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Ballagás
2011. június 17-én elballagtak a
Szentkirályi Általános Iskola végzős
diákjai. Osztályfőnökük Lórné Molnár
Tünde volt. Szép szavakkal búcsúztak az iskolától, köszönetet mondtak
tanítóiknak, tanáraiknak, szüleiknek.
Az ünnepség végén az idén is
elszálltak a lufik, melyekre felírták
nevüket a ballagók.
A lufik messze-messze, magasba
szálltak. Repüljetek ti is, szálljatok
magasba, vigyétek sokra az életben,
kedves ballagó diákjaink!
Isten veletek!

EGYÜTT
„SZIVÁRVÁNY” ORSZÁGOS
IRODALMI LEVELEZŐVERSENY EGYMÁSÉRT

Múlt havi számunkban már írtunk
az országos irodalmi levelezőversenyről, amelyen Kokovai Nikolett, Pocsai
Eszter és Rada Adrienn a korcsoportjukban I. helyezést értek el, Gyenes
Meláni és Steklács János pedig II. helyezést. Így mind az öten indulhattak
az országos szóbeli fordulón, amelyre
június 21-én Gödöllőn került sor.
Itt már egyénileg versenyeztek,
mindenkinek fel kellett készülnie négy
szóbeli tételből, projekteket készítettek három különböző témában, és el
kellett olvasniuk egy Nógrádi Gábor
könyvet, amelyről ajánlót kellett ké-

szíteniük és ott mesélni róla. Ezen kívül a levelezős fordulók feladatait is át
kellett ismételniük, mert egy rövid kis
írásbeli forduló is volt.
Nagyon büszkék vagyunk gyerekeinkre, mert a szóbeli fordulón is kiválóan megállták a helyüket. Steklács
Jancsi és Kokovai Niki 94 %-os teljesítményt nyújtottak, de a többiek is
nagyon szépen szerepeltek. A tábort
sajnos nem sikerült megnyerniük, egy
budapesti fiú megelőzte őket, de ez így
is nagyon szép eredmény! Gratulálunk,
csak így tovább!
Dr. Steklács Jánosné

Újra itt a parlagfű-gyűjtési nyereményjáték!
Lemaradt az elmúlt években? Vagy
éppen a korábbi sikerek, nyeremények
ösztönzik arra, hogy ismét parlagfüvet
„ragadjon”? Harmadik éve ismét versenyt hirdet az önkormányzat a szentkirályi lakosoknak.
Az összegyűjtött húsztöves, zöld
állapotú parlagfű-kötegeket 2011. július 18. és augusztus 12. között lehet

leadni a községházán munkaidőben.
A legeredményesebbek az idei
Szentkirály Napján értékes nyereményekben részesülnek. A fődíj egy kerékpár. A részletekről érdeklődjön a
Polgármesteri Hivatalban.
Játékos formában tegyünk együtt a
tisztább, egészségesebb környezetünkért!

A Lakitelki Népfőiskola hosszú évek
óta – Lezsák Sándor országgyűlési
képviselőnk kezdeményezésére és
vezetésével – minden évben megrendezi a fogyatékos emberek találkozóját „Együtt Egymásért” elnevezéssel.
A idén június 25-én került sor a rendezvényre. A megyéből és az ország
több településéről érkeztek vendégek.
Folytatás az 5. oldalon.
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A képviselő-testület június 29-ei ülésén történt
A képviselő-testület június 29-én tartotta
soros ülését, ezúttal az iskolában. A napirendek között szerepelt az Óvoda, az Általános
Iskola és a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló tájékoztató, Szentkirály Napja
ünnepség megrendezése, fűkasza vásárlása,
KMB-lakás szigetelése, alapítványi kölcsön
visszaadása, községi kitüntető címek adományozása. Az ülésen 6 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után Görbe Ervinné
óvodavezető tájékoztatta a jelenlévőket az
óvoda működéséről. Elmondta, hogy a nevelési év stabil közösséggel, zökkenőmentesen
kezdődhetett el. Hat óvónő, ebből 2 fő 6
órában kezdte az évet (2011. március 1-től –
köszönhetően a képviselő-testületnek – 8 órában dolgoznak), 4 dajka, 5 konyhai dolgozó, 1
fő élelmezésvezető és 1 fő 6 órás karbantartó.
1 óvónő jelenleg GYES utáni szabadságát
tölti, és augusztus 22-től áll újra munkába,
így a helyette határozott időre felvett óvónő
munkaviszonyát meg kell szüntetni. Tárgyi
feltételeket illetően az óvoda minden olyan
eszközzel rendelkezik, amelyek biztosítják a
gyermekek testi-lelki fejlődéséhez szükséges
nyugodt, esztétikus, és biztonságos környezetet. A konyhában megújult a sütő, mely talán
még költségtakarékosabb is. Módosítani kellett a Helyi Óvodai Programot a kompetencia
alapú oktatás egyes elemeivel, mely az óvónők
számára is jobban áttekinthető, részletesebb
útmutatást ad munkájukhoz. Az óvodában
komplex nevelés folyik, cél a gyermeki aktivitás, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése.
Kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű
gyermekekkel, hiszen legtöbbjüknek pontosan
a biztonságra van szükségük. Az idei nevelési
évtől kezdődően a törvények lehetővé tették a
2,5 éves gyermekek felvételét az óvodába. Így
a kezdő létszám 68 fő volt. Mivel alapvetően
az óvoda 3 éves kortól nevelő-oktató intézmény, így nehéz volt a 2,5 éves gyermekekkel
dolgozni, hiszen 7 évesig járnak hozzánk
gyerekek, a köztük lévő korkülönbség pedig
igen nagy. Az óvónők náluk az anyanyelvi
nevelést helyezték előtérbe. Szeptemberben
megkezdődött a beszoktatás, beindultak a
különböző foglalkozások: logopédia, hittan,
angol, úszás, mozgásfejlesztés. Zenei napot
tartottunk, a kézmosás világnapját mindhárom
csoport együtt, játékos formában tartotta meg,
közlekedésnevelést tartottunk a rendőrség
munkatársának közreműködésével, megkezdődtek a bábszínház látogatások, könyvtárban
voltunk. Készültünk az ünnepekre (Mikulás,
Karácsony) az óvodai bálra, majd a farsangra. Pályázatot nyújtottunk be az Oktatásért
Közalapítványhoz egy tehetséggondozói óvodai program beindítására (500 ezer forintot
nyertünk), a konyhánk csatlakozott a „Mi
menzánk” programhoz, melyen helyi specialitásokkal lehetett nevezni. Két témakörben

foglalkoztunk tehetséges gyerekekkel: „Nézz
körül” (környezet óvása, megismerése), illetve „Hagyományaink” (régi népi kultúrák,
Szentkirály története). Szülői értekezleteket,
nyílt napokat tartottunk.
Tavasszal a következő nevelési évre 12
kisgyermeket írattak be hozzánk, ebből 5
fő 2,5 éves. Készültünk az anyák napjára,
az óvodai évzárókra és a ballagásra. Az ősz
folyamán elmaradt a családi nap, mely most
a gyermeknappal együtt került megrendezésre. 4 fő megy az óvodából nyugdíjba:
egy szakács, két dajka és a karbantartó. Az ő
elbúcsúztatásuk júniusban volt. A nyári időszakra két dajkát vettünk fel határozott időre
– a nyári időszakra – helyettesítés céljából.
Az ő munkájukkal elégedettek vagyunk. Az
idei nevelési évben több közmunkást is tudtunk foglalkoztatni, főleg konyhai munkára.
Törekszünk arra, hogy olcsóbb beszerzési forrásokat találjunk a konyhára. A jövőre vonatkozóan megjegyezte, hogy a régi rend, mely
szerint kis-, középső-, és nagycsoport működik az óvodában, már a múlté. Többen nemtetszésüket fejezték ki e miatt, de a csökkenő
gyermeklétszám a részben osztott csoportokat
vonja maga után. A végleges álláshelyeket
meg kell pályáztatni, és augusztus 22-től lenne
betölthető az állás. Kérdésként merül fel, hogy
3 vagy 4 dajka legyen az óvodában az eddigi
4 helyett. Végezetül megköszönte az óvoda
részére nyújtott támogatásokat.
A polgármester válaszában elmondta,
kívülállóként nehéz eldönteni, hogy három
vagy négy dajka státuszra van szükség, de
az biztos, hogy soha ilyen kevés beiratkozó
gyermek nem volt még az óvoda történetében,
mint most, és plusz fél státusz óvónői állást
kapott az óvoda. Ezt a kérdést ebben az összefüggésben kell vizsgálni. Nem tudjuk, hogy
miféle finanszírozási feltételekkel találkozunk
ez év őszétől. Talán három dajkával kellene
indítani a következő nevelési évet, és majd
kiderül, hogy működik-e. Most a nyugdíjazások miatt ez sérelem nélkül megoldható, mert
nem kell senkit elküldeni. Az óvodavezető
hozzátette, hogy – a nevelőtestülettel egyeztetve – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel megpróbálnak három dajkával
dolgozni, de nem biztos, hogyha beindulnak a
különféle foglalkozások elég lesz ez a létszám.
Karbantartóra viszont szükségük van. A hozzászóló képviselőtagok javasolták a karbantartó
esetében a 6 órás munkavégzés megtartását
munkaköri leírásának kiegészítésével (egyéb
közterületek, pl. sportpálya fűnyírása). Ezután
a polgármester elismerését fejezte ki az óvoda
dolgozói részére az elmúlt nevelési évben végzett tevékenységükért. A képviselő-testület a
tájékoztatást tudomásul vette, és egyhangúlag
egyetértett három dajka foglalkoztatásával.
A második napirendi pont keretében az

Általános Iskola működéséről szóló tájékoztató következett. Katzné Almási Zsuzsanna
iskolaigazgató elmondta, hogy a tanévet 162
tanulóval indították. A pedagógusok változtak
a biológia, technika és fizika tantárgyakat
érintően. 1 pedagógus januárban kezdett el
a GYES után dolgozni. 1 takarítónő már a
felmentési idejét tölti. Az iskolaév kezdésére
az idén is két tantermet festettek ki, ezekben
a termekben a parketta is felújításra került.
Márciusban megérkezett 5 db interaktív tábla
és 13 számítógép. Az IPR pályázati összegből a fejlesztő terembe vásároltak új bútort.
Alapítványi pénzből az udvarra hűsölő padot
készíttettek. Alsó tagozaton 80 tanuló végezte
el tanulmányait. Eddig a harmadik és negyedik osztályban osztályoztak a tanítók jeggyel,
jövőre már csak az első osztályban marad a
szöveges értékelés. A kompetenciaalapú oktatás bevezetése és fontossága is „szalmalángnak” tűnik utólag. Úgy érzi, a pedagógusokat
teszik nevetségessé azzal, hogy amit egyik
tanévben követendőként mutatnak gyereknek
és szülőnek, az a következő tanévben már
egyáltalán nem fontos. Felső tagozaton 81
tanuló végezte el tanulmányait. A 8. osztályosok 6 %-a gimnáziumban, 41 %-a szakközépiskolában, 53 %-a szakiskolában folytatja
tanulmányait. A 6. és 8. osztályos kompetencia felmérés kiemelkedően jól sikerült ebben
a tanévben. Az idén nemcsak a községek átlagát, hanem az országos átlagot is sikerült túlszárnyalni. (Ennek adatait az ülés résztvevői
az egyik interaktív táblán maguk is láthatták.)
Tanulóink az idén is sok tanulmányi versenyen
vettek részt. A Bolyai anyanyelvi országos
versenyen 5. osztályos csapatunk 4. helyezést
ért el. Matematikából Tiszajenőn Steklács
János 1. helyezést ért el, Nyárlőrincen Molnár
Benedek 1. helyezést, Szabó Ágnes 2. helyezést. A Szivárványhíd országos műveltségi
levelezős versenyen 1. és 2. helyezést értek
el csapataink. A ballószögi tanulmányi versenyen Péntek Laura ért el 1. helyezést matematikából. Alsós tanulóink „Észforgató” versenyen vettek részt Nyárlőrincen, és helyesírási
versenyen Jakabszálláson. Kokovai Nikolett,
Takács István és Krasovecz Ferenc népdaléneklő versenyeken értek el helyezést.
Intézményünkben továbbra is működik tehetséggondozás és felzárkóztatás. Az SNI-s és
BTM-es tanulókkal gyógypedagógusok foglakoznak, a halmozottan hátrányos helyzetű és
SNI-s tanulók a többi gyerekkel együtt integrált nevelés-oktatást kapnak. Zeneiskolánk az
idén is sikeres hangversenyekkel zárta az évet.
Négy hangszeren 51 tanuló tanult. Ebben a
tanévben jóval kevesebb pályázati lehetőség
volt, mint az előző években. A Comenius
pályázatnak köszönhetően Törökországba,
Lengyelországba és Angliába utazhattak tanulóink.
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Az idén nyáron is két kolléga utazik
Oxfordba nyelvtanulás céljából. Útravaló
ösztöndíjban egy tanuló részesült ebben a
tanévben. Továbbra is az IPR pályázat a legsikeresebb pályázatunk, ezáltal pedagógusok is
kapnak illetménykiegészítést. A Bács-Kiskun
megye Közoktatásáért Közalapítványtól
pedagógiai konferencia megtartására nyertünk kisebb összeget. Bács-Kiskun megye
Önkormányzatától sportrendezvény szervezésére és budapesti múzeumlátogatásra kaptunk
anyagi támogatást. Ebben a tanévben Pápai
Ferencné végezte az ifjúságvédelmi felelős
munkáját. Bár nőtt a munka hatékonysága,
mégis úgy érezzük, egyre több a problémával
küzdő család községünkben. Szakköreink: foci
több korosztályban, kézilabda, sakk, angol,
német, rajz, természetismeret, énekkar, felvételire előkészítő, felzárkóztatás, rendszeres társasjáték foglalkozások. Részt vettek tanulóink
több sportversenyen is. Beszámolójának további részében részletesen ismertette az iskolai
rendezvényeket, programokat. Végül megköszönte a képviselő-testület és a Szentkirályért
Közalapítvány segítő támogatását.
A polgármester megköszönte az iskola
vezetésének és nevelőtestületének az idei tanévben végzett munkáját, és a képviselő-testület
a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
Ezután a Szentkirály Napja ünnepség megrendezésének megbeszélése került napirendre.
A polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy
augusztus 20-a szombati napra esik, és 21én vasárnap van a búcsú, úgy tűnik, hogy az
eddigi színvonalon nem tudjuk lebonyolítani
valamennyi rendezvényt. A szombat esti közös
ünneplés szervezése (előkészületek, étkeztetés, mosogatás, rendrakás, stb.) különösen sok
munkával jár tekintettel arra, hogy alkalmazottaink száma változatlan, a közmunkások száma
viszont jelentősen csökkent. Vörös Dezső képviselőtag javasolta a közös ünneplés időpontjaként augusztus 19-én, péntek estét kijelölni, így
szombaton kellő idő áll rendelkezésre a vasárnapi búcsú előkészületi munkáinak elvégzésére. Javaslatát a képviselőtagok egyhangúlag
jóváhagyták. Javaslatok hangzottak el továb-

bá a vasárnap délutáni műsor összeállítására
vonatkozóan is.
A következőkben Durgóné Benkő
Babett családgondozó tájékoztatta a jelenlévőket a gyermekjóléti szolgálat munkájáról.
Beszámolójában elmondta, hogy a szolgálat
2005. július 1-től működik a Tiszakécskei
Mikrotársulás keretén belül. Munkájuk igen
sokrétű és szerteágazó, szoros kapcsolatot
kíván a védőnői szolgálattal, a nevelési, oktatási és egészségügyi intézményekkel, a rendőrséggel, tanyagondnoki szolgálattal, a jegyzővel
és a szociális ügyintézővel. A problémák feltárása érdekében esetmegbeszélést általában
havi rendszerességgel (illetve szükség szerint)
tartanak. Az esetmegbeszélés célja a szolgáltatást igénybevevő gyermeket és családot
érintő információk cseréje, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a résztvevők között.
Szolgálatunknál az alábbi problémakörök
jelentek meg: anyagi, gyermeknevelési, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség,
családi konfliktus, szülők vagy család életvitele, szülői elhanyagolás. A gyermekjóléti
alapellátások igénybevétele általában önkéntes,
a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője
csak bizonyos meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére. 2010ben alapellátásban gondozott gyermekek száma
9 fő volt. A gondozás nélküli esetek száma 7,
védelembe vett gyermekek száma 1, átmeneti
nevelésben lévő gyermekek száma 1. Szakmai
kérdéseinkkel, problémáinkkal szintén bizalommal fordulhatunk más szolgálatnál dolgozó
kollégákhoz, illetve a tiszakécskei szakmai
vezetőnkhöz és családgondozó kollégáinkhoz.
A külterületen végzett családlátogatásokhoz
autót az önkormányzattól kapunk. Ebben az
évben többször volt ruha-, bútor-, játékgyűjtés,
amit a rászorulóknak osztottak szét, segített
a különböző étkeztetési pályázatokon nyert
élelmiszereknél a rászorulók listájának összeállításában. Tájékoztatott arról is, hogy a családsegítést és gyermekjóléti szolgálatot június
30-ig látják el a jelenlegi formában, július
1-től Katzné Almási Zsuzsanna fogja átvenni
a feladatok végzését. Ezután a polgármester

megköszönte a munkájukat és a beszámolót a
képviselő-testület jóváhagyta.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
MTZ traktorunkhoz kapcsolható lengyel
gyártmányú kemper fűkasza beszerzése volna
kívánatos. Nagy segítség lenne a közterületek,
utak mentének kaszálásában. A képviselő-testület egyetértett a fűkasza megvásárlásával az
értékpapír-vásárlás terhére.
A körzeti megbízotti lakás hőszigetelésére
ajánlatot kaptunk: 7 cm-es teljes szigetelés
bruttó 1.150.800.- Ft. A képviselő-testület nem
támogatja a KMB lakás hőszigetelését, mert a
nyílászárók cseréje korábban már megtörtént,
másrészt a lakás kihasználtsága alacsony.
Önkormányzatunk az idei évben két
alkalommal kapott kamatmentes kölcsönt a
Szentkirályért Közalapítványtól. A kölcsön
teljes összege 15 millió forint, melyből 5
millió forint visszafizetése már megtörtént. A
fennmaradó hátralék törlesztése az év során
reményeink szerint megvalósulhat. A kölcsön
rendelkezésre bocsátása a Kuratórium jóváhagyásával, az elnök és a polgármester közötti erről készült megállapodás megkötésével
történt. Elmaradt azonban a képviselő-testület jóváhagyása a kölcsön igényléséről, ezért
a polgármester kérte ennek elfogadását. A
képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a
kuratóriumi elnök és a polgármester közötti
megállapodást.
A „Három királyfi, három királylány”
mozgalom képviselőjétől felhívást kapott az
önkormányzat babaköszöntő zászló vásárlására. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy ne csak a
haláleseteket jelezzük fekete zászlóval, hanem
a gyermekek születését is köszöntsük. A babaköszöntő zászló a jövőbe vetett hitet is szimbolizálja. A képviselő-testület csatlakozni kíván a
kezdeményezéshez.
Az idén – választási ciklus első éve lévén –
esedékes a községi kitüntető címek adományozása, erre a polgármester személyi javaslatokat
kért. A képviselőtagok 9 személyt javasoltak a
kitüntető címre, melynek átadása a Szentkirály
Napja ünnepségen lesz.

Fotópályázat

az érdeklődő közönség szavazata dönti el a
helyezéseket. Eredményhirdetés az augusztus
21-i rendezvény végén. A pályázatra beküldött legjobb fotókat a szerző megjelölésével az
önkormányzat megjeleníti a település honlapján,
illetve későbbi kiadványaiban. A díjazott pályaművekből képeslap készül.
Minden pályázónak névre szóló oklevéllel
köszönjük meg részvételét.
A közösség által a három legjobbnak
ítélt munkát beküldők értékes ajándékokat
kapnak:
- első helyezett: pénzjutalom 30.000,- Ft értékben
- második helyezett: könyvutalvány 10.000,- Ft
értékben
- harmadik helyezett: egyéves Szentkirályi
Hírmondó előfizetés
A pályázat benyújtási határideje 2011.

augusztus 5. 16 óra.
A pályaműveket papír alapon (legalább
9x13 cm-es méret) és CD-re is kiírva (JPG formátumban, max. kb. 1 Mb méret) lehet benyújtani. A képek hátoldalán és a fájlok nevében
legyen feltüntetve a pályamű sorszáma és címe,
melyeket a pályázó egy külön összesítő lapon
is felsorol, a saját nevének és elérhetőségeinek
(lakcím, telefonszám) megadásával együtt. A
képeket és a CD-t, valamint az összesítő lapot
lezárt borítékban, személyesen, vagy postai úton
lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban
(6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fotópályázat: Szentkirály
2011.”
További tájékoztatás kérhető Kutasi Ferenc
településfejlesztőtől: 76/597-501, 06-70/3829190, tpfejl@szentkiraly.hu

Szentkirály Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet. Pályázat nyújtható be bármely
Szentkirályt érintő szabadon választott témakörben. Elsődleges cél a község természeti, kulturális, társadalmi, építészeti és egyéb értékeinek
bemutatása, művészi ábrázolása.
Pályázati feltételek:
- a pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet,
- kizárólag saját eredeti szerzői alkotással lehet
pályázni,
- egy pályázó legfeljebb 5 pályaművet nevezhet.
A beküldött pályaművekből a község
Szentkirály Napja alkalmából 2011. augusztus 19. és 22. között kiállítást rendez, melyen

4. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2011. július

Tanyatalálkozó a Csípő-tanyán 2011. július 2-án
(Csorbáné Csípő Katalin köszöntője)

„A múlt erős gyökér, jelen és jövő
belőle él.”
Hagyományteremtő szándékkal 2005.
július 2-án „tanyanapot” rendeztünk itt,
az erdőföldi tanyánkon. Akkor majdnem
egész nap esett az eső, két évre rá 2007ben pedig úgy fújt a szél, hogy alig bírtuk
lekötözni a sátrakat, de 2009-ben már
szép idő volt.
Ma, pontosan az első találkozó 6.
évfordulóján tartjuk a IV. Erdőföldi tanyanapot.
Márai Sándor szerint „Az ünnep az
élet rangja, felsőbb értelme.” Hiszünk
ebben, és töretlen lelkesedéssel dolgozunk
ennek érdekében, továbbra is számítva
önkéntes segítőinkre, akiknek ezúton is
megköszönöm fáradozásukat.
„Soha a magyar nemzetnek olyan
nagy szüksége nem volt minden fiára,
minden társadalmi osztály megfeszített
munkájára, mint most a sors megpróbáltatásainak nehéz napjaiban.
Újjá kell születnünk lélekben, vagy elpusztul a nemzet. Ez az óra parancsszava.
Ez a megújhodás azonban csakis a
bennünk szunnyadó összes erkölcsi erő
felébresztésétől és felfokozásától várható, abban az áldozatkész és fegyelmezett
szellemben, amelyre Széchenyi István
egy hosszú életen át tanított.
Lehet, hogy az eszmék, amelyekért ő
élt és küzdött, idővel kiélik magukat, és
elmúlt történelemmé válnak, de az ő egyéni példaadása, erkölcsi tanításai a magyar
lélek mivoltáról, a nemzet fiainak kötelességteljesítéséről, az ő ébresztő, buzdító
szava itt kell, hogy éljen közöttünk időtlen
időkig.”
Fentieket gróf Bethlen István, a
Trianon utáni legkiemelkedőbb miniszter-

elnök, 1932 januárjában mondta a Nemzeti
Kaszinóban. Közel 80 év elteltével is minden szava fontos, igaz és iránymutató.
A 21. század első évtizede, úgy tűnik,
már visszavonhatatlanul elveszett számunkra. Ráadásul az elveszett évtized
súlyos öröksége egy ideig még nehezíteni
fogja nemzetünket abban, hogy a tartós és
dinamikus gazdasági és társadalmi fejlődés pályájára álljon.
Újjá kell születnünk lélekben, és ez
csakis a bennünk szunnyadó összes erkölcsi erő felébresztésétől és felfokozásától
várható – mondja Bethlen.
A lelki újjászületés első fázisa a gyógyítás-gyógyulás. A felmérések szerint
hazánkban minden harmadik ember szenved valamilyen pszichés betegségben.
Nálunk a rosszkedv népbetegség,
kötelező népszokás. Ha valaki a „Hogy
vagy?”-ra, azt feleli: jól, uram bocsá’:
kitűnően, az gyanút kelt.
Az emberek háromnegyede nem bízik
a másikban, és még nagyobb az aránya
azoknak, akik a közintézményekben, a
politikai és az üzleti élet szereplőiben nem
bíznak. Ezért gondolkodásunk középpontjába kell állítani Széchenyi 180 éves tézisét a hitelről, a hitelességről, a pénzen
meg nem vehető dolgokról.
A hit a bizalom forrása, hegyeket
képes megmozgatni. Erős hittel az esélyeink többszöröződnek, és addig elképzelhetetlennek tűnő dolgokat is képesek
vagyunk megvalósítani.
A pénzen meg nem vehető dolgok listáját tehát a hittel kezdtem, de szerencsére
sok más is van és minél hosszabb a lista,
annál gazdagabbak vagyunk.
A következő, de talán a legfontosabb
és mindennek az alapja, az egészség.

Ezzel meg aztán végképp csak akkor
törődünk, ha hibádzik.
A testi szenvedésnél a lelki nyomás elviselése talán még kegyetlenebb. Persze épp
testbe is szorulhat korrupt lélek.
A tehetség, az intelligencia a kiforrott tudással kiegészülve érik bölcsességgé, amikor a dolgok világossá válnak és
semmi nem áll alkalmazásuk útjába.
Aztán az idő és a türelem. Nem vehető
pénzen a barátság és a szerelem sem.
Ezekből is egyre kevesebb van. Aztán
ott van mint érték a család és más közösségeink. A család ereje a nemzedékek
összetartásában rejlik. A tudat, hogy egy
tőről fakadunk, nem csupán jó genetikai adottságok, életképesség átöröklését
feltételezi, de összefogást is. A levelek
szövetsége az ággal, a törzs tisztelete a
gyökerek iránt.
Keressünk igazi értékeket, a dolgok
lényegét, és ne a felszínre pillantsunk.
Sokszor egy csábító gyümölcs is csak
kívül piros, de belül rohad.
Történelme során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökereiből táplálkozva, a falusi- tanyasi közösségek erejére
támaszkodva tudott a magyar társadalom
megújulni.
Mi úgy tudunk menteni – igaz egy
kicsit „másképp” – ha vigyázunk a környezetünkre, megőrizzük hagyományainkat, kultúránkat, összetartjuk közösségünket, egyensúlyba kerülünk önmagunkkal, a külvilággal. Ne másoktól várjuk el
közös értékeink gyarapítását!
Fontosnak tartok még megemlíteni
néhány évfordulót. Szüleink 50 éve kötöttek házasságot. Édesanyám idén lenne
75 éves és már 10 éve, édesapám 25 éve,
anyósom 15 éve nincs közöttünk.

A Szentkirályi-titok – Megjelent Balogh Levente első könyve
Magyar sikertörténet a multik világában

Sajtótájékoztató keretében mutatta be és
dedikálta első könyvét Balogh Levente,
a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdonos-ügyvezetője június 1-én délelőtt az
egyik budapesti Libri könyváruházban.
Az utóbbi száz év talán leglátványosabb
magyar márkasikerének titka tárul fel a
kötetben, miközben kirajzolódik Balogh
Levente árnyalt portréja is. Az üzletember
szerint a külföldön is elismert magyar ásványvíz sikerének megfejtése nem hétpecsétes titok.
A szerző maga így nyilatkozik könyvéről:

„Édesapámat „Vízfakasztóként” emlegették… Jómagam egyszerű üzletember
vagyok, aki most e kötetben arra vállalkozott, hogy elárulja a Szentkirályi ásványvíz rendkívüli sikerének titkát, és azt,
miként vált egy ízig-vérig magyar márka
a legnagyobb multikat is megelőzve piacvezetővé a hazai ásványvízpiacon. Tizennyolcszoros országos dzsúdóbajnokból
lett cégvezetőként idézem fel e siker történetét, elárulom a márkaépítés kulisszatitkait, beszámolok a multinacionális vállalatokkal vívott küzdelmeimről, és arról,

hogyan élek egy jelentős hazai vállalat
tulajdonosaként.”
dr. Szirmai Péter, a Budapesti Corvinus
Egyetem docense szerint „Balogh Levente könyve arról szól, hogy az egyszeri szegénylegény elindul szerencsét próbálni,
összefog a négy őselem egyikével, a vízzel,
és a víz tisztaságához, csillogásához hozzáteszi saját energiáit, hitét, így legyőzi a
nagy riválisok sárkányait, majd büszkén
kiáltja világgá sikereit”.
A kötet 2 990 forintos áron júniustól kapható az ország nagyobb könyvesboltjaiban.

2011. július

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

5. oldal

„Gólya”-hírek

A sok viszály után sem lettek hűtlenek gólyáink évek óta lakott fészkükhöz.
Rendszeresen látogatják, védik, és természetesen a jövőbe vetett hittel építgetik, csinosítják. Nem tudni, hogyan jutottak előzetesen
képviselő-testületünk csatlakozási szándékának híréhez, mely az ülésen hangzott el az
alábbiak szerint: A „Három királyfi, három
királylány” mozgalom képviselőjétől felhívást kapott az önkormányzat a csatlakozásra,
babaköszöntő zászló vásárlására. Ezzel azt
szeretnék elérni, hogy ne csak a haláleseteket

jelezzük fekete zászlóval, hanem a gyermekek születését is köszöntsük. A babaköszöntő zászló a jövőbe vetett hitet is szimbolizálja. A képviselő-testület csatlakozni kíván a
kezdeményezéshez. Mindenesetre kéményre
szállással tudtára hozzák ország-világnak és
Szentkirálynak, hogy Zana Tamáséknál is
kitűzésre kerül nemsokára a család legnagyobb örömét hírül adó zászló. Kívánjuk a
kedves madaraknak, hogy látogassák csak a
kéményeket, előlegezzék a híreket. A fotót
ifj Prikkel Antal készítette.

Együtt egymásért

(Folytatás az első oldalról) Az ökumenikus
istentiszteletet követően a környék öt településének rövid bemutatása után /Lakitelek,
Szentkirály, Nyárlőrinc, Tiszaalpár, és
Tiszakécske/ a nevezett város, falvak kultúrcsoportjai szórakoztatták a jelenlevőket.
Községünkből lelkes kis csapat érkezett Szabó Gellért polgármesterrel az élen, Zókné

Katika szervezésével és vezetésével. A kulturális seregszemlén nagy sikerrel lépett fel
a Szentkirályi Tánccsoport. Versmondóink
sem adták lejjebb, Csordásné Juliska, és
Nagy Istvánné Esztike egy-egy kedves kis
verssel öregbítették falunk nevét. Zsúfolásig
megtelt a terem a Kecskeméti kerekes székesek művészi bemutatójára. Kis kiállításon

lehetett a települések ügyes kezű embereinek
aprólékos munkáit csodálni. A finom ebéd
mellett meg lehetett kóstolni a kemencébe
helyszínen sütött kenyérlángost, természetesen tejföllel megkenve, sajttal meghintve.
Egy kis ajándék vásárlásra is volt lehetőség.
A Szentkirályi Mozgáskorlátozottak nevében
köszönjük a szép napot. -szerk-

A „SZENTKIRÁLYÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Szentkirály Község Önkormányzati Képviselő-testületének tagjai és más adakozó szentkirályi lakosok 1990. október 12-én létrehozták
a „Szentkirályért” Alapítványt. Az időközben
közalapítványi minősítést nyert Alapítvány
Kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé az
alábbiak szerint.
1. A pályázat célja: Szentkirály községben
állandó lakhellyel rendelkező, kiemelkedő
tehetségű fiatalok továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pontban
megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően
Szentkirály községben állandó lakhellyel
rendelkező, közép- vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal - a középiskola 9. évfolyamának második félévétől
a tanulmányok befejezéséig -, akinek az év
végi, szorgalom és magatartás minősítése

nélkül számított tanulmányi átlageredménye
legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől függetlenül „A szakma kiváló tanulója” címért kiírt
országos szakmunkásverseny, valamint az
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(OKTV) 2011. évi vetélkedőjének I-X. helyezettje is pályázatot nyújthat be.
4. A pályázat tartalma: A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, lakcímét,
tanulmányi átlageredményt is tartalmazó bizonyítvány/leckekönyv/oklevél másolatát,
iskolalátogatási igazolást, osztályfőnöki vagy
vezető tanári ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás mellett
kifejtett egyéb tevékenységet), a szakmunkásversenyen, OKTV-n elért eredmény igazolásának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása: A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba személyesen vagy postai úton lehet benyújtani (6031 Szentkirály,

Kossuth Lajos u.13.).
Beérkezési határidő: 2011. július 31.
6. A pályázat elbírálása: A pályázati feltételeknek megfelelő valamennyi pályamű díjazásban részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevő díjazottak
20.000 Ft – kitűnő tanulmányi eredménnyel
rendelkezők 25.000 Ft; felsőfokú képzésben
tanulók 40.000 Ft – kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezők 50.000 Ft személyenkénti egyösszegű ösztöndíjban részesülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-ára jogosult az a díjazott, akinek a következő félévi tanulmányi eredménye eléri a 3. pontban
meghatározott mértéket.
A 3/b. pontban jelzett országos versenyek I.V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-X. helyezettje
25.000 Ft egyszeri jutalomban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja 2011. évi
rendezvényén, illetve a 2012. évi Falugyűlésen történik.
Kuratórium
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KATOLIKUS ÉLET

Július – a magvetésről és az aratásról
"Íme, kiment a magvető vetni. 4Amint
vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek
az égi madarak és fölcsipegették. 5Más mag
köves talajba hullott, ahol nem volt neki elég
föld. Gyorsan kikelt, mert nem volt mélyen
a földben. 6Amikor azonban forrón tűzött a
nap, elszáradt, mert nem volt gyökere. 7Ismét
más szúrós bogáncsok közé esett. Amikor a
bogáncsok felnőttek, elfojtották. 8A többi
jó földbe hullott s termést hozott, az egyik
százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat.
19Aki hallgatja az országról szóló tanítást, de nem érti meg, ahhoz eljön a gonosz
és elrabolja, amit a szívébe vetettek. Ez az,
ami az útszélre esett. 20A köves talajba hullott ellenben az, aki meghallgatja a tanítást
és szívesen be is fogadja, 21de az nem ver
benne gyökeret, mert csak ideig-óráig él.
Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar megbotránkozik. 22A
szúrós bogáncs közé hullott pedig az, aki
meghallgatja a tanítást, de a világi gondok
s a csalóka gazdagság elfojtja a tanítást,
úgyhogy nem hoz termést. 23Végül a jó
földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz, az egyik

Johan-Ludvig Runeberg:
Paavo gazda
Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s hólé elsodorta fél vetését;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
koldusbot vár: elhagyott az Isten:
rossz koldulni, - éhenhalni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát, szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.

Kalendárium:

2011. július 15. – augusztus 22.
• Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony

százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat." (Mt 13)
Nyár van, a termés betakarításának az
ideje. Jó látni a gyümölcsöktől roskadozó
fákat, és gyönyörködni a búzamezőkben,
amit a sok eső vagy a szárazság nem pusztított el. A mi dolgunk a vetés, az öntözés,
a művelés, de a növekedést, az áldást Isten
adja (1Kor 3,6), és a bő termés örömmel tölti
el a szívet. Így van ez a hívő életben is.
Jézus sokszor alkalmazott példázatokat
tanításaiban, mert hallgatói készületlenek
voltak arra, hogy közvetlenül elmondja
nekik a lelki igazságokat. A természetből vett
képek és hasonlatok voltak a legalkalmasabbak ennek szemléltetésére. A természet őrzi
a Teremtő keze nyomát, és megvilágosítja az
igazságok egyszerűségét és szépségét.
A magvető példázatában Jézus arra a
kérdésre ad választ, hogyan fogadják követői
Isten szavát. Az idő tájt nem a felszántott
talajba vetettek, hanem az ugarra, a magot
azután szántották be, s a magvető nem tudhatta, hogy a pár centis termőtalaj alatt van-e
kő, hogy később az emberek hol taposnak
majd maguknak utat, s hogy mennyi évelő
tő, gyökér van a földben.

Az első három esetben a termést nem
hozó szántóföldről esik szó, az Igét visszautasítókról. Az utolsó képben Jézus meghökkent az akár százszoros haszonnal. Üzenetét
kissé leegyszerűsítve így fogalmazhatnánk
meg: van eredményes küldetés. Nemcsak
Igét visszautasító lelkek vannak, hanem
olyanok is, akik cselekedeteikkel igazolják,
hogy befogadták azt. Az ő életükben megvalósul Isten országa. Mert Jézus szerint van
egy negyedik, "jó föld" is...
A százas szám valószínűleg azt akarja
érzékeltetni: az Igét Isten különös áldása és
gondviselése kíséri. A természeti világban
ilyen haszon nincs, ez csak az Ige esetében
történhet meg, és csupán azért, mert az Ige:
Isten szava. A százszoros termés csoda, a mai
élet csodája. Mert a gonosz kísértései, a szenvedés és az anyagi világ vonzása ellenére ma
is kell az embernek Isten szava, s a mai gyümölcstermő életek is mutatják az Ige erejét.
Az aratás képe ismét emlékezetünkbe idézheti: "százszoros termésre" kaptunk meghívást.
Az alábbi verset talán már többen ismerik. Ez a
vers szintén a magvetésről és az aratásról szól,
de nem csupán a földeken történő aratásról,
hanem a szívben végbemenőről is.

Felerész fakérget tégy a lisztbe,
én ezentúl még több árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.
Felerész kéreg sült a kenyérbe,
kétszer annyi árkot vájt a gazda,
juha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s megmaradt: vetés és porhanyó föld;
jött a nyár, jégzáporok zuhogott
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, ámde élni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe,
én meg duplaszéles árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.
Kétszeres kéreg sült a kenyérbe,
duplaszéles árkot vájt a gazda,

marha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, csordult a hólé
s ár nem vitt el sem vetést, se földet;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetést le nem tiporták;
ősz jött, ám a fagy távol maradt és
sarlót várt a hullámzó arany-dísz.
Paavo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Térdrehullt az asszony is, míg így szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Agg társához szólt szelíd mosollyal:
„Paavo, Paavo, kapj sarlóra vígan,
felvirradtunk boldogabb napokra,
sutba dobjuk most már a fakérget
s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz”.
Paavo, kézenfogva, asszonyát, szólt:
„Asszony, asszony, elbuknánk a próbán,
éhező testvért ha cserben hagynánk:
Felerész kérget süss a kenyérbe:
elfagyott a szomszédunk vetése!”

• Július 24.: Járműszentelés – Szen-Kristóf
• Augusztus 5.: Havas Boldogasszony
• Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
• Augusztus 7.: Nyárlőrinci búcsú, 9:30kor érseki szentmise, új plébános beikta-

tása
• Augusztus 15.:
NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király
• Augusztus 21. TEMPLOMBÚCSÚ
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REFORMÁTUS ÉLET
"Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül..." Zsidók 12:1
Mit teszel akkor, amikor úgy érzed,
feladnád? Mindenkinek van olyan pillanata, amikor küzd valamivel- lehet,
hogy valamilyen egészségügyi dologgal, egy összetört kapcsolattal, anyagi
nehézséggel vagy depresszióval - és
elkezd azon tűnődni, lesz-e elég ereje
továbbmenni úgy, hogy nem látja a
fényt az alagút végén.
Ha ma így érzed magad, szeretnék
megosztani veled egy bátorító részt
a Zsidók 12-ből és adni egy nyomós
okot arra, hogy miért menj tovább.
A Zsidók 11 a "hit fejezete", mely
a hit nagyszerű embereiről beszél
nekünk, úgy mint Ábrahámról,
Mózesről, Dávidról és még sok más
személyről is. Az ő történeteik már
önmagukban is a bátorítás forrásai.
Ámde most a következő fejezet,
első versét indító kifejezésre szeretnék koncentrálni. A Zsidók 12:1 ezt
mondja: "Ezért tehát mi is, akiket
a bizonyságtevőknek akkora fellege
vesz körül..."
Amit itt Pál mond az az, hogy nem
akarhatod feladni, hiszen a menny
figyel téged és szurkol neked. Ez egy
bátorító hír!
Közönséged van. Semmi sem
magántermészetű abból, amit teszel.
Semmi sincs rejtve a menny elől

Hittanos Gyermektábort
szervezünk, 7-18 éves korig
melyre szeretettel várjuk
az ön gyermekét is!
A tábor ideje: 2010. augusztus 1. hétfő
– augusztus 5. péntekig tart.
A tábor helye: Gárdony, református
„Élet fája” gyülekezeti ház, a Velenceitó partján.
Bekerülési költsége: 17.000.- Ft./fő.
De a gyülekezetünk Egyházmegyénk
jóvoltából 20 főig 7000.- forint ked-

A konfirmációs találkozó 2011. június 5-én.
abból, amit eddig tettél. Isten mindent
lát. Ahogy Jób mondja: "Jól láthatja utaimat Isten, és számon tarthatja
minden lépésemet." (Jób 31:4). Jézus
pedig azt mondja: “Nektek pedig még
a hajatok szálai is mind meg vannak
számlálva." (Lukács 12:7). Isten életed minden részletét ismeri. Ő figyeli
minden lélegzetvételedet; nincsenek
titkok az életedben.
És nem csak Isten az, aki figyel,
hanem Ábrahám, Jákob, Mózes és az

többi szent is.
Mennyire bátorító ez? Amikor
elkezdenél elbátortalanodni, emlékezz
arra, hogy olyan emberek figyelik
kitartásodat, akik sokkal rosszabb
körülményeket éltek meg, mint te.
Amikor úgy érzed, feladnád, emlékezz, hogy emberek figyelnek és felajánlják neked bátorításukat a hittel
teli élettörténetükön keresztül.
(Daily Hope by Jon Walker, 2011.
06. 28.)

vezményt tud adni, ami azt jelenti,
hogy befizetni 10.000.- forintot kell
minden református gyermek után.
Az ár tartalmazza a teljes ellátást,
kivéve az utazás költségét, amelyet
még külön kérünk fizetni. Az utazást
menetrendszerinti járattal szeretnénk
megoldani.
Program:
A hét témája: Isten hívása – telefonos
tábor
A tábor délelőtti alkalmait külön csoportokban foglalkozásokkal töltjük,
minél többet megtudva Istenről, az

adott témakörben. A kiscsoportos foglalkozásokat fiatal segítők végzik.
Délutánonként szabadidős foglalkozás,
vetélkedők, kirándulás, jó idő esetén
fürdés lesz.
Esténként áhítat, esti mese, és a közösség gyógyító, feltöltő megtapasztalására lesz lehetőség.
Jelentkezési határidő: július 17. vasárnap, írásban a gyermek fő adataival, és
5000.- Ft. előleg befizetésével lehetséges.
További információ és jelentkezés:
Balázs Hajnalka, 70/9676-480
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Házunk tája és köztereink rendezettsége
Ugrál a Nap völgyön-hegyen,
a nagyon nagy rendetlenségen.
Majd megpihen a gyomok alatt,
mik elnyelik a sugarakat.
Kertészt régen nem látott e tér,
Nem dolgozott itt kertésztenyér!
Gyomok nőnek nagy csomókban
Nemcsak itt-ott, a sarkokban.
Nem szép a kert, hogyha gazos,
hogyha az ember gyomot tapos.
A rendezett kert nagyon szép
Csak az dicséri a kertészét.
Szentkirály
község
Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról kimondja, hogy:
„A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a
zöldfelületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt parkgondozó alkalmazásával,
másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana
előtti járdát tisztántartani, a havat eltakarítani,
síkosság-mentesítést végezni, az úttestig terjedő
területen lévő fákat, növényeket gondozni, a
vízelvezetésről gondoskodni, ideértve a vízelvezető árok és az útpadka karbantartását, szemét- és
gyommentesítését is.
Szórakozóhelyek és üzletek, valamint más
elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzlet
használója köteles tisztántartani (tekintet nélkül
arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből
származik-e), továbbá a síkosság-mentesítést és
hóeltakarítást megoldani.
Utcai árusok kötelesek gondoskodni a részükre kijelölt hely és környékének tisztántartásáról,
árusítás utáni rendbetételéről.
Tilos:
- Járműveket, berendezéseket huzamos időn át
vagy rendszeresen közterületen tartani.
- Kutyákat játszótérre vagy parkba beengedni. Az
általuk közterületen okozott szennyeződés
eltávolításáról a kutya gazdája köteles gondoskodni.
- Közterületen kutyát póráz nélkül szabadon tartani
(harapós kutyát még szájkosárral is el kell látni).”
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény egyértelműen rendelkezik az
ingatlantulajdonosok kötelezettségéről. Ha valaki
nem tartja karban ingatlanát, azt az építési hatóság hatósági úton elvégzi, a felmerülő költségek
megtérítéséig az érintett ingatlanra jelzálogjogot
jegyeztethet be.
De nem csak esztétikai problémáról van szó.
Amellett, hogy a szemetes környéken csökken
az ingatlanok értéke, az ilyen módon elhanyagolt környezet további problémákat idézhet elő.
Miután nyilvánvaló, hogy senki nem figyel a környezetre, teret nyer a vandalizmus, s még az sem
kizárt, hogy a közbiztonság is romlik.
Az urbanisztikában a folyamatot a „betört
ablak”-elvként tartják számon.
A fogalom egy ismert jelenségre utal: ha egy
házon van egy betört ablak, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb a többi ablak is betörik. A
betört ablak mintha vonzaná a vandálokat, akik
meggyőződésből törnek-zúznak.
Őket pedig a passzióból rongálók követik:

akik, csak mert arra jártak, törik be a még ép ablakokat. Nem kell tehát hozzá sok idő, és a házon,
ahol nemrég még csupán egyetlen betört ablak
volt, egyetlen ép ablak sem marad.
Sőt az ablakot követi az ajtó és lépcső, mígnem fokozatosan szétverik és széthordják az egész
házat. Ám a „betört ablak” csupán metafora. A
jelenség jóval általánosabb: ha szemét hever az
utcán vagy a folyosón, az vonzza a szemetet.
Mindenki meggyőződhet róla, hogy ha egy „Tilos
a szemét lerakása” táblát látunk, azt a többség,
különös módon, „Szemétlerakó hely” megjelölésének gondolja, és így is kezeli.
Ha a faluközösségünk pénzén helybeli
lakostársaink munkájával létre- és rendbe hozott
parkban letépnek egy virágot, egyre gyorsuló ütemben lopják el az összes többit, és még szinte fel sem
ocsúdtunk, már csak a feldúlt és kifosztott földterület emlékeztet arra, itt nemrég még park volt.
A felfestett egyetlen graffitibetű hamarosan graffitifreskóvá változtatja a falat, a hangos szó folyamatos üvöltéssé erősödik, az
elcsent lábtörlő ellopott motorkerékpárrá lesz.
E szomorú történetek mindennapi életünk elmaradhatatlan részévé váltak, vagy annak tűnnek.
Hiszen a „törött ablak” elmélet éppen azt sugallja,
hogy a rendetlenség enyhe jelei kiváltják a rend
további leromlását, az pedig szabálykerülést idéz
elő. A szabálykerülés következménye a szabályszegés lesz, amely végül kriminalitásban megnyilvánuló törvényszegéshez vezethet.
Van, ahol már Magyarországon is súlyos
pénzbírsággal büntetik a hanyagságot, ám a legtöbb településen nincs különösebb következménye a szemetelésnek és a rendetlenségnek.
Sokkal egyszerűbb és célravezetőbb, ha mindenki maga veszi kézbe a dolgokat.
Első lépésként egyszerűen szedjük össze a
szemetet az utcában vagy a házunk körül!
Ha nagyon sok szemét van, keressünk szövetségeseket – biztos van olyan szimpatikus egyén,
aki megnyerhető az ügynek. Lehet, eleinte újból
és újból meg kell majd csinálni, de meglátjuk,
egyre kevesebb és kevesebb lesz a szemét, amit
összegyűjtünk. Ráadásul, a jó példa ragadós:
előbb-utóbb más szomszéd is késztetést érez
majd, hogy ne átlépje a szemetet, hanem szedje
fel és dobja ki.
Községünk arculatában az elmúlt évek során
elértünk egy olyan színvonalat, amely méltó
Szentkirály nevéhez. Ennek a színvonalnak a
megtartása összefogást és áldozatot is követel
tőlünk annál is inkább, mert ettől az évtől kezdődően nem számíthatunk a közmunkások tevékenységére. Parkjainkon és közterületeinken már
láthatóak a nem elégséges gondozás jelei. Azért,
hogy a kialakított felületek ne veszítsék el esztétikai értéküket, szépségüket, hogy a falun átutazók elismerését megőrizzük, össze kell fognunk
és közös munkával kell felvállalnunk a parkok
gondozását.
Tudomásul kell vennünk, hogy közterületeinket és a parkjainkat csak úgy tudjuk rendben tartani, ha ennek a célnak az érdekében összefogunk.
Javaslatom ezzel kapcsolatban a következő:
Érezzük magunkénak annyira ezeket a parkokat,
hogy hozzunk létre Faluszépítő csoportot!
Ha megfelelő számban lenne jelentkező e nemes
feladatra, akkor nem jelentene nagy megterhelést
egy-egy ember számára.

Ezzel a tevékenységgel nemcsak Szentkirály szépítését vállaljuk, hanem gyermekeinknek olyan
példát mutatunk, amely szülőfalujukhoz való kötődésüket, tiszteletüket, hazaszeretetüket erősíti.
Környékünkön egyre több településen alkotnak rendeletet arról, hogy csak az juthat bérpótló juttatáshoz, aki rendben tartja a portáját.
Az Országgyűlés tavaly decemberben fogadta el
a törvénymódosítást, amely lehetőséget teremtett
a folyósítás feltételeinek szigorítására. A lakókörnyezet rendben tartása a törvény szövegére építő
helyi rendelet szerint azt jelentheti, hogy a házat,
lakást tisztán, higiénikus állapotban kell tartani,
az udvart, kertet gyomtalanítani, gondozni kell,
sőt a munkanélküli lakó dolga az is, hogy kívül,
a kerítéssel határos területen – járdán, árokban,
zöldsávban – ne legyen gyom, szemét.
Kérdezhetnénk: Miért csak a munkanélküliekre vonatkozik a rendelet?!
Vajon minek ilyen elemi dolgot rendelettel szabályozni? Ám ilyen kérdést csak az tesz fel, aki
alig-alig ismeri a magyar vidéki valóságot!!!
Nálunk, Szentkirályon a tavasz beköszöntével
számos udvart látva tapasztaljuk, hogy mindent
ellep a gaz, hogy egyes portákat valóságos szemétgyűjtőnek használnak.
Az ilyen környezetben élőknek lassan már fel
sem tűnik, hogy koszban élni nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is.
Megjelenik az allergizáló parlagfű, ami sok
embernek okoz nemcsak gyötrő tüneteket, hanem
súlyos betegség, az asztma előidézője lehet.
Ennek anyagi vonzata is van. Drága a gyógyszerek kiváltása a jelentkező tünetek csökkentésére,
megszüntetésére!
A felszaporodott egyéb gyomnövények
növényvédelmi rizikót is jelentenek, mert bizonyos növénybetegségek, vagy kártevők köztesgazdájaként funkcionálnak.
Nem beszélve a telekhatáros, rendben tartott
kertekbe szóródó, nagy mennyiségű gyommagról,
ami a szomszédok közötti konfliktus okozója
lehet. A rendezett porta gazdájától sok túlmunkát,
kitartást és nem kevés tűrést igényel.
Emellett a háborítatlan, rendezetlen, dzsungelszerű porták és romos épületek, ólak zavartalan
élőhelyet biztosítanak rágcsálóknak (egereknek,
mezei pockoknak), kisragadozóknak (nyesteknek,
görényeknek, patkányoknak), esetleg még rókáknak is. Ezek az állatok különösen az utódnevelés
időszakában komoly károkat okoznak a baromfiféléket tartó családoknak azáltal, hogy tojást pusztítanak, illetve megölik és elhurcolják a növendék,
de akár a kifejlett egyedeket is.
Ezek az állatok veszélyesek a környezetünkben élő háziállatokra és rajtuk keresztül a gyermekeinkre, ránk, mert hordozhatják az emberre is
ártalmas veszettség vírusát, terjesztőivé válhatnak
a bolháknak és a kullancsoknak.
Olyannyira elszaporodhatnak, hogy a családi
otthonok padlásai, fészerei állandó lakóhelyükké
válhatnak, amelyben további fertőzési gócot alakíthatnak ki. Emellett éjszakai hancúrozásukkal
zavarják az ott lakók nyugalmát.
Hogy próbálták-e már szép szóval rendrakásra bírni ezeket az ingatlantulajdonosokat, nem
tudom, de ha igen, akkor minden bizonnyal hatástalan maradt az intelem. Ez egy újabb kísérlet.
Ugye lesz sikerünk végre?
Kovácsné Lázár Ilona
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Tanévzárás az iskolában

Véget ért a 2010/2011-es tanév, június 21én kiosztásra kerültek a bizonyítványok.
Remélhetőleg senkit sem lepett meg az,
amit bizonyítványában látott, hiszen egész
évben lehet alakítani, formálni azokat a
bizonyos osztályzatokat. Két nyolcadikos kislány viszont jócskán meglepődött,
hiszen nagy ajándékot kaptak kitűnő eredményükért. A Szentkirályi Ásványvíz Kft.
laptopot ajánlott fel a kitűnő eredménnyel
elballagó diákjainknak. Kokovai Mónika
és Madari Julianna a ballagási ünnepségen
vehették át az ajándékot a cég biztonsági
igazgatójától. Gratulálunk a lányoknak és
köszönjük a Szentkirályi Ásványvíz Kft.
nagylelkű ajándékát!

Madari Julianna átveszi a laptopot

A nyár a vízibázison indult

Pusztai Réka hegedűn játszott a tanévzárón

Gyermeknap Tőserdőn

A szentkirályi iskolások szokásos nyár elejei programja
már a tiszaugi kenuzás. Idén június 9-én 70 gyerek, pedagógus és szülő látogatott el a vízibázisra.

Az idei gyermeknapot gyerekeink nagy-nagy megelégedésre egész napos strandolással töltöttük a Tőserdei
strandon. Ez volt ám a felhőtlen kikapcsolódás! Az időjárás csodás volt, sütött a nap, közben bográcsban főtt
a paprikás krumpli, az SZMK pedig egy-egy jégkrémmel járult hozzá a nap sikeréhez. A fotók bizonyítják,
hogy ez a gyermeknap igazán GYEREK-nap volt!

Figyelem! Felhívjuk a Szentkirály Hírmondó olvasóinak figyelmét, hogy az iskolai programokról készült
több száz fotó megtalálható az iskola honlapján! Elérhetőség: http://iskola.szentkiraly.hu

Köszönetet mondunk minden kedves szülőnek, támogatónak, akik intézményünket a 2010/2011-es tanévben segítették, támogatták. Sok segítséget kaptunk
rendezvényeink megtartásához, tanulóink utaztatásához, táboroztatásához.
Köszönjük községünk lakosainak segítő támogatását,
hogy részt vettek rendezvényeinken, hogy érdeklődéssel fordultak munkánk felé.
A munkát folytatjuk a 2011/2012-es tanévben, a nyári
szünetben mindenkinek jó pihenést kívánunk!
Katzné Almási Zsuzsanna igazgató
Gömöri Balázsné iskolai SZMK vezető, Szentkirályi
Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár
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Táncévzáró 2011.

Június 12-én került megrendezésre a Táncévzáró. 114
táncos adott számot az elmúlt évben elsajátított tánctudásáról.
Táncoktatók: Kovács Anikó, Cseh-Szakál Alexandra, Darányi
Attila, Hunyadi Miklós, Huszár Ildikó, Takácsné Kis Márta.
A Szentkirályi Tánccsoporton belül 7 korcsoport tevékenykedik óvodáskortól a felnőttkorig. A fiatalok összesen 19
koreográfiát táncoltak nagy lelkesedéssel, az igen szépszámú
és hálás közönségnek. A műsorban szerepelt néptánc, klasszikus tánc, modern- és showtánc is. Az évzáró különlegessége
volt, hogy az alapító tagok is felléptek.
Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas és jókedvű
előadásmódért! A közönségnek pedig köszönjük az érdeklődést, a sok tapsot és biztatást!
Takácsné Kis Márta csoportvezető

Új nyomtatványok az MVH regisztrációhoz
Megjelent a 85/2011. (VI.01.) MVH közlemény Az MVH
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerébe
történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól
Ennek hatályba lépése azt jelenti, hogy 2011. június 01től a regisztrációt csak a közlemény mellékletében szereplő
G0001-11-01 Regisztrációs lapon és annak kiegészítő G000311-01 betétlapján lehet megtenni.
Az adatváltozásokat a G0002-11-01 jelű Regisztráció
módosító lapon (4. számú melléklet) – személyesen, vagy postai úton – kell bejelenteni az MVH illetékes megyei kirendeltségére, illetve lehetőség van a változás-bejelentés elektronikus
úton történő teljesítésére is, amely az eljárás egyszerűsítését
teszi lehetővé különösen azon intézkedések esetében, amelyeknél már a kérelmet is elektronikusan kell benyújtani
Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása
Amennyiben az ügyfél az MVH eljárási törvény 29. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőben nem tesz eleget az
ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségének,
vagy, ha az MVH egyéb módon tudomást szerez az ügyfélnyilvántartási rendszerben szereplő adatokban bekövetkezett
változásról, akkor felszólítja az ügyfelet a bejelentés teljesítésre, és a felszólítás eredménytelenségét követően mulasztási
bírságot szab ki.
Fizetési számlaszám bejelentésére vonatkozó kötelezettség nem új, de mivel zsebbevágó kérdés nem árt még egyszer
erről is egy kis információ:
Az MVH hatáskörébe tartozó, pénzügyi következmé-

nyekkel járó intézkedésben csak az a támogatást igénylő
vagy támogatást nem igénylő, de pénzügyi kapcsolattal
rendelkező ügyfél vehet részt, aki (amely) a nyilvántartásba
vétel iránti kérelmében, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette fizetési számlaszámát, valamint
annak devizanemét. A bejelentéshez csatolni kell az ügyfél
nevére szóló fizetési számla létezését igazoló két hónapnál
nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási
időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát,
amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.
Fontos! Amennyiben az ügyfél legkésőbb az intézkedésben
való részvétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nem
nyújt be a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására
alkalmas kérelmet, az az intézkedésben való részvételre
irányuló kérelmének érdemi vizsgálat nélküli elutasítását
vonja maga után. Kifizetés kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett ügyfél részére történhet, és az
MVH kifizetést kizárólag az ügyfél ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe rögzített fizetési számlájára történő átutalással
teljesít. Amennyiben az ügyfél vagy más személy fizetési
számlájára kér kifizetést, az MVH a kifizetésre irányuló
kérelmet elutasítja.
Amennyiben további kérdése van, keresse az Önhöz legközelebb lévő kamarai ÚMVP tanácsadót!
Mák Sándorné
kamarai ÚMVP tanácsadó
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Kalocsai sertésszelet
Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb, só, őrölt
fekete bors, kb. 3 evőkanál finomliszt, 1,5
kiskanál jóféle pirospaprika, 4 evőkanál
olaj, 15-20 dkg főtt, füstölt császárszalonna, 1 nagy vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4
nagy húsos zöldpaprika, fél cső csípős zöldpaprika, 1
szem közepes paradicsom, 1 mokkáskanál Erős Pista
vagy csípős Piros Arany, 15 dkg szeletelhető szárazkolbász
A sertéscombot a rostjaira merőlegesen 8 kisebb
szeletre vágjuk. Kissé kiverjük, megsózva, megborsozva félrerakjuk. A lisztben egy kicsit kevesebb,
mint fél kiskanál pirospaprikát elkeverünk, majd a
húsokat beleforgatjuk. Az olajat egy nagyobb lábasban megforrósítjuk, és a combszeleteket oldalanként
2-3 perc alatt hirtelen megkapatjuk, elősütjük rajta.
Lecsöpögtetve félrerakjuk. A szalonnát kb. 1 centis kockákra vágjuk, a hús visszamaradó zsírjában
kevergetve megpirítjuk, majd hozzáadjuk a finomra
aprított vöröshagymát. Addig pirítjuk, míg a hagyma
aranysárgára sül, majd a maradék pirospaprikával
meghintjük. Elkeverjük, és azonnal – nehogy a paprika megégjen – ráöntünk 1 pohár (3 deci) vizet. Az
elősütött húst belefektetjük ebbe a szalonnás-hagymás
alapba. Lefedjük, kis lángon kb. 20 percig pároljuk.
Közben ha kell, elfövő levét pótoljuk.
Amíg a hús puhul, a paprikát kicsumázzuk, a paradicsomokat meghámozzuk – ehhez ha kell, rövid időre
forrásban lévő vízbe is tehetjük -, szárukat kimets�szük. Mindkettő húsát kb, 2,5 centis kockákra vágjuk.
Együtt a félpuha húshoz adjuk, az Erős Pistával tüzesítjük. Fedetlenül, közepes lángon kb. 20 percig főzzük, ha nem találjuk elég levesesnek, egy kevés vizet
is önthetünk hozzá. Nagyjából 10 perccel azelőtt,
hogy elkészülne, belerakjuk a héjától megfosztott,
karikákra vágott kolbászt is. Végül megkóstoljuk, ha
kell, utánasózzuk, fűszerezzük.

GRATULÁCIÓ
Házasságkötési évfordulótok alkalmából
szeretettel köszönt titeket, Marton Tünde
és Vecsei Ferenc, családotok minden tagja.
Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg a kezét.
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig.
/Madách Imre/
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Június Időjárása
Időjárásilag egy átlagos, közepes hónapot hagytunk
magunk mögött. Annak ellenére, hogy késett a tavasz, a
növények időben virágoztak, időben érlelték terméseiket,
némely esetben, mintha még siettek volna is, akár a korai
cseresznyét, vagy a meggyet is lehet említeni. A növényeket nem sanyargatták a gombabetegségek, a szőlő esetében a peronoszpóra, gabonák esetében az igen mérgező
vegyületet termelő fuzárium. A szőlő fejlődésben legalább
két-három héttel előrébb van. Már a kitavaszodáskor lehetett következtetni, hogy ebben az évben nem sokat kell
bajlódnunk a darazsakkal, Az elmúlt ősz egyáltalán nem
kedvezett a közutálatnak örvendő rovarok áttelelő alakjainak a kifejlődéséhez.
Csapadékviszonyok júniusban: 3-án 0,3 mm, 6-án 14,6
mm, 7-én 2,2 mm, 8-án 16,5 mm, 9-én 0,2 mm, 11-én 4,8
mm, 19-én 4,6 mm, 23 –án 4,6 mm, 28-án 9,2 mm, 29-én
2,3 mm, 30-án 12,8 mm, Összesen: 72,1 mm. A sokévi
átlag: 72 mm. A nyugvó talajvízszint a rendszeresen figyelt
V.F.
csőkútban 194 cm-re van a felszíntől.		

Köszönet

az egykori (és mostani) táncosoknak az április 30-i
esküvőnkön táncolt Palotásért.
Nagy meglepetést szereztetek, és megmelengettétek
a menyasszony szívét. A mihamarabbi közös folytatás reményében.......
Kovács Marcsi és Szlávik Zsolti

Anyakönyvi hírek
Született: Vörös Valter
2011. június 10. anyja
neve: Tornyi Judit, Tóth
Máté 2011. május 12. anyja neve:
Müller Szilvia
Elhunytak: Sáfrány Dezső élt
79 évet, B. Kovács Ferencné
élt 80 évet

HIRDETÉSEK
* Szentkirályon, és a szomszédos településeken, szán
tót, kaszálót, legelőt bérelnék, illetve vásárolnék. Ajánlato
kat a 06 20 9424 219 telefonra lehet tenni.
* Megkezdtem masszázs-tevékenységemet Szentkirály,
Alkotmány u. 6. szám alatt, a volt Idősek Klubjában.
Időpont egyeztetés a 06-30/45-36-097-es telefonszámon.
Ladányi Lászlóné Jutka

Idénymunka!!!

Az „Aranykert Szövetkezet”
idénymunkára jelentkezőket vár a
felvásárlási telepre. Diákok, és felnőttek
egyaránt jelentkezhetnek személyesen
Kasza Tibornénál, vagy telefonon
a 06 70 631 6039 számon.

Pályázat fecskeházi
lakás bérleti jogára

Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti
fecskeház 4. számú garzonlakásának bérletére.
A pályázatok beadási határideje: 2011. július
25. hétfő 16 óra.
A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a
szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal címére postán, vagy személyesen kell
eljuttatni. A részletes pályázati kiírás és adatlap a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben
átvehető.
A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi,
legkésőbb 2011. augusztus 15-ig.

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.

Megnyitottuk

a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók:Kovács Péterné 30/9383-783
		
Kovács Péter 30/349-2944
* Nyugdíj * Életbiztosítás * Egészségés balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás
* Gépjármű-biztosítás * Vagyonbiztosítás
* Felelősségbiztosítás * Technikai biztosítás
* Mezőgazdasági biztosítás

Álláshirdetés

A Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár takarítót keres teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba. Feltételek: 8 általános iskolai végzettség. Az állás betölthető: 2011. augusztus 15-től
Pályázat benyújtható: 2011. július 29-ig, személyesen az iskola igazgatójának, vagy az iskola levélcímén: 6031 Szentkirály Kossuth L.u. 24. vagy e-mailen:
szentkiralyisk@index.hu. Részletes felvilágosítás kérhető az intézményvezetőtől vagy helyettesétől a 70/9537173-as vagy a 70/455-7909-es telefonszámon.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
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