő) területre, 
tűzifát, takarmányt, gázpalackot szállít a 
lakosoknak, bevásárol a külterületen élők-
nek, és az intézmények számára, részt vesz 
a betegszállításban, beteglátogatásban. Ezen 
felül a közmunkások munkaszervezését segí-
ti, de a közterületek tisztántartásának, és 
az egyszerűbb építkezések ügyintézésének 
feladatát is ellátja. A csatornákat és a műtár-
gyakat, tűzoltó készülékeket rendszeresen 
ellenőrzik. Rendszeresen gyűjtik össze az 
utak mentén a szemetet. A táncosokat több 
fellépésre szállította. Részt vett a Majális, 
az augusztus 20-i ünnepség, a Hírös Hét, 
és a szüreti mulatság lebonyolításában, az 
év végi ajándékcsomagok, és a Máltai Sze-
retetszolgálat csomagjainak kiszállításában, 
az útjavító gép üzemeltetésének biztosításá-
ban. Több megyei tanyagondnoki rendezvé-
nyen is részt vett, illetve mint senior tanya-
gondnok, az új tanyagondnokok gyakorlati 
képzésébe is bevonták.

A képviselő-testület az elhangzott beszá-
molókat hosszas tárgyalás után egyhangú-
lag jóváhagyta azzal, hogy az önkormány-
zati gépkocsik a Községháza udvarában 
parkoljanak, a Ford Transit gépkocsi túl-
fogyasztásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni, illetve a 
Citroen és a Lada Niva további sorsát ille-
tően a következő testületi ülésre készüljön 
előterjesztés.

A képviselő-testület november 19-én tartotta soron következő ülését
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Ezt követően a 2010. évi költségveté-
si koncepció került napirendre. A polgár-
mester előterjesztésében elmondta, hogy a 
2010-es költségvetési év - a ma rendelkezé-
sünkre álló adatok alapján - 1990. óta talán 
a legnehezebb éve lesz községünknek.

A Kormány által elfogadott kiadáscsök-
kentő intézkedéscsomagban 2010-től már 
egyre nagyobb súlyt képvisel az állami 
kiadások tartós, strukturális jellegű átala-
kítása.  

Ennek keretében a 13. havi nyugdíj 
megszűnik, és nyugdíjprémium kerül beve-
zetésre. A 2010 április 30-a után született 
gyermekek esetében a GYES és a GYED 
szigorúbb feltételekhez lesz kötve. A csalá-
di pótlék összege nem emelkedik, a jogosult-
sági korhatár lecsökken 20 éves korra. Taka-
rékosabbá válik az állami intézményrend-
szer működtetése. Ötszörösére emelkedik 
a rehabilitációs hozzájárulás, ez ösztönzés 
a megváltozott munkaképességűek foglal-
koztatására. Általánosan 27 %-ra csökken a 
munkáltatók által fizetendő járulék, amely 
július 1-től csak a minimálbér kétszeresé-
ig volt alkalmazható. A százalékos mér-
tékű egészségügyi hozzájárulás 11 %-ról 
27 %-ra emelkedik. A magas jövedelmek 
után megszűnik a 4 % különadó. A szemé-
lyi jövedelemadózásban a munkáltató által 
fizetett járulékokkal megemelt bruttó jöve-
delem után kell fizetni az SZJA-t, de havi 
15.100 Ft/hó adókedvezményben részesül-
hetnek azok, akiknek éves jövedelme nem 
éri el a 3.188.000.- Ft-ot. Megszűnik a 
családi, az őstermelői és a fogyatékkal élők 
kedvezménye. Megszűnnek a tandíjhoz, 
adományozáshoz, biztosításhoz kapcsoló-
dó adókedvezmények. A természetbeni és 
egyéb béren kívüli juttatások egy része (pl. 
a melegétkeztetésre fordítható utalványok, 
a napidíj, vagy az üdülési csekk) után 25 % 
adót kell fizetni. Adómentes lesz az internet 
munkáltatói támogatás, de például a kis érté-
kű ajándékok után 54 % SZJA-t plusz az 
SZJA-val növelt érték után 27 %-os TB-t 
kell fizetnie a munkáltatónak. Megszűnik 
a munkáltató által fizetett tételes egészség-
ügyi hozzájárulás. A lakóingatlanok adója 
a lakásokat és az üdülőket adóztatja. A 
kormány megszorító intézkedései óriási 
bevételkiesést okoz az önkormányzatoknál, 
így nálunk is.

A koncepció összeállításakor az 
interneten közzétett törvényjavaslatokat, az 
intézmények által összeállított költségveté-
seket, az önkormányzat dolgozóinak illet-
mény-kimutatása alapján végzett számítá-
sokat, és a folyamatban lévő fejlesztéseket 
vettük figyelembe. A forráshiány 54.381 
ezer forint, ami valamennyi tartalékunk 
felélésével sem fedezhető. A költségvetési 
törvény tárgyalása során még várható több 
támogatási tétel emelkedése. A kivételesen 
rossz kilátások ellenére sem döntött a testü-
let a helyi adók emeléséről, hanem a kon-
cepciót azzal fogadta el, hogy a végleges 

számadatok ismeretében vizsgálja meg a 
bevételek növelésének, a kiadások csökken-
tésének lehetőségeit.

A következőkben a polgármester arról 
tájékoztatott, hogy a Kecskeméti Többcélú 
Társulás tagjaiból álló Aranyhomok Kis-
térség-fejlesztési Egyesület alapszabályá-
nak módosításáról döntött legutóbbi ülé-
sén a közgyűlés. A módosítás lényege, 
hogy az Egyesület új fióktelepet létesített 
Kunbaracs községben, továbbá, hogy az 
egyesület képviseletére az elnök akadályoz-
tatása, illetőleg távolléte esetén az elnökhe-
lyettesek közül a tiszakécskei polgármester 
jogosult. A módosítást a képviselő-testület 
egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően dr. Lipka Klaudia jegyző 
arról tájékoztatott, hogy az EU belső piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelvét a helyi 
önkormányzati jogalkotásba minden önkor-
mányzatnál át kell ültetni. A feladat végre-
hajtása érdekében minden önkormányzat-
nak valamennyi rendeletét át kellett tekin-
teni. Esetünkben a községi temetőről és a 
temetkezés rendjéről, a köztisztaságról és a 
települési szilárd hulladék-kezelési közszol-
gáltatásról, valamint a települési folyékony 
hulladékra vonatkozó helyi közszolgálta-
tásról szóló rendelet érintett, így ezeket a 
rendeleteket jogharmonizációs záradékkal 
kell ellátni. A képviselő-testület a rendelet-
tervezetet egyhangúlag jóváhagyta.

Az "Egyebek" napirendi pont keretében 
a polgármester az alábbiakról tájékozatott:

A fecskeház falainak penészesedésével 
kapcsolatban nem sikerült a kivitelezővel 
megállapodni. A lakóknak javasolta, hogy 
Domestos fertőtlenítővel lekezelnénk a fala-
kat, ám elmondásuk szerint ezt maguk is 
végzik már, kevés sikerrel. A műanyag 
ablakokba épített szellőzőrés sem hozott 
változást. A közelmúltban páratartalom-
mérést végeztettünk egy héten át. A kapott 
eredmény azt mutatja, hogy a magasabb 
hőmérsékleten tartott lakásban a relatív 
páratartalom jóval alacsonyabb, mint a 
kevésbé fűtött lakásban, ezzel együtt a 
kicsapódás is kisebb mértékű. A mérést 
végző szakember véleménye az, hogy a 
lakások páratartalmának optimális szinten 
tartására csak gépi úton van lehetőség, a 
kis légtér miatt ez természetes módon nem 
valósul meg. Ehhez azonban nem hagyo-
mányos légkondicionáló berendezésre van 
szükség, hanem olyan megoldásra, ami a 
külső levegőtől függően működteti a készü-
léket, mégpedig úgy, hogyha kint nagyobb 
a páratartalom, nem lép működésbe. Egy 
érzékelő szelep beépítése szükséges emiatt. 
Ennek kivitelezése azonban tavasz előtt 
már aligha történhet meg. Varga János kép-
viselőtag javasolta 2-3 fokkal megemelni a 
hőmérsékletet, továbbá el kellene érni azt, 
hogy a lakásokban ruhaszárítás egyáltalán 
ne történjen. 

Bendzsa Tamás pedagógus már koráb-
ban kérelemmel fordult a képviselő-testü-

lethez az Alkotmány u. 4. szám alatti ház 
bérlése tárgyában. Mivel a házból a bérlők 
kiköltözködtek, a polgármester javasolta a 
kérelem teljesítését december 1. napjától. A 
képviselőtagok egyhangúlag egyetértettek 
a ház bérbeadásával két év időtartamra.

Az Államtól vásárolt földterületek 
közül a kisebb földet (0.6509 ha) 10 évre 
bérletbe adta egy közeli tanyai családnak. 
A nagyobb földterület (3.2926 ha) hasznosí-
tása tárgyában megkereste a korábbi bérlőt, 
aki elmondása szerint erdő telepítését tartja 
célszerűnek, amit saját szervezésében el is 
végezne. Az állami támogatás miatt ez szá-
mára is kedvező volna, és az önkormányzat 
is vagyonhoz jutna. Felmerül azonban az 
is, hogy ezt az erdőtelepítést az önkormány-
zat tulajdonosként végezze, ami kevesebb 
állami támogatást jelent talán, ám a terület 
munkát adhatna néhány helybelinek. Ezen 
földterület megvásárlására érkezett egy elvi 
vételi ajánlat is.

A képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy az önkormányzat a fenti területet 
erdőtelepítéssel hasznosítsa, így a vételi 
ajánlatot elutasította.

A településünkön szervezett parkgondo-
zói tanfolyam valamennyi hallgató sikeres 
vizsgájával a napokban befejeződött. A 
hathónapos képzés végén OKJ szerinti park-
gondozói szakképesítést igazoló bizonyít-
ványt kaptak a hallgatók. A tanfolyamon 
szerzett ismeretek gyakorlása, lehetőség 
szerint további képzésük, illetve az általuk 
létrehozott igazán szép közterület fenntar-
tása céljával az a polgármester törekvése, 
hogy megtaláljuk a módját alkalmazásuk 
meghosszabbításának. Erre az állami köz-
munkaprogram folytatódása adhat reményt. 
Hasonló a helyzet a többi közmunkás eseté-
ben is, ám nem mindenkinél van lehetőség 
a kedvező állami támogatás érvényesíté-
sére. Célja azonban az, hogy folyamatos 
(legalább is évente megújuló) foglalkozta-
tási viszonyt nyújtsunk. A téli időszakban 
az utak mentének tisztítását, fák nyesését, 
szemétszedést, madárodú-készítést végez-
hetnének a dolgozók. További lehetőséget 
kínál a belterülethez közel olyan földterület 
művelése, ahol konyhakerti növényeket ter-
meszthetnénk a Konyhánkra.

A szennyvízberuházás ütemesen halad. 
Úgy a csatornafektetés, mint a telep építése 
tekintetében elküldtük az első harmadra 
vonatkozó támogatás leigénylését a Közre-
működő Szervezetnek. A Démász részéről 
júniusban még 12 hónapra vállalt trafó- és 
légkábel-csere is megtörtént, a telep áramel-
látása biztosított.

Sajnos az állami tulajdonú ingatlanok 
tulajdonosi hozzájárulása megkérésének rend-
je az utóbbi időben megváltozott. Eszerint 
a Peitsik-ér, mint befogadó vonatkozásában 
viszonylag egyszerű a folyamat (bár gyors-
nak nem mondható, hiszen az augusztus 12-
én elküldött kérelmünk teljesítését többszöri 
sürgetés után is csak a napokban várhatjuk).
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Más a helyzet a 4623-as közút (Ady 
Endre utca) esetében. Itt egyrészt tulajdono-
si hozzájáruló nyilatkozatot kérnek a beru-
házás megvalósításához és a tevékenység 
5 éven át tartó fenntartásához, ezen felül 
a gerincvezetékkel érintett ingatlanok tulaj-
doni lapján szolgalmi jog bejegyzését is 
előírják. Ez utóbbit a záró jegyzőkönyvvel 
együtt kell benyújtani.

Mindkét esetben a tulajdonosi jogokat 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) 
Zrt. gyakorolja. Egy bosszantó félreértés 
következtében a közútnál a szolgalmi jogra 
koncentrált, így a megvalósításhoz szüksé-
ges hozzájáruló nyilatkozat bekérése elma-
radt. Korábban ez is egyszerű kérelemre 
történt, azonban néhány hét óta az MNV 
Zrt. ehhez a nyilatkozathoz is a szolgalmi 
jog megadásához előírt eljárást folytatja le. 
Ennek következtében kértük a Közútkezelő 
Kht. vagyonjogi nyilatkozatának módosítá-
sát, az MNV Zrt. megyei irodáján elindítot-
tuk a kérelmezést, befizettünk a szolgalmi 
jog megváltására nttó 461.880.- forintot, és 
készül a vezeték nyomvonalát is ábrázoló 
geodéziai változási vázrajz a földhivatali 
záradékolásra. Igen tartalmasak a csütörtö-
könként a kivitelezők, leendő üzemeltető és 
a beruházó képviselőinek, valamint műsza-
ki ellenőrök részvételével tartott konzultáci-
ók. Ennek köszönhetően majdnem minden 
akadály időben elhárítható, a minőségre 
folyamatosan ügyelni tudunk, és a nagy-
számú közreműködő személy és szervezet 
összehangolt munkát képes végezni.

A Könyvtár bővítésének építési munká-
latai az utolsó simításhoz érkeztek, kérel-
meztük a használatbavételi eljárás megindí-
tását. Hátravan még a belső berendezés, de 
az ünnepélyes avatás várhatóan még idén 
meglesz. Nem lehetünk viszont ennyire 
biztosak az állami támogatás gyors leigény-
lésében annak ellenére sem, hogy itt állami 
tulajdon nem bonyolítja a folyamatot.

Az M44 gyorsforgalmi út nyomvonalá-
val kapcsolatban egyeztetett a helyi vadász-

társasággal, és több érintett gazdálkodó, 
valamint tanyai lakos véleményét is kikérte. 
Általános az értékelés, miszerint továbbra is 
a Lakitelek felől húzódó nyomvonalat (DM 
változat) támogathatjuk fenntartás nélkül. 
Ez lakott területeket alig érint, nem vág el 
megépülésével egyetlen külterületi lakost 
sem a belterület akadálymentes megközelí-
tésének lehetőségétől, a termőföldek műve-
lésében nem okoz hátrányt, helyi természeti 
értékeket nem károsít.

A gazdálkodókkal folytatott egyeztetés 
azt az eredményt hozta, hogy az északi 
EM változat esetében a tiszakécskei úton 
a csomópontot mindenképpen északabbra 
javasoljuk kialakítani. Így megmenthetővé 
válna három lakott tanya. Ezen felül elvárás 
még a Kossuth majortól induló földúton 
egy közúti átjáró, valamint a környék össze-
függő vadászterületére tekintettel a 0239 
hrsz-ú földúton egy ökoátjáró létesítése. A 
képviselő-testület a gyorsforgalmi út közsé-
günk közigazgatási területén húzódó szaka-
szát érintően a környezeti hatástanulmány 
elkészítése, valamint a környezetvédelmi 
engedély megszerzése tekintetében az elő-
terjesztésben foglaltak figyelembevételével 
a nyilatkozatát megtette.

A képviselő-testület megkapta a követ-
kező évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet, mely tartalmazza a Polgármesteri 
Hivatal belső szabályzatainak ellenőrzését, 
az élelmezési tevékenység utóellenőrzé-
sét, valamint a normatívák igényléséhez 
és elszámolásához figyelembe vett mutató-
számok, és az azokat igazoló bizonylatok 
valóságtartalmának ellenőrzését. A belső 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület egy-
hangúlag jóváhagyta.

A polgármester ismertette a Magyarok 
Szövetségének felhívását, melynek lényege, 
hogy a kormány a falvaktól és a kisvárosok-
tól elvont összeggel ne támogassa a főváros 
öncélú beruházásait. A képviselő-testület 
a felhívásban foglaltakkal egyetértett, és 
támogatja annak célkitűzését.

A Sallai utcai telekhatár-rendezéssel kap-
csolatban elkészült a megosztási vázrajz, az 
építésügyi hatósághoz kell eljuttatni. Két 
telket érint a módosítás, és ezzel kiegyene-
sedne a Tóth István és Szente-Varga János 
háza előtti utcafront. A módosítás eredmé-
nyeként csökken az utca területe és növek-
szik az ingatlanok területe. Az erre a célra 
jóváhagyott 100 ezer forintból ténylegesen 
55.000.- Ft + áfa összeg lett elköltve.

Az Ifjúsági lakótelepi járdaépítés terve-
zésén a geodéták dolgoznak, a járda terve 
december 15-re lesz készen. A tervezés költ-
sége 1.915 ezer forint + áfa. 

A Tiszakécskei Egészségügyi Köz-
pont bővítésével kapcsolatban Tiszakécske 
polgármestere azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy tervezik a tisza-
kécskei rendelőintézet fejlesztését pályázat 
útján pszichiátriai ellátással, és a pályázat 
benyújtásának többek között feltétele az 
ellátottak száma is. A pályázat akkor lehet 
sikeres, ha a területi ellátás körében Szent-
király és Lakitelek is hozzájuk tartozna. A 
Tiszakécskéhez tartozást illetően a képvise-
lők véleménye megoszlott, végül 5 szavazat-
tal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a 
kérelmet elfogadták.

A Református Egyházközség már koráb-
ban kérelemmel fordult a képviselő-testü-
lethez a tulajdonát képező - Községháza és 
a Gyógyszertár között lévő - 200 m2 terü-
leten álló épület cseréje iránt. A közmunká-
sok foglalkoztatásával kapcsolatban merült 
fel, hogy ez az épület jó volna valamilyen 
kézműves foglalkoztatásra, vagy műhely-
ként is be lehetne állítani pl. madárodú 
készítésére. Az épületért cserébe az önkor-
mányzat felajánl értékegyenlőség alapján a 
337/3 hrsz-ú, a református parókia mögött 
lévő területből 2000 m2-nyi területet. Dará-
nyi József képviselőtag elmondta, hogy 
a református egyházközség részéről az 
ajánlat elfogadható. A képviselő-testület a 
fentiek szerinti ingatlancseréhez egyhangú-
lag hozzájárult.

„Nem múlnak Ők el, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…“
    Juhász Gyula

 

BÚCSÚZUNK…
HIDASI JÁNOSNÉ  MARIKÁTÓL 

Aki 1986. február 1- 2007. szeptember 30-ig a Szentkirályi 
Napközi Otthonos Óvoda óvó nénije volt. Rá emlékezünk, 
fájó szívvel, könnyeinkkel küszködve. Ez az időszak a 
legfontosabb munkája volt, amit mindig szívvel, lélek-
kel végzett. Munkásságára jellemző: a következetesség és 
fegyelmezett magatartás, a keze alól kikerült óvodásaink is 
ezt bizonyították az iskolapadban. Végtelen ambícióval és 
kitartással végezte munkáját. 

Csodálatos és segítőkész kolléganő volt, akire mindig és 
mindenkor lehetett számítani. A kezdő kollégákat magas 
szintű szakmai tudásával, valamint tapasztalatával segítette. 
Mindig figyelt a rászoruló gyermekekre, szárnya alá vette 
őket, így segített.
Két  éve köszöntünk el Tőle, mikor nyugdíjba vonult. A 
betegség azonban nem adott neki hosszú és boldog nyugdíjas 
éveket…
Példája elkísér bennünket, emlékét és minden szépet, amit 
Tőle kaptunk, szívünkben őrizzük. Hisszük, ha igaz a mon-
dás: "Egy ember addig él, míg emlékeznek rá." 

Szentkirályi  Napközi Otthonos Óvoda dolgozói 

"Nem múlnak Ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…"
    Juhász Gyula
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Rendkívül ellentmondásos szemé-
lyiség volt Ocskay, olyan mint a kor, 
amelyben élt és harcolt. Fiatalságáról 
is keveset lehet pontosan tudni. 1680 
körül született a Nyitra vármegyei 
Ocskón, ahonnan a család neve is 
ered. Köznemesi családból származott. 
A nagyszombati jezsuitáknál tanult, de 
nem igazán neki való volt az a közeg. 
Ezért 15-16 éves korában kilépett az 
iskolából. A rendkívül kalandos éle-
tének erről a korai szakaszáról csak 
szórványos és ellentmondásos adata-
ink vannak. Az egyházi iskola után 
katonai szolgálatba lépett az egyik csá-
szári regimentbe. Ekkor történt, hogy 
valamilyen hiba/ bűn/ elkövetéséért 
levágták egyik fülét. Ezt követően állí-
tólag egyik bajtársát megölte a rend-
kívül heves vérmérsékletű Ocskay. A 
várható súlyos büntetés elől Temes-
várra szökött. A törököknél áttért a 
mohamedán vallásra. Néhány év múl-
va visszatért ezredéhez. Részt vett a 
spanyol örökösödési háború több csa-
tájában, de kicsapongásai miatt ismét 
megszökött. Ezúttal Franciaországba 
menekült, ahol állítólag testőrhadnagy 
lett a királyi testőrségben. 1703 tava-
szán ismét visszatért a császár hűségé-
re. Toborzótiszt lett az egyik császári 
ezredben.

Rákóczi szolgálatában
1703 tavaszán toborzóként Magya-

rországon tartózkodott. Gondolt egy 
merészet, otthagyta a regimentjét. Júni-
us 30-án, a zavadkai táborban Rákóczi-
hoz pártolt. Az első években hűsége-
sen szolgálta a nagyságos fejedelmet. 
Bátorságával és leleményességével 
segítette a szabadságharc katonai sike-
reit. Jelentős katonai feladatokat oldott 
meg, több alkalommal is kitűnt az 
ütközetekben és lovasportyák során. 
Saját lovasezredet toborzott Rákóczi 
megbízása alapján. A fejedelem kine-
vezte ezredeskapitánnyá/ ezredessé/. 
Lovasezredével sorra meghódította 
Lévát, Korponát. Az 1703. októberi 

felvidéki hadjáratban, majd a morva-
országi és ausztriai portyázások alkal-
mával bátorságával és katonai tehet-
ségével is kitűnt. Az 1704. december 
25-én zajló nagyszombati csatában 
magára vonta Rákóczi figyelmét is. A 
jelentős katonai eredményeket felmuta-
tó ezredest a fejedelem 1705. augusz-
tus 15-én előléptette bigadérossá. Ez 
rendfokozat abban az időben a legki-
sebb tábornoki rang volt. Vitéz maga-
tartásáért Rákóczi Ferenc Ocskaynak 
a sztropkói uradalmat adományozta. 
Ocskay több csatában is megsebesült. 
Az a hír járta róla a katonái között, 
hogy nem fogja a golyó. 1706. február 
21-én ismét égette és pusztította Auszt-
riát, ahonnét foglyokkal és jelentős 
zsákmánnyal tért haza. Február 25-én 
Morvában hasonló harcokat vívott az 
ellenséges területen. Ekkor kezdték őt 
a "tűz fejedelmének", illetve "Rákóczi 
villámának" nevezni. Ocskay brigadé-
ros 1707-ben is a Felvidéken és Auszt-
ria felé portyázott seregével. A kapott 
feladatokat igyekezett végrehajtani. 
Egyébként Ocskay nagyon szeretett 
mulatni és iszogatni is. Az ellenségen 
való rajtaütéseket kegyetlenkedések és 
gyújtogatások jellemezték.

Ocskay átpártolt az ellen-
séghez

1708. augusztus 8-án zajlott a 
Rákóczi-szabadságharc egyik sors-
döntő összecsapása, a trencséni csata. 
Sajnos a kuruc csapatok súlyos vere-
séget szenvedtek. Rákóczi fejedelem 
is megsebesült és lebukott a lováról. 
A testőrei menekítették ki a csatatér-
ről. Sokan kiváltak ekkor a szabad-
ságharcból, mások pedig elhagyták 
a kuruc zászlót. Ocskay brigadéros 
pedig 1708. augusztus 28-án átpártolt 
az ellenséghez. Felajánlotta szolgála-
tait a császáriaknak. I. József császár 
elfogadta jelentkezését és kinevezte 
császári ezredessé. Az uralkodó tudta, 
hogy Ocskay kiváló katona s a kapott 
feladatokat mindig jól oldotta meg. 
Az ellenséghez való átpártolásával 

viszont Ocskay brigadéros súlyos haza-
árulást követett el. Ugyanis megszegte 
katonai esküjét, megszegte a fejede-
lemnek tett esküjét! Cserbenhagyta 
a szabadságharc magasztos eszméjét 
és a függetlenségi harc zászlaját. A 
fejedelem Ocskay árulását sohasem 
tudta megbocsátani. Ugyanis Ocskay 
az átpártolás során ezredét is az ellen-
ség táborába vezette! Pereszlénynél 
esküdtek hűséget I. József császárra. 
1708-1709-ben császári ezredesként 
harcolt a magyar testvérei a kurucok 
ellen. Katonáival Liptó és Árva vár-
megyékben pusztított és fosztogatott. 
Ocskay kellemetlen helyzetbe került 
tiszttársaival szemben, akik őt áru-
lásáért nem sokra becsülték. Sokan 
vissza is szöktek Rákóczi táborába. 
1709-ben Bécsbe járt, ahol megfelelő 
pénzt kapott toborzásra. Karácsonykor 
Ocskóra ment. Mind ezt megtudták a 
magyarok is.

Az áruló méltó jutalma

Jávorka Ádám kuruc tiszt elhatá-
rozta, hogy elfogja az áruló főtisz-
tet. Pontos értesülései voltak Ocskay 
hollétéről és tevékenységéről. Ocskay 
a Szilvesztert Verbón töltötte mulato-
zással. 1710. január 1-jén indult visz-
sza Ocskóra. Mindezt pontosan tudta 
Jávorka főhadnagy is. Útközben-vak-
merő portya során elfogta csapatával 
az áruló Ocskayt és Érsekújvárra szál-
lította mint hadifoglyot. Átadta a had-
bíróságnak. A kuruc haditörvényszék 
árulásáért halálra ítélte az áruló briga-
dérost. Először karóba húzásra ítélték. 
Testvére közbenjárására pollossal vág-
ta le az ítéletvégrehajtó bakó az áruló 
fejét Érsekújváron. A kuruc törvényke-
zés bizonyítani akarta ítéletével, hogy 
az ellenséghez való átpártolást minden-
képpen megtorolja. Az áruló elnyerte 
méltó jutalmát. Ocskay kalandos és 
ellentmondásos életét Jókai Mór is fel-
dolgozta a Szeretve mind a vérpadig 
című regényében.

Lovag Kenyeres Dénes

300 éve végezték ki
Ocskay Lászlót „Rákóczi Villámát“

„Kalandos“ előéletű Ocskay
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November 13-án mesemondó  versenyen vehettek részt 
az alsó tagozatosok. A 23 induló  két korcsoportban mérte 
össze tudását. A zsűrinek igen nehéz volt a dolga, hiszen 
igazán színvonalas előadásokat hallgathattak meg. Sok 
ismert mese mellett számos, eddig még nem hallott mese 
hangzott el. Míg a zsűri meghozta a döntését a Csörömpölő 
együttes két tagja szórakoztatta, és hívta táncba a közönsé-
get.  
A zsűri elnöke a Katona József Könyvtár gyermek könyvtá-
rosa, Rendekné Nyúl Marianna volt, aki a két első helyezet-
tet meghívta a könyvtár Meseországába mesélni. 
 
Végeredmény: 
1-2. osztály: 
1. helyezett: Kókai-Szabó István, Az okos pásztorfiú című 
mesével. 
2. helyezett: Hajagos Veronika, A róka meg a macska című 
mesével. 
3. helyezett: Bódog Patrícia, A félig nyúzott bakkecske 
című mesével. 
Különdíjat kapott Pataki Tímea, A szamárrá változott barát 
mesével. 
3-4. osztály: 
1. helyezett: Besenyei Dénes, a Milyen öreg az ördög című 
mesével. 
2. helyezett: Kókai-Szabó Anna, a Csodafurulya című 
mesével. 
3. helyezett: Kokovai Nikolett, A félig nyúzott bakkecske 
című mesével. 
Különdíjat kapott Farkas Norbert Az időjós című mesé-
vel.

Mesemondó verseny 

A Kecskeméti Regionális Képző Központ és a 
Szentkirályi Önkormányzat közös szervezésében került 
sor a parkgondozó tanfolyam lebonyolítására 2009. június 
9. és november 12. között. A tanfolyam 400 órás volt, ami 
120 óra elméleti, és 280 óra irányított gyakorlati tevé-
kenységből állt. A gyakorlati oktatás során a Szent István 

tér Katolikus templom előtti részének felújítására került 
sor, ami a tanfolyam leglátványosabb gyakorlati eredmé-
nye volt. A parkgondozás mellett a 14 résztvevő munka-
vállalói ismereteket, kertészeti alapismereteket, és növény 
ismereteket tanult, amelyekből sikeres OKJ ( Országos 
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés) vizsgát tettek 
november 13-án. A tanfolyam költségeinek térítése MPA-
ból (Munkaerő Piaci Alap) történt, ami az első szakmához 
jutást, illetve az 50 éven felüliek új szakképesítését segíti 
elő. A tanfolyam résztvevői: Fodor Ferencné, Komáromi 
Ferencné, Pekár Éva, Pesti Julianna, Rada Lászlóné, 
Szántó Istvánné, Szél Ilona, Szűcs Istvánné, Kovács 
László, Nyúl István, Rada László, Sípos Sándor, Szabó 
József, és Varga József. A tanfolyamot Kovácsné Lázár 
Ilona vezette. 

A munkákból mindenki aktívan kivette részét, és olyan 
készségek birtokába jutottak, ami segíti jövőbeni tevékeny-
ségüket. Szentkirályon a három nagyfelületű park, és az 
egyéb zöld felületek és közterületek fenntartási, gondozási 
munkái felkészültséget, és szakértelmet igényelnek, így a 
képzett parkgondozók folyamatos munkát találhatnak.

--szerk---

Út a munkához

A győztes mesemondók

A Csörömpölő együttes
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GARABONCIÁS DIÁK
Algák?

Bizony, a fogyasztói világ nyomulása 
nem lazít egy pillanatra sem. Unatkozó és 
kőgazdag svájciak számára egy cég tenge-
ri algákkal kevert sót hozott forgalomba, 
mondván, nem jó ám az eddigi só, mert az 
túl veszélyes és erős. Az algás sót, persze, jó 
borsos áron árusítja, hisz' a mai fogyasztók 
számára főként az árucikk drágasága jelzi 
annak jó vagy kevésbé jó voltát. E szemlélet 
netovábbja az orosz újgazdagoké, akik egy 
kis sutka szerint imígyen társalognak: - Kép-
zeld, vettem egy inget, 50.000 dollárért. - De 
buta vagy, hiszen azt megvehetted volna 
100.000 dollárért is! 

Persze, az algás sót hazánkban is forgal-
mazza a svájci cég itthoni leánycége. Svájci 
árakon. Az alga egyébként igen egyszerű 
tengeri és óceáni telepes növényféle, sok 
található belőle, s mivel nem kell termesz-
teni, hanem a jó Isten adja, többen gondol-
koznak azon, fel lehetne-e használni emberi 
táplálkozásra. A fogyasztói világ valahogy 
nem az elmélyült gondolkodásról híres, így 
azt is feledtetik az algás só vevőivel, hogy 
biz' nem a régi jó sónk veszélyes. Hanem a 
régebbi korokban az emberek "ledolgozták" 
a sóbevitelüket, sokkal több mozgást, fizikai 
tevékenységet végezve, mint a mai kor városi 
vagy városias életvitelében puhuló fogyasz-
tók. Valójában tehát, ha kevesebbet mozgunk, 
elegendő kevesebb sót fogyasztani, vagy több 
fizikai tevékenységet kell végezni. 

Csak hát a mai Gazdaságkor a "keveseb-
bet fogyassz" szemlélettől úgy irtózik, mint 
ördög a tömjénfüsttől. S a fogyasztói világ 
terjed, mint a rákos sejtburjánzás, nincs meg-
állás. Kíváncsiak vagyunk, piacra dobják-e 
az unatkozó, kőgazdag svájciak számára az 
új "energia-, zsír- és cukorszegény" Bibli-
át? Nehogy az eredeti Biblia megfeküdje 
a kényes gyomrukat, túl erős, vagy csípős 
legyen számukra, az algákkal jól kiegyensú-
lyozott kedélyállapotukba valami izgalmat 
hozva. Mert hát a Hegyi beszéd "nem kön-
nyen emészthető", annak betartása még vál-
tozást is hozhat, s hej, a jólétből, a teljes 
komfortból nem könynyű ám engedni! S az 
"új" és "sótalan" Bibliájukban talán Jézussal 
is ezt mondatják: "ti vagytok a föld algái". 
(Máté ev. 5,13)

Mert bizony a piramisjátékszerű, meg 
egyéb fogyasztói-vásárlói továbbeladói lán-
colatok olykor kételkedésmentes hitet köve-

telnek tagjaiktól, hiszen másként nehéz is 
lenne elhinni, hogy egy cég által piacra 
dobott nyolcadik, tizenhetedik, huszonnegye-
dik forradalmian új táplálékkiegészítő nélkül 
hogyan is tudtunk eddig élni? Aztán mire 
a huszonkilencedik termék is a fogyasztó 
konyhájába kerül, létrejön a jó erős függés. 
Függés a Cégtől, a terméktől, a piramisjáték-
ból való kizárástól, a kiközösítéstől. 

Mert az ilyen hálózatok az ember szere-
tetigényével és a szeretettől való félelmével 
manipulálnak. 

A XX. századi nagy tömegkísérletek 
ugyanis megbuktak. Hivatalosan ez még 
nem beismert tény, de egyre inkább érezhető. 
E tömegkísérletek ugyanis a technikai haté-
konyságra épített vallástalan hitetlenséget 
terjesztik, akár vörös színekben, akár fehér 
színekben, mint a mai bankárvadkapitalista 
világ. Az embert pedig mindegyik tömegkí-
sérlet csak a költségtényező szintjére nyomo-
rítja. Költségtényező, aki csak addig hasznos 
ezen világoknak, míg van vásárlóereje. 

Csakhogy az emberek lelkében egy Isten 
alakú űr található. Sokan megpróbálják ezt 
mindenfélével betömködni, vannak akik 
innen-onnan istendarabkákat is szedegetnek, 
s lesznek Közép-Európában buddhisták, meg 
hinduk, s más gyökértelen tanok követői. 

Az ember szeretetre vágyik, arra, hogy 
jónak, kedvesnek, ügyesnek ismerjék el. Mi, 
cikkírók és nyájas olvasók is erre vágyunk. 
Ezt a látásmódot a szeretet adhatja meg. Akit 
szeretnek, azt el is fogadják jónak, értékes-
nek. S a szeretetben meg kell nyílni. Szeretni 
is csak megnyíltan lehet. De olykor a szeretet 
véget ér, vagy nem jó irányba halad. Ez fájda-
lommal, csalódottságérzéssel, szenvedéssel, 
kiszolgáltatottsággal jár. A fájdalmak, az 
élet keresztjei azonban olyanok, mint a kotta 
keresztjei: felemelnek. A mai kor embere 
azonban azt hallja mindenhol: ne szenvedj, 
légy vidám és happy. 

A mai kor embere vágyik a szeretetre, 
szeretne szeretni is, de fél attól, hogy az 
fájdalommal, csalódással végződhet, s már 
nem mer szeretni. Álkapcsolatokba, álval-
lásokba menekül, hipp-hopp vásárlásokban 
keres kielégülést; mindezek garantálják a fáj-
dalommentes, tisztább, szárazabb érzéseket, 
csakúgy, mint a fogyasztói láncolatokban, 
ahol mindig jön az újabb termék, az újabb 
örömforrás. De olyan ez, mint az óriáskígyó 
szorítása: lassanként megfojt. 

Megfojt bennünket a vásárlási kényszer 

is, ha nem vigyázunk. Valójában Karácsony 
már a vásárlás ünnepe; nem a Megváltónk, 
Jézus Krisztus születésének ünnepe a világ-
ban.  Aki egyébként nem mondta azt, hogy 
úgy emlékezzen a világ az ő születésére, 
hogy vásárol teljes erőből. 

Hanem összehozta, egyesítette a világot 
már a születésekor is. Ott volt ama Betlehem-
ben a föld népe, a pásztorok. Ott volt a tudás 
népe, a napkeleti bölcsek személyében. Ott 
voltak a szülei. S később, életében is, "min-
denféle" népséggel szóba állt: egy vámszedő 
házában megengedte, hogy egy parázna nő 
kenettel megkenje a haját. Társalgott a kikö-
zösített samáriai asszonnyal, meggyógyította 
a hazáját megszálló római hadsereg egyik 
tisztjének szolgáját. Hát nem botrányos? 

Hát nem botrányos, hogy ilyeneket 
mond: legyetek boldogok, de azok a boldo-
gok, akiket üldöznek az igazságért? Meg 
akik sírnak. Meg akiket őmiatta üldöznek 
és gyaláznak. És még csak nem is osztoga-
tott vásárlási utalványokat, meg nyeremény-
betétkönyveket. A tanítását hallgatóknak a 
tóparton is csak kenyeret adott meg halat, 
még csak nem is kólát meg hamburgert. Meg 
algás sót. 

Az igazi választás nem az, amikor a 
fogyasztó két mosópor, két fogkrém közül 
választ. Hanem a jó és a rossz, a helyes 
és helytelen közötti választásnak van tét-
je. Mitől is tiltotta el a teremtő Isten az 
első emberpárt a Paradicsomban: a jó és 
a rossz megkülönböztetésének tudását adó 
fától. Mert nem teremtett az ember számára 
rosszat, ezért ott szükségtelen volt ez a képes-
ség. De jött Lucifer, ma is jön, aki annyit 
kérdez: csakugyan azt mondta? Lucifer neve 
görögül diabolosz, azaz szétdobáló. Magyar 
nyelvünk sokszor ellentétekkel fejez ki fon-
tos dolgokat, így a Sátán nem csak szét-dobá-
ló, hanem össze-keverő is. Ma is mindent 
összekever, ezerrel. Az egyént a közösség 
elé helyezi; a boldogulást a boldogság elé 
helyezi; a fogyasztói-vásárlói hálózatokat a 
hit elé helyezi. 

De jó tudni, mindez csak máz. Ha 
mosolygunk, megreped és lehullik. S egyet-
len értékes, pótolhatatlan és kicserélhetet-
len vagyontárgyunk van: az idő. Adjunk 
hát ezen a Karácsonyon időt családunknak, 
szeretteinknek, barátainknak, gyülekezetünk-
nek, lakóhelyünknek. És Krisztusnak.  

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

Megnyitottuk a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783, Kovács Péter 30/349-2944

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

* Techniaki biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás
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Gondolatok az ajándékról
Ajándék! Minden, ami van a Földön, 

minden Isten ajándéka. A szép kék ég, a két 
kezünk, az élet maga, minden-minden.

Olyan jó ezzel a hittel nézni a körülöt-
tünk lévő dolgokat, személyeket, mindent. 
Végül is, lehetne fekete és fehér a világunk, 
mint a régi televíziókban, bár akkoriban 
úgy is megértettük a filmeket. De milyen 
szép, hogy Isten irántunk való túláradó sze-
retetében, megajándékozott a színek vilá-
gával.

És gondoltál az ízekre? Végül is lehetne 
csupán két-háromféle íz - mondhatta volna 
az Isten. Ha elmész valahova látogatóba, 
és ott hatfogásos ebéddel várnak, az egyet 
jelent azzal, hogy fontos vagy nekik, sze-
retnek téged. A mi Urunk Istenünk, hányfé-
le gyümölccsel, zöldséggel, ízzel fogadott 
születésedkor? Túláradó szeretetében elhal-
moz a Teremtőnk ajándékaival, azt akarja, 
hogy jól érezzük magunkat ezen a földön. 
Maga a lét is ajándék szeretetből!

Aztán ott vagy te magad: Csodáld meg 
a kezedet, ahogy fogsz, vagy simogatsz, 
ahogy kenyeret szelsz, írsz, vagy keményen 
dolgozol. Kezed - Isten szép ajándéka. A 
lábad, melyen jársz, szaladsz, futballozol, 
és úszni is tudsz vele, ajándék, ingyen kap-
tad. A szíved! Egyik gyermekemnek szüle-
tési rendellenessége volt az egyik szívbil-
lentyűjével. A sikeres műtét két és félmillió 
forintba került. Az én szívem, mind a négy 
billentyű, szépen csendben dolgozik negy-
venhét éve, csak a négy billentyű tíz millió 
forint. Ajándék, semmit sem adtam érte.

Olyan jó dolog azt tudni, hogy amikor 
még meg sem születtél, akkor Isten kivá-
lasztott egy lányt vagy egy fiút, és elkezdte 

formálni, alakítani, szépíteni, hogy neked 
adja, ajándékba. Igazából Isten teremthette 
volna valamennyiünket ugyanarra a kap-
tafára. Vagy csinálhatott volna 3-4 kapta-
fát: egy szőkét, egy barnát, egy feketét. 
Minek komplikálni? De minden ember 
más. Mindenki a maga módján egyetlen és 
csodaszép. Isten így látta jónak, nagylelkű-
ségében, legyen áldott az Ő jósága. A bőség 
gazdagsága!

Jó dolog ajándékot kapni! Olyan jó 
dolog úgy nézni a másikra, hogy ő számom-
ra Isten ajándéka, áldása, simogatása. Isten 
nagyon szeretne téged boldoggá tenni, és 
ezért megajándékoz a kedveseddel, felesé-
geddel, férjeddel. Isten legcsodálatosabb 
ajándéka az, aki elfogad, értékel, és boldog-
gá tesz.

Persze fontos tudni, hogy nemcsak a 
másik ajándék számomra, hanem én is aján-
dék vagyok számára. Ülj le, és tudatosan 
érezd magad ajándéknak, áldásnak. Isten 
annyira szereti a te kedvesedet, annyira 
akarja az ő boldogságát, hogy megteremtett 
téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, 
értelme a reggeli kelésének, munkájának. 
Ülj le a szobádba, és éld át ezt az érzést. 
Te nem egy sodródó falevél vagy, egy 
értelmetlen seb ezen a földön, hanem áldás 
és ajándék. Gondolkozz el, vajon a léted 
valóban Isten áldása a másik számára? Ez 
a mai napom, ez a mondat, ez a tett - áldás, 
gyógyír a másik sebére? 

Egészen biztos: Isten senkit sem azért 
teremtett, hogy átok legyen, nehézség, 
vagy keserűség ezen a földön. Az Úr azt sze-
retné, hogy mindannyian a magunk módján 
családunk, népünk, nemzetünk, egyházunk 

számára az ő áldása, ajándéka, a szereteté-
nek jelei legyünk.

Legyél azzá, amiért születtél, merd vál-
lalni önmagad, és boldog leszel!

(Részlet Böjte Csaba írásából)

KATOLIKUS ÉLET

Assisi Szent Ferenc:
Tégy engem békéd

eszközévé 
Uram, tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda, 
ahol gyűlölet van, 
hogy megbocsássak, 
ahol bűn van, 
hogy egyesítsek, 
ahol széthúzás van, 
hogy igazságot hozzak, 
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek, 
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda, 
ahol szenvedés van. 
Nem azért, hogy vigasztalódjam, 
hanem, hogy vigasztaljak,
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek,
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek.
Csak ez a fontos, 
mert amikor adunk - kapunk, 
amikor megbocsátunk - bocsánatot nye-
rünk, 
amikor meghalunk - új életre kelünk.

Hírek a Plébánia
életéből:
• Szálást keres a Szentcsalád: December 

15-étől, 23-ig minden este 17 órakor 
Szentcsalád áhítatot tartunk. 

• Ádventi lelkigyakorlat: December 14., 
15. és 16-án lesznek a lelkigyakorlatos 
napok, esténként 18:00-kor Menyhárt 
Sándor pápai káplán, kalocsai érseki 

bírósági helynök vezetésével.
• Karácsony esti műsor: Hagyományos 

karácsony előesti műsorunk december 
24-én, 16 órakor kezdődik. A betlehemi 
láng behozatala után ünnepélyes evangé-
lium-éneklés következik, majd karácso-
nyi műsor dalban és zenében.

Kalendárium:
2009. december 15. - 2010. január 15.
• December 24. Éjféli Szentmise

• December 25.: Urunk Születése, KARÁ-
CSONY

• December 26.: Karácsony 2. napja, Szent 
István első vértanú

• December 27.: Szent János apostol és 
evangélista, Szent Család ünnepe

• December 28.: Aprószentek ünnepe
• December 31. este 16 óra: Hálaadás
• Január 1.: Új Év, Szűz Mária, Isten 

Anyja
• Január 3.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
• Január 10.: Urunk megkeresztelkedése
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REFORMÁTUS ÉLET

A gyerekek nagyon szeretnek csillago-
kat látni, rajzolni, maguk körül tudni… 
Miért teremtette Isten a csillagokat? 
A föld keringhetne egyedül is az üres 
űrben. Ő mégis úgy látta jónak, hogy 
legyenek pici fények körülöttünk, érez-
zük, hogy milyen nagy ez a világ, milyen 
szép, és mi milyen cseppek vagyunk 
benne. Minden leíró szónál többet ér, ha 
valaki felnéz éjjel az égboltra.

A csillag jel. Az evangélium elején 
elvezeti a királyokat Betlehembe, s a 
végén Jézus kezében van a hét csillag. A 
Biblia utolsó szavai közé tartozik, amit 
Jézus mond: "Én vagyok ama fényes haj-
nali csillag." Az a biztos kicsi fényecske, 
amelyik mindig ugyanott van, amelyik 
a legkorábban látható az égen, és sosem 
változtat helyet.

Merünk-e csillagok lenni? Nem neon-
fények, hanem olyan pici világítók, ami-
ket lehet észrevenni, és el is lehet kerül-
ni. Amikor tiszta emberrel találkozom, 
olyannal, aki igyekszik szeretettel élni, s 
látom, hogy ez élteti, mindig arra gondo-
lok, amíg ő így él és világít, addig nincs 
nagy baj. Vannak eltaposhatatlan dolgok. 
Emberek, akik fénylenek. Csillagok.

Pici éjszakai fények, melyek sose 
győzik le a sötétséget. Sőt, csak az éjsza-
kában van értelmük. Csillaglétük e világ-
korszak éjszakájában lesz igazán jelen-
tős.  Fényük felénk sugárzó jeladás. 

Egyik ismerősünk daganatos beteg 
volt. Lakásukhoz közel, gyermekük 
egyik osztálytársát atrocitás érte. Az 
anyuka (aki a beteg volt) nem tudott 
aludni, mert mindig arra gondolt, hogy 
ez az ő gyerekével is megtörténhetett 
volna. És ezekben a napokban kezdett 
romlani az állapota... Van fogalma annak 
a gonosz embernek arról, hogy men-
nyi embert ütött meg azzal a gyerekkel 
együtt? És mi vajon belegondolunk-e, 
hogy tetteinkkel, szavainkkal, idegessé-
günkkel, vagy éppen fényünkkel mit köz-
vetítünk más emberek felé? Fényükkel, 
ha van, mennyi erőt adunk akár ismeret-
len embereknek is?

"Legyetek feddhetetlenek és tiszták, 
Isten szeplőtelen gyermekei, … mint csil-
lagok az égen."

WASS ALBERT:
Karácsonyi versek II.

Részlet

Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke! 
Ezeregy angyal száll vele! 
Jön, emberek, jön, jön az égből 
Isten szekerén a mese!
 
Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 
Belőle az Isten szeme 
tekint a földre lefele. 
Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete. 
Vak gyűlölettől fekete. 
Vak, mint az emberek szeme: 
az égig sem látnak vele. 
Pedig az égből lefele 
porzik már Isten szekere! 

Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele 

és csillagtükröt nyújt felénk, 
mesetükröt, a keze. 

Adventi imádság
Urunk, Istenünk

Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is 
szól: "Készítsétek az Úr útját! Egyenges-
sétek ösvényeit!"- így mondja Ézsaiás 
próféta. "Térjetek meg!" - ezt hirdeti 
Keresztelő János. Add, hogy mostani 
karácsonyi készületünk És életünk nagy 
adventjének minden igaz törekvése
eredményes legyen: mindjobban hozzád 
térjünk, kinyissuk szívünket előtted, és 
egyre nagyobb részt kapjunk életedből. 
Lelked irányítsa napjainkat, mindennap 
hasonlóbban legyünk Krisztushoz, és 
így munkáljuk magunk és a világ meg-
szentelését. Ámen.

Hívogató
Szeretettel hívunk és várunk ünnepi 

alkalmainkra!

December 17. csüt. Házi Istentisztelet 
15 óra
December 20. vasárnap Interaktív Isten-
tisztelet 17 óra - Ifjúsági zenekarunk 
karácsonyi szolgálatával!
December 24. Karácsonyi ünnepség 
gyermekeink szolgálatával 14 óra 
December 25.  10 óra, Karácsony első 
napi ünnepi Istentisztelet úri szent vacso-
ra közösségével 
December 26. 10 óra, Karácsony másod-
napi ünnepi Istentisztelet úri szent vacso-
ra közösségével, legátus szolgálatával
December 27. 10 óra Istentisztelet
December 31. csütörtök, 14 óra óévi 
hálaadó Istentisztelet
2010. Január 1. péntek 10 óra Újévi 
Istentisztelet úrvacsorával

Balázs Hajnalka

"Fényletek, mint a csillagok az égen." Filippi 2,5
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Jótékonyság és jó  szórakozás
A címben szereplő fogalmakat jól összekötöttük november 20-án, a Szentki-

rályi Általános Iskola jótékonysági rendezvényén!
Színes műsorok váltották egymást, és már ezen az estén 120 ezer forint gyűlt 

össze az udvari játékok megvásárlására.
Köszönjük a  támogatást azoknak, akik rendezvényünket jelenlétükkel is 

megtisztelték, és azoknak is,  akik azóta felajánlást tettek iskolánk részére. 

Színpadon a tantestület

Csontos Szigfrid történetét adták elő a 4. osztályosok

Táncházzal az integrációért

A Szentkirályi Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület 

decemberi hírei
Az elmúlt időszakban Egyesüle-

tünk nem igen mozgolódott, azonban 
ez az állapot megváltozik, hiszen a 
Könyvtár átalakítási, illetve bővítési 
munkái befejeződtek, így a könyvek 
méltóbb helyre kerülhetnek a megújult 
Könyvtárban, míg az Egyesület tagjai 
is "viszszaköltözhetnek" a megszokott 
helyükre.

A 2010-es évben a már korábban 
említett általános iskolásokat megcélzó 
programoké lesz -reményeink szerint - 
a főszerep, eddig sajnos nem tudtuk ezt 
a megfelelő módon megszervezni, de 
most újult erővel próbáljuk céljainkat 
megvalósítani.

Hamarosan közeledik a karácsony, 
és ha minden jól alakul, akkor a kará-
csony előtti este jó alakalom lesz arra, 
hogy tagjaink összegyűljenek (úgy, 
ahogy már 3 éve mindig) és a régi 
helyen közös beszélgetéssel elevenít-
sük fel a régi emlékeket és beszéljünk 
az új lehetőségekről.

Szeretnénk a presszó helyiséget és 
a honlapunkat is megújult köntösbe 
bújtatni. Célunk, hogy minél tetszető-
sebb és információdúsabb legyen a ren-
delkezésünkre álló webes felület, ami 
a friss programok mellett a régi prog-
ramokkal, valamint az Egyesülettel 
kapcsolatos információkat tartalmazza 
(www.acsapat.hu/szike). 

A novemberi közgyűlésünkön alap-
vetően a következő évi programterve-
ké valamint adminisztrációs feladatok 
kiosztásáé volt a főszerep. December 
folyamán tartunk még egy rendhagyó 
gyűlést a januári és februári téli időszak 
programterveivel kapcsolatban, szem 
előtt tartva természetesen azt is, hogy 
mire ez a cikk megjelenik, a tagság nagy 
részének megkezdődik a vizsgaidőszak, 
és már nem juthat annyi idő a progra-
mok szervezésére, az "ötletelésre".

Legközelebb már csak januárban 
fogunk jelentkezni, számot vetve az 
eddigi tevékenységünkkel és eredmé-
nyeinkkel, valamint a jövő évre vonat-
kozó programtervekkel. Ezért szeret-
ném e helyütt megragadni az alkalmat, 
hogy az Egyesület nevében kívánjak 
mindenkinek Boldog, Békés Karácso-
nyi Ünnepet és Boldog Új Évet!

Üdvözlettel: Csorba Zoltán

A Szentkirályi Általános Iskola két 
éve dolgozta ki Integrációs Pedagógiai 
Programját.

Ennek lényege, hogy sok új mód-
szerrel és lehetőséggel támogassuk az 
esélyegyenlőséget intézményünkben.

Ezt erősíti és segíti rendezvényünk, 
melyre a szülőket is sok szeretettel 
várjuk! 

Moldovai táncház 2009. decem-
ber 11-én, pénteken 14 órától a műve-
lődési házban.

Zenészek: Keller Dániel - hegedű, 
Mészáros János - dob, Bendzsa Tamás 
- koboz, Táncot tanít: Böde István.

Várunk minden gyermeket és az 
érdeklődő szülőket!
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Nitrát adatszolgáltatás
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren-

delet a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védel-
méhez szükséges cselekvési program 
részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rend-
jéről szól.

A nitrát érzékeny területek MePAR 
blokkok szerint vannak lehatárolva, s 
a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tar-
talmazza.

Nitrát érzékenynek minősülnek 
továbbá az Állategészségügyi Szabály-
zat szerinti nagy létszámú állattartó 
telepek - beleértve az IPPC köteles 
sertés- és baromfitelepeket is, s azok 
trágyatárolóinak területe, amelyen az 
elhelyezhető állatok száma állatfajon-
ként legalább
- harminc ló, vagy
- ötven szarvasmarha, vagy
- kétszáz juh, kecske vagy
- száz sertés, vagy
- kettőezer broiler baromfi, vagy
- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, 
vízi szárnyasok, pulyka stb.) vagy
- ötven strucc, vagy
- ötven anyanyúl és szaporulata. 
A nitrát érzékeny területek további 
eseti előfordulását a 27/2006. (II. 7.) 
Kormányrendelet tartalmazza.

Az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
vezetéséről szóló jogszabályi részek 
nemcsak a nitrát érzékeny területen 
mezőgazdasági tevékenységet folyta-
tókra, hanem a nem nitrát érzékeny 
területen a magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó mértékben állat-
tartást végző természetes és jogi sze-
mélyekre, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságok-
ra is vonatkoznak. 

Háztartási igényt meg nem hala-
dó mértéknek minősül az állattartás, 
ha baromfi esetében 3 számosállatot, 
vegyes állattartás esetében 5 számos-
állatot nem haladja meg az állatállo-
mány nagysága. Ez pl. sertés esetében 
16,67 db állatot, juh-kecske esetében 
33,3 db állatot, míg tojótyúknál 214 
db-t jelent.  

A nitrát érzékeny területen mező-
gazdasági tevékenységet folytatónak 
és az állattartással foglalkozónak a 
gazdálkodási évre vonatkozóan (szep-
tember 1. és azt követő év augusztus 

31. között) az adatszolgáltatást meg-
alapozó folyamatos nyilvántartást kell 
vezetnie a külön jogszabály szerinti 
Gazdálkodási Napló tápanyag gazdál-
kodásra, trágyázásra, parcella műve-
lési adatokra, valamint állattartásra 
vonatkozó lapjain vagy ennek megfe-
lelő adattartalommal.

A nitrát érzékeny területen mező-
gazdasági tevékenységet folytató és az 
állattartással foglalkozó a jogszabály 
6. számú melléklete szerinti adatlapon 
köteles adatot szolgáltatni a gazdál-
kodási évet követő december 31-ig a 
mezőgazdasági tevékenység helye sze-
rint illetékes talajvédelmi hatóságnak.  

A nitrát érzékeny területen mező-
gazdasági tevékenységet folytatónak 
és az állattartással foglalkozónak a 
nyilvántartást és a beküldött adatlap 
másolatát, valamint a talajvédelmi ter-
veket 5 évig meg kell őriznie.

2008. szeptember 1. és 2009. 
augusztus 31. közötti időszakra az 
adatszolgáltatást 2009. december 31-
ig kell teljesíteni a mezőgazdasági 
tevékenység helye szerint illetékes 
talajvédelmi hatóságnak. 

Az adatszolgáltatás környezetvé-
delmi vonatkozásai miatt az adatlap 
hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre 
kell, hogy kerüljenek a gazdálkodóra 
- különös tekintettel az állattartókra, 
s az egyébként valamely veszélyes 
anyagot telephelyükön tároló gazdál-
kodókra -, gazdaságra vonatkozó kör-
nyezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ 
azonosító) is. 

A 219/2004. (VII.21.) kormány-
rendelet minden pontszerű szennyező 
forrást eredményező tevékenységre 
vonatkozóan (pl. tárolás, lerakással, 
bevezetéssel kapcsolatos megsemmi-
sítés) a Felszín alatti víz és földtani 
közeg információs rendszer (FAVI) 
adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 
10.) KvVM rendelet szerinti FAVI 
adatszolgáltatást, esetileg környezetvé-
delmi engedély meglétét írja elő.  

Engedélyköteles tevékenységek a 
rendelet mellékletében felsorolt koc-
kázatos anyagokat tartalmazó szeny-
nyező anyagok tárolása (pl. trágya, 
üzemanyag, műtrágya), elhelyezése 
(ez nem a trágyázás!), esetleg a föld-
tani közeg közvetlen terhelése. Nem 
tartozik ezen jogszabály hatálya alá a 

diffúz terhelés, azaz a szervestrágyá-
zás, műtrágyázás, engedéllyel végzett 
hígtrágyázás, azaz anyagok felhasz-
nálás céljából történő hasznosítása, 
valamint a háztartás igényeit meg nem 
haladó tevékenység sem.

Fentiek szerint tehát a KÜJ, illetve 
KTJ lapot beküldő gazdálkodóknak a 
fenti jogszabályok szerint be kellett 
küldeniük a FAVI "Alap-bejelentőlap 
a felszín alatti víz és a földtani közeg 
veszélyeztetéséről, terheléséről" meg-
nevezésű bejelentőlapot. Amennyiben 
ezt elmulasztották, környezetvédelmi 
felügyelőség hiánypótlásra vonatko-
zó levelét a nyomtatványokkal együtt 
hamarosan megkapják. A bejelentés 
elmulasztása jelentősebb összegű  bír-
ságot vonhat maga után.  

A nyomtatványok a www.kvvm.
hu oldalon a Letölthető anyagok - 
Nyomtatványok - Vízminőség-védel-
mi és vízkészlet járulékkal kapcsola-
tos adatlapok - FAVI Engedélyköteles 
tevékenységi alrendszer (FAVI-ENG) 
adatszolgáltatásai pontok alatt elérhe-
tők, valamint a kamarai tanácsadóknál 
kinyomtathatóak.
Összeállította: Mák Sándorné - ÚMVP 
tanácsadó

Csillagász szakkör
Szentkirályon 

Csillagász szakkör Szentkirályon, 
a Művelődési 
házban.
Szemlé le tes 
előadásokkal 
és távcsöves 
bemutatóval 
szeretnénk a 
csillagászat alapjait megismertetni 
minden érdeklődővel.

Decemberi időpontjaink: 11-én, 
pénteken, este 6 órától. 
Témáink: 
- Fogyatkozások, csillagfedések
- Bolygók

Várunk minden „leendő csilla-
gászt“: 

Vecsei Ferenc és Szakáll Norbert
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Könyvtár december 7-től 18-ig zárva lesz.
Az új könyvtár átadására november 18-án 16 órától kerül sor.

Mindenkit szeretettel várunk az ünnepségre.

Hihetetlenül szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy élelmezésvezetőnk férfi 
létére nemcsak a számok sokaságához 
és a főzéshez ért, hanem még néptáncos 
múlttal is rendelkezik. Ez utóbbi tudását 
kamatoztattuk november 06-án, amikor 
népviseletbe öltözve parádés néptánc 
bemutatót tartott a gyermekeknek. A 
bemutató után táncház következett, 
amelyben a gyermekek csoportonként 

vettek részt, a fiúk kalapban, a lányok 
szoknyában rophatták a néptáncot. Aki-
nek volt még kedve és ereje, "repetáz-
hatott" is. Nagyon jó hangulatban telt 
el ez a délelőtt és a gyermekek ezzel is 
közelebb kerültek egy kicsit a néphagyo-
mányokhoz. Köszönjük szépen Miki 
bácsi!

Óvó nénik

Táncház az óvodában GYEREKSZÁJ
Kedves emlékként kíséri életünket 
a körülöttünk cseperedő apró gyere-
kek, vagy saját gyermekeink felnőtt 
logikát nem követő gondolat-társítá-
sai, beszólásai. Íme egy kis csokor:

Párbeszéd
A táncpróbára Anikó a nyúlánk ifjú 
hölgy kicsit korán érkezett. A kerti 
padon várt a kezdésig. Dávid a pöttöm 
emberpalánta a könyvtárból jött kife-
lé, és üdvözlés után szokásos ismer-
kedést kezdeményezett Anikóval. 
Hányadik osztályba jársz? Kérdezte. 
Elsőbe válaszolta Anikó. Dávid gon-
dolkodóba esett: Én is elsős vagyok, 
és te mégis sokkal magasabb vagy. 
Gimnáziumba jársz?
Nem! Főiskolás vagyok! Válaszolta 
Anikó. Dávid néhány tétova lépés 
után visszafordult és kijelentette: 
Téged ezután felnőttnek tekintelek.

-------------

A macskakakas
Dominika az első osztályos városi 
kislány a háziállatokkal ismerkedett. 
Miért hívják a kukorékoló baromfit 
kakasnak, vagy egyik kacsa miért 
hápog a másik miért nem, pedig 
ugyanúgy néz ki. Természetesen 
emberi hasonlattal el kellett magya-
rázni, hogy az egyik fiú, /kakas, és 
gácsér/ a másik pedig lány. 
És akkor hogy hívhatják a macska 
fiút? Rövid gondolkodás után Domi-
nika rávágta: Hát macskakakas.

-----------------------

Egy rövidke környezetismereti beszél-
getésen falunkbeli gyerekek körében 
elhangzott a kérdés: Mi a kappan? 
A vegyes korú gyerekek bizony gon-
dolkodóba estek. Péternek valami 
kapizsgált a baromfiak körül, és ki 
is mondta gondolatát: Töketlen tyúk! 
Tulajdonképpen igaza volt.

V. F.
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Akikre büszkék lehetünk Hegyek, völgyek, csillagok közt

Kistérségi matematika versenyen vettek részt tanulóink 
Ballószögön. Évfolyamonként egy-egy versenyző képviselte 
iskolánkat. Büszkék lehetünk rájuk, mert mindenki eredmé-
nyesen szerepelt.
Molnár Benedek 6.o. 1. helyezés
Pekár Erika 8.o.   3. helyezés
Kokovai Mónika 7.o. 4. helyezés
Molnár Zoltán  5.o. 5. helyezés

Ezúton is gratulálunk nekik, és felkészítő tanáruknak 
Gyimesi Rékának!

November 26-án a Magyar Köztársaság Külügyminiszté-
riumának pályázata keretében a Hegyek, völgyek, csillagok 
közt c. mesejátszó délelőttre került sor a könyvtárban. A prog-
ram gazdája és lebonyolítója a Katona József Könyvtár volt.

A mesejátszó az Európai Unió sokszínű kultúrájának 
bemutatására született kezdeményezés. A foglalkozás néhány 
információs játékkal -  azaz három próbával - kezdődött, majd 
megérkezett a Vándormuzsikus, Gulyás László. Ezzel kezde-
tét vette a mesejátszó, s a gyerekek pillanatok alatt az európai 
népmesék főszereplőivé váltak. 
A negyedik, ötödik osztályosok nagyon élvezték, hogy ők is 
belebújhattak egy-egy szereplő bőrébe. A délelőtt hangulatát 
jól tükrözik az akkor készült képek is. 

Szóvá kell tenni!
Nincs olyan év, hogy ne kapnánk olyan kérést: tegyük szó-

vá az alábbi "hétköznapi" dolgot. A földutakon közlekedők 
gyakran tapasztalják, hogy a földet művelő erőgépvezetők for-
gószántás, vagy egyéb tisztességes munka elvégzése helyett a 
földutakat veszik igénybe, adott esetben éppen néhány napja 
felújított részeken. 

Tisztelt gépvezetők! Ne tegyék ezt! Ne okozzanak ember-
társaiknak szándékosan bosszúságot! Nincs értelme nevek 
felsorolásának, ezzel senkit megbélyegezni nem akarunk. 
Lehetetlenség azonban akár a közösség, akár más magánsze-
mélyek munkáját, pénzét, autóját, fáradságát, idős kerékpáros-
ok gyötrelmeit ennyire semmibe véve átgázolni másokon.

-szerk -

"Most, hogy a hegytetőn vissza-vissza nézünk,
 Ősznek illatával telik meg a szívünk,
 S ha szédülsz a magasban, hidd el, nem kell félned,
 Két megfáradt karom most is óvja lépted.“

50 éve együtt
….ritka kedves ajándéka az embersorsnak, az élet egyik  
nagy áldása. 1959. november 12-én megkötött házassá-
guk, az azóta eltelt fél évszázad közös életük dicséretét 
zengi" kezdte ünnepi köszöntő beszédét Kara Lajosné 
anyakönyvvezető azon a meghitt bensőséges szép csalá-
di ünnepen, melyen Kókai-Szabó Feri bácsit és feleségét 
Marika nénit köszöntötte szerető rokonsága 2009. novem-
ber 14-én este.
Az ünnepség a Római Katolikus Templomban du. 5 
órakor vette kezdetét, ahol Puskás Mihály Plébános Úr 
szeretetteljes szavaival köszönet és hála, imádság és 
áldás hangzott el az együtt töltött évtizedekért. A vissza-
emlékezés az ünnepeltek otthonába folytatódott, ahol a 
meghatottság és az öröm lélekemelő érzése felejthetetlen 
pillanatokat varázsolt valamennyi jelenlévő szívébe. 
Kívánjuk, hogy hasonló szép ünneplésben legyen része 
minden kedves olvasónknak.

A szerkesztőség nevében kívánunk mi is erőt, egészséget, 
sok boldogságot Feri Bácsiéknak és minden 50. évfordu-
lós házaspárnak.
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Így működik a szennyvíztelep

Elöljáróban meg kell említeni, hogy e rövidke ismertető csak 
részletekben tartalmazza a "tisztítás-technológiai" leírásokat. A 
teljes dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. 

Tisztító telepünk községünktől északi irányba helyezkedik 
el. Az épület igen impozáns, félig földbe süllyesztett. A tisztító 
rendszer elhelyezését-építését egy sor, törvényben és kormányren-
deletben szabályozott engedélyeztetési eljárás előzte meg.

A "vízjogi engedélyeztetés" során a felszíni vizek védelméről 
szóló, és a felszín alatti vizek védelméről szóló Kormányrende-
letben foglaltakat is alkalmazni kellett. Természetesen a környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség határozza 
meg, hogy tisztított szennyvizünk felszíni időszakos vízfolyásba, 
a Peitsik csatornába kerülhessen. A tisztító telep automatikusan 
működik, csak rendszeres felügyeletet igényel. A telep napi 177,5 
köbméter kommunális szennyvíz kezelésére lett "méretezve" mely-
nek nagy része közüzemi vezetéken érkezik szivattyú által továb-
bítottan, a községi gravitációs gyűjtő (átemelő) aknából. A telep 
szippantó kocsival szállított szennyvíz fogadására is alkalmas, ezt 
azonban csak végszüksége esetére hagyjuk. Az érkezett kommu-

nális szennyvíz először 5 mm-es furatú prészónán megy keresz-
tül, és az itt keletkezett napi 15-25 liter rácsszemét klórmeszes fer-
tőtlenítés után a Kecskeméti szeméttelepen kerül elhelyezésre. A 
megszűrt szennyvíz biológiai tisztítása két "hatalmas" egyenként 
147 köbméteres nyílt felületű medencében megy végbe. Feltétlen 
meg kell említeni, hogy a próbaüzemelés kezdetén "eleven" isza-
pot hoznak más, már üzemszerűen működő telepről. Ez az iszap 
tartalmazza azokat a mikroorganizmusokat, melyek elősegítik, 
illetve végzik a vízben lévő szennyező anyagok lebomlását, a 
biológiai oxidálást. Folyamatos keverés mellett finombuborékos 
levegőztetés történik, melynek során a szervesanyag lebontás, a 
nitrát és foszfor vegyületek lebomlása, átalakulása ártalmatlan 
vegyületekké, felgyorsul, illetve végbemegy. A medencék aljára 
ülepedő iszapot csőrendszerrel továbbítják egy sűrítő medencébe, 
ahol folyamatos keveréssel sűrítésre kerül. Innét egy speciális szi-
vattyú az iszap-víztelenítőbe "nyomja", ahol egy szalagszűrő rend-
szeren megy keresztül. Az iszapkezelés zárt rendszerben történik. 
A keletkezett kellemetlen bűzös szaganyagokat egy aktív géles 
elszívó szagtalanító berendezés mentesíti, köti meg.  Az iszap 
végtermék, ami naponta átlagosan 400 liter, tároló konténerekben 
a BÁCSVÍZ RT komposztáló telepére kerül. A nagy medencék-
ből a "káros" anyagoktól megtisztult víz a fertőtlenítő medencébe 
jut, itt a fertőtlenítés hypo hozzáadásával történik, majd innét a 
Peitsik csatornába lesz továbbítva. A telepnek a környezet és ter-
mészetvédelmi szabályokon túl biztonságtechnikai és zajvédelmi 
szabályoknak is meg kell felelni. A gépház zajszintje 65 decibel 
körüli. Természetesen az épületben korszerű szociális helyiség is 
található, ennek vízellátását a községi vízvezeték-rendszer adja. 
A kezelői létszám egy fő, nem állandó jelenléttel. A telep energia-
igénye 15 kW, mely adott esetben áramfejlesztővel is pótolható. 
A telep néhány órás áramkimaradást gond nélkül elbír. 

Az összeállításhoz a "BENKÓ" Mérnöki Szolgáltató Bt. enge-
délyezési terve került felhasználásra. 

    Vecsei F.

„Én is Európa polgára vagyok“
November 20-án a Magyar Köztársa-
ság Külügyminisztériumának pályázata 
keretében Én is Európa polgára vagyok 
címmel játékos uniós vetélkedő volt a 
könyvtárban. A tanulók 3 fős csapatok-
ban indultak a versenyen. A csapatok-
nak előzetesen tájékozódniuk kellett 
az Európai Unióról, jelképeiről; euró-
pai országok fővárosairól, zászlóiról; 
folyókról, hegységekről. Az 5 csapat 
jól felkészülten érkezett a megméret-
tetésre, és végig komolyan, de jó han-

gulatban készítették el a feladatokat. 
Hiányos mondatokat kellet kiegészíte-
niük az európai Unióval kapcsolatban, 
megkeresni az egyes országok zászlóit 
és fővárosait, illetve vaktérképen beje-
lölni néhány nagyobb folyó, hegység, 
vagy tenger nevét. Előzetes feladatuk 
között szerepelt az alábbi oldal megte-
kintése, melyről sok hasznos és érde-
kes információt tudhattak meg :
http://europa.eu/europago/explore/
chapters.jsp. Ez alapján az interne-
tes Honfoglaló játékhoz hasonlóan 4 
válaszból kellett a helyeset kiválasz-
taniuk, illetve különböző adatokra, 
évszámokra kellett tippelniük. Ez a 
rész tetszett a legjobban a csapatoknak. 
Díjakat az Europe Direct Bács-Kis-
kun Megyei Európai Információs Pont 
biztosította, igazán bőkezűen. A díjak 
között volt értékes könyv, esernyő, 
hátizsák, bögre, sapka, toll és számta-

lan kisebb tárgy. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik ezeket. 
A verseny végeredménye: 
1. helyezett: Kokovai Mónika, Tasi 
Rebeka, Nyúl László
2. helyezett: Oláh Rita, Vörös Erzsé-
bet, Bagi Adrián
3. helyezett: Dudás Erzsébet, Oláh Sza-
bina, Rohács Anna
4. helyezett: Bimbó Andrea, Kiss Emí-
lia, Nagy Gabriella illetve Bimbó János, 
Kalányos Levente, Szabó Martin
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Tejszínes zöldséges pulykaleves vajas galuskával
Hozzávalók: 40 dkg pulykafelsőcombfilé, 1 vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 3 dkg vaj, 1 babérlevél, 1 csapott kiskanál 
só, fél mokkáskanál őrölt fekete bors, 2-3 sárgarépa, 30 dkg csiperkegomba, 30 dkg fagyasztott zöldborsó, 2 dl főzőtej-
szín, 1 evőkanál finomliszt, fél citrom leve, 1 evőkanál mustár, 1 kiskanálnyi fölaprított friss vagy fele annyi szárított 
tárkonylevél, a vajas galuskához: 6 dkg vaj, 2 tojás, 10 dkg finomliszt, csipetnyi só.

A pulykacombot egycentis kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk, és egy lábasban, az olaj és a 
vaj keverékében, közepes lángon, kevergetve kb. 2 perc alatt megfonnyasztjuk. A húst rádobjuk, kevergetve kb. 3 perc 
alatt fehéredésig sütjük. A babérlevelet hozzáadjuk, megsózzuk, megborsozzuk. Egy kevés vizet öntünk alá és lefödve 
kb. 30 percig pároljuk. Ezalatt a répát meg a gombát megtisztítjuk, az előbbit egycentis kockákra, az utóbbit szeletek-
re vágjuk. Mindkettőt a félig puha pulykához adjuk, 4-5 percig pároljuk, majd 1,5 liter vízzel fölöntjük. Nagy lángon 
fölforraljunk, 5 percig kis lángon főzzük, majd a zöldborsóval gazdagítjuk. A tejszínt a liszttel, a citrom levével meg a 
mustárral jól összekeverjük, a levest ezzel sűrítjük. 2 percnyi főzés után a finomra vágott tárkonnyal fűszerezzük. Ha 
kell, utána sózzuk, borsozzuk. 
Közben a galuskához a puha (szobahőmérsékletű) vajat jól kikeverjük, majd a tojásokat egyenként hozzáadva tovább 
habosítjuk. A lisztet beledolgozzuk, csipetnyit megsózzuk, és a hagyományos galuskához hasonlóan, de fele olyan nagy-
ságban - a legjobb mokkáskanállal - a forró levesbe szaggatjuk. Épp csak 1-2 percig forraljuk, és máris tálalható.  A 
levest az ünnepi vacsora előtt elkészíthetjük, de a vajas galuskát frissen főzzük bele. 

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: életének 62 évében Hidasi Jánosné

NOVEMBER IDŐJÁRÁSA
Aki gondolta volna, hogy a száraz nyár, és az ősz-kezde-

ti rendkívüli szárazság után a "természet" egyensúlyba tudja 
magát hozni. Itt természetesen a csapadék hiányra, valamint 
az őszi vetésű növények fejlődésére kell gondolni. A hónap 
első napján érkezett komolyabb hideg alig egy-két napig 
tartott, majd esős időszak következett, és közben időjárási 
frontok váltogatták egymást. A hidegfrontok nem is annyira 
hideget, mint inkább esőt hoztak. Ritkán fordul elő, hogy 
novemberben békabrekegést lehet hallani, már pedig 9-én 
így volt. Igaz, hogy a hőmérők 12-14 C fokot mutattak. 
Ezen a napon a hangyák ismét "rajzottak". A kiemelkedő 
helyek, tornyok, fák csúcsai füstölni látszottak. November 
az év legködösebb hónapja, tartja a megfigyelés, azonban 
mostanság csak térségünkben két napig, 20-a körül vendé-
geskedett a kellemetlen szürkeség. Csődöt mondott a népi 
megfigyelés, a jóslás. A vándormadarak idő előtti elköltözé-
se korai kemény telet sejtetett. Nem jött be! Szerencsére. 
Úgy látszik, hogy a rendkívüli szárazság miatt egyszerűen 
elfogyott a gólyák és a fecskék tápláléka. Ezek a madarak 
elsősorban nem a hideg elől, hanem a téli táplálékhiány 
miatt költöznek melegebb vidékre. Sajnos az idei szárazság 
a környékbeli vadakat is igen súlyosan érintette. Az apróva-
dak közül a fogoly évtizedek alatt fokozatosan szinte telje-
sen eltűnt. Az idén viszont drasztikusan lecsökkent a fácán 
és a mezei nyúl állomány, szinte csak az írmagja maradt. A 
fenti változások figyelmeztető jelek, hogy valami nagyon, 
de nagyon nincs rendben. Persze a kérdés megoldása még 
várat magára. Minden esetre a jövőben sokkal többet kell 
foglalkozni és tenni környezetünk, élőhelyünk megóvása 
érdekében. Csapadék viszonyok: 4-én 9,6 mm, 

5-én 1,6 mm, 6-án 4,6 mm, 7-én 2,8 mm, 8-án 16,8 mm, 
9-én 1,6 mm, 10-én 34,6 mm, 11-én 13,2 mm, 18-án 1,5 
mm, 27-én 3,6 mm, 28-án 11,2 mm. Összesen: 101,1 mm. 
A sokévi átlag: 52 mm. Vecsei.
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HIRDETÉSEK

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával 

kapcsolatos tanácsadás, teljes körű APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Őstermelők, 
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.

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

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36

Vargáné Farkasházi Orsolya,
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Meghívó 
 

A Szentkirályi Általános Iskola Szülői
Munkaközössége 2010. január 16-án, 

19 órától tartja a

PÓTSZIVESZTERI BÁL-at, 
melyre szeretettel várunk mindenkit. 

Eladó 4 ha jó minőségű föld. Érdeklődni: 06 30 601 7691 tele-
fonszámon. 

Édes őrölt fűszerpaprika eladó: Ár 2000 Ft/kg. Érdeklődni: 
30/562-52-67

Tanya Eladó! A volt (Kuti-tanya) a Jászúti iskolával szemben 
0,5 Ha. Telekkel, (összkomfortos) 110 négyzetméter lakótérrel, 
4 szoba, fürdőszoba és galéria eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érdek-
lődni: 06/20-560-80-39

Karácsonyi Ruha Börze!
2009. december 14-én 8 órától 11 óráig

a Művelődési Házban ingyenesen
ruha börzét tartunk.

Ha jó állapotú ruhája van és már nincs
szüksége rá, akkor hozza el és választhat

helyette másikat.
Szívesen várunk megunt jó állapotú

játékokat, férfi, női és gyermekruhákat.

Mindez teljesen ingyenes!

    Szervezők:
Polgármesteri Hivatal

Gyermekjóléti szolgálat
Védőnő


