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Köszönjük az
ajándékot!

Az idén 18 nyolcadikos tanuló búcsúzott a Szentkirályi Általános Iskolától. Osztályfőnökük Szutor
Sándor volt. Sok sikert kívánunk kedves diákjainknak a középiskolában.

Három aranyérem
Athénban
Újabb rangos, világszintű szakmai
elismerések a Szentkirályi minőségnek
2012. június 5., Szentkirály, Budapest – A Szentkirályi mindhárom nevezett ásványvize világdíjas lett a
június 3-4. között, Athénban rendezett Monde Selection
eseményen. A 80 országból pályázó több mint 3 000 termék közül a Szentkirályi szénsavas és az enyhe ásványvize Pálmalevelekkel Díszített Aranymedált (nagyarany,
Grand Gold), a szénsavmentes terméke pedig aranyérmet
(Gold) kapott. A hazai, minőségi ásványvíz-fogyasztási
kultúra fellendítését jelentősen befolyásoló piacvezető
ásványvízmárka ezzel tovább fokozta eddig is töretlen
szakmai sikereit.

Tisztelt gazdálkodók!
A falugazdász ügyfélfogadása 2012. július 1. és 2012.
augusztus 21. között szünetel. Legközelebbi ügyfélfogadási idő: 2012. augusztus 28., kedd. A következő telefonszámon munkaidőben állok rendelkezésükre: 0670/4361389. Személyes ügyintézés címe: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal FM Igazgatósága, Kecskemét Halasi u.
34., Falugazdász iroda. Telefonszám: 0676/503-600
Köszönettel: Szilvási-Hazag Imre, falugazdász

Az ajándékozottak – Molnár Benedek, Hojsza Attila, Nagy Nikolett, Hák Adrienn, Rohács Anna
Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa az idén is laptoppal ajándékozta meg a kitűnő bizonyítványt kapott nyolcadikosokat.
Köszönjük felajánlását, a továbbtanulók nagyszerűen hasznosíthatják a tanuláshoz, a kisebbeknek pedig
legyen ez az elérendő cél, amelyért érdemes tanulni és
dolgozni!
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A képviselő-testület június 21-ei ülésén történt
A képviselő-testület június 21-én tartotta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt az Általános Iskola és az
Óvoda működéséről szóló tájékoztatók,
beszámoló a Tiszakécskei Mikrotársulás
keretében végzett tevékenységekről, előterjesztés a helyi termelői piac működési
feltételeinek szabályairól, SZMSZ módosítása, tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat
működéséről, Tiszakécskei Mikrotársulási
megállapodás módosítása, jegyzői helyettesítésről állásfoglalás, szociális ellátásról
nyilatkozat, jelzőlámpa korszerűsítése. Az
ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után Katzné
Almási Zsuzsanna iskolaigazgató beszámolt a helyi általános iskola működéséről.
Beszámolójában elmondta, hogy a tanévet
164 tanulóval indították (81 alsó tagozatos,
83 felső tagozatos), 8 osztállyal, 2 napközis csoporttal, 5 szolfézs csoporttal 4 zenei
tanszakon. Az intézményben 18 pedagógus
+1 részfoglalkozású pedagógus, 7 óraadó
pedagógus, 2 takarító, 1 karbantartó, és
1 iskolatitkár dolgozik. Az iskolaév kezdésére az idén is két tantermet festtettek
ki, ezekben a termekben a parketta is
felújításra került. IPR pályázati pénzből új
szekrényt, függönyöket és padokat vásároltak. Öt tanteremben van interaktív tábla,
alapítványi pénzből és adakozásból új hintát készíttettek. Beszámolójának további
részében részletesen beszámolt a tanulók
tanulmányi eredményéről, a számos tanulmányi versenyen elért helyezésekről, a
tanév során rendezett programokról, rendezvényekről. Elmondta, hogy évről-évre
kevesebb a pályázati lehetőség. Jelenleg
két, önkormányzat által benyújtott TÁMOP
pályázaton érdekeltek. Bíznak a beadott
pályázatok sikerében. Nagyon komolyan
veszik az ifjúságvédelmi munkát. Mivel az
intézményben működik a Gyermekjóléti
szolgálat is, még inkább látják a problémákat, és sajnos a falakat is, melyekbe folyton
beleütköznek. Igyekeznek a gyerekek érdekét maximálisan szem előtt tartva végezni
ezt a feladatot. Iskolai szakkörök: foci
több korosztályban, kézilabda, sakk, angol,
német, rajz, természetismeret, színjátszó,
énekkar, felvételire előkészítő, felzárkóztatás, rendszeres társasjáték foglalkozások.
Részletesen ismertette a sportversenyeken
elért eredményeket. Hasznosan tölthették
el az időt a gyerekek az iskolában délutánonként is. A könyvtár hétfő kivételével
minden nap 5 óráig tart nyitva, a napközis
foglalkozás pedig fél ötig tart. Gyakran
mentek a gyerekek kirándulni, színházba.
Minden osztály elment osztálykirándulásra. A hátrányos helyzetű gyerekek alapítványi segítséget kaptak. A napközis tábor
június 18-tól július 6-ig tart. Összegezve

elmondható, hogy a 2011/2012. tanév sok
munkával, de nyugodt légkörben telt. A
szülők visszajelzése nagyon széles skálán mozog, ahogyan a társadalom általában megítéli a pedagógusok munkáját ma
az országban. Munkájuk „gyümölcsét” a
tanulók középiskolai teljesítménye alapján
is tudják mérni, de természetesen ez sem
mindig a valós képet mutatja. Beszámolója
végén, két, számukra nagyon kellemes,
motiváló véleményt idézett: Márciusban
egy projekt keretében amerikai vendégük
volt, aki a matematikaóra végén felkiáltott:
„Ez az oktatás világszínvonalú!” Ballagási
ünnepség előtt egy volt tanulójuk, aki a
Katona József Gimnáziumba jár, elmondta, megkérdezték melyik iskolából jött, és
megjegyezték, hogy „abban az iskolában
magas szintű oktatás folyik”. Végezetül
megköszönte a képviselő-testület és a
Szentkirályért Közalapítvány segítségét,
támogatását. A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag jóváhagyta.
Ezután az Óvoda működéséről szóló
tájékoztató következett. Görbe Ervinné
óvodavezető elmondta, hogy a 2011/2012es nevelési évre beíratott gyermekek létszáma 61 fő, a nevelési év folyamán további két gyermeket írattak be az óvodába. Az
SNI-s gyermekek száma 4 fő, ebből autista
1 fő. 6 fő főállású óvodapedagógus végzi
az oktató-nevelő munkát, akik megfelelő
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, a
vezető óvodapedagógus szakvizsgával is
rendelkezik. Ettől a nevelési évtől kezdődően 4 dajkáról 3 főre csökkent a dajkák
száma. Az 1 fő hiányát érzékelik, de nagy
segítséget jelent, hogy a takarítási teendőket
közmunkások ellátják. Az óvoda tárgyi feltételei megfelelnek az elvárásoknak. A játszóterek szépen gondozottak, esztétikusak.
A benti játékokat a Szülői Munkaközösség
segítségével folyamatosan próbálják fejleszteni. A csoportszobai bútorzatok szinte
újak. A nyári időszak a szabadságok kiadásának ideje, illetve kisebb-nagyobb felújítások, javítások történnek ebben az időszakban. Szeptembertől viszont fogadják
az új gyermekeket, és persze a szüleiket
is. Megalakult az új óvodai SZMK, felvették a kapcsolatot a Ciróka bábszínházzal,
hogy ebben az évben is el tudják vinni
a gyermekeket előadásokra. Az óvodai
fejlesztőpedagógus felmérte a gyerekeket, hogy kiknek lesz szükségük fejlesztő
foglalkozásokra. Megkezdte munkáját a
gyógypedagógus is, aki az SNI-s gyermekek fejlesztését végzi elsősorban, de olyan
gyerekek fejlesztését is felvállalta, ahol
jeleztek az óvónők, illetve a szülő kérte.
Tartottak családi napot is, ahol szülők és
gyermekek jól érezhették magukat. Igazán
jó hangulatban telt el ez a nap. Szabó

Lászlóné zenei napot szervezett, olyan
szülőket hívott el az óvodába, akik maguk
is zenélnek. Fontosnak tartják a zene szeretetére nevelést, hiszen a lélekre is jó hatással van. Megtörtént a szüreti „projekt” is,
melyen mindhárom csoport kivette a részét.
Októbertől megkezdődtek a katolikus és
református hittanfoglalkozások, valamint
az angol foglalkozás is. Megemlékeztek
a kézmosás világnapjáról. Megrendezték
a pizsama partyt, amely napon óvónő,
dajka, gyermek csak pizsamában lehetett
az óvodában, valamint a Tök jó hét elnevezésű programot, melynek fő témája a tök
volt, ezt minden formában feldolgozták
a gyermekek. Új programként szerepelt a
Mosoly nap az óvodában. Megrendezték a
Mikulás ünnepet, az SZMK-s bál is sikerrel zárult, a karácsonyi ünnepség meghitt
és családias hangulatban telt el. Januárban
beköszöntött az igazi tél, melyet lovas szánozással tettek még szebbé. Megkezdődtek
az iskola-alkalmassági felmérések, megrendezték az egészséghetet, majd a farsangi mulatságot. Megemlékeztek március
15-ről, és megvalósították az otthonról
hozott játékok napját is. Megemlékeztek
a Föld napjáról, a könyv napján látogatást
tettek a könyvtárba is. Meghívást kaptak Tiszakécskére mesemondó szereplésre. Rajzkiállításra küldték az óvodások
műveit. Szintén újonnan kezdeményezett
program volt az apák napja, amikor bejöhettek apukák, játszhattak, együtt lehettek gyermekeikkel. Vendégül láthatták a
zeneiskola növendékeit is, megtekinthették
a gyerekek a katolikus templom orgonáját. Megemlékeztek az édesanyákról.
Gyermeknapi meglepetésként az SZMK
anyagi segítségével budapesti kiránduláson vehettek részt. Köszönetét fejezte ki az
óvoda minden dolgozója részére a kitartó
és lelkiismeretes munkájukért, és megköszönte a Képviselő-testület támogatását. A
képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
E napirendi pont keretében a hallgatóság között jelenlévő szülők problémaként
vetették fel az óvónők teljesítmény-értékelése kapcsán a vezető és egyik óvónő
között kialakult konfliktust. Ezzel kapcsolatban az érintettek – óvónők és szülők
– részletesen kifejtették véleményüket. A
szülők az óvónő munkáját dicsérve hangsúlyozták, hogy a szentkirályi gyerekeknek nagy szükségük van rá. A hozzászóló
képviselőtagok aggodalmukat fejezték ki
a kialakult helyzet miatt, de bíznak az
érintettek bölcsességében, az „igazi békesség” helyreállításában, hogy az új nevelési
évben mindenki újult erővel, nyugodt légkörben végezhesse munkáját a gyerekeink
megelégedésére.
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A harmadik napirendi pont keretében
a polgármester beszámolt a Tiszakécskei
Mikrotársulás keretében végzett tevékenységekről, ezen belül a 2011. évi belső
ellenőrzési tevékenységről, az Egyesített
Szociális Intézmény és Egészségügyi
Központ elmúlt évi munkájáról, az intézményrendszer kistérségi feladatairól, ezen
belül a házi segítségnyújtásról, a családsegítésről, gyermekjóléti szolgáltatásról,
valamint a Tiszakécskén működő pedagógiai szakszolgálat 2011-ben végzett
tevékenységéről. A képviselő-testület a
beszámolót egyhangúlag elfogadta az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület jóváhagyta a Piac
Üzemeltetési Szabályzatot és a piacra
vonatkozó Házirendet, melynek értelmében a piacon csak az a kistermelő árusíthat, aki a településen rendelkezik állandó
lakhellyel, vagy Szentkirály község 40
km-es körzetén belül lakik. Értékesíthető
termékek: a saját gazdaságában előállított
növényi eredetű alaptermékek (zöldség,
gyümölcs, virág), a saját gazdaságában
előállított mezőgazdasági termékből
származó, nem hőkezelt, savanyított termékek és egyéb feldolgozott növényi
eredetű termékek, méz (lépes méz), saját
tenyésztésű, nevelésű állatból származó
tej, tejtermék, tojás, vadon betakarított,
összegyűjtött termékek, kivéve gomba. A
piacon árusítani csak a napi helyhasználati díj befizetéséről kiállított készpénzfizetési számla alapján lehet. A napidíj
összege 2012. július 1. napjától 100.- Ft/
fm. A piac nyitva tartásának ideje: szerda,
és szombat 6-12 óra.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan a
képviselő-testület módosította a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló rendeletét, nevezetesen vállalt feladatként gondoskodik a helyi termelői piac fenntartásáról a kijelölt területen.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott: az előző ülésen nem született
döntés a Szentkirályi Idősek Nonprofit
Kft. kérelméről a Szent István téri ingatlanra szóló, házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedélyük megtartása
érdekében testületi hozzájáruló nyilatkozat megadásáról. Az ülésen jelen volt
a Kft. ügyvezetője Rambola Erika, aki

tájékoztatta a jelenlévőket a településen
végzett tevékenységükről, további terveikről, elképzeléseikről.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 2
tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy a
Kft. házi segítségnyújtás tevékenységet
végezzen Szentkirályon.
A jelzőlámpás gyalogátkelő korszerűsítésére érkezett ajánlat az egykori kivitelezőtől és karbantartótól. A 2005-ben
készült berendezés többször meghibásodott már, azonban vitathatatlanul szolgálja
településünk közlekedésének biztonságát.
A karbantartás díja évente 80 e Ft+áfa,
ezen felül az éves villanyáram (4461 kWh)
költsége bruttó 216 ezer (havi 18 ezer),
összesen kb. 320 ezer forint. Az ajánlat
szerint kicserélnék az összes lámpát LED
betétes lámpatestekre, ide értve a világító
KRESZ-táblákat is. Tulajdonképpen csak
az oszlopok és átfeszítés maradnak eredeti
állapotban, a vezérlő berendezés korszerűsítve lesz, a lámpatestek betétje és tömítése cserére kerül, valamint a kábelvégek
is újra lesznek kötve. Egyszeri vállalási
díjat nem kellene fizetni, hanem 10 éven
keresztül félévente törlesztenénk, amire a
várható kb. 70 %-os energiaköltség csökkenés adna fedezetet. Ebben az esetben
az éves karbantartási díj nem változna.
Kecskeméten a városi jelzőlámpák karbantartását egy másik vállalkozó végzi. Ettől
is próbálunk árajánlatot kérni, hátha a karbantartást átengednék. Javasolta, hogy ha
ez az ajánlat nem lesz kedvezőbb, akkor a
10 éves szerződést fogadja el a testület. A
javaslattal a képviselőtagok egyhangúlag
egyetértettek.
Ezt követően a jegyző elmondta, hogy
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben foglaltak alapján minden év május 31. napjáig beszámolót kell készíteni a település
előző évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az értékelést
a képviselő-testület általi megtárgyalást
követően meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A beszámoló részletesen tartalmazza a település demográfiai mutatóit, az
önkormányzat, illetve a jegyző által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat,
valamint a gyermekvédelmi törvényben
nem szabályozott egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat. Beszámolójának
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további részében részletesen tájékoztatott
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről, az önkormányzat és
a civil szervezetek közötti együttműködésről, valamint meghatározta a jövőre
vonatkozó javaslatokat, célokat. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag
jóváhagyta.
A képviselő-testület módosította a
Tiszakécske Város és Környéke Szociális
Feladatellátó Társulás társulási megállapodását, mely a Kormányhivatal által végzett
törvényességi ellenőrzés észrevételeinek
megszüntetésére irányult. A képviselő-testület a megállapodás módosítását egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztésben
foglaltak szerint.
dr. Lipka Klaudia jegyző ismertette
Lakitelek jegyzőjének kérését, nevezetesen, hogy szabadságának ideje alatt július 1-től július 29-ig – Lakiteleken
a helyettes jegyzői feladatokat lássa el.
Ehhez szükséges a képviselő-testület hozzájárulása. A képviselőtagok egyhangúlag
hozzájárultak a helyettes jegyzői feladatok
ellátásához.
Az Önkormányzat és a Homokhátság
Nonprofit Kft. között létrejött egy megállapodás a Kft. részére 1.200 ezer forint
összegű kölcsön folyó év szeptember
30-ig szóló biztosítására. A polgármester
javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a megállapodást.
Az egyik helybeli család nőtagját ért
támadás miatt ismét előkerült a román
vendégmunkások ügye. A polgármester
elmondta, hogy az édesanyával történt
beszélgetés alkalmával abban maradtak,
hogy a következő Nemzeti Együttműködés
Fórum témájává kellene tenni a történteket, hogy abból a tanulságot ki-ki levonhassa. Az eset után a Rendőrségtől kérte,
hogy gondoskodjanak a településen a
fokozott jelenlétükről. További lehetőségként merült fel, hogy létezik egy magánvállalkozás, amely kifejezetten biztonsági
szolgáltatással foglalkozik (személyi és
vagyonvédelem, konfliktuskezelés). A cég
ügyvezetőjének annyit ígért, hogy lehetőséget biztosít a bemutatkozásra szintén a
következő Együttműködési Fórum keretében.

Felhívás tűzoltózenekar létrehozására
A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltózenekart (fúvós zenekart) kíván létrehozni a tűzoltóhagyományok ápolására,
valamint a fúvós zene népszerűsítésére Lakiteleken. Az elképzelések szerint a következő hangszerek kapnának helyet a majdani
zenekarban: fagott, fuvola, harsona, klarinét, kürt, oboa, piccolo, szaxofon, trombita, tuba, ütős eszközök. Várjuk azon lakiteleki
vagy környékbeli fiatalok, középkorúak és idősek jelentkezését, akik szeretnének részt venni az új zenekar megalapításában,
annak tevékenységében, a tűzoltó hagyomány és a fúvós zene népszerűsítésében. Aki nem tud részt venni a zenekar majdani
munkájában, de van olyan hangszere, amelyre a fúvósoknak szüksége lenne, úgy azt a tűzoltó egyesület adományként vagy bérlés útján szívesen fogadja. Érdeklődni lehet Madari Andornál, a tűzoltó egyesület elnökénél (30/412-54-17) vagy az egyesület
e-mail címén: ote@lakitelek.hu
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A Felsőszentkirályi vadásztársaság
A második világháború után is működött vidékünkön vadásztársaság, amelynek iratanyaga megtalálható a Kecskeméti Levéltárban. Ezekből válogattam
néhány érdeklődésre is számot tartó adatot, és névsorokat. A Felsőszentkirályi
Vadásztársaság névsora, akik 1947. augusztus 7-én fegyvertartási engedélyért
folyamodtak az illetékes rendőrkapitánysághoz: (A nevek után olvasható a
lakcím, és a foglalkozás) Szabó Gáspár
Felsőszentkirály 31., Kokovai István
362., Kokovai János 140., Garzó József
Alsószentkirály 146. gazdálkodók. Jónás
Pál Felsőszentkirály 120/a kereskedő,
Fehér Imre 85/b földműves, Pataki Gábor 38., Székely Márk 90., Csikány Mihály 68., Prikkel Antal 29., Czira Balázs
161., Király László 178., Deák József
160., Sál Balázs 184., Zatykó János 61.,
Kele Béla 87., Szabó Ferenc Borbás 73.,
Szabó Gergely Borbás 66., Bajáki Gábor
Felsőszentkirály 24., Gaál Balázs 382.,
Farkas László 64., Vörös László 86., Bá-

lint Ernő Kocsér V. dűlő 79., Bálint István Kocsér V. dűlő 95. szám alatti lakosok, gazdálkodók. A névjegyzéket Szabó
Gáspár elnök, és Székely Márk vadászmester írta alá. A fenti névjegyzékben
foglaltakon felül a Felsőszentkirályi Vadásztársaság tagjai voltak még 1946. után
hosszabb-rövidebb ideig Gyulai László,
Gecse László, S. Nagy László, Enyéki
Károly, Petrezselyem József, Bobrovczki
János erdőőr, Csordás László, Kiss László, Gábor Antal, Markó István, Tóth István, Faragó István, Mátyus Antal, Fodor
Gáspár földművesek. Fehér Imre, Petrezselyem Ferenc, Király Gáspár, Fehér
István, gazdálkodók. Tóth József mezőőr, dr. Dekov Iván orvos, Nagy F. József
vadőr, Tószegi Imre, Huszka Imre tisztviselők, Szebellédi Mihály hivatalsegéd,
Kiss P. Ernő tanító, Rada Mihály és Varga József tsz tagok. A Felsőszentkirályi
Vadásztársaság 1950. október 16-án
jelentette a Magyar Vadászok Országos
Szövetségének Budapestre a tisztikar

névsorát. Elnök: Bobrovoszki János,
jegyző: Tószegi Imre. Pénztárnok: dr.
Dekov Iván. 1950 második negyedévében a Felsőszentkirályi Vadásztársaság
újjáalakult, beolvadt egy másik vadásztársaságba. Alapszabályát felküldték
Budapestre a Belügyminisztériumba. A
miniszter az 5643- 1372/1/1950 iktatási szám alatt láttamozta. A jóváhagyott
alapszabály egy példányát a Bács-Kiskun megyei levéltárba megküldték a
főlevéltárosnak, elhelyezés végett, két
példányát pedig a Kecskemét Város
Végrehajtó Bizottság elnökének. Végül
ennek egyik jóváhagyott példányát kapta vissza a helyi vadásztársaság. Mindezt
Kecskeméten 1950. december 20-án a
Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó
Bizottság Igazgatási Osztálya rögzítette
egy hivatalos okmányon.
Forrás: Bács-Kiskun Megyei levéltár X.271. és IV.228. számon elhelyezett
iratai, Kecskemét.
Lovag Kenyeres Dénes

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.
1. A pályázat célja: Szentkirály községben állandó lakhellyel rendelkező, kiemelkedő tehetségű fiatalok továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: nyilvános.
3.) A pályázaton való részvétel: a.) A pályázaton részt vehet az 1. pontban megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően
Szentkirály községben állandó lakhel�lyel 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) 2012. évi
vetélkedőjének I-X. helyezettje is pályá-

zatot nyújthat be.
Az átlageredmény számításának és az
ösztöndíjra jogosultságnak különös esetei:
- Az un. szakmacsoportos oktatásnál külön tantárgyként számítanak a résztantárgyak, az összevont tantárgyi osztályzat
az átlagba nem számít be.
- A tantárgyak százalékos minősítése
esetén a jeles rendűség követelmény,
emelt összegű ösztöndíj a 100 %-os minősítésre jár.
- A középiskolai érettségi megszerzése
után az első szakképzettség (OKJ-s képzettség) megszerzéséért folytatott tanulmányok tekinthetők ösztöndíj-támogatásra jogosító képzésnek.
- A középiskola elvégzése után felsőfokú
szakképzési rendszerben résztvevőkre a
felsőoktatási hallgatók részére megállapított ösztöndíjak nem alkalmazhatók.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi
átlageredményt is tartalmazó bizonyítvány, leckekönyv, vagy 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: 2012. 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/a. 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
2012. évi rendezvényén, illetve a 2013.
évi Falugyűlésen történik.
Kuratórium
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Magyar házi gazdaasszony

Ma, amikor az ízeket az élelmiszervegyészet
igyekszik meghatározni, amikor a konyhákban a gépek aprítanak zöldséget, ujjbegyeket;
amikor sok mindent készen vásárolunk – üdítő
öröm olvasgatni Nagyváthy János 1820-ban
kiadott Magyar házi gazdaasszony című könyvét. Nagyváthy János (1755-1819) tanult mezőgazdász volt, 1791-ben megírta az első magyar
nyelvű mezőgazdászati könyvet A szorgalmatos mezei gazda” címmel. Ekkor figyelt
fel rá Festetich György, aki a 162 ezer holdas
birtokára felfogadta jószágkormányzónak. A
Festetich által alapított keszthelyi mezőgazdasági iskolának is igazgatója volt, majd nyugdíjasként Csurgón élt, s kertje gazdag növénykultúrájáról volt híres; szőlő- és gyümölcstelepet
hozott létre. Könyveinek többségét halála után
adták ki: Magyar practicus termesztő. Pest,
1821.; Magyar gazdatiszt. Pest, 1821.; Magyar
practicus tenyésztő. Pest, 1822.
Ma több utca, több középiskola, egy gazdaképző egyesület viseli nevét, de ismert a
Nagyváthy János-díj is, melyet a mezőgazdasági gyakorlati oktatás területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére
adományozhatnak, évente összesen hatot.
A Magyar házi gazdaasszony című könyve
1820-ban jelent meg első, majd 1830-ban második kiadásban, ami jelzi, volt rá igény. Hasznos
efféle munkákat lapozgatni, mert megismerjük
a jó kétszáz évvel ezelőtti életmódot, mindennapi szokásokat; hiszen eleink életét sem csak
a nagypolitika és hadakozások sora határozat
meg; hanem legalább annyira az időjárás, az
étkezési- és öltözködési kultúra, a társas élet, a
divat, a háztartás.
Midőn belepillantunk jó Nagyváthy mester
könyvébe, nem árt tudatosítani, hogy jó kétszáz
évvel ezelőtt nem léteztek élelmiszerboltok,
ahol fogyasztásra kész élelmet lehetett volna
venni, nem léteztek háztartási boltok sem, ahol
tisztítószereket lehetett volna venni. Alapvetően
mindent a háztartás keretében végeztek el egy
polgári családban is, így az élelmiszer-előállításhoz és a háztartás viteléhez szükséges folyamatokat. Így egy családi háztartás is akkoriban
meglehetősen sok kézi munkát igénylő kisebb
üzemnek tűnik mai szemünkkel. Persze, lehet
mondani ma könnyen, hogy ha nem is voltak
gépek, ott voltak a cselédek, ámde a ház asszo-

Kullancs veszély
Évek óta folyamatosan emelkedik
a kullancsok száma, adják tudtul a híradások. Alig van olyan időjárási tényező,
amely kedvezőtlenül hatna fejlődésükre, életükre, hacsak nem a nagy, száraz
forróság. Réteken, erdőkben, kertekben
mindenütt nagyszámban előfordulnak.
Kutyáink, macskáink bőrén sokszor e
vészívók tömkelegét találjuk. Ezek a

nyának nem csak holmi parancsolgatás volt a
teendője.
„Ugyan a tűz miatt a gazdaszszony mindenkor
legutó menjen feküdni, és legidejébben keljen
fel , s minden estve megnézze, hogy van a tűz
a konyhában öszvetakarva, és a kályhák szájja
bétsinálva.”- tanította a gondosakat Nagyváthy
János.
Könyvének első felében a hónapok sora szerint
ad jó tanácsokat a gazdaasszonyoknak; tanácsai többsége mai is helytálló: „A gyümöltsös
kamarára, és élésházra egyébkoris ugyan;
de kivált illyenkor (januárban --bor--) kettős
gondja van a' Gazdaszszonynak , hogy a beszorult levegő, vagy kemény megfagyás rothadást
ne okozzon. A tisztogatás egy a legjobb szerek
közül.”
„Legnagyobb foglalatosságot kiván a kert
ebben a hónapban (április –bor--); azért is mig
a hó leve bent van a földben, salátavetés, borsórakás, paprika, és zeller, veres répa, káposzta,
kel, karaláb, és kártifiól (karfiol) vetés ezen
hónap elején túl nem haladhat: de ha lehet,
Józsefnap körül legjobb vetni. Hogy ezen plánták addig mégis erősödjenek, mig az erösebb
melegek a balhát el nem szaporítják: palántamag alá a trágyázott föld nem jó: mert balhát
nevel; az erdei gyep, vagy parlag föld legjobb:
azért ezt jókor megkell hozatni szekérrel.”
„Már illyenkor (június –bor--) a rozs is
kihányván a búza közt a fejét, a Gazdát kell
abban segíteni, hogy a Gazdaszszony házi
cselédjeit küldje ki a rozsfejeknek kivágására,
és a konkolynak kiszaggatására legalább a
magnakvalóból. Minthogy csak a tiszta mag
mentheti meg az embert többek között a
gyomlálás vesződséges munkájától , és csak
abból várhat a Gazdaszszony kenyérnek és
más egyébb tészta eledelnek való jó és tiszta
jószágot; ezen munkát semmi módon el ne
mulaszsza, sőtt kötelességének tartsa azt sürgetni, és mennél pontossabban végbe vitetni.
A csormolyás, konkolyos, kigyóhagymás s t.
b. búzából rossz izü kenyér, és más sütemény,
s egyébb tésztás étel készül, mellyek pedig a
Gazdaszszonynak éppen nem lehetnek kedvére.”
Akkoriban így ment a háztartási keményítő
készítése: „A háznál a keményítőre gyakor
szükség lévén a Gazdaszszony válaszsza ki
ahoz a legöregebb szemű, és vékony héjú
búzát, tisztogassa, mosassa meg: a tejeztetés

után pedig nyomattassa ki, és a keményítőt
jól kiszáraztva, tegye száraz hűvös helyre;
három pozsonyi mérőből egy mérő jó féle és
16—20 font barna keményítő szokott lenni. A
megmaradott törkölyt a kinyomás után a tyúk,
sertés, és tehenek édesdeden megeszik.”
Ezenkívül, a július hónapra tanácsolta még
Nagyváthy János az aratáshoz szükséges ponyvák és zsákok rendbe szedését, foltozását;
a gyümölcs befőttek eltevését; a pálinkához
szükséges szilvacefre készítését; a dohány
kacsozását és a korai levelek leszedését; kel,
karalábé és karfiol másodvetést; a sáfrányhagymák kiszedését, kerekrépa és téli retek
ültetést; fokhagyma szedését, koszorúba kötését; a kerti vetemények magjainak megszedését, szárítását; „tésztával savanyított ugorka”,
azaz kovászos uborka készítést; a kender és
a len betakarításra való előkészítését; a későn
kelt kakasok kappanoztatását; a tűzmegelőzés
miatt a konyhai kémények kitisztogatását és
az udvaron tűzoltó víz tárolását; ecetkészítést;
a savanyított káposztás faedények vízzel való
kiáztatását; a második negyedév elmúltával
kamrai számvetést, mi fogyott és mire lesz
szükség; a mesteremberek számláinak kifizetését; nyári tyúkültetést, hogy őszre is legyen
gyenge csibe.
„Nem külömben elől kelletik venni a Jövedelem,
és költség Jegyzökönyvét is, és megfontolni,
miből, mennyi pénz jöhet bé a jövő fertályra
(negyedévre –bor--), mire mennyi kívántatik,
miben volt vesztegetés (veszteség –bor--), és
mint lehetne kevesebbel beérni.” – Ami igen
bölcs tanács, így kétszáz esztendővel arrébb
is. Most a következő megállapításával búcsúzunk:
„A szolgalmatos, és eszes Gazdaszszony dísze
az egész háznak. A szorgalmatosság a konyha, házibutorok, edények, élésház (éléskamra
–bor--), gyerekek, és cselédek tisztaságából; az
eszesség pedig a beszerzésből, kiméllő kiadásból, ételben, italban, felkelésben, lefekvésben,
és a mindennapi munkák okos felosztásában
való szoros rendtartásból , mint valamelly
tükörből kitetszik. Mellyre nézve, ha valamelly
házhoz bementemben ezeket látom, tudom
előre , hogy itt a Gazdaszszony szorgalmatos,
és eszes is, és ezen a házon Isten áldása van.”
Békesség veletek! A kő marad. Isten áldja a
mai gazdasszonyokat is!
--bor--

vérszívók észrevétlenül táplálkoznak
emberből, állatból egyaránt. Az embernél súlyos életveszélyes betegségeket
terjesztenek. Sok esetben házi kedvenceink elhullása is a nyolclábú undorító apró
ellenség rovására írható. Sajnos irtásukat
még a házi kertekben sem engedélyezik a jogszabályok. Igaz, hogy hathatós
módszer nincs széleskörű irtásukra. Marad az embernél a gyakori testvizsgálat,
ami feltétlenül indokolt kerti, vagy mezőgazdasági munka után, és természe-

tesen kirándulás után is, főleg ha nem
használtunk a kereskedelemben kapható
riasztószert. Házi kedvenceinknél is alkalmazhatunk riasztószereket akár nyakörv, vagy külsőleg cseppek formájában.
Egyébként kapható patikában kullancseltávolító kanál is.
A kiszedett vérszívót elküldhetjük
laboratóriumba, és ott egyszerű teszttel
megállapítják, hogy fertőzött-e emberek
számára veszélyes kórokozóval.
Vecsei Ferenc
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KATOLIKUS ÉLET
Magokról és aratásról
Zivko Kustic: Gyár a toronyban
"A korlátlan lehetőségek országában
élt egy többszörös milliomos, egy különc,
aki azt hitte, pénzen mindent megvásárolhat. Egyszer magához hívatta az építészét, aki remekműveinek megalkotásában
a legmodernebb műszaki megoldásokat
alkalmazta. A gazdag ember előhozakodott
kívánságával: egy magas tornyot szeretne
vele építtetni. A mester helyeslően bólogatott. A megrendelő megmagyarázta, hogy
a toronynak négy méter átmérőjűnek kell
lennie. Az építész erre is bólintott. A milliomos pedig részletezte remekművének a
terveit: a toronyban oszlopok és folyosók
legyenek, ezenkívül teherfelvonó és vízvezeték-hálózat. E szavak hallatán már
nem bólogatott az építész, hanem elgondolkodott. A megrendelő azonban tovább
fejtegette elgondolásait: az építkezéshez
nem szabad használnia sem betont, sem
vasat. Az építész értetlenül bámult a gazdag emberre, az pedig minden zavar nélkül
tovább ecsetelte remek elgondolását. A
torony falának a vastagsága legfeljebb fél
méter lehet, magassága pedig 1500 méter!
E szavak hallatán tátva maradt az építész
szája. "S ez még nem minden", jegyezte
meg a megrendelő, "a toronyban egy gyárat kell felépíteni." Az utolsó szavakat már
nem hallotta az építész.
Rémületében otthagyott csapot-papot,
abban a meggyőződésben, hogy a gazdagnak, sajnos, elborult az elméje.
Ilyen torony - képtelenség! A matematika, a fizika és a kémia minden szabályának
és törvényének alkalmazásával is kivitelezhetetlen! Csak álom!
Ez az építmény viszont valóság, csak
ezerszer kisebb változatban - létezik minden egyes rozskalászban. Minden méret,
amelyet a gazdag ember megjelölt az építészmesterének a fantasztikus torony megrendelésekor, minden méret ezerrel elosztva
érvényes a rozskalászra. Ez a kalász az az
építészeti csoda, amelyet lehetetlen utánozni, mert a magassága valóban négyszázszor
nagyobb, mint az átmérője. Beton és vas
nélkül épült fel. A kalászban folyosók és
csatornák húzódnak. És "felvonók" meg
vízvezetékek, amelyek a kalász hegyéig
szállítják a tápanyagot, a kalász hegyén
pedig valódi gyár helyezkedik el, ahol mindennapi kenyerünk készül.

Millió kalász ring a mezőn, és éjjelnappal hálaéneket zeng az Isten csodálatos
bölcsességéről és mindenhatóságáról.
26 Azután ezt mondta Jézus: "Isten
országa olyan, mint az az ember, aki magot
vet a földbe. 27Utána, akár alszik, akár
ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja
hogyan. 28A föld magától terem, először
szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a
kalászban. 29Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás."
30Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal
szemléltessük? 31Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. 32De aztán, hogy elvetették, egyre nő, és minden kerti veteménynél
nagyobb lesz. Akkora ágakat hajt, hogy az
égi madarak árnyékában tanyáznak." (Mk
4,26-32)
Kétféle látásmód
Az alábbi kis történetet juttatták eszembe a fenti sorok.
Amikor egy embernek felnőtt a két fia,
elhatározta, hogy elküldi őket világot látni
és tapasztalatokat szerezni. Magához hívta
az idősebbet, és ezt mondta neki: Fiam,
menj el ebbe és ebbe a városba, legyél
ott néhány napig, figyeld meg, hogyan
élnek és dolgoznak az emberek, beszéljél
velük, aztán amikor hazatérsz, beszámolsz
nekem és a testvérednek. A fiú hallgatott
az apjára és útnak indult. Másnap az apa
magához hívta fiatalabb fiát és a következőket mondta neki. Fiam, a bátyádat is
elküldtem világot látni, te pedig menj el
ebbe és ebbe a városba, legyél ott néhány
napig, figyeld meg, hogyan élnek és dolgoznak ott az emberek, beszéljél velük,
aztán amikor hazatérsz, beszámolsz nekem
és a testvérednek. Egy jó hét múlva, amikor mind a két fiú hazatért, hármasban
leültek, hogy elmondják és meghallgassák
a beszámolókat. Az idősebbik így beszélt:
Apám, nem jó helyre küldtél, sok rosszat
láttam abban a városban. Az emberek nem
szeretnek dolgozni, sokan csak koldulásból
élnek. Elhanyagolják a tereket és utcákat, elszáradnak virágok és a fák. Aztán
még sokáig sorolta, hogy mennyi rosszat
tapasztalt. Miután befejezte a fiatalabbik
is elkezdte beszámolóját. Apám, engem
nagyon jó helyre küldtél, barátságos emberekkel találkoztam, a tehetősebbek segítik
a szegényeket, nem csak maguknak gyűj-

tenek, hanem a városukat is szépítik. És
még sokáig sorolta, hogy mennyi ját látott.
Az apa figyelmesen végighallgatta mindkét
fiát, aztán a végén felnevetett: Ugyanabban
a városban voltatok mind a ketten.
Mindkét jézusi példázat az Isten
Országáról szólt, amely kicsiny magként
kezdi életét, s aztán az ember számára
titokzatos módon, de valójában az isteni
közreműködésnek köszönhetően állandóan növekszik. Sokan talán nem látják ezt
a növekedést. Nem érzékelik, hogy Isten
jósága jelen van a világban, és nem veszik
észre a lelki fejlődés jeleit. Ők bizonyára
úgy gondolják, hogy az isteni üzenet hirdetése nem hoz gyümölcsöt az emberi szívekben, és állandóan csak keseregnek.
Ezzel szemben mások egészen másként
látják a világot. Nap mint nap észreveszik,
hogy mivel segíti őket, családjukat vagy a
környezetükben élőket a jó Isten kegyelme.
Ők észreveszik a csendben történő lelki
növekedést, mert nem látványos eredményeket várnak. Ők magukat akarják jó
talajnak előkészíteni az isteni tanítás befogadására és készségesen követik azokat
az útmutatásokat, amelyekben felismerik
Isten vezetését. Ők felismerik életük célját és értelmét, mert Istenre merik bízni
magukat.
Kétféle látásmód, kétféle élet. Pedig
mindannyian ugyanabban a csodálatos világban élünk, mindannyiunknak éppen annyi
éltető napfényt ad az Isten, mindannyiunkra
ugyanúgy esik Isten áldásaként a jótékony
eső. Igaz, mindezt mások talán így mondanák: Mind ugyanabban az elátkozott világban élünk, mindannyiunkat ugyanúgy éget
az Isten napja, mindannyiunkra ugyanúgy
esik a soha meg nem állni akaró, fránya
eső. Pedig a magot, a jó magot mindenki
szívébe elülteti az Isten. Csak rajtam múlik,
hogy örökre eltemetem magamban, vagy
termést hozok. Rajtam múlik, hogy növekszik-e bennem, s általam Isten Országa.
(Forrás: Horváth István Sándor)
Kalendárium:
2012. július 15. – augusztus 26.
• Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
• Július 29.: Járműszentelés – Szent Kristóf
• Augusztus 5.: Havas Boldogasszony
• Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
• Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király
• Augusztus 26. TEMPLOMBÚCSÚ
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REFORMÁTUS ÉLET
Családi nap a szentkirályi református gyülekezetben

2012. június 17-én egész nap együtt
egy családi hangulatú napot tartottunk
gyülekezetünkben, a Pusztatemplom
parkban, ahol együtt élvezhettük a nyári hőség boldog perceit.
Káté zenekarunknak megjelent a
2. cd- albuma, amelyről dalokat játszottak az Istentiszteleten. Az új album cím:
Add a szíved. Szép dolog, hogy Szentkirályon vannak fiatalok, akik odaadják
a szívüket, zenéjüket, hangjukat az Élő
Istennek. Az Istentiszteleteinken, minden hónap 3. vasárnapján zenés Istentiszteleten ők szolgálnak.
Az Istentisztelet után elkezdő-

dött a főzés. Öt család felajánlásából
és önzetlen szeretetéből, munkájából
mindannyian kóstolhattunk. Köszönjük: Gulyásné Vári Editnek, Vörösné
Vári Ilonának, Vári Jánosnénak a babgulyást. Darányi Kálmánnak és feleségének, Mártának a finom pörköltet,
Darányi Zsoltnak és feleségének, Brigittának a másik finom marhapörköltet,
Tóth Imrének és feleségének, Ilonának
a fenséges gulyáslevest és nem utolsó
sorban Szűcs Zsoltnak és Enikőnek az
ízletes paprikás krumplit. Jóllaktunk.
Hűsítőként nemcsak italokat, hanem
fagyit si fogyaszthattunk. Játékos al-

kalmak várták a gyerekeket. Fafaragást
próbálhatták ki a kicsiktől a felnőttekig,
Czakó Lajos fafaragó és népi iparművész segítségével és kalauzolásával,
köszönet érte.
Arcfestés nélkül egy családi nap elképzelhetetlen. Ezért örömmel ujjongtak a gyerekek Durgóné Babett néninek, aki minden kívánságot teljesített.
Hálásak vagyunk érte mindannyian!
Köszönjük továbbá a bábozást és a
bánokat a szentkirályi Óvodának. Köszönjük mindenkinek és Istennek a soksok boldog percet, és a megerősítést,
hogy összetartozunk!
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A „Szentkirályért” Közalapítvány
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03)

2011. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
1.) Számviteli beszámoló
Mérleg eszközök (aktívák)			
ezer forintban
A. Befektetett eszközök			
0
B. Forgóeszközök				
60.645
III. Értékpapírok				
60.289
IV. Pénzeszközök				
356
C. Aktív időbeli elhatárolások		
0
Eszközök összesen:			
60.645
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke				
60.645
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
673
E. Céltartalékok				
0
F. Kötelezettségek				
0
G. Passzív időbeli elhatárolások		
0
Források összesen 				
60.645
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
8.409
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 5.177
a) alapítótól				
0
b) központi költségvetésből			
0
c) helyi önkormányzattól			
0
d) egyéb (ebből 1 % 500 e Ft)		
5.177
2. Pályázati úton elnyert támogatás		
0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
4. Tagdíjból származó bevétel		
0
5. Egyéb bevétel				
3.232
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		
0
C. Összes bevétel (A+B)			
8.409
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
7.736
Egyéb ráfordítások				
7.634
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
102
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
0
F. Összes ráfordítás (D+E)			
7.736
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C–F) 0
H. Adófizetési kötelezettség			
0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H)
0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D)
673
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások		
0
1. Bérköltség ebből: – megbízási díjak – tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
3.335
2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2010. évben költségvetési támogatásként az szja 1
%-ának adózók által történő rendelkezéséből kapott 534.845.- forintot a Kocséri összekötőút karbantartásának részbeni kiadásaira
rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet			
59.972.290.- Ft pénzeszköz
Bevételek				
adomány				
4.676.860.- Ft
kamat				
3.231.711.- Ft
szja 1 százalékából			
499.647.- Ft
Összesen:			
68.380.508.- Ft
Kiadások
cél szerinti juttatás			
3.334.725.- Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja) 186.400.- Ft
működési költség			
4.112.825.- Ft
banki költség			
102.094.- Ft
Összesen:			
7.736.044.- Ft
Záró pénzkészlet 2011. december 31-én 60.644.464.- Ft pénzeszköz.
A Közalapítvány ingatlan, vagy ingó vagyonnal nem rendelkezik.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A Közalapítvány alapító okirat szerinti fő tevékenységére (Szentkirály községi önkormányzat közútjainak fenntartására) fordított
kiadása 3.897.625.- Ft. Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály
községi önkormányzat közfeladataihoz az alábbi támogatásokkal
járult hozzá:
Szentkirály községi önkormányzatnak (útépítésre)2.000.000.műemlékvédelem céljára 210.000,szociális tevékenységre 434.725.nevelés-oktatás céljára 690.000.Összesen: 3.334.725.5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege:
499.647.- Ft (szja 1 %-ból). Elkülönített állami pénzalaptól, kisebbségi önkormányzattól, települési önkormányzattól vagy azok
társulásától, az egészségbiztosítási alaptól és ezek szerveitől támogatást a közalapítvány nem kapott.
6.) A vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban
(munkabér, tiszteletdíj, költségtérítés, megbízási díj, kölcsön, természetbeni juttatás, szolgáltatás) nem részesültek.
7.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A Szentkirályért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság
65/1990/2. (X.18.) számú végzésével jegyezte be, amely 1994. október 4-től közalapítványi minősítést, a 65/1990/10. (1998. VIII. 17.)
számú végzéssel pedig 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú
fokozat szerinti besorolást kapott.
Az Alapítvány célja eredetileg a Szentkirály községi önkormányzat
közszolgáltatásai körében felmerült feladatok ellátásához pénzbeli
hozzájárulás gyűjtése volt, amely az alapító okirat módosításával
2006 márciusától fő tevékenységi célként a községi önkormányzat
közútjainak fenntartására változott, ám továbbra is megmaradt a
községi önkormányzat közszolgáltatásaihoz történő pénzbeli hozzájárulás.
Alapítványunk tevékenysége a módosított alapító okiratban foglalt
célok megvalósításával a 2010. évi negatív eredmény után ismét pozitív egyenleget mutat. Az adományok gyűjtése tekintetében az ös�szes befizető száma 534 volt a tárgyévben, ami tízzel kevesebb mint
előző évben, a befizetett összeg is mindössze 13 ezer forinttal maradt
el az előző évitől. Kamatbevételünk az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetési jegyekben teljesített hozamának köszönhetően
jelentős volt, de 652 ezer forinttal kevesebb az előző évinél.
Kiadási tételeink között az első az alapítványi fő tevékenység, vagyis az önkormányzati közutak fenntartásának költségét mutatja.
Ennek keretében a Kocséri összekötőút aszfaltburkolatának javítására került sor, illetve a Szentkirály községi önkormányzat részére
adott kétmillió forintos támogatásnak is köszönhetően elkészült a
Templom utca második szakaszán az ideiglenes útalap. Ezen felül
Intézményeink működését, folyó kiadásaink teljesítését több alkalommal segítette az Alapítvány kamatmentes kölcsönt biztosítva az
önkormányzatnak az év folyamán összesen 22 millió forint összegben. Kiadásaink összege jelentősen kisebb mint az előző évben, így
csekély mértékű ugyan, de pozitív az eredményünk.
Az év folyamán 42 óvodás (írószer, ebédpénz, öltözködés és bábszínházbérlet céljára), valamint 101 iskolás tanuló (osztálykirándulás, nyári táboroztatás, nyári napközi, tankönyvvásárlás céljára)
részesült szociális támogatásban. Pályáztatás útján 24 kiváló képességű középiskolás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató ösztöndíjat
kapott összesen 690.000.- Ft összegben. Segítettük az iskolai oktatást kerti bútor vásárlásának, illetve tankönyvek nyomtatásának
támogatásával.
A kuratórium az év folyamán 4 alkalommal, a Felügyelő Bizottság
1 alkalommal tartott ülést. A határozatképesség minden alkalommal biztosított volt, az átlagos részvételi arány 82 %. Jóváhagyva a
3/2012. (V.30.) Közal. határozattal.
Kovács István sk. elnök
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Gyereknap
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Bolondballagás

Az idén is izgalmasan és szórakoztatóan telt a gyereknap. Lehetett jelentkezni a 40 milliós játékra, az Egy
perc és nyersz játékra, be lehetett ülni a presszóba, lehetett tetováltatni, házasságot kötni, dalt küldeni … és még
nagyon-nagyon sok mindent! De semmi sem volt ingyen,
hiszen ezeket tallérért lehetett megvásárolni, melyekhez
ügyességi játékokon lehetett hozzájutni.

Nem is volt olyan könnyű Toldi Miklós dolga

Az idén is vicces-bolondos ruhákban, kifestve, jelmezekben vonultak végig a falun a bolondballagók.

Egy nap fordítva

A szépségszalonban sokan megszépültek

A tetováló műhelyben mindig volt vendég

Június
14-én
megfordult és (felfordult) a világ az
iskolában, hiszen a
nyolcadikosok tartották az órákat a
kisebbeknek, diákigazgatót választottak, a tanároknak
házi
feladatokat
kellett készíteni és
bemutatni. Mindenki személyre szabott
feladatot
kapott:
Steklácsné Terike
London és Szentkirály közti hasonlóságot mutatta be, Szutor Sándor az informatika nyelvén ecsetelte a nyolcadikosok közti kapcsolatokat,
Gyimesi Réka tanárnő az osztály szépségét ábrázolta grafikonon. Ádámné Péli Andrea felelete arról szólt, mi mindent
reklámozhatna a 8. osztály, Bahor Illés pedig minden nyolcadikos diákról viccet mesélt. Az alsós pedagógusok zsebszöveg-produkciója a törpökről szólt, Hókuszpók szerepében
Baukó Ferencet, az akadékoskodó biztonsági őr szerepében
pedig Jakabné Ferenczi Noémit láthattuk. Ez a nap elsősorban
a ballagóknak szólt, de kicsik és nagyon, sőt a pedagógusok is
nagyon jól szórakoztak.
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Megnyílt az első Szentkirályi Oxigénbár a siófoki Víztoronyban
Az átadás napján bemutatkozott a Szentkirályi oxigénnel dúsított ásványvíz limitált szériája is

2012. június 22-én a Szentkirályi
Ásványvíz Kft. megnyitotta első oxigénbárját Siófokon, a 100 éves, felújított
Víztoronyban. A kávézóként működő
Szentkirályi Oxigénbár egyedisége abban rejlik, hogy – a Balatonnál először
– 90-95%-os oxigént szippanthat az ide
betérő vendég. Az ünnepélyes átadón
bemutatkozott az egyliteres, nemzeti színű sleeve fóliával díszített Szentkirályi
„Limited” oxigénnel dúsított ásványvíz
is. A népszerű eredeti oxigénes Szentkirályi ásványvíz változatok forgalma tavaly (2010-hez képest) megduplázódott.
A siófoki főtér felújításának alkalmából
rendezett négynapos ünnepségsorozat
egyik kiemelkedő eseményén Balogh Levente, a Szentkirályi tulajdonos-ügyvezetője mellett Dr. Gruber Attila, ország-

Dr. Gruber Attila, dr Balázs Árpád és
Balogh Levente.
gyűlési képviselő, az Interparlamentáris
Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke, Dr. Balázs Árpád, Siófok Város
polgármestere és Hoffmann Henrik, a

A víztorony felső szintjeiről csodás a
kilátás.
Siófoki Fürdőegylet és Turisztikai Egyesület elnöke avatta fel a térség egyik legjelentősebb turisztikai látványosságában
üzemelő, különleges helyszínt.

Településbörze a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban

2012. június 12-én a kecskeméti
Mercedes-Benz-gyár zártkörű településbörzét szervezett munkatársai részére
az üzemben, ahol 25 Kecskemét 60-80
kilométeres körzetében található település mutatkozott be. A börze elsődleges
célja az volt, hogy a gyár a környéken
letelepedni kívánó dolgozóknak segítsen
a keresésben és a települések megismerésében.

A kiállító standokon a konkrét lakhatási feltételektől kezdve, a települések infrastruktúráján át, a bejárási lehetőségekig a dolgozóknak közvetlenül
volt alkalma megismerni a szóba jöhető
lakhelyeket. Szentkirályról erre az alkalomra készült szórólappal („18 percre a
gyárkaputól“) és ismertető kiadványokkal, bemutató képanyaggal, valamint az
önkormányzat által biztosítható konkrét

ajánlatokkal jelentünk meg a börzén. A
rendezvény elsősorban a családos dolgozóknak kívánt segítséget nyújtani, hogy
megtalálják a legkedvezőbb lakhatási,
illetve bejárási lehetőségeket. Bízunk
benne, hogy segítségére voltunk a kecskeméti Mercedes-Benz gyár munkatársainak, s néhányan Szentkirályt választják majd új lakóhelyüknek.
- kut -

Gólyáink
Három év viszontagságai után ismét vannak gólyafiókái a belterület
egyetlen gólyacsaládjának. Az előző
években drámai események zajlottak:
baleset, párválasztási csaták dúltak,
ami ez évre is áthúzódott. Végül is a
későn lerakott tojásokból kettő fióka
kelt ki. Igen gyorsan fejlődnek. A képen az egyhónapos gólyacsemeték lát-

hatók. A csapadékhiány miatt a gólyaszülők közelben nem találnak élelmet,
ezért messzebbre kell menni élelemért,
naponta akár több száz kilométert is
megtéve. A mi gólyáink legtöbbször a
Tisza környékéről szerzik be az élelmet
a fiókáknak, hogy mielőbb röpképesek
legyenek, és felerősödve vágjanak neki
a vándorútnak.		
V. F.

Készítsünk madáritatót
A forróság nemcsak az embereket viseli meg, hanem a vadonélő állatok nagy
részét is, hiszen vízre nekik is szükségük
van. A reggeli harmat esetleg némi kiegészítést nyújthat. A növényevők és a
rovarevők a táplálékkal jutnak folyadékhoz, azonban a magevő apró madarak a
hőségben az előbbiekkel együtt szomjaznak. Sajnos állandó természetes vízfelület
községünk területén nem található. Ezért
van az, hogy a nagy területet bebócorgó

seregélyek, ha gyümölcsre akadnak (például meggyre), óriási csapatokban ellepik
a fát, és leverik, megeszik, összeszennyezik a termést. Egyébként ez a „szokásuk”
júliusban nem jellemző. Számítani kell
arra, hogy a fejlődő zsenge kukoricacsöveket kibontják, és tönkre teszik ezek a
sok bosszúságot okozó madarak. Kertünk
élőlényeinek szomjoltásában segíthetünk,
akárcsak néhány literes, talajszinten elhelyezett lapos itatóedény elhelyezésével,

vagy saját tavacska kialakításával, amit
Szentkirályon is többen létesítettek már.
Arra ügyeljünk, hogy állandóan legyen
tiszta víz az itatóban, és a „cirmosok” se
tudják takarásban megközelíteni. A ma
élő fiatalok már el sem tudják képzelni
azt a pazar élővilágot, ami 40-50 évvel
ezelőtt vette körül környezetünket. Segítsünk kertünk apró fizetetlen munkásain,
ne csak emlékezzünk a régi szép időkre.
- szerk. -
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Karfiolos rakott hús

Hozzávalók: (4-6 személyre): 1 kicsontozott
csirkemell, kb. 60 dkg karfiol, 25-30 dkg reszelt
sajt, 5+4 tojás, 2-3 dl tejföl, só, bors, 1 nagy
csokor petrezselyemzöld, kevés olaj. A tálaláshoz koktélparadicsom, petrezselyemzöld.
A karfiolt rózsáira szedjük, jól megmossuk, forrásban lévő,
enyhén sós vízben 5-6 percig főzzük, majd leszűrjük. A
csirkemellet falatnyi kockákra vágjuk, megszórjuk sóval,
borssal és apróra vágott petrezselyemzölddel. Felverünk
4 tojást, sóval és borssal ízesítjük, majd hozzádolgozzuk
a tejfölt is. Egy kuglófformát kissé kikenünk olajjal, majd
belerétegezzük a hozzávalókat. Legalul a hús felét tesszük,
ráöntünk kevés tejfölös tojást, majd befedjük karfiolrózsákkal. Felöntjük tejfölös tojással, majd gazdagon megszórjuk
reszelt sajttal. Ezután aprított petrezselyemzöldet szórunk
rá, óvatosan ráütjük a többi tojást egymás mellé úgy, hogy
egészben maradjanak, megsózzuk, majd ismét sajtréteggel
fedjük be. Ezután következik a maradék hús meg a maradék
karfiol, ráöntjük a megmaradt tojásos tejfölt is, és végül
ismét sajttal szórjuk meg. A kuglófformát tepsire helyezzük
(így könnyebb dolgozni vele), és forró sütőbe toljuk. 45-50
perc alatt készre sütjük, majd kiborítjuk, és paradicsommal
meg petrezselyemzölddel díszítjük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási probléma” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55. Email: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu. Minden
információt bizalmasan kezelünk!

Megkezdődött az idei évben is a parlagfű elleni védekezés. Törvényi rendelkezés értelmében a földhasználó köteles
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és azt követően, ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Különös figyelmet követelnek az év előrehaladtával
azok az ingatlanok, melyek a június 30-i
határidőre gyomtalanítva voltak, hiszen
általános tapasztalat, hogy az időjárástól
függően ezek az ingatlanok augusztus
közepére-végére újra parlagfűvel borí-

Június időjárása
Ígéretesnek indult a hónap, némi remény adott a gazdáknak
a csapadékosabb idő. Sajnos a kiszáradt talajoknak csak a felső
40-50 cm-es rétege nedvesedett át, alatta száraz maradt a talajt.
A növények nagy részének, a kalászosokat kivéve éppen ebben
az időszakban a legnagyobb a vízigénye. Ilyen körülmények
között egy-két napos száraz forróság katasztrófa a sekélyen
gyökeresedő növények számára. A meteorológiai előrejelzésben
az a jó és biztos, hogy bejön, ha rosszat, kedvezőtlent jeleznek.
Nem jutott nekünk a 22-i esőből sem, pedig az ország nagyobbik
részét bőven áztatta kiadós csapadék. Így volt ez szinte egész
júniusban. A hónap első fele még elfogadható volt, 19-én, 20-án
megmutatta fogát a forróság, de így zárt a hónap utolsó napja is.
Ezekben a napokban hőmérsékleti csúcsok dőltek meg, mind az
emberek, mind az élővilág számára szinte kibírhatatlan volt a
hőség. Ezek a forróságnak is nevezhető légtömegek anticiklonok
áramlási rendszerében érkeztek térségünkbe. Általában az Ukrán
sztyeppékről szokott ilyen forróság érkezni. Most egy Közép
Európa térségében kialakult anticiklon afrikai száraz forrósággal
keserített meg bennünket. Ezek a ciklonok nem szoktak egy-két
napra érkezni, sokszor akár egy-két hétre is „berendezkednek”.
Csődöt mondott azoknak a jóslása is, akik a Hold állásából próbáltak csapadékot jósolni, mert az Újhold bizony csurgóra ált.
Csapadékviszonyok: 1-én 5,2 mm, 4-én 18,6 mm, 5-én 0,6 mm,
9-én 1,4 mm, 10-én 0,2 mm, 11-én 0,3 mm, 12-én 28,2 mm, 22én 0,7 mm, 25-én 2,9 mm. Összesen: 58,2 mm. A sokévi átlag 72
mm. A nyugvó talajvízszint 320 cm, rohamosan csökken.

Anyakönyvi hírek

Elhunyt: Kovács Sándor élt 55 évet

Felhívás!

Sajtóközlemény

11. oldal

Emlékezés
Kanizsai Gyula 60. születésnapjára
Egy könnycsepp gördül le az arcomon,
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Hiányod megszokni sosem fogom,
De itt vagy a szívemben, és ez jó nagyon.

tottak lesznek. Az aratások végeztével a
tarlómunkálatokra is érdemes odafigyelni, mivel az elhanyagolt tarlók pollenkibocsátása igen nagymértékű lehet. Az
ingatlanügyi hatóság – azaz a földhivatal
– végzi külterületen az ellenőrzéseket,
mely kiterjed a kultúrnövénnyel fedett
ingatlanokra is. Az ellenőrzések során
feltárt parlagfűvel fertőzött területekről
a földhivatal értesíti a Növény- és Talajvédelmi igazgatóságot.
A hatályos jogszabályok szerint
belterületen a jegyző, külterületen a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
2012. június 30. napját követően, köteles hatósági eljárást indítani azon ingat-

Szerető feleséged és családjaid
lantulajdonosokkal,
földhasználókkal
szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közérdekű védekezést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajtható és a közérdekű védekezés során felmerült költségek az ügyfeleket terhelik.
A növényvédelmi bírság mértéke a
terület nagyságától és fertőzöttségének
mértékétől függően 15.000 forinttól
5.000.000 forintig terjedhet.
A meg nem fizetett bírság és költség
adók módjára behajtható.
Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal

HIRDETÉSEK
* Tiszakécskén eladó Opel Corsa B
1.2-es, piros, 94-es évjárat, 5 ajtós,
cd-s magnóval, vonóhoroggal, 2014.
márciusig műszakival, rendszeresen
karban tartott, jó állapotban. I.ár: 350
e Ft. T: 0670/632-9229
* Ház eladó Szentkirályon, a Béke
utca 33. szám alatt. Érdeklődni a
06 306 505 2251 telefonszámon.
* Szentkirályon és a vele szomszédos
településeken szántót, legelőt, kaszálót keresek, bérbe vagy megvételre.
É: Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424219.

A könyvtár a nyári szünet ideje alatt az alábbi napokon tart
nyitva
Hónap Kedd
10-17
Július 3-án
10-én
17-én
24-én
31-én
Augusztus
7-én
14-én
28-án
  

Csütörtök
10-17 óráig
5-én
19-én
26-án
-

ÖNTÖZŐDOBOKHOZ sorvezető orsók

Kellemes pihenést kívánunk minden kedves olvasónknak!

Szentkirályon,
továbbá egy
Babetta jó
állapotban eladó.

Érd.:
Balázs Róbert
0670/335-2365

várja vásárlóit a traktor
alkatrészek bő választékkal.

Érdeklődni: Juhász László, Tiszakécske, Kert u. 35.
Telefon: 0630/504-4012

2-án
9-én
23-án
31-én

Siklóernyős
sétarepülés

Tiszakécskei MTZ Traktor
alkatrész bolt

(Minirot 32,50,63,75, Sigma, stb. és egyedi tervezésű),
- turbinák Minirot és annál nagyobb egyedi gyártmányú dobhoz,
- hajtásház + turbina egybeépítve eladó (újak, szakszerűen hőkezelt fogaskerekekkel, a Minirot 75-ével azonos tudású),
- Sigma öntöződobhoz sorvezető csigahajtása, acélból (nem öntvényből) készült, hőkezeltetve, eladók és legyártásukat vállalom.
Lajkó Zoltán 6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 76.
Tel 06(30) 423-2043 vagy 06(70)774-8068
E-mail: esztergalasulles@freemail.hu
Web: www.esztergalasegyedi.hupont.hu

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére,
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap vállalkozása
eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési
anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36
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