
Az elmúlt év vége is a Karácsony örömé-
ben és békéjében telhetett. Kellett, hogy min-
den szentkirályi család a tagjait szeretetben 
erősítse; kellett, hogy minden szentkirályi a 
maga családjának közösségét szeretetben erő-
sítse. Kellett, hogy ezekben a napokban merít-
sünk a hozzánk forduló Jóság tengeréből, hogy 
belémerítkezzünk annak végtelenségébe.
Ma már az új év hétköznapjait éljük, és már-
is nagy szükségünk van a karácsonyi bejgli 
ízének felidézésére. Hátha az emlékkel a lel-
künk is felvidul.
A szokásosnál kicsit nehezebb most lelkesítő 
újév-köszöntőt mondanom. Megregulázva 
érzem magunkat. Nem béklyó ez, de még 
nem vagyok tisztában a faluközösségünket 
a jövőben korlátozó és biztonságban is tartó 
keretekkel, nem világos előttem a tengernyi 
új szabálynak a nemzet közösségére a telepü-
lésközösségeken keresztül irányuló jobbító, 
erősítő hatása. A kérdések kérdése: az út rö-
videbbé, beláthatóbbá, megtétele sürgetőbbé 
válik-e lélektől lélekig, magyartól magyarig 
az új játékszabályok által inkább, mint annak 
előtte?
Kérdésemre a választ az Idő adja meg. Az 
Idő, amelyben a magunk élet-napját nemze-
tünk történelmének évezredébe éljük bele. 
Ez a most élt nemzet-történet is fölöttébb 
viharosnak tűnik. Más nemzetek mintha a 
világban támadt lökdösődés és általános zűr-
zavar okozóját látnák bennünk. A nyugalom 
helyreállítása pedig megköveteli a bajkeverő 

rendre utasítását. A rend akarása és a távlatos 
jövő célba vétele tőlünk aligha vitatható el. 
Még arra is tudunk egyértelmű és igazolható 
választ adni, hogy ezt az utat a magunk erejé-
ből, és nem potyautasként kívánjuk megtenni. 
Az is igaz, hogy elég teher a saját cókmókun-
kat cipelnünk. Másokat a bajból kisegíteni 
készek vagyunk, a gazdag kereskedő málhás 
szamarának szerepét azonban nem vállaljuk.
A fenti élethelyzetben követendő rendezőelv 
nemzetünk, falunk, családunk és önmagunk 
viszonylatában is érvényes. Nem más ez, 
mint szabad emberek és azok közösségeinek 
önrendelkezése, önkormányzása. 
Talál-e szemünkbe utat annak a szelíd távol 
csillagnak a fénye? (ami a napkeleti bölcse-
ket vezette) 
Készek vagyunk-e megkapaszkodni utolsó 
reménységként abban a szalmaszálban? (ami 
a betlehemi jászolból való) 
Ugye nekünk, itt Szentkirályon „csak” uta-
kat kell építenünk lélektől lélekig? (és nem 
hidakat)
Mostanában hallottam egy kollégámtól, hogy 
a falujának iskolája fölött megfogalmazott 
aggódását a városi polgármester azzal ütötte 
el, hogy most nem olyan időket élünk, ahol 
helye volna hasonló érzelgősségnek. Már pe-
dig ezekben a viharos időkben a szívek leg-
mélyén dől el közösségek és egyének sorsa.
Az elmúlt évben sokat beszélgettünk a nem-
zeti együttműködés szentkirályi vetületeiről. 
A beszélgetés-sorozat folytatódik. Őszintén, 

egymás közt, de a lehetséges, mert szüksé-
ges(!) következményeket, változásokat is 
feltárva, kitárgyalva. Utat építve lélektől lé-
lekig, magyartól a magyarig. 
Minden vihar véget ér egyszer. Cikázó villá-
mok közepette, égiháborúban épeszű ember 
nem rohangál, nem ordibál, hanem meghúzza 
magát, és a tőle telő (elvárható!) mértékben 
és módon őrzi a saját és közössége épségét-
javait. Erre a megfontoltságra azért van szük-
sége, mert a vihar elvonulta után a pusztítás 
nyomait neki kell eltakarítania. Ehhez pedig 
valamennyiünkre szüksége lesz a Hazánknak 
(feltételezve, hogy nekünk szükségünk van 
a Hazánkra). Én erre az értékmentésre és 
újjáépítésre készülök, mert nincs kétségem 
abban, hogy meglátjuk a szivárványt. Ennek 
lelkesítő élményét sóvárogva pedig még egy 
nagyobb vihar is kibírható. Ne félj, Szentki-
rály!

Szabó Gellért

Ez alkalomból köszöntőm mottójaként Tóth Ár-
pád: Lélektől lélekig című versét választottam.

Állok az ablak mellett éjszaka, 
S a mérhetetlen messzeségen át 
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd 
Távol csillag remegő sugarát. 

Billió mérföldekről jött e fény, 
Jött a jeges, fekete és kopár 
Terek sötétjén lankadatlanul, 
S ki tudja, mennyi ezredéve már. 

Egy égi üzenet, mely végre most 
Hozzám talált, s szememben célhoz ért, 
S boldogan hal meg, amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsófödelét.

Tanultam én, hogy általszűrve a 

Tudósok finom kristályműszerén, 
Bús földünkkel s bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény.

Magamba zárom, véremmé iszom, 
És csöndben és tűnődve figyelem, 
Mily ős bút zokog a vérnek a fény, 
Földnek az ég, elemnek az elem? 

Tán fáj a csillagoknak a magány, 
A térbe szétszórt milljom árvaság? 
S hogy össze nem találunk már soha 
A jégen, éjen s messziségen át? 

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, 
Mint egymástól itt a földi szívek! 
A Szíriusz van tőlem távolabb 
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! 
Ó, jaj, az út lélektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát, 
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!
(1923)
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A képviselő-testület december 20-án 
tartotta évzáró ülését. A napirendek között 
szerepelt az óvodai dajkalétszám emelé-
se, helyi adókról szóló rendelet módosí-
tása, lakáscélú helyi támogatásról szóló 
rendelet újraalkotása, LEADER Helyi 
Akciócsoport működésének támogatása, 
településfejlesztő ez évi tevékenységé-
ről tájékoztató, gázcsere-telep bódéjának 
eladása, szoboradomány, és az önkor-
mányzat anyagi helyzetéről tájékoztatás. 
Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.

Az ülés megnyitása után az óvodai 
dajkalétszám emelésére vonatkozó kére-
lem elbírálására került sor. A polgármester 
hozzászólásában bizonytalanságának adott 
hangot a létszám emelésével kapcsolat-
ban. Érveket és ellenérveket hozott fel, 
melyekre nem igazán van válasz, mivel 
egyrészt a jövő évi költségvetési törvény 
nem ismert, másrészt szeptember 1-től lép 
hatályba a köznevelési törvény, és hogy 
az állami feladat-finanszírozás mit jelent 
– plusz létszámot finanszíroz-e, vagy nem 
– azt nem lehet tudni. Ha esetleg valaki 
hosszabb időre kiesik a munkából, az 
helyettesítéssel megoldható. A hozzászóló 
képviselőtagok véleménye is megoszlott, 
végül a kérelem 4 : 3 arányban elutasításra 
került. 

Ezt követően a helyi adókról szóló ren-
deletet módosította a képviselő-testület, 
melynek eredményeként 2012. január 1-
től a belterületi építmények után 12.000.-, 
a külterületi építményekre 8.000.- Ft/év/
adótárgy összegre változik a helyi kom-
munális adó mértéke.

A harmadik napirendi pont keretében a 
képviselő-testület módosította a lakáscélú 
helyi támogatásról szóló hatályos rende-
letét. Ennek eredményeként a lakáshitel 
törlesztő részletének támogatása a jövő-
ben megszűnik, tekintettel arra, hogy a 
rendelkezésre álló szűkös keret igazságos 
elosztása nem lehetséges. A fiatal házasok 
első lakásszerzésének egyszeri támogatása 
és kamatmentes kölcsön nyújtása változta-
tásokkal továbbra is lehetséges.

Ezután a polgármester tájékozta-
tott a LEADER Helyi Akciócsoport 
működésének támogatásáról. 
Előterjesztésében elmondta, hogy a 
„Tiszától a Homokhátságig” LEADER 
Helyi Akciócsoport (HACS) még 
2007 végén kezdte meg tevékenységét 
azzal a céllal, hogy kidolgozza a tér-
ség 16 településére, közel 68.000 lakos-
ra a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. A 
Stratégia elfogadása után megalapították 
a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit 
Kft-t, ami a Stratégia végrehajtását 
koordináló szerv. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatósága az Akciócsoportok számára a 
működéshez előleget biztosított. Az előleg 
összege összesen 10.285.019,- Ft volt, 
melyből 3.000.000,- Ft visszafizetésre 
került. A jelenlegi tartozás összege az 
MVH felé 4.388.674,- Ft. A jelenleg hatá-
lyos jogszabályok alapján a Homokhátság 
Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2010. december 31-i hatály-
lyal elveszti a HACS címét, hiszen az 
54/2011. (VI. 10.) VM rendelet értelmé-
ben HACS címmel a fenti időpontot köve-
tően csak egyesület rendelkezhet. Ennek 
megfelelően alakult meg a Homokhátság 
Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 
2011. november 07-én, hogy a HACS cím 
megtartásával a térségünkben még pályáz-
ható több mint 1 milliárd forint felhasz-
nálását helyi hatáskörben tudja tartani. 
A HACS cím megszerzésének azonban 
előfeltétele, hogy 2009 decemberében fel-
vett előleg visszafizetésre kerüljön. A tele-
pülési önkormányzatok lakosságarányos 
pénzügyi támogatásukról biztosították a 
Homokhátság Nonprofit Kft-t 2011 júliu-
sában, melyre most szükség lenne, a hiány-
zó összeg lakosságarányos befizetésével. 
Országosan a HACS-ok egy részén a terü-
let önkormányzatai biztosítják a működés 
előfinanszírozását 5 hónap időtartamra, 
ezzel jelentős összegeket bocsátanak ren-
delkezésre (akár több mint 200,- Ft/fő 
összeget), azonban nagy részük csak hitel 
igénybevételével képes működteti szerve-
zetét, melyhez bizonyos garanciákra (fede-
zetre) van szükség. A mi esetünkben eddig 
hitel igénybevételével történt a finanszíro-
zás, amelynek költségeit a HACS már nem 
tudja önállóan finanszírozni. Az előzetes 
tárgyalások alapján a hitel biztosítéka-
ként mintegy 1 500 000,- Ft szükséges. A 
fentiek figyelembevételével a települések 
által fizetendő hozzájárulás mértéke lakos-
ságarányosan 100,- Ft/fő összeget tesz ki. 
Fontos annak ismerete is, hogy a hivatko-
zott VM rendelet szerint a nonprofit Kft. 
formában működő LEADER HACS cím 
visszavonására legkésőbb 2011. december 
31-ig sor kerül abban az esetben is, ha nem 
jön létre a területen új HACS. Ha tehát 
mi nem tudjuk teljesíteni a feltételeket, a 
térségünkben lévő más HACS-hoz kerül 
a pénz felosztásának lehetősége. A kép-
viselő-testület egyhangúlag egyetértett a 
támogatás fentiek szerinti biztosításával.

A következőkben Kutasi Ferenc tele-
pülésfejlesztő a 2011. évi tevékenységé-
ről tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta, 
hogy a 2011-es évre részben már befeje-
ződtek az eddig futó nagyobb projektjeink 
(könyvtárbővítés), részben idén zárultak 
le (szennyvízberuházás, digitális táblák). 
Új nagyobb fejlesztésbe nem mertünk 

fogni, tervezéssel, előkészítéssel viszont 
aktívan foglalkoztunk, elsősorban a meg-
újuló energiaforrások hasznosítása tekin-
tetében. Az infrastrukturális fejlesztések 
után meglévő kevés önerőnket szeretnénk 
bevételt is termelő, megtérülő beruházá-
sokba fektetni. E mellett jellemző, hogy a 
benyújtásra került, többnyire kisebb lép-
tékű pályázatokban fontos szempont volt 
az önrész minél alacsonyabb mértéke, 
melyet a jövőben is fokozottan szem előtt 
tartunk. 2012-ben már mutatkozni fognak 
az önkormányzat és intézményeinek éle-
tét átalakító szervezeti változások. Ezzel 
együtt továbbra is célunk a gazdasági 
programban meghatározott irányvonal: a 
lehetőségekhez képest minél több terüle-
ten önfenntartó település megvalósítása. 
Úgy tűnik, erre elsősorban az energia-
takarékosság terén mutatkozik lehetőség 
(megújuló energia hasznosítás), de lehe-
tőség szerint szeretnénk bevétel növelő 
projekteket is indítani. 

Az év folyamán végzett önkormány-
zati munkák: előterjesztések készítése, 
önkormányzati intézmények és egyéb 
szervezetek munkájának segítése, pályá-
zatírás, pályázat megvalósítás, helyi 
újságba cikkek írása, LEADER prog-
rammal és fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatok, helyi nemzeti együttműködési 
fórumon előadás, levéltári adatgyűjtés, 
környezetvédelmi program véleményezé-
se, tanyakollégium, Bácsvíz közgyűlések, 
BKM-i rendezési terv véleményezése, 
önkormányzati törzsszám módosítása, 
leltározás, stb. Kistérségi munka: területi 
tervezés, pályázatok írása, adatgyűjtés, 
adatközlés magánszemélyek, intézmé-
nyek részére, cikkek írása a Hírlevélbe, 
részvétel a Társulási Tanács ülésén, 
előterjesztés készítése, belvizes adat-
szolgáltatás, ÚSzT kivonatolása, turisz-
tikai kártya, homokhátsági portálhoz 
adatlapok, Mezőgazdasági fórum szer-
vezése, helyi termékek összegyűjtése. 
Rendezvényeken, képzéseken részvé-
tel. Szakdolgozatokban segítségnyújtás, 
pályázati tanácsadás, ügyfélszolgálat 
egyéb ügyekben. A képviselő-testület a 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben a polgármester az alábbiakról tájé-
koztatott:

A képviselő-testület néhány hónap-
pal ezelőtt a gázcsere-telep értékesítéséről 
döntött, de érdeklődő híján ez nem sikerült. 
Megosztatni a területet nem lehet. Most a 
telep bódéjára volna vevő. Kérdés, hogy 
érdemes-e ezzel foglalkozni? A képviselő-
testület úgy döntött, hogy nem kívánja a 
bódét értékesíteni.

A képviselő-testület december 20-ai ülésén történt



2012. január                                SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                   3. oldal

ALApÍTvÁNYI 
SORSOLÁS

A Szentkirályért Közalapítvány ese-
dékes sorsolása december 18-án vasár-
nap, ünnepség keretében zajlott a Mű-
velődési Házban. Az általános iskolások 
szép karácsonyi műsora adta a ráhango-
lódást az ünnepre, majd Szabó Gellért a 
kuratórium tagja ismertette az előző sor-
solás, vagyis 2010. december 19-e óta 
eltelt időszak főbb gazdálkodási adatait. 
Eszerint 4.491.510.- Ft bevétel érkezett 
összesen 513 befizetőtől. (A korábbi 
egy éves időszak adatai: 533 befizető-
től 5.275.745.- Ft.) Legnagyobb tétel a 
kommunális adófizetés teljesítéseként 
458 befizetőtől származó 3,2 millió fo-
rint, de az iskolai jótékonysági cél is 
megmozgatott 55 adakozót. 

Kiadásként 9,6 millió forintot köny-
veltek, melyből 7 millió a Kocséri kö-
vesút javítására, 690 ezer ösztöndíjazás-
ra, 830 ezer belterületi útjavításra, 380 
ezer iskolai működés támogatására, 210 
ezer műemlékvédelemre, 112 ezer mű-
ködési, 109 ezer forint banki költségekre 
lett elköltve. Köszönetét fejezte ki a nem 
magánszemély adakozóknak is: Ádám-
komfort Kft, Alföld Régió Szövetkezet, 
Lakiteleki Takarékszövetkezet, Nádor-
Major Kft, Nyárlőrinci Önkormányzat, 
Sift Bt, Szentkirályi Tánccsoport.

A szabályok szerint az előző sorsolás 
óta befolyt összeg 5 %-át sorsolták ki 10 
személy között, ami az adólevonás után 
személyenként 18.640.- Ft. Nyertesek: 
Németh Rozália, Durgóné Bnekő Babett, 
Drenth Ronnie Marcel, Ivicz Gábor, 
Dobi Mihály, Holló János, Kiss László 
Gáborné, Halasi Ferenc, Hajagos Imre és 
Hencz Imre szentkirályi lakosok.

Testületünk még 2009 áprilisában 
nyújtott támogatást Sajószentkirálynak 
Szent István szobor létesítéséhez. A támo-
gatási szerződés kikötése volt, hogy a cél 
meghiúsulása esetén a támogatást vissza 
kell fizetni. A település polgármesterének 
tájékoztatása szerint a 200.000.- Ft támo-
gatás visszautalására napokon belül sor 
kerül, mivel a szobor állításához nem tud-
tak elegendő adományt gyűjteni. A Szent 
Király Szövetség idei találkozóján döntöt-
tünk a jövő évi találkozó helyszínéről, ami 
Szentistvánbaksa település. Határozat szü-
letett arról is, hogy a Szövetség tagjai töre-
kedjenek arra, hogy a Sajószentkirálynak 
nyújtott és fel nem használt adomány 
összegét biztosítsák a szentistvánbaksai 
szobor elkészítéséhez. Javasolta a visz-
szatérített támogatás továbbítását a jelzett 

célra. A képviselő-testület a javaslattal 
egyhangúlag egyetértett.

Csorba József községi lakosunk méz-
üzemének bővítésére kért volna engedélyt, 
így derült ki, hogy a 0288/7-es ingatlanon 
működő virágkötő üzem, illetve mézüzem, 
valamint a 0288/11-es ingatlanon egy tér-
burkolat-gyártó telep ugyanúgy létezett, 
mint a délebbre elhelyezkedő ipari terület 
besorolású ingatlan, az előbbiek mégis ter-
mészetvédelmi övezet besorolást kaptak.  
A rendezési tervünk módosítása folya-
matban van, a módosítási programba tör-
ténő bevonással a két ingatlan kiigazítása 
talán elérhető. A fentiekkel kapcsolatban 
döntés született arról, hogy a tervezett 
módosítások nem tartoznak a környezeti 
vizsgálatra kötelezett körbe, így annak 
elvégzése nem indokolt. A telektulajdonos 

mézüzem bővítésére vonatkozó kérelmét 
a képviselő-testület a rendezési tervmódo-
sítási programjában szerepeltetni kívánja, 
azonban ha az jogszabályi ütközés miatt 
jóváhagyásra nem terjeszthető elő, a kép-
viselő-testület a tervezői szerződés módo-
sítására felhatalmazta a polgármestert.

Az önkormányzat anyagi helyze-
tét értékelve a költségvetési előadó arról 
tájékoztatott, hogy az önkormányzat ren-
dezni tudja az Alapítvány felé fennál-
ló, a Kuratórium döntésével csökkentett 
összegű tartozását, nem marad adóssága. 
A decemberi bérek is kifizetésre kerül-
nek még ebben az évben, sőt kifizetetlen 
számlánk sem marad. Az adóbevételek 
teljesülése 92 %-os, de még a napokban is 
várható további befizetés. Soha rosszabb 
éve ne legyen Szentkirálynak!

Ne feledkezzen el!!
Ne feledkezzen el a Kedves olvasó a „Szentkirályi Hírmondó” 
2012. évre az előfizetését megújítani, illetve új előfizetőként meg-
rendelni. Újságunk ára nem változott, ennek megfelelően január 
31-ig előfizetve kedvezményezetten 1100.- Ft erre az évre. Elő-
fizetni lehet a Polgármesteri Hivatalban az adóügyi csoporton 
Kissné Rózsánál, és az újság szerkesztőjénél, Vecsei Ferencnél. Az 
előfizetés lebonyolításában segítenek a tanyagondnokok is. FON-
TOS! Az újságcikkek leadási határideje, minden hónap harmadik 
munkanapjával bezárólag.             - szerk -

Meghívó   
A Szentkirályi Általános Iskola

Szülői Munkaközössége
2012. január 14-én,
19 órától tartja a

PÓTSZIVESZTERI BÁL-at, 
melyre szeretettel várunk mindenkit.

10 évES A SZENTKIRÁLYI
ZENEISKOLA

Ünnepi rendezvénnyel emlékezünk meg arról, hogy már 10 éve 
tanulhatnak a gyerekek zenét a Szentkirályi Általános Iskolában.
Az ünnepség időpontja: 2012. január 28. (szombat) 10 óra
Helyszíne: Szentkirályi Művelődési Ház
A rendezvényre szeretettel hívjuk és várjuk volt diákjainkat, a 
kedves szülőket és községünk minden lakosát!
Ünnepeljünk együtt, legyen ez a zene ünnepe Szentkirályon! 
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GÁZOLAj jövEDéKI ADÓ vISSZAIGéNYLéSE
A MEZőGAZDASÁGbAN 2012-bEN

2012-ben is apróbb változásokkal 
aktuálissá vált a mezőgazdaságban hasz-
nálatos gázolaj jövedéki adójának visz-
szaigénylése. A tavalyi évhez hasonlóan 
idén is január 15-től lehetséges benyúj-
tani a nyomtatványokat papír vagy elekt-
ronikus formában. A mezőgazdaságban 
egyéni vállalkozóként tevékenykedő 
gazdálkodó csak elektronikus bevallást 
készíthet, egyébként is javasolt az elekt-
ronikus kitöltő program használata mi-
vel az adminisztratív hibákat pontosítani 
tudjuk, ezzel is megkönnyítve a későb-
bi feldolgozást és a kifizetés ütemezé-
sét. Fontos felhívni a figyelmet, mind 
az elektronikus és papír alapon történő 
igénylés során, hogy az igénylést szolgá-
ló programok és dokumentumok frissül-
tek. Az elektronikus kitöltést használók 
esetében a J04 nyomtatványt felváltja 
a BEV_J04 nyomtatvány. A kitöltéshez 
szükségünk lesz a legfrissebb 2.39.0 
verzió számú ÁNYK programra, mely-
lyel továbbra is hiba mentesen tudjuk 
elkészíteni kérelmünket. A változások a 
NAV megalakulásának köszönhetőek, az 
egyforma arculat és formai követelmé-
nyeknek megfelelve. Mind a program és 
a kitöltendő nyomtatvány jelenlegi elér-
hetősége:
http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/
letoltesek/nyomtatvanykitolto_progra-
mok/nyomtatvanykitolto_programok_
nav/bevallasok/bev_j04.html
Változás a gázolaj jövedéki adó eseté-
ben:

„A 2012. évi vámszakmai nyomtat-
ványok egységesítésénél a nyomtatvá-

nyok főlapja került átalakításra. A főbb 
változások között említendő, hogy az 
országkód helyett a székhely, illetve 
levelezési cím megadásánál az ország 
nevének megadását kérjük. A bevallás 
típusának, a bevallás időszakának kivá-
lasztására és az önellenőrzés jelölésére 
szolgáló adatmezők helyett „bevallás 
jellege” és „bevallás gyakorisága” elne-
vezéssel új adatmezők kerültek kialakí-
tásra, megteremtve a NAV részére be-
nyújtandó bevallások egységes logikai 
rendszerét. Továbbá módosult a pénz-
forgalmi jelzőszám kezelése, magyar 
pénzintézet esetén nem kell rögzíteni az 
IBAN-t, külföldi esetén kitöltendő az 
IBAN és pénzforgalmi jelzőszám vagy 
IBAN nélküli esetén a külföldi pénz-
forgalmi jelzőszám. A nyomtatványok 
kitöltési útmutatója részletesen tartal-
mazza a megváltozott főlap kitöltési 
szabályait.”
Forrás: http://www.nav.gov.hu/ma-
gyar_oldalak/nav/hirek/vp_jogelod_
nyomtatvanyok_tajekoztatoja.html

Idén is szükségünk lesz a 341/2007 
(XII.15) Korm. rendelet 1.sz. mellékleté-
re, melyet a falugazdászoknál és kamarai 
tanácsadóknál is beszerezhetnek, azon-
ban e nyomtatványt hivatalos pecséttel 
csak a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal dolgozói tudnak majd ellátni. A 
visszaigénylés ütemezése sem változott 
az éves bevallást, tárgyévet követő év 
január 15-től, gyakorított visszaigénylés 
esetében a féléves bevallást tárgyév júli-
us 15-től, a harmadik negyedéves beval-
lást a tárgyév október 15-től a negyedik 

negyedéves bevallást a tárgyévet követő 
január 15-től lehet benyújtani.
A jövedéki adótörvény felhatalmazása 
alapján a gázolaj után a vásárlás időpont-
ja szerint visszatéríthető adómérték:
2009.01.01. után vásárolt gázolaj 
után visszatéríthető: 68,00Ft/liter
2009.07.01. után vásárolt gázolaj 
után visszatéríthető: 72,40Ft/liter
2010.01.01. után vásárolt gázolaj 
után visszatéríthető: 77,88 Ft/liter
2011.01.01. után vásárolt gázolaj 
után visszatéríthető: 77,88 Ft/liter
2011.11.01. után vásárolt gázolaj után 
visszatéríthető: 90,487 Ft/liter
(változás a Ft/l elszámolásban a három 
tizedes jegyig történő alkalmazás!)
 A visszaigényelhető mennyiség 97 liter/
hektár. 

A bérmunkaszámla esetén a felhasz-
nálótól kell kérni a gázolaj mennyiségé-
nek, értékének feltüntetését, ilyen eset-
ben a gázolaj felhasználásának időpontja 
segíthet a megfelelő adómérték kivá-
lasztásában. A nyomtatott bevallásokhoz 
a gázolajvásárlásról kiállított számlákat 
időrendben rendezve csatolni kell a falu-
gazdászi igazolással együtt.

A nyomtatott, vagy formanyomtat-
vány alapon kitöltött adatlapokat tovább-
ra is az alábbi címre kell postázni 
bács- Kiskun megye: Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- 
és Pénzügyőri Főigazgatóság Bács-Kis-
kun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igaz-
gatósága 
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14., 6001 
Kecskemét, Pf.: 516.

A Szentkirályi Tánccsoport
ismét megrendezi hagyományos

FArSANGI bÁLjÁT
a szentkirályi Sportcsarnokban

Tánckavalkád
"MIÉNK EZ A CIrKUSZ!"

Sztárvendég: KACZor FErI
Zene: CASINo ZENEKAr

Szeretettel várunk mindenkit!

jELMEZvErSENY

bÜFÉ

ToMboLA

2012. február 18-án 19.00 órától



„Szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között”
Bizony, „nem az emberek igazítják az időt, hanem az idő igazítja 
az emberek sorsát” – írta Márai Sándor, s azt is, mindezt meglátni 
„sokkal egyszerűbb lesz tíz vagy húsz év múlva.” 2012. január 1. 
napján hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye, hazánkban a 
második ún. kartális alkotmány. Kartális alkotmánynak nevezzük, 
amikor az államszervezetre, az állam működésére és az állam-
polgárok jogaira és kötelességeire vonatkozó alapvető szabályok 
egy jogszabályban (alkotmánylevélben, az ünnepélyes nyilatkozat 
jelentésű charta latin szóból) foglaltatnak. Országunkban az első 
kartális alkotmány az 1949. évi XX. törvénnyel kihirdetett alkot-
mány volt, igen, az ún. Rákosi-féle Magyar Népköztársaságé. 
Előtte, hosszú évszázadokon át több, az idők során létrejött, alapve-
tő (sarkalatos) törvényben szabályozták a magyar államszervezetet, 
az uralkodó, s az állampolgárok jogait és kötelességeit. Ezek együt-
tesen jelentették az ún. történeti magyar alkotmányt. 
Nézzünk bele most az első kartális alkotmány és a mostani alap-
törvénybe, szedjük össze lényegi különbségeiket. Az 1949-ben 
kihirdetett alkotmány bevezető gondolatsora így kezdődött:  
„A nagy Szovjetunió fegyveres ereje felszabadította országunkat a 
német fasiszták igája alól…” Nos, talán a világtörténelem egyetlen 
olyan alkotmánylevele volt ez, amely rögtön egy másik állam – a 
mára letűnt Szovjetunió - nevével kezdődött. Persze, megtévesztő-
en, hiszen a németek között nem fasizmus eszméje hódított, hanem 
nemzeti szocialisták (nácik) voltak ott sokan. Csakhogy a „nagy 
Szovjetunióban” meg a nemzetközi szocializmust tették meg állami 
vezéreszmének. Bizony, féltek Rákosiék, nehogy valaki kimond-
ja: a nemzeti és a nemzetközi szocializmus lényegében ugyanaz. 
A népköztársasági alkotmány néhány soros bevezetőjében még 
kétszer említették Szovjetuniót. De megemlítették itt a nagy tör-
ténelmi emberkísérletet is: „a Szovjetunióra támaszkodva népünk 
megkezdte a szocializmus alapjainak lerakását s országunk a népi 
demokrácia útján halad előre a szocializmus felé.” 
Nézzünk bele a jelenlegi Alaptörvényünk bevezetőjébe. Ez a 
Himnusz első sorával kezdődik: Isten, áldd meg a magyart! Ezt 
követően a Nemzeti Hitvallás című részben a következőket olvas-
hatjuk: „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezde-
tén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: 
[…]
Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve 
bontakozhat ki.
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nem-
zet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.
Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének 
alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.
Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.
Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a 
biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja 
polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül 
intézi.”
Ehhez különösebb magyarázatot nem fűzünk, egyértelmű a különb-
ség. Sztálin „legjobb tanítványa”, Rákosi, szovjet szuronyok 
révén lett itteni helytartója a zsarnoknak, ezért hálálkodott neki az 
alkotmány bevezetőjében. Alaptörvényünk bevezetőjében pedig 
azt olvastuk, hogyan gondolkodik minden becsületes, tisztességes 
ember. 
A Nemzeti Hitvallás című bevezető kinyilvánítja még: „Nem 
ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsar-
noki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.” 
(folyt köv.)
Békesség veletek! A kő marad.  

--bor--

2012. január                                 SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                  5. oldal

GArAboNCIÁS dIÁK ANGYALjÁRÁS

Alig pár évtizede még karácsony előtt jókívánságokkal 
felfegyverkezett „kotyolók” és „betlehemesek” járták a 
falvak, városok utcáit, a pusztai tanyavilágot. Legtöbb-
ször rövid kis népi játékot adtak elő a Szentcsalád éle-
téből, ezzel is fokozva az ünnepi várakozást. Persze ak-
kor felnőttek, és gyerekek egyaránt részt vettek a nem is 
komolytalan játékban. Országunk egyes részein időnként 
hagyományőrzésként felelevenítik. Kedves kis hasonló 
Adventi meglepetést talált ki három hatodikos kislány, 
Karácsonyi énekekkel köszöntötték falunk néhány csa-
ládját, az ünnepet megelőző nap estéjén. Szívmelengető 
érzés kerítette hatalmába e sorok íróját is, nem kis meg-
lepetést okozva. Csak remélni lehet, hogy a jövőben egy-
re többen csatlakoznak, részt vesznek, a felemelő érzést 
gazdagító „angyaljárásban”. Akiknek köszönjük a nem 
mindennapi meglepetést: Agárdi Diána, Farkas Rebeka 
és Pocsai Eszter. Ők láthatók a képen.

Vecsei Ferenc

Kukoricafosztás

Kukoricafosztásba voltunk hivatalosak, Barta Tiborékhoz, 
ki a tanyára. A munka, a szórakozás, a hagyományőrzés, a 
segítő gesztus összetalálkozott. A régi hagyományokhoz 
hasonlóan kakaspörkölt, bor, és nótaszó is vendég volt.

V.F. 



A pILLANGÓ
Egy nap egy kis pillangó látszott egy félig nyitott 

selyemgubóban. Egy férfi ült és nézte a pillangót néhány 
óráig, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa a kis lyukon 
keresztül. Aztán úgy tűnt, a folyamat teljesen megállt. Úgy 
látszott, mindent megtett, amit tudott, és semmi többre nem 
képes.

A férfi eldöntötte, segít a pillangónak: fogott egy ollót 
és kinyitotta a selyemgubót. A pillangó könnyen kijutott.

De a teste összeaszott volt, gyenge és a szárnyai 
összezsugorodtak. A férfi tovább nézte, mert várta, hogy 
bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak, megnőnek, 
kitárulnak és képesek lesznek elvinni a pillangó testét: 
szilárdak és erősek lesznek. Semmi nem történt! A pillangó 
az életét ebben a gyenge testben, összeaszott szárnyakkal 
töltötte. Soha nem volt képes repülni.

Amit a jóindulatú férfi nem értett. Hogy a szűk selyem-
gubó és a küzdelem a szűk nyíláson keresztül szükséges a 
pillangónak, ez a természetes útja, hogy a pillangó kisza-
badítsa testét a selyemgubóból, szárnyaival képes legyen 
repülni.

Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az 
életben. Ha az életünk akadálytalanul folyik, ez megbénít 
minket. Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk. 
Nem fogunk tudni repülni.
Kértem Erőt… és kaptam nehézségeket, amelyek erőssé 
tesznek. 
Kértem Bölcsességet… és kaptam problémákat, hogy meg-
oldjam őket.
Kértem Jómódot… és kaptam agyat és izmot, hogy dol-
gozzak.
Kértem Bátorságot… és kaptam akadályokat, hogy legyőz-
zem azokat.
Kértem Szeretetet… és kaptam bajban lévő embereket, 
hogy segítsek.
Kértem Jóindulatot… és kaptam lehetőségeket.
Semmit nem kaptam meg, amit akartam… De mindent 
megkaptam, amire szükségem volt.

Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az akadályok-
kal, tudd, hogy képes vagy legyőzni őket Jézus Krisztus 
segítségével.

AZ öRöM 10 pARANCSOLATA (Gasbon Courbis):
1/ Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.
2/ Mosolyogj, és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzet-
ben is.
3/ Szívből ismételgesd: "Isten, aki szeret engem, mindig je-
len van."
4/ Szüntelenül törekedj arra, hogy az embereknek csak a 

jó oldalát lásd.
5/ Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.
6/ Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi 
sem nyomasztóbb.
7/ Munkádat örömmel és vidáman végezd.
8/ A látogatókat mindig szívesen, jóindulattal fogadd.
9/ A szenvedőket vigasztald, magadról felejtkezzél el.
10/ Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz 
abban, hogy magad is rátalálsz.

HITéLETI STATISZTIKAI jELENTéS 2011.

HÍREK A pLébÁNIA éLETébőL:
• ökumenikus imanapok: Január végén tartjuk a már 
hagyományos ökomenikus imanapokat melynek keretében 
a katolikus templomban Balázs Hajnalka lelkész, míg a 
református gyülekezeti teremben Puskás Mihály plébános 
vezet áhítatot.
• Lourdesi kilenced: Február 3-tól 11-ig a szentmisék 
keretében lourdesi áhítatot tartunk.

KALENDÁRIuM: 2012. január 15. – február 15.
• Január 18. Árpádházi Szt. Margit
• Január 21. Szt. Ágnes vértanú szűz
• Január 25. Szt. Pál apostol megtérése
• Január 28. Aquinói Szt. Tamás teológus
• Február 2.: Gyertyaszentelő boldogasszony – Urunk 
bemutatása
• Február 5.: balázsáldás
• Február 11.: Lourdes-i Boldogasszony
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KATOLIKuS éLET
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REFORMÁTuS éLET

AZ IGAZI SZERETET

Engedelmességből áldás
Az eljövendő dolgok rejtve vannak előttünk, ez az 

Ige mégis egy tükör, amelyben láthatjuk a következő 
éveket. Az Úr így szót: „Ettől a naptól fogva áldást 
adok." Érdemes megjegyeznünk, mikor hangzott el 
először ez az ígéret.  Aszály, gabonarozsda, jégeső 
pusztított mindenfelé, és ennek oka a nép bűne volt. 
De meglátta Isten, hogy megfenyített népe elkezd 
engedelmeskedni Igéjének, építi a templomot, ezért 
mondja ezt: „Attól a naptól kezdve, hogy lerakták 
az Úr templomának alapját; gondoljátok csak meg! 
Ettől a naptól fogva áldást adok!" Ha bűnben éltünk, 
de a Szentlélek világosságában erre rádöbbentünk és 
megtagadtuk a bűnt, akkor számíthatunk Isten áldá-

sára. Sőt, jótetszését, Lelkét, kegyelmét és a való-
ság mélyebb kinyilatkoztatását - mind gazdagabban 
fogjuk megtapasztalni. Hűségünk miatt az emberek 
részéről talán nagyobb ellenállásba ütközünk majd, 
de az Úrhoz való kapcsolatunk egyre bensőségesebb 
lesz és világosabban fogjuk látni, hogy Isten elfoga-
dott minket.

Imádkozzunk 2012-ben még többet, még mélyeb-
ben, még közelebb kerülve Istenhez, még inkább az 
Ő dicsőségére, és elsősorban Jézus nevében! Uram, 
elhatároztam, hogy hűségesebb leszek Hozzád, na-
gyobb igyekezettel követem tanításodat és paran-
csaidat; kérlek ezért a Krisztusért, tedd áldottá az 
életemet mostantól fogva mindennap. Ámen.

Hogyha az életedben, valami nincsen rendben,
A választ benne keresd.
Ha utadat keresed, Őbenne biztos megleled,
Csak benne legyen a hited.

Higgy benne, hogy Ő megsegít téged,
Az egyetlen feltétele, hogy bíznod kell benne.

REFR:
Isten megsegít téged, rakd kezébe életed,
Annál rosszabb nem is lehet, minthogy ezt elfelej-
ted.
Isten megsegít téged, ápolja a lelkedet,
Ha erős a hited Isten megsegít téged.

Hogyha az életedben, valami nincsen rendben,
Ő a te menedéked.
Ha utadat nem leled, Ő megmutatja te neked,
Csak benne legyen a hited.

Higgy benne, hogy ő megsegít téged,
Az egyetlen feltétele, hogy bíznod kell benne.

REFR:
Isten megsegít téged, rakd kezébe életed,
Annál rosszabb nem is lehet, minthogy ezt elfelej-
ted.
Isten megsegít téged, ápolja a lelkedet,
Ha erős a hited Isten megsegít téged.

„Ettől a naptól fogva áldást adok" (Hagg 2,19).

Káté zenekarunk egyik dala: Megoldás
(dalszöveg: Kovács Adrienn)

• minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet – mellyel 
párhuzamosan gyermekeknek Istentisztelet illetve 
felügyelet.
• minden péntek este 18 órakor Bibliaóra
• Január 22. – vasárnap 10 óra – Interaktív Istentisz-
telet, melyen a Káté zenekar szolgál
• Január 13. – péntek 18 óra – Filmklub a biblia-

órán
• Január 19. – csütörtök 15 óra – Házi Istentisztelet
• Január 16—20.- héten két estén Ökumenikus Is-
tentiszteletek a római katolikus és református temp-
lomban, 18 órakor, kérjük figyeljék a plakátokat
• Január 20. – péntek Ökumenikus régi ifjúsági talál-
kozó a Bibliaórán

januári és közeli alkalmaink melyre szeretettel várunk mindenkit!
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RENDHAGYÓ NYELvTAN ÓRA

December 7-én Kiss Gábor a Tinta 
Kiadó munkatársa tartott a 7-8. osz-
tályosoknak egy rendhagyó nyelvtan 
órát a könyvtárban, ahol különböző 
szótárakat, lexikonokat mutatott be. 
A gyerekek kézbe vehették az első 
nyomtatott helyesírási szabályokat tar-
talmazó könyvet, egy ötnyelvű filotélia 
szótárt, és egy pár centis latin szótárt 
is. Beszélgettek a szókincsváltozásról, 
mely szavak azok, amelyeket a gyere-
kek már nem is ismernek, pedig a nagy-
szüleik idejében azok még napi hasz-

nálatban voltak, illetve melyek azok, 
amiket viszont ők használnak nap, mint 
nap, és az idősebb korosztály számára 
teljesen ismeretlenek. Kerestek szólá-
sokat, szinonímákat, és idegen eredetű 
szavak magyar megfelelőit is. Az iga-
zán jó hangulatú foglalkozás végén a 
gyerekek kaptak 2-2 feladatsort, amit 
ha helyesen kitöltve visszajuttattak a 
könyvtárba ajándéksorsoláson vehet-
tek részt, ahol a kiadó Az ékesszólás 
kisszótára című sorozatának 3 könyvét 
nyerhették meg. 

Köszönet
Évek óta ajándék fenyőfa öltözik ünne-
pi díszbe karácsony előtt, művelődési 
házunkban. Karácsonyfává iskolánk 
diákjai keze nyomán válik, ünnepi 
díszt ad az év végi rendezvényeknek 
a művelődési házban. Vízkeresztkor 
még egyszer megújul az óvodások 
örömére, hogy mentől több „lerázha-
tó” ajándékkal, édességgel lepje meg 
falunk legifjabbjait. A karácsonyfákat 
Csorba János és felesége Csípő Katika 
ajándékozza évek óta. Nagyon szépen 
köszönjük. - szerk -

Kitalálós versikék – vendégünk volt 
Nyulász péter

December 13-án Nyulász Péter 
várta az 1-2. osztályosokat egy verses 
foglalkozásra. A szerző beszédfejlesz-
tő, találós kérdéses és gyermekverse-
ket tartalmazó könyveit hozta el, és 
ezekből válogatott a kicsik számára. 

Több vidám verset is megtanultak, és 
néhány vers életre is kelt, animáció 
formájában. Többek között az Éhes 
mackó története adott vidám és felejt-
hetetlen perceket a szentkirályi kisis-
kolásoknak.

Adventi készülődés
December az Advent, a várako-

zás időszaka. Könyvtárunkban is ha-
gyomány, hogy ilyenkor az ünnep 
témaköréhez kapcsolódó kérdéseket ta-
lálhatnak a gyerekek az adventi naptár-
ban, melyekre különböző könyvekben 
lehet megtalálni a válaszokat. 200 kö-
rüli jó megoldást adtak le a gyerekek, 
közöttük 23 ajándékcsomag került ki-
sorsolásra. Kisebb ajándékot, és kará-
csonyfadíszt is készíthettek a gyerekek 
délutánonként, a kézműves foglalkozá-
sok keretében.

Múlt-jövő
A decemberi Szentkirályi Hírmon-

dóban olvashatták a könyvtárra vonat-
kozó beszámoló rövid változatát. Azóta 
elkészült az egész évre vonatkozó sta-
tisztikai jelentés, melyből kiderül, hogy 
tavaly 13745 látogatója volt a könyv-
tárnak, ez 2000-rel is több személyes 
használatot jelent az előző évhez ké-
pest. A kölcsönzések, és a kölcsönzött 
dokumentumok száma viszont kb. 
200-zal csökkent, de jelentősen nőtt a 
számítógép használatok száma, és nem 
csak a 14 éven aluli használók körében. 
A könyvtárba közel 450 új könyv ke-
rült, és a könyvtárközi kölcsönzés ke-
retében több távoli könyvtár könyvéhez 
is hozzájuthattak az olvasók rövid időn 
belül. 2012-ben is várom a régi és új 
olvasókat hétfő kivételével naponta 10 
és 17 óra között, valamint szombaton 
9-12 óráig. Ezúton szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik alapítványi 
befizetésükkel a könyvtárunkat támo-
gatták, ebből a pénzből szeretnénk idén 
néhány új bútort készíttetni, és tisztasá-
gi festést végezni.

Szutorné Mariann
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Félévi koncertek a zeneiskolában
Nagyon szép, jóhangulatú  karácsonyi koncertekkel zárult az előző félév a Szentkirályi Zeneiskolában. Új darabokkal és közös 
produkciókkal is találkozhattunk. Mindenki sokat fejlődött az elmúlt félévben, s bár nagy volt az izgalom, mindenki megfelelt 
a vizsgán.

Mária és József a kisdeddel a 3. osztályosok műsorában

Karácsony az iskolában 2011. 

Hiába nagy a szegénység, a suszter nem adja egyik gyermekét sem

Szegfűszegillatú süteménysütés 

Az idén is együtt sütötte a mézeskalácsot az iskola apraja-nagyja az iskola konyhájában.  Az iskola integrációs programjának 
részeként telik minden évben ez a délután. Mindenki gyúrta, szaggatta, díszítette a különböző formájú sütiket. S bár igen sokan 
rögtön meg is kóstolták a finomságot, azért jutott belőle otthonra is.
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évéRTéKELő A pOLGÁRőRSéGNéL
December 15-én községünk pol-

gárőrei évértékelőt tartottak a művelő-
dési házban. Kovács István a csoport 
vezetője köszöntötte a résztvevőket, a 
meghívott vendégeket, majd tagsági 
ügyeket terjesztett elő. A hetven főt 
számláló önkéntes csapatból öt sze-
mély tagságának törlését, míg hat sze-
mély felvételét kérte. A tagság mind a 
kilépők, mind a felvételt kérők kérel-
mét egyhangúlag elfogadta. Szabó Mi-
hály a Bács-Kiskun megyei polgárőrök 
megyei elnöke az együttműködésről, a 
polgárőrök mozgásáról, láthatóságá-
ról, a „szolgálati” jelenlétről beszélt. 
Lázár Csaba őrnagy a Tiszakécskei 
rendőrőrs képviseletében Szentkirály 
közrendjéről, közbiztonságáról, bűn-
ügyi helyzetéről, közlekedés bizton-
ságáról beszélt. 2011-ben nem történt 
a településen olyan esemény, ami ne-
gatívan befolyásolta volna a lakosság 
biztonsági érzetét, ami nagymértékben 
köszönhető a polgárőrség jelenlétének, 
munkájának. A helyi körzeti megbízott 
keveset tud tartózkodni a településen, 
hiszen a Tiszakécskei rendőrség is lét-
szám gondokkal küzd, és Szentkirály 
körzeti megbízottja szolgálati idejének 
nagy részében az őrsön lát el szolgála-
tot. A szentkirályi  lakosság szubjektív 
biztonságának megőrzése érdekében 
gyakorta a rendőrség járőri szolgála-
tot teljesít. Problémát jelent nemcsak 

szentkirályon, a sok kivilágítatlan ke-
rékpáros. A korábbi évektől eltérően 
nem volt gond az „idény” munkások-
kal sem. Ez köszönhető annak, hogy 
fő mozgási idejükben nagyobb rend-
őrségi jelenlét lett biztosítva. Problé-
mát jelent továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények száma. A statisztika 
szerint 2010-ben 24 bűncselekmény 
jutott a rendőrség tudomására, 2011-
ben ez 36-ra emelkedett. Ebből mind a 
két évben 2-2 került regisztrálásra. Az 
ittas járművezetést értékelve 2010-ben 
kettő, 2011-ben egy esetben intézke-
dett a rendőrség. Garázdaság is egy-
egy volt. A lopások száma növekedett: 
11 lopás volt 2010-ben, ebből egy be-
töréses lopás, 2011-ben 25 lopás ebből 
3 betöréses-lopás. Nagyobb értékű 
mezőgazdasági gépek eltulajdonítása 
is történt, volt, amit sikeresen felderí-
tett a rendőrség. Kombájnok és erőgép 
eltulajdonítását sikerült a polgárőri 
bejelentéssel megakadályozni. Az elő-
adó kiemelte, hangsúlyozta, védtelen 
a tanyavilág. Legtöbb bűncselekmény 
Szentkirályon a tanyavilágban törté-
nik, és az elkövetők legtöbbször Pest 
megyéből érkeznek. Több csapatot 
sikerült feltérképezni mind a gép-, il-
letve az állatlopások terén. A kérés 
az, hogy akinek a határban földje van, 
vagy arra jár, és gyanús idegeneket lát, 
vagy találkozik velük, jegyezze fel a 

gépjármű rendszámát (ha van), típusát, 
színét, esetleg könnyen észrevehető 
jellegzetességét. Jelezzék a rendőrség 
felé, hogy minél több információt le-
hessen összegyűjteni. Lázár Csaba 
hangsúlyozta, hogy a közlekedésben 
kiemelten foglalkoznak a láthatóság-
gal, az ittassággal, és a biztonsági be-
rendezések használatával (bukósisak, 
biztonsági öv). Továbbá ismertette a 
közlekedési szabálytalanságok büntet-
hetőségi tarifáit. Farkas Viktor körzeti 
megbízott a további, eddig megszokott 
együttműködésre kérte a polgárőröket. 
Az évzáró hivatalos része Karácsonyi, 
és Újévi jókívánságokkal zárult. Ezt 
követte igen finom vacsora, egy kis 
beszélgetés.                    Vecsei Ferenc

Leesett az első hó

December 19-én fehérbe öltözött a puszta, reményt adva a „Fehér Karácsonynak”. A bátrabbak próbáltak megbir-
kózni a szánkózás nehézségeivel a kevés és vizes hóban. Másnap, 20-án az iskolások hóemberépítéssel köszöntötték 
a telet. –szerk-



2012. január                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                  11. oldal

Pizzás csiga
Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg finomliszt, 
fél kiskanál só, 2 dkg élesztő, 2 dl langyos víz, 
0,5 dl olaj. A töltelékhez: 5 evőkanál készen 
kapható pizzakrém, 5 evőkanál ketchup, 10 
dkg sonka
A nyújtáshoz: finomliszt. A lekenéshez és a forma kikenésé-
hez: olaj.
A tetejére: 5-6 dkg reszelt sajt
A lisztet egy tálba szitáljuk, a sóval összeforgatjuk, majd az 
élesztővel elmorzsoljuk. Ezután a langyos vízzel és az olajjal 
a pizzáéhoz hasonló tésztát dagasztunk belőle. Letakarva, 
meleg helyen kb. 40 percen át kelesztjük.
A pizzakrémet a ketchuppal összekeverjük, és hozzáadjuk 
az apróra vágott sonkát is. A megkelt tésztát meglisztezett 
gyúrólapon kisujjnyi vastagságúra, téglalap alakúra nyújtjuk, 
és a sonkás pizzakrémmel megkenjük. Föltekerjük, akár a 
piskótatekercset szokás, majd 12 részre vágjuk, és lapjával 
olajjal kikent tepsire sorakoztatjuk úgy, hogy a körben kb. a 
közepüknél megnyomjuk, hogy kinyíljon a tetejük.
Meleg helyen 30 percen át kelesztjük, azután olajjal vékonyan 
megkenjük. Előmelegített sütőben, a közepesnél nagyobb 
lánggal (190 C, légkeveréses sütőben 175 C) kb. 20 percig 
sütjük. A sütőből kivéve azonnal rászórjuk a reszelt sajtot.

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Németh Antal élt 88 évet,  Kecskés Sándor élt 
51 évet,  Sahin Pál élt 63 évet

December Időjárása
Kedves Olvasó! Vajon emlékszik-e, hogy milyen idő volt 

egy évvel ezelőtt? Ugye feladja a leckét, hacsak nem kötődik 
valamilyen eseményhez, pl disznóvágás, Nagykőrösi vásár, 
névnap stb. Még e sorok írója is így van ezzel, persze ha 
nem jegyezte le az időjárás menetét. Novemberben a Kárpát-
medence körül kialakult anticiklon okán keseregtünk, illetve 
az azt kísérő csapadékhiány miatt. Hazánk időjárásának az 
a jellegzetessége, hogy gyakran vált egyik szélsőségből a 
másikba, szinte összezavarva a természet folytonosságát. A 
hosszú ideig vendégeskedő magasnyomású légkört decem-
berben felváltották az Atlanti óceán felől szinte másfél-két-
naponta érkező alacsony légnyomású ciklonok, előoldalukon 
mérsékelten enyhe levegőt szállítva a mediterrán felől, míg 
a hátoldalukon hűvösebb csapadékot hozó levegő érkezett. 
A fentieket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szinte 
másfél naponként esett csapadék. A Mikulás kénytelen volt 
gyalog közlekedni, hiszen, hó nem volt, sőt a hőmérséklet 10 
C fok körül mozgott napokon keresztül. A hónap közepe után 
egy anticiklon kezdett felépülni, szerencsére nem lett hosszú 
életű, gyorsan a tetejére emelkedett egy mérsékelt övi ciklon, 
ami némi havazást hozott 19-én és az azt követő napokban, 
természetesen gyenge enyhüléssel, olvadással, rontva a fehér 
karácsonyi kilátásokat. A decemberi csapadék, és az követő 
enyhe levegő hatására az elvetett őszi gabonák nagy része 
kikelt. Csapadék viszonyok decemberben: 3-án 5,2 mm, 
5-én 2,2 mm, 7-én 0,5 mm, 12-én 4,6 mm, 14-én 1,1 mm, 
15-én 9,1 mm, 16-án 22,3 mm, 19-én 8,6 mm /hó/, 21-én 1,2 
mm /hó/, 23-án 0,3 mm /hó/, 24-én 0,7 mm havas szitálás. 
Összesen: 55,8 mm. A sokévi átlag: 46 mm. V.F.

E m l é k e z é s
Id. Gömöri balázsné vári Etelka

halálának 1. évfordulóján

Csillagász szakkör Szentkirályon 
a művelődési házban.

Szemléletes előadásokkal, csillagászati témájú 
filmekkel és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat 
alapjait megismertetni minden érdeklődővel.

jANuÁRI IDőpONTOK: 13-ÁN, 27-éN
péNTEKEN, ESTE 5 ÓRÁTÓL.

Minden érdeklődőt várok a Művelődési Házban.
Várok minden érdeklődőt!     Szakáll Norbert

jANUÁrI CSILLAGoS ÉGboLT
Túl vagyunk a téli napfordulón, most már érezhetően 

hosszabbodnak a délutánok. Ilyenkor a Nap a Déli félte-
két átszelő Baktérítőtől indul visszafelé, hogy júniusban a 
nyári napfordulón a Ráktérítő „tetejéről” sugározza teljes 
erőből éltető energiáját a Földre. A Nap-Föld távolság 
nem egyforma egész éven át. Télen (ez a mi égövünkre 
vonatkozik) közelebb van a Föld a Naphoz, mint nyáron. 
Egyébként ez észrevehető az éghajlatban is. A Baktérítő 
alatti országokban a miénkhez képest „elviselhetetlenebb” 
a nyári forróság, nálunk meg a napközelség a telet enyhíti. 
Persze még sok egyéb tényező is létezik, ami hatással van a 
klímára. Esténként derült idő esetén biztos, hogy szemünk-
be ötlik a délnyugati égbolton tündöklő Esthajnal csillag, a 
Vénusz. Távcsővel 150-szeres nagyítással nézve a Holdhoz 
hasonló alakváltozásai vannak. A felszínéből semmit nem 
láthatunk, hiszen vastag, sűrű felhőréteg takarja, az erről 
visszaverődő napfény miatt annyira fényes. Egyébként, 
ha nappal tudjuk a helyzetét, megfelelő „napkitakarás-
sal” meg is láthatjuk. Majdnem a fejünk felett délnyugati 
irányba látszik Naprendszerünk legnagyobb bolygója a 
Jupiter. Megfelelően rögzített kézi távcsővel akár a négy 
legnagyobb holdját is megpillanthatjuk. A késő esti óráktól 
égboltunk jellegzetes csillagképében gyönyörködhetünk a 
délkeleti égbolton, az Orion-t láthatjuk. Távcsővel nézve 
már jóval több látnivalónk is lesz ebben a csillagképben. Az 
Orion alatt látszik égboltunk legfényesebb csillaga a Szirius. 
Kedves Olvasó! Ha többet szeretne tudni a csillagokról, 
vegyen rész csillagászklubunk foglalkozásain. Vecsei.

„Tudod, drága édesanyám,
az, akinek bánata van,
minden reggel könnyes szemmel ébred.
Én is ezért sírok annyit,
Mert feledni soha nem tudlak Téged. 
Már egy éve, hogy elmentél,
Már csak az álmunkban látunk.
Messze útra mentél.
Onnan csak visszanézni lehet,
Mert visszafelé utat építeni elfeledtek.

De ha mégis lenne egy fénysugár,
Ami csak hazafelé vezet,
Ugye, édesanyám, hazajönnél,
S letörölnéd arcunkról az érted hulló 
könnyeket?
Mikor majd mi is rátérünk erre az 
útra,
Gyere elénk, hogy találkozzunk újra.”

 Örökké szerető Családod



Építési telek eladó a Petőfi Sándor 
utcában. Érdeklődni: Nyúl László. 
Tel: 30/578-1393

* * *
- Samsung monitor 17"-os 3.000,-

- Fürdőszobai tükrös fali műa. 
szekrény 4.000,-
- Philippo gyerekülés 5.000,-
- Hűtőtáska 1.500,-
Érd.: Balázs Róbert 70-335-2365

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.

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 - Szer-
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban 
Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

Hírmondó hírdetési árai

Milyen nemzetiségű volt Ádám és 
Éva?
Természetesen magyar.
Meztelenül, mezítláb éltek a sza-
badban, nem volt tető a fejük 
felett, egyetlen élelmük egy alma 
volt, s mégis azt hitték, hogy a 
Paradicsomban vannak.

Mentegeződés: Gyanútlanul mentem 
éjfélkor haza a kocsmából, amikor 
váratlanul felcsapódott a járda.

A pártban észreveszik, hogy egy 
elvtárs folyamatosan csomagokat 
kap. Kérdőre vonják:
– Honnan kapja a csomagokat? 
– Tudja, a második világháborúban 
két zsidót bújtattam, és ők küldik 
hálából….. 
– De elvtárs, pártunk szabályzata 
tiltja az ilyen csomagok elfogadását. 
Ön olyan előre látó, hát nem gondol 
a jövőjére? 
– Dehogynem. Most is bújtatok ket-
tőt.

vICCEK

Gitároktatás 
Szentkirályon.

800,-
Érd.: Balázs Róbert 

70/335-2365

A biztonsági öv lehet, hogy korlátoz a mozgásban, de nem annyira, mint 
a tolószék.

A kocsmában az evolúcióelmélet visszafelé is érvényes.

A tyúk egy nagyon buta állat, pont akkor tojik legtöbbet, mikor olcsó a 
tojás. 

Nem esik messze a részeg a biciklijétől.

Lassan már azt sem tudjuk, hogy mit csináljunk rossz dolgunkban.

bÖLCS MoNdÁSoK


