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Donászy Magda:
Nagyanyónak
Édes-kedvesNagyanyókám!
Anyáknapjavanma!
Olyanjó,hogyanyukámnak
isvanédesanyja.
Reggelmikorfelébredtem
azjutotteszembe,
anyáknapjánlegyenvirág
mindakétkezembe.
Egyikcsokrotnekedszedtem,
ödakünnaréten,
Teissokatfáradoztál
évekótaértem.
Kimostadaruhácskámat,
fésültedahajamat,
jóságodatfelsorolni
kevéslenneezanap.
Köszönöm,hogyolyansokat
fáradoztálértem,
éshogyazénjóanyámat
felneveltednékem.

Meghívó
Bemutatásra kerül az iskolai színjátszó csoport elõadásában
Szabó Szilvia: Mosoly-nagyanyó megmentése
avagy Együtt megcsináljuk! címû mesejáték.
Szereplõk:
Peti-KrasoveczFerenc
Tina,ahúga-HajagosVeronika
Brigi,szomszédlány-FarkasRebeka
Atus,azöccse-KovácsMárk
Munyó,törpe-SteklácsMáté
Cicelle,tündér-SzabóÁgnes
Cecille,tündér-CsordásÁgnes
HoferseastringerEngelbert,hajóskapitány-LakóMáté
Mosoly-nagyanyó-KókaiSzabóAnna
HideglelõsFeketeBoszorkány-GyenesMelani
IgazmondóMadár-SándorErzsébet
Félelem-HorváthRebeka
Gonoszság-KókaiSzabóIstván
Gõg-BotLívia
Hazugság-VörösVeronika
Irigység-SzabóZsuzsa
Kapzsiság-SzászSzidónia
Elsõszirén-BódogPatrícia
Másodikszirén-VörösHajnalka
Harmadikszirén-AgárdiDiána
Elsõtigris-SteklácsÁdám
Másodiktigris-RadaBence
Díszlettervezõ:KovácsMenyhért,BahorIllés
Rendezõ:KatznéAlmásiZsuzsanna,Dr.SteklácsJánosné

Az elõadás ideje:

2013. június 10-én 12 óra és 18 óra
a szentkirályi mûvelõdési házban
Az elõadásra a belépés díjtalan!
A színdarab elõadása a TÁMOP 3-2-3-/A-11/1-2012-0035.sz.
Építõ közösségek Szentkirályon program keretében valósul meg.
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várunk!
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A képviselõ-testület április 11-ei ülésén történt
Aképviselõ-testületáprilis11-éntartotta
soronkövetkezõülését.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Azülésmegnyitásautána2012.évizárszámadásirendeletmegalkotásárakerültsor,
melyet a képviselõtagok egyhangúlag jóváhagytakazalábbifõbbszámokkal:aköltségvetési bevételek fõ összege 337.503 e Ft,
összes kiadás 334.268 e Ft, pénzmaradvány
3.235 e Ft. Fejlesztésre fordított összeg
32.792 e forint. Megtörtént a tornacsarnok
fûtéskorszerûsítése,kétbiokazánvásárlásaaz
iskolához és tornacsarnokhoz, valamint további egy kazán a mûvelõdési házhoz és az
óvodához.Elkészültahelyipiac,megtörtént
a faluközpont felújítása, az önkormányzat
földútkarbantartó munkagépeket és tanyagondnoki autót vásárolt. Megtörtént még a
Sporttéröntözõberendezésénekfelújításaésa
RendezésiTervmódosítása.Támogattukatelepülésenállandólakoskéntélõfiatalokelsõ
lakáshozjutását,támogatástkaptakafaluban
született állandó lakosú újszülöttek. Az önkormányzattámogattaazóvodásokésaziskolaitanulókétkeztetését,atankönyv-vásárlásterheit,valamintaszilárdhulladékgyûjtését.Ezentúlmenõenarászorulócsaládoklakásfenntartási támogatásban, rendszeres átmenetisegélybenrészesültek.Azidõsekkarácsonyra ebben az évben is kaptak ajándékot.Ösztöndíjjalsegítetteazönkormányzata
felsõoktatásban résztvevõ helyi fiatalok továbbtanulását(BursaHungarica).
Ezt követõen a 2014. évi költségvetési
koncepciómegtárgyalásárakerültsor.Apolgármesterelõterjesztésébenelmondta,hogya
koncepcióelkészítéséhezazideiköltségvetés
tervszámaiszolgáltakalapul,ugyanisnagyon
nehézennyireelõretervezni,deajogszabályban elõírt kötelezettségünknek eleget kell
tenni.Bízunkabban,hogy2014.évbenisegy
kiegyensúlyozott gazdasági évre számíthatunk.
Ezután a képviselõ-testület egyhangúlag
elfogadta a koncepciót az elõterjesztett formában.
Aharmadiknapirendipontkeretébendr.
Lajos Krisztina aljegyzõ arról tájékoztatta a
jelenlévõket,hogyÓvodánkmegbízottintézményvezetõjének vezetõi megbízása 2013.
augusztus31-énlejár.MivelaKépviselõ-testületdöntésealapjánazintézményvezetésévelkapcsolatosfeladatokatmegbízottóvodavezetõlátjael,azóvodavezetõiállásraapályázatkiírásaszükséges.
A képviselõ-testület egyetértett a pályázatkiírásávalazelõterjesztésbenszereplõfeltételekszerint.
A következõkben az óvodai beiratkozás
idõpontjának módosulása került napirendre.
Az aljegyzõ elmondta, hogy a jogszabályi
rendelkezések módosulása miatt "Az óvodai
beiratkozásra tárgyév április 20-a és május
20-aközöttkerülsor."
Fentiek figyelembe vételével javasolta,
hogya2013/2014.nevelésiévreazóvodába

történõjelentkezésreakorábbanmeghatározottidõpontokhelyett2013.április22.és23.
napokatjelöljekiaKépviselõ-testület.
A képviselõ-testület jóváhagyta az óvodaibeíratásidõpontjánakmódosítását.
EzutánKutasiFerenctelepülésfejlesztõa
mezõõri szolgálat létesítésérõl tájékoztatta a
jelenlévõket. Elmondta, hogy Szentkirályon
isismertjelenségaterménylopás,akülterületiföldutakelszántása,azillegálisszemétlerakás, illegális közterület-használat és még
hosszansorolhatóaközrendetésaközbiztonságot veszélyeztetõ cselekedetek sorozata.
Ezekenaterületekentapasztalhatóvisszásságok kezelésére alkalmas megoldás lehet a
mezõõrség.
"Mezõõrlehetazabüntetlenelõéletûmagyarállampolgár,illetveaszabadmozgásés
tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki
tizennyolcadik életévét betöltötte, a lõfegyvertartásiengedélymegszerzésérevonatkozó
feltételeknekmegfelel,ésahatályosjogszabálybanelõírtvizsgát(mûködésiésszolgálatiszabályzatból,mezõgazdaságialapismeretbõl,lõfegyverismeretbõl)letette."Azõrszolgálat létszámát a mûködési területhez és a
körzetben tevékenykedõ egyéb közfeladatot
ellátó õrszolgálatok mûködéséhez mérten
úgy kell megállapítani, hogy annak napi,
rendszeres ellenõrzése biztosítható legyen.
Amennyiben a mezõõr gépjármûvel végzi
feladatát, kb. 2000-2500 hektár az a terület,
melyetnapontarendszeresenellenõriznitud.
A mezõõrök havi munkaidõkeretben megállapított munkaidõben a hét minden napján,
hétvégén is szolgálnak. Egy mezõõrre jutó
egyszerikiadás:kb.240.000,-Ft.Amûködtetésseljárókiadásokegymezõõrrejutóösszege: kb. 2.300.000,- Ft, mely tartalmazza a
munkabért,agépkocsihasználatköltségtérítését,telefonhasználatköltségét,lõszert,stb.
Bevételek a mezõõri járulék, melyet a fölhasználó, amennyiben az ismeretlen, a földtulajdonosfizet.Ajárulékmértékéthektáronként szokás meghatározni, és adók módjára
behajtandó köztartozásnak minõsül. Bevétel
továbbáaközpontiköltségvetésáltalbiztosítotthozzájárulás.Azönkormányzatazújonnanlétrehozottõrszolgálatmegalakításiköltségeinek 50%-át, de mezõõrönként legfeljebb300.000,-Ftmegtérítésétkérelmezhetia
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál a
nyilvántartásbavételtkövetõ30naponbelül.
Fenntartással és mûködéssel kapcsolatban
felmerült-dologi,személyi-kiadások50%át,delegfeljebbmax.50.000,-Ft/hó/fõmegtérítését negyedéves idõszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidõszak utolsó napjától
számítottharmincnaponbelül.Szentkirályon
amezõõriszolgálatfenntarthatóságáhozmin.
2mezõõralkalmazásalenneszükséges.Anapirenddelkapcsolatbanmegoszlottakavélemények.Aképviselõkközültöbbenaggodalmukatfejeztékki,hogyvan-eszükségaszolgálatfelállítására,ésmierrõlavéleményea
földhasználóknak, hiszen a mezõõri járulék
fizetése pluszkiadást jelent számukra.Végül

azügybendöntésnemszületett,aképviselõtestületfelhatalmaztaapolgármestert,hogya
mezõõri szolgálat felállításával kapcsolatosanafenntartásköltségétilletõenarészleteketdolgozzaki.
Ahatodiknapirendipontkeretébenatelepülésfejlesztõ non-profit kft. létesítésérõl
tájékoztattaajelenlévõket.Elmondta,hogya
hazaiönkormányzatiszférábanésanemzetgazdaságbantapasztalhatófolyamatokegyre
inkábbabbaaziránybaterelikönkormányzatunk mûködését, mely a gondoskodó, szolgáltatófunkciómellettagazdálkodásthelyezielõtérbe.Alegtöbbtelepüléseneztaproblémátönkormányzatitulajdonúvállalkozások
és közhasznú társaságok mûködtetésével hidalják át. Javasolta egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. létrehozását, mely az elsõdleges településüzemeltetési- és közfeladatok mellett egyéb gazdasági
(termelõ) tevékenységet is végezhetne. Célszerû lenne átgondolni, hogy milyen feladatotlehetneellátniesetlegegyvállalkozáskeretébenjobban,mintahogyanazönkormányzattudjaellátni.Askálaelégszéles,ígyaparkok, közterületek karbantartása, fenntartása,
temetõ fenntartása, közterület-használat, de
el tudná képzelni önkormányzati tulajdonú
feldolgozó üzem vagy tejüzem létrehozását
is.Aképviselõ-testülettámogattaanonprofit
kft. létrehozását, és felhatalmazta a polgármestert a gazdasági társaság létrehozásához
szükségeselõzetesszámításokésmegvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó
háromajánlatbekérésére,illetveazösszességébenlegkedvezõbbajánlattevõvelmegbízásiszerzõdésmegkötésére.
EztkövetõenaRendezésiTervmódosításávalkapcsolatosfejleményekmegtárgyalása
került napirendre.A polgármester elmondta,
hogyatelepüléstervezõeljuttattaazÁRTmódosítása kapcsán beérkezett szakhatósági állásfoglalások értékelése alapján tett szakmai
állásfoglalását,melyszerinta0290/5-6hrszútelkek,ésa0259/15hrsz-úterületgazdasági célú beépítési lehetõségének biztosítását
célzó kezdeményezés a környezeti illeszkedésretekintettelelmarad.Azelõzetesegyeztetésrõl szóló polgármesteri tájékoztatót a
képviselõ-testület jóváhagyta az elõterjesztésbenfoglaltakszerint.
A képviselõ-testület jóváhagyta a 2013.
évrevonatkozómunkatervét,melytartalmazza a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását, tájékoztatót az intézmények mûködésérõl,valamintaszociálisgondozásrólésa
településfejlesztõ munkájáról. Tartalmazza
továbbá a mikrotérségi társulások megszüntetésérõl és a mezõõri szolgálat létesítésérõl
szólódöntésmeghozatalát.
Módosításra került a "Szentkirályért"
Közalapítvány és az Önkormányzat között
korábban létrejött Feladat-ellátási Megállapodás a jogszabályi hivatkozás és az önkormányzat adószámának megváltozása, valamint a tulajdonában lévõ vagyon változása
miatt.Módosításrakerülttovábbáa"Szentki-

2013. május
rályért"Közalapítványalapítóokiratais,mely
egyrésztKissIstvánnélemondásamiattújkuratóriumitagválasztásamiattváltindokolttá,
másrészt a civil szervezetekrõl szóló jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve is felül
kellett vizsgálni az alapítvány alapdokumentumát.
A képviselõ-testület jóváhagyta a megállapodás,valamintazalapítóokiratmódosítását az elõterjesztésben foglaltak szerint, és a
kuratóriumújtagjánakKozma-GyenesTünde
helyilakostválasztottameg.
Az"Egyebek"napirendipontkeretébena
polgármesterazalábbiakróltájékoztatott:
Önkormányzatunk a Szentkirályért Közalapítványtól a folyó évben összesen 19,4
millióforintkamatmenteskölcsöntkértéskapott, legkésõbb folyó év végéig történõ
visszafizetéssel. E nélkül a segítség nélkül
nemtudtukvolnaesedékesfizetésikötelezettségeinketteljesíteni.Amainapig12,5millió
forintotvisszaisfizettünkmárazalapítványnak, és bevételeink függvényében a fennmaradó összeg mielõbbi visszafizetésére törekszünk.
A képviselõ-testület jóváhagyta a kölcsönügyletlebonyolítását.
Idénfebruár20.napjánmegtörténtabiomasszakazánokbeüzemelése.Azelsõnéhány
hétigazánküzdelmesmunkávalteltakétfûtõ
számára,ugyanisjelentõsodafigyeléstéskülönmunkát igényelt a kazánok üzemelésének
beállítása.Durvaszámításkészültamegtakarításmértékérevonatkozóanis,amelyaztmutatja,hogyhamindanégyintézmény(Mûv.
Ház,Óvoda,Iskola,Tornacsarnok)gázzallett
volna fûtve, akkor az eddig ténylegesen elhasznált gázenergiához képest közel 7.000
köbméterreltöbbfogyottvolna.Ennekértéke
kb. 1 millió forint, amit csökkent a vásárolt
faapríték, és a többlet villanyáram költsége
kb. 300 ezer forinttal. Ezzel együtt is látszik
azonban a költségmegtakarítás jelentõsége,
már csak másfél hónap alatt is.Tekintettel a

Felhívás
Felkérem az ingatlantulajdonosokat,ügyeljenekarra,hogyazingatlanuk elõtti közterületre ültetett
növények
• ajárdákrendeltetésszerûhasználatát,agyalogosokközlekedését
ne zavarják, biztonságát ne veszélyeztessék!Vegyékfigyelembe a gyalogosjárdák méreteit:
szélesség legalább 120 cm, közlekedési magasság legalább
200 cm.
• a jármûvezetõk kilátását ne gátolják,aközútiforgalmijelzések
felismerését ne akadályozzák, a
közútforgalmátneveszélyeztessék!
Kovácsné Lázár Ilona

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
fûtõktöbbletmunkájárajavasolta,hogyafûtésiidõszaktartamáratöbbletjuttatástkapjanak.
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz,
hogyafûtésiidõszaktartamára-2013.február15-tõl2013.április15-igés2013.október
15-tõl2014.április15-ig-azáltalánosiskola
fûtõjehavi15.000.-forint,azóvodafûtõjehavi 10.000.- Ft pluszjuttatásban részesüljön a
biokazánok üzemeltetésével kapcsolatos
többletmunkájukratekintettel.
Amegnövekedettpénzügyi,költségvetési
elõadóiésmásadminisztrációsfeladatokellátásamiattegyfõpénzügyielõadóközfoglalkoztatás keretében történõ alkalmazására
nyújtottunkbepályázatotaMunkaügyiKözponthoz,amely100%-ostámogatástnyújtaz
illetõjúnius23-igtörténõfoglalkoztatásához.
Eztkövetõencsökkenatámogatásmértéke.
2013.február15-ótaKovácsnéLázárIlona látja el a II. sz. tanyagondnoki körzetet.
Végzettsége és megelõzõ munkatapasztalata,
valamintamunkakörébeneltöltötteddigigyakorlata alapján a képviselõ-testület a településüzemeltetéskülönbözõterületein(pl.parkgondozás,közmunkásokirányítása,gondnoki
feladatok stb.) felmerülõ koordinációs munkával,felügyelettelbõvítettefeladatkörét.
A Békés megyében elindult és mára országossáterebélyesedõMintamenzaProgram
híre önkormányzatunkhoz is eljutott.Az irányítószerepetmindenüttamegyeikormányhivatalokÁNTSZmunkatársaitöltikbe,értékessegítségetnyújtvaezzelakonyhákvezetõinekésafenntartóknak.ASzentkirályonis
fokozódóhelyitermékbevonásaaközétkeztetésbekiválóalapotjelentahhoz,hogycsatlakozzunk.AMintamenzacsapatacéleléréséértvállaljaaProgramhozcsatlakozókonyhákon konzultáció, tanácsadás lehetõségét,
menüsorokértékelését.Étlap-értékelést,tápanyag-kiszabatokfeldolgozását,értékelését.A
Programhoz csatlakozó intézmény vállalja,
hogy együttmûködik a Mintamenza program
irányítóival,azétlap-éstápanyag-kiszabatok
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értékelésekapcsánfelmerülõhibákatkiküszöböli.Anyersanyag-felhasználástfelülvizsgálja az egyes tápanyagok életkori szükségleti
értékekbiztosításaérdekében.AProgramhoz
csatlakozófenntartóvállaljaarendszereskonzultációtaMintamenzaCsapattalésaközétkeztetésiintézménnyel,ahelyitermelõkmegszólítását a helyben megtermelt alapanyagok
közétkeztetésbetörténõbevonásaérdekében.
A képviselõ-testület jóváhagyta a MintamenzaProgramhoztörténõcsatlakozást.
Kutasi Ferenc településfejlesztõ arról tájékoztatott, hogy az önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokrólidénismegjelentaBMrendelet.(Tavaly ebbõl a keretbõl történt a Sportcsarnok
felújítása.) Most három jogcím közül lehet
választani,melybõlazÓvodaépületénekfelújításalátszikmegvalósíthatónak.Apályázat
önerõt nem igényel, mivel nem tartozunk az
adósságkonszolidációban érintett települések
közé.Apályázatonnyertösszegetelõremegkapjákanyertesek.Abenyújtásihatáridõmájus 2.Az Óvoda bõvítésére, korszerûsítésére
készítettünk egy tervet.A még meglévõ régi
nyílászárókat cserélnénk ki. Lábazatot, homlokzatot, födémet szigetelnénk.A belsõ épületgépészeten belül a hibás villanyvezetékek
is megújulnának, a mosdóknak a víz-, és
szennyvízelvezetését tervezzük, esetleg burkolatot javítanánk, és még 10 % eszközt is
hozzátehetünk az összes költségvetéshez. A
pályázatnakkitétele,hogyazépítésirész5%a erejéig igénybe kell venni közfoglalkoztatottakat, ugyanúgy mint az elmúlt évben a
Sportcsarnokfelújításánál.
Aképviselõ-testületegyetértettapályázat
benyújtásával nettó 15 millió forint körüli
összeggel.
Dr. Lajos Krisztina aljegyzõ ismertette
elõterjesztését a tiszakécskei Szociális FeladatellátóTársulás 2013. június 30. napjával
történõmegszüntetésérõl.Aképviselõ-testület
azelõterjesztéstegyhangúlagelfogadta.

Megújult a kerítés

Millenniumi parkunk tavának kerítése megújult. Az anyagköltséget önkormányzatunk"állta",mígakivitelezõimunkálatokatKovácsMenyhértvégezte.
Aképen:közmunkásokvégzikazutolsómunkálatokat,festikakerítést.
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István király felesége, Gizella királyné
Megfelelõenátgondoltésjólszervezett diplomáciai tevékenység után 995
tavaszán cserélt jegygyûrût István
fejedelemfi és a regensburgi bajor hercegnõ, Gizella. A menyasszony akkor
húszéves lehetett, István pedig 24-25.
Az eljegyzéssel, majd a következõ évi
házassággalóriásifelelõsséghárultakét
fiatalra, és az ország népére, ugyanis
nemcsakakétfiatalkapcsolatárólszólt
a házasság. Ettõl sokkal nagyobb volumenûkérdéstoldottmeganász.Afiatal,
változásra érett /kényszerített/ Magyarországot be kellett tagolni a fejlettebb
nyugati államformát gyakorló latin kereszténység közé. Tehát Gizella vállára
óriási teher is nehezedett politikai, és
vallási szempontból. Egy korabeli németkrónikásígyírterrõl:"mintahittúszát, feleségül adták Istvánhoz, a magyarokleendõkirályához".Gizellahercegnõ/II.Henrikleánya/kellõésalapos
nevelést kapottWolfgang atyától, aki a
császári família rokona is volt. Gizella
sok rosszat hallott apjától a kalandozó
magyarokról.Ennekellenérebátranvállaltaaküldetésselfelérõnászt.996nyaránérkezettGizellaanémetpáncéloslo-

vagok kíséretében Esztergomba. Vele
tartottak még természetesen udvarhölgyek, papok, apácák, fõurak is. Köztük
olyan kiváló személyiségek mint,
Vecelin,Huszt,ésPázmánvezérek.Õk
egyébként a Szentföldre akartak vonulni,deGézafejedelemkérésérehazánkbanmaradtak.AragyogóéspompásesküvõtkövetõenafiatalokagyönyörûségesNyitrakörnyékihegyekbentöltötték
a nászheteket. Majd Veszprémbe mentek,aholakirálynénaklettkialakítvasajátrezidenciájuk.Akövetkezõévnyarán
került hatalomra István fejedelem. Gizella nagy igyekezettel támogatta férjét
az ország és az egyházépítés nehéz és
igen fárasztó munkájában. Udvarhölgyeivelszívesenhímeztek,azapácákkal
közösenterítõket,miseruhákat,amelyeket aztán különbözõ templomoknak
adományoztak.AkirálynéjelentõsépítkezésekbekezdettVeszprémben.Templom,lakópalotaészárdaislétesültazÕ
idejében. Házasságukból öt gyermek
születettélve:Ottó,Bernát,Imre,Ágota
ésHenrik.Sajnosnégygyermekükkicsi
korukban meghalt. Óriási gyászok sújtották a királynét a következõ években

is. 1031-ben fiát Imre herceget, majd
1038-ban férjét Istvánt a királyt is elvesztette. A bekövetkezõ trónviszályok
Gizellát sem kímélték. Az özvegy királynétOrseoloPéterkirálymegfosztotta minden vagyonától, és õrizet alá helyezte. Szabadulása után visszatelepült
Németországba. Hazatérve, Passauban
kolostorba vonult, és hosszú életet élt.
Halála után boldoggá avatták. Veszprémben is õriznek tõle csont ereklyét.
Hazánk elsõ királyi párja a politikai és
földrajzi helyben maradást erõsítette.
Õk ketten emberileg, vallási szempontból is nagyon közel álltak egymáshoz.
Tevékenységük, tartalmas életük, valamintmunkásságukjelentõsenjárulthozzáamagyarságEurópábavalóbeilleszkedéséhez.Ezpedigelõrelépéstjelentett
az adott korban, és biztosította a magyarságfennmaradását,ittaKárpát-medencében.SzentkirálynépességeistisztelielsõkirályunkésfeleségeGizellakirálynéhalhatatlantetteit.Ezértisápolja
nagyszeretettelemléküketésmaradandóértéküket.
Kenyeres Dénes

Táncvilágnapi Táncház

Az"ÉpítõközösségekSzentkirályon"pályázatbanrésztvevõnéptáncosgyerekekáprilis19-énaKecskemétiKulturálisKözpontbanmegrendezetttáncházbantavaszinépijátékokkal, májusi népszokásokkal ismerkedtek meg. Kiskunsági,

szilágyságiésmoldvaitánclépésekettanultak.Atalpalávalóta
Tormási Zenekar húzta. Gyönyörû csuhévirágot is készíthettek.A"táncoslábúak"fáradtan,derengetegélménnyelgazdagodvatértekhaza.Takácsné Kis Márta

Ebtartók figyelmébe!
AMagyarÁllatorvosiKamarautasításaszerinteboltásracsakegyediazonosítóchippelelõzõlegmárellátottkutyákvihetõk.Tilosazonbanazeboltásésazazonosítóchipbehelyezésénekegymenetbentörténõelvégzése!
Kérjüktehátazebtartókat,hogyazazonosítóchipbehelyezéseérdekébenazoltáselõttkülönegyeztessenekazállatorvossal!
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Mûvészi
alkotással
gyarapodtunk

Faragó István, Kisfáiban élõ
falunkbeli, egy gyönyörû alkotását
ajándékozta Szentkirálynak. A Tiszakécskefelõlelénktárulólátványélethû ábrázolása egy nagy festményen
látható, melyet minden érdeklõdõ
megtekinthet a Községházán. A szemet gyönyörködtetõ amatõr mûalkotástreméljükhasonlóakkövetik.
A mûvészi teljesítményhez gratulálunk, a nagylelkûség iránt hálával
adózunk.
Szabó Gellért
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Motoros felvonulás Szentkirályon

ImmármásodikalkalommalvoltmotorosfelvonulásfalunkutcáinaSzentkirályi Motoros Club szervezésében.A tavalyi 35 motor helyett az idén már több
mint65motorhangjairaébredhetettafalu.AsajátklubunkonkívülaNyárlõrinci
motorosok is képviseltették magukat - a
meghívásunkra-többmint20motorral.
Afelvonulásutánkiállítottukakétkerekûeket, majd Bencsik Pisti kápráztatta
el az érdeklõdõket akrobatikus mutatványaival.Délutánraelkészültekabográcsbanfõttételek,amelyekbõltöbbmintszázanlaktunkjól.Véleményemszerintmindenkinagyonjóléreztemagát.Különkö-

szönöm azoknak a segítségét, akik részt
vettek a szervezésben és a lebonyolításban.
2013. március 8-án tartottuk év eleji
közgyûlésünket. A megjelent klubtagok
sok fontos és idõszerû dologról szavaztak.Alapszabálytmódosítottunk,elnököt
választottunk, új tagot vettünk fel, megváltoztattuk a tagság elnyerésének a
feltételeit… stb.Az elõttünk lévõ hónapok mindegyikében kijelöltünk egy-egy
napot és egy felelõst a megszervezendõ
motorostúráinkra.
Balesetmentes közlekedést kívánok
mindenkinek:Durgó Tamás SZMC elnök

Új gépcsoport beszerzése a Közalapítványnál
A Szentkirályért Közalapítvány sikeresen pályázott LEADER forrásból
földút karbantartási célú erõ- és munkagépek beszerzésére.A projekt keretében beszerzésre került egy MTZ
820.4. erõgép, egy hozzá optimalizált
FAUCHEUX P80H homlokrakodó
(emelési magasság 390 cm, emelõerõ
1540 kg) kétféle földkanállal és egy
Pronar T 672 MR.I típusú, kéttengelyes,háromoldalrabillenthetõ,8tonnáspótkocsi.Ezekagépekönállógépcsoportot alkotva alkalmasak lesznek
különbözõ földmunkák (megsüllyedt
útszakaszok feltöltése, kitermelt föld
felrakásaéselszállítása,stb.)elvégzése
vagy akár a biomassza tüzelésû kazánokhozszükségesfaaprítékanyagmozgatásifeladataira.Agépekszállítójaa
közbeszerzési eljárás kertében kivá-

lasztottAuditkerKft.Ateljesgépcsoportésakiegészítõkbeszerzésiértéke
nettó11.920.000,-Ft,melyteljesegé-

szében pályázati támogatásból fizettünkki.AKözalapítványtazáfaköltségeterheliönerõként.- kut -
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KATOLIKUSÉLET
Ferenc pápa szentbeszéde
Ferencpápamárcius19-én,SzentJózsef
ünnepén lépett Szent Péter örökébe. Péteri
szolgálatánakmegkezdéséreszentmisétmutatottbeaSzentPétertéren.
Elsõként köszönetet mondott az Úrnak,
hogySzentJózsef,azegyetemesEgyházvédõszentje ünnepén kezdheti meg péteri szolgálatát.Utaltarra,hogyezanapelõdjenévnapja is, akivel egységben van az imádságban, egymás kölcsönös szeretetében és elismerésében.
Aköszöntésekután,amelyeksoránkülön
üdvözölteatöbbikeresztényfelekezetképviselõit,azsidóésmásvallásúközösségeket,a
felolvasott evangéliumi részrõl elmélkedett.
"József erre fölébredt álmából és úgy tett,
ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához
vettefeleségét"(Mt1,24).IstenküldetéstbízottJózsefre,hogylegyenõrzõ,MáriaésJézusõrzõje-ittII.JánosPálszavaitidézte-,és
az Egyház õrzõje is: "Szent József, amilyen
szeretetteljesen viselte gondját Máriának, és
amilyen örömmel szentelte magát Jézus
Krisztusnevelésének,ugyanígyoltalmazzaés
õrzi annak Titokzatos Testét, az Egyházat,
melynek elõképe és példája maga a Szent
Szûz."
Ferencpápaelmondta,hogyanisgyakorolja József ezt a szolgálatot: alázatosan,
csendesen,ugyanakkorteljeshûséggelakkor
is,amikornemértmindent.ÁllhatatosszeretettelállMáriamellettegészenaddigazevangéliumijelenetig,amelybena12évesJézust
ajeruzsálemitemplombavezeti.OttvanMáriamellettazörömteliésanehézpillanatokbanésanázáretihétköznapokban.
A Szentatya elmagyarázta, hogyan élte
meg József ezt az õrzõi hivatást: folyamatosanIstenrefigyelt,fürkészteajeleit,készségesen vállalta, hogy nem saját, hanem Isten
tervétvalósítjameg.UgyaneztkériIstenDávidtól:nememberáltalépítettházatakar,hanem azt, hogy hûséges legyen a Szavához.
MagaIstenépítiaházat,Szentlelkévelmegjelölt,élõkövekbõl."Józsefõrzõ,merttudjaIstent hallgatni, engedi, hogy az õ akarata vezesse,éséppenezértérzékenyebbarábízott
emberekiránt,képesrealizmussalolvasniaz
eseményeket, figyel arra, ami körülveszi, és
meg tudja hozni a legbölcsebb döntéseket" sorolta a pápa. Látjuk, milyen készségesen
válaszoltJózsefIstenhívására,ésaztislátjuk,
hogy a keresztény élet központja Krisztus.
"Õrizzük meg Krisztust az életünkben, hogy
megõrizzünk másokat, megõrizzük a teremtettvilágot!"-figyelmeztetett.

Majd kiterjesztette ezt a felelõsséget,
amely nem csupán a keresztények, hanem
minden ember felelõssége. Megõrizni a teremtettvilágot,ahogyanAssisiSzentFerenc
tette,aztjelenti,tisztelniIstenmindenteremtményét és a környezetet, amelyben élünk.
Részletesenbeszéltegymásõrzésérõl:"Õrizni az embereket, gondoskodni mindenkirõl,
minden emberrõl, szeretettel, különösen a
gyermekekrõl,azöregekrõl,azokról,akiknek
élete a leginkább törékeny, és akik gyakran
szívünk peremére szorulnak. Gondoskodni
egymásrólacsaládban:aházastársakkölcsönösen õrizzék egymást, a szülõk pedig gondoskodjanak gyermekeikrõl, majd idõvel a
gyermekekváljanakszüleikõrzõivé.Õszintén
megélni a barátságokat, ami azt jelenti, kölcsönösen megõrizzük egymást a bizalomteli
közelségben,atiszteletben,ajóban.Lényegébenmindenazemberõrzésérelettbízva,eza
felelõsség mindenkit érint. Legyetek Isten
ajándékainakõrzõi!"
Ezt követõen elmondta, mi történik, ha
nemélünkezzelafelelõsségünkkel:aszívérzéketlenné válik. A történelem minden korszakábanvannakHeródesek,akikrombolnak,
halálthoznak,elcsúfítjákazemberarcát.
Ferencpápaezutánazokhozfordult,akik
felelõsszerepettöltenekbegazdasági,politikaivagytársadalmitéren,ésszóltmindenjóakaratúemberhezis:legyünkegymáséskörnyezetünkõrzõi;nehagyjuk,hogyapusztítás
és a halál jelei kísérjék utunkat a világban.
Ahhoz, hogy másokra vigyázhassunk, saját
magunkatisgondoznunkkell!Agyûlölet,az
irigység, a gõg beszennyezik az életet! Õrködnünk kell érzelmeinken, szívünkön, mert
onnanindulnakkiajóésarosszszándékok:
azok, amelyek építenek és azok, amelyek
pusztítanak!Neféljünkajóságtól,agyengédségtõl!
A gondoskodás, az õrködés mások felett
jóságotigényel,aztkéri,hogyajóságotgyengédséggel éljük meg - hangsúlyozta a pápa.
Szent József lelkébõl is nagy gyengédség
árad, amely a lélek erejét mutatja, azt, hogy
képesek vagyunk másokra figyelni, mások
irántrészvéttellenni.
Aztán elmondta: Szent József ünnepével
együtt ünnepeljük Róma új püspöke, Péter
utóda szolgálatának kezdetét. Jézus Krisztus
hatalmatadottPéternek.Háromszorkérdezte
õtszeretetérõl,majdháromszorszólítottafel:
legeltesd bárányaimat. Az igazi hatalom a
szolgálat. A pápának is egyre inkább elõre
kellhaladniaabbanaszolgálatban,amelynek

ragyogócsúcspontjaakeresztenvan.
Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia
karját,hogymegõrizzeIstenegésznépét,szeretettelésgyengédséggelfogadjabeazegész
emberiséget:különösenalegszegényebbeket,
a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat,
akikrõlMátéíraszeretetrõlszólóutolsóítélet
kapcsán:akikéheztek,akikszomjaztak,akik
idegenek, mezítelenek, betegek voltak, börtönbenraboskodtak(vö.Mt25,31-46).
Kérte:õrizzükmegJézustMáriával,õrizzükmegazegészteremtettvilágot,õrizzünk
megmindenkit,különösenalegszegényebbet,
õrizzükmegsajátmagunkat.Mindnyájanarra
kaptunk meghívást, hogy felragyogtassuk a
remény csillagát: õrizzük meg szeretettel
mindazt,amitIstenajándékozottnekünk!
Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal
fejezte be homíliáját: "Kérem Szûz Mária,
Szent József, Szent Péter és Pál apostolok,
Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélekkísérjenelszolgálatomsorán,nektekpedig azt mondom: imádkozzatok értem!
Ámen."
(Forrás:MagyarKurír)

Hírek a Plébánia életébõl:
• Májusi litániák: Májusban, a Szûzanya hónapjában minden este 19 órakor májusi litániára, 19:30-kor szentmisérevárjukakedveshíveket.
• Bérmálkozás: asikeresvizsgáttett17
szentkirályifiatalnakDr.BábelBalázs
érsekatyaáprilis21-én10órakorszolgáltattakiabérmálásszentségét.
• Elsõáldozás: Május19-én,apünkösd
vasárnapi 8 órai szentmisén Puskás
atya kezébõl 13 elsõáldozó veszi magához elõször az Oltáriszentséget.
KérjükegyüttmindannyiukraIstenáldását!

Kalendárium: 2013. május 15. június15.
• Május 19. PÜNKÖSDVASÁRNAP,
8órakorElsõáldozás
• Május20.Pünkösdhétfõ
• Május 22. Szent Rita ünnepe, rózsaszentelés
• Május26.Szent háromság vasárnap.
• Június 2. ÚRNAPJA
• Június7.Jézus Szívének ünnepe

2013. május
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REF ORM ÁT USÉLET

"Légyhûmindhalálig,ésnékedadomazéletnekkoronáját!"(Jel.2,10.)

MEGHÍVÓ
JUBILEUMI KONFIRMANDUS TALÁLKOZÓRA
Nagytisztelettelésszeretettelmeghívjuköntéskedvescsaládját
a2013. május 19-én Pünkösd vasárnapján délelõtt 10 órakor kezdõdõ
ünnepiIstentiszteletünkre,aSzentkirályi Református Templomba, melyenfelköszöntjüka
jubiláló konfirmandusainkat!
AzegykortettfogadalommegerõsítéséreIstentiszteletkeretébenkerülsor,
majdszeretetvendégségentudunkbeszélgetniaréglátotttársakkal!
Aszeretetvendégségresüteményt,üdítõt,hidegtálatszívesenfogadunk!
Jubiláló konfirmandusok azok,akik5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75éve
konfirmáltak,ígyönis.Szeretettelvárjuka70esztendejüketbetöltötttestvéreketis,jubilálástólfüggetlenül,
hogyatalálkozásminéltöbbszöráldáslehessen.

A közösség ápolása
Aközösséghez
• elkötelezettség
• õszinteség
• alázat
• udvariasság
• megbízhatóság
• rendszerességkell

Mitõl lesz jó egy közösség?
Õszintén beszélünk érzéseinkrõl
(õszinteség),biztatjukegymást(kölcsönösség), támogatjuk egymást
(együttérzés), megbocsátunk egymásnak (irgalom), szeretetben ragaszkodunkazigazsághoz(egyenesség), elismerjük gyengeségeinket
(alázat), tiszteletben tartjuk a különbségeket (udvariasság), nem
pletykálunk (megbízhatóság), és
fontosnak tartjuk a csoport találkozóit(rendszeresség).

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Református Gyülekezeti
Kirándulásunkra!
2013. május 25. szombat, Szilvásvárad
Indulásideje:7.30,Mûv.ház.
Érkezésideje:21.00
Programtervezet:
Erdei kisvonattal  a Szalajka-völgyön át, az Istállóskõi Õsember barlang megtekintése, a tisztáson ebéd,
sportolási lehetõségek, séta, pihenés,
beszélgetés, közös áhítat. Közös séta
gyalogosanleahegyrõl(kb.3,5km)
A séta közben látnivalók: Fátyolvízesés, Szabadtéri Erdei múzeum,
Sziklaforrás, Pisztrángos tavak, Vadbemutatókert,ésatáj-aBükkszépsége
Archeopark - Az interaktív park
Szilvásvárad és a Bükk hegység õsi
múltját mutatja be, Szilvásváradi ReformátusTemplommegtekintése,záró

áhítat a helyi lelkipásztor szolgálatával
Bõvebbinformációésjelentkezés:
BalázsHajnalka,70/9676480
Májusi alkalmaink
Május9.-ÁldozócsütörtökiIstentisztelet,18óra,utánapresbiterigyûlés
Május12.-Istentisztelet,10óra
Május15.-Bibliaóra,szerda18.30
Május 19-20. - Pünkösd ünnepe,
10óraúrvacsorásIstentisztelet
Május22.-Filmklub,szerda18.30
Május23.-HáziIstentisztelet,15
óra, Kincsesné Juliska néni otthonában
Május 25. - Gyülekezeti kirándulás,Szilvásvárad
Május26.-Istentisztelet,10óra
Családi nap -június9.vasárnap
Gyülekezeti hétvége -Fülöpháza,
Június21-23.
Honlapunk frissül: http://szentkiraly.bakirefem.com
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ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkalacsaládokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepüléseinTÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Álmom a CSALÁD
Álmom a CSALÁD - egy ép
és egészséges család
Történikegykisebbvagynagyobbbalesetacsaládban,vagyroszszulleszazegyikismerõsünk.Mijutelõszörazeszünkbeilyenkor?
Sajnossokunknakapánik.Ritkaaz,akihiggadtanéshasznosantud
reagálniegyilyenijesztõ,sokszoréletveszélyeshelyzetben.
Éppazértjelentkeztemaz"ÁlmomaCSALÁD"projektkeretében
egyelsõsegélyésbalesetmegelõzõtanfolyamra,hogymegpróbáljakatanácstalanságonésazijedtségentúllépni,ésazadotthelyzetbenhatékonyanbeavatkozni.
Egymentõsésegynyugdíjazottrendõrtartottafelváltvaeztaz5alkalmasképzést,ígygyakorlottésjártasszemélyektõltanulhattunk,
akiksokéletszerûtörténettelszínesítettékmondanivalójukat.
Rendõr elõadónk az elmúlt években megváltozott KRESZ-szabályokatésabiztonságosközlekedésalapjaitismertettemegvelünk.
Eznemcsupánajogosítvánnyalrendelkezõknekvolthasznos,hanemabiciklisekisrengetegújésfontostudnivalóvallettekgazdagabbak.Számosszemléltetõeszköztésképanyagotmutatottbenekünk: többek között kipróbálhattunk "részeg"-szemüvegeket, sebesség-ésforgalmihelyzetszimulációkat.
A mentõs hölgy az elsõsegély-nyújtás alapjaira oktatott minket.
Nemördöngösdolgokrólvoltittszó,hanemhétköznapitevékenységek balul elsülésérõl, vagy egy-egy betegség elsõ jeleirõl: szívszorításról,ájulásról,rosszgyógyszerbevételérõl,egyelvágottkézrõl,egybeütöttfejrõl,egykiskifröccsenõolajról,egykutyaharapásról,egyficamrólvagyakáregylenyeltcsontdarabról.Sok-sok
olyanszituációról,amelybárkivel,bárholmegtörténhet.
Megismertette velünk, hogy hogyan kell mentõt hívni, baleseti
helyszíntfelmérni,autóbólmenteni,sebeket-sérüléseketellátni,újraéleszteni,szerviproblémákat,betegségeketfelismerni,mérgezéseketkezelni.
Elvégezveatanfolyamot,nemlettünkprofiorvosokvagygyakorlottápolók,dekaptunkegyolyanátfogóképetaproblémákfelismerésérõl,illetveahathatósésgyorssegítségalapjairól,amellyel
akáréleteketismenthetünk.
NeadjaaJóisten,hogyszükségünklegyenazitttanultakra,deköszönjükarészvétellehetõségétésazelõadókfelkészült,gyakorlatiasésnemutolsósorbanjóhangulatúóráit.
Szakállné Szabó Ildikó
AzÁlmomaCSALÁDprojektkerténbelülazalábbiképzésekre,

tréningekrefolyamatosanvárjukazérdeklõdõkjelentkezését.
Képzések:
• Családinapközivezetõi-40óra
• Házigyermekfelügyelõi(gyermekekgondozása,ellátása,nevelése)-26óra
• Vállalkozásiismeretek-20óra
Tréningek:
• Hatékonykommunikáció(konfliktuskezelés)-20óra
• Szakmaikészségfejlesztés(önismeretitréning)-20óra
• Munkaerõpiacialapkészségekfejlesztése(önéletrajz,állásinterjú)-20óra
A tanyagondnoki munka megismerésére is lehetõség nyílt az ÁlmomaCSALÁDprojektkereténbelül.Haszeretnémegismernia
szentkirályitanyagondnokokmunkáját,vagyhamásaprogrammal
kapcsolatoskérdésevan,keresseKutasinéKullaiIlonahelyiszervezõt:70/953-7181;kullai.ilona@gmail.com

Programjainkra mindenkit szeretettel várunk!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Jövõépítõ játékok 2013
Kecskemét és térsége diákjainak Ökomozija, Biopiaca és
Élménykonferenciája
Jójátékot,izgalmasversengéstéssoknyereménytígértazajáték,melyen6fõscsapattalképviseltettemagátSzentkirály.
Csapattagok: RohácsVeronika, Bimbó János, Kókai-SzabóAnna,SzabóÁgnes,FarkasGyõzõésKókai-SzabóIstván.
AzÉlménykonferenciánjövõépítõjátékokrakerültsor.Érdekes,
rövidelõadásokhangzottakel,melyeketkérdések,feladatokkövettek.Afeladatokajövõnkrõlszóltak.Együnk-egenetikailagmódosítottélelmiszert?Milyenleszavegyszernélkülimezõgazdaság?Mivelmûködnekatraktorok2020-ban?Hogyanfogjukmegdolgoztatni
abaktériumokat?
TízKecskemét-környékitelepülésversenyzett,ésaszentkirályi
fiatalokazelõkelõ3.helyezéstértékel!Ajóhangulatonésizgalmas
játékélményénkívül"Homoki-Arany"pénztnyerhettekajelenlévõk,
amivelaBio-piaconvásárolhattak.
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Segítség a pályaválasztáshoz
Iskolánk7.osztályostanulói-pályázatnyerteseiként-lehetõséget kaptak, hogy teljes létszámmal részt vegyenek a 6.
Szakma Sztár kiállításon. Az egésznapos budapesti látogatásunksoránbetekintéstnyerhettek39szakmarejtelmeibe,ésa
nyilvánosságelõttfolyószakmaiversenyeklátványosrészleteibe.Láttunkkõmûveseket,bútorasztalosokat,hegesztõketmunkaközben,pincérekversenyét,cukrászokremekmûveit,fodrászokatremegõkézzelalkotnicsodákat.Aszakmakiválótanulóimutattákbemûveiket,tudásukat,tanárokéstanítványokválaszoltakakérdésekre.Akiállításmottója:Egyjószakmafelér
egy diplomával!A kivételes lehetõséget biztosan hasznosítani
tudjukajövõévipályaválasztássorán.Alehetõségetezútonis
köszönjükaBács-KiskunMegyeiIparkamarának.
Gyimesi Réka

A fiúkat jobban érdekelték a mûszaki dolgok

A gyerekek közelrõl láthatták, hogyan dolgoznak a cukrászok

Merj a legjobb lenni!
Ezzelafelszólítássalneveztüktanulóinkat3kategóriábana
SzentIstvántanulmányiversenyen,melyetTiszajenõnrendeztek.A megmérettetésre 3 megye 15 iskolájából érkeztek diákok.Akikreigazánbüszkéklehetünk:Matematika:KovácsRita 1. hely; Lakos Pál 2. hely; Ádám Kristóf  3. hely; Farkas
Gyõzõ4.hely.Történelemcsapatverseny:Kókai-SzabóAnnaRadaAdrienn - Steklács János - Szabó Ágnes 3. hely. Versmondás:SzabóAdrienn4.hely;Kókai-SzabóIstván4.hely.
Gratulálunk kimagasló eredményeikhez és kívánjuk, továbbraismerjenekalegjobbaklenni,mertatudásmagabiztossátesz.
Gyimesi Réka
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Tavaszi segítség a
Szentkirályitól
2013. április 16., Budapest, Szentkirály -A Szentkirályi ÁsványvízKft.csatlakozikazOrszágosÉlelmezés-ésTáplálkozástudományiIntézet(OÉTI)ideivízfogyasztástnépszerûsítõHAPPYhétprogramjához,amelyneksoránszénsavmentesásványvizetbiztosítegyBács-Kiskunmegyeirászorulóiskolatanulóinak.Azásványvizescég-kihasználvaacímkékadtafelületilehetõséget-az
idén második alkalommal támogatja az Ezer Lámpás Éjszakája
kezdeményezéstazzal,hogyazEmeseásványvizekcímkéinazeltûntgyermekekfotóitésadataitmegjeleníti.Ezenfelül1millió1,5
literesSzentkirályipalackcímkéjénbiztosíthelyetakövetkezõknek:500000ásványvízfóliájánaMagyarVöröskeresztáltalszervezett Országos Felsõoktatási Véradóverseny támogatójaként a
résztvevõknek szóló köszönetnyilvánításnak és ugyanennyi címkénaMagyarGyermekmentõAlapítványLegyenÖnisGyermekmentõ!felhívásnak.

A zöldhulladék kezelése
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. eljuttatta Önkormányzatunkhoza2013.évrevonatkozózöldhulladék-gyûjtésselkapcsolatostájékoztatóját.
Tájékoztatnakarról,hogyacégcsakazemblémászsákokbanelhelyezettzöldhulladékotszállítjael,térítésidíjellenében,május02.
ésnovember30.közötthaviegyszerigyakorisággal(1dbzöldzsák
ára250Ft).
Ennekhatásáravélhetõennövekednifogaházikomposztálástválasztókszáma,deÖnkormányzatunklehetõségetbiztosítaházikertekbenkeletkezõzöldhulladékoklerakásárais.Alágyszárúnövényi maradványokat a kijelölt, eddig is használt területen (Dózsa
Györgyutcafelõlatemetõhözvezetõföldútbaloldalán)lehetdeponálni.
Mindenkitarrakérünkazonban,hogyittháztartásihulladékot,építésitörmeléketnehelyezzenel!
Akomposztálóbankeletkezõszervesanyagot(komposzt)csakakkorlehetmajdtápanyag-utánpótlásrafelhasználni,haazkizárólag
növényieredetûrészeket,melléktermékekettartalmaz.
A talaj termõképességét elsõsorban humusztartalma befolyásolja.
Akomposzttulajdonképpenmesterségeshumusz,amianövények
számáranélkülözhetetlentápanyagokattartalmaz.
Akomposzthumusztartalmábanatápanyagokolyanformábanvannakjelen,hogy:
• anövényekkönnyenfeltudjákvenniazokat
• javulatalajszerkezete,amielõsegítilevegõzését
• sötétszínesegítiatalajfelmelegedését
• akomposztjelentõsvízmegkötõképességekövetkeztébenjavul
atalajvízháztartása
• nõatalajbiológiaiaktivitása
• akomposztbantalálhatóhormonhatásúanyagokserkentikanövényekfejlõdését
• nagyobbleszanövényekellenállóképességeakórokozókkalés
növényikártevõkkelszemben
• atalajtápanyagtárolóképességenövekszik
• lassúatápanyagfeltáródása,kicsiakimosódásveszélye
Akomposztálásalapanyagai
• mezõgazdasági(pl.szalma)
• kerti(pl.babhüvely,falevél,fûnyesedék,gyomok)
• háztartási szerves hulladékok (pl. burgonyahéj, paprika csuma,
tökhéj,tökbél)
Kérjük,afásszárúnövényeknyesedékétneiderakjale!Agallyat
külön begyûjtjük, hiszen abból iskolánk, óvodánk értékes fûtõanyagátállítjukelõ!
Kovácsné Lázár Ilona
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SzentkirályközségÖnkormányzataazáltalafenntartottNapközi Otthonos Óvoda óvodavezetõi állására pályázatot ír ki az
alábbitartalommal:

Szentkirály Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Napközi Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazottijogviszonyFoglalkoztatásjellege:Teljesmunkaidõ
Avezetõimegbízásidõtartama:Avezetõimegbízáshatározott
idõre,2013.augusztus1-tõl-2018.július31-igszól.
Amunkavégzéshelye:Bács-Kiskunmegye,6031Szentkirály,
Sallaiutca2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagóguskéntazérvénybenlévõjogszabályokésalapdokumentumok elõírásai és ajánlásai szerinti tervszerû nevelõi
munka,valamintamunkájávalkapcsolatosügyviteliteendõkellátása.Arábízottgyermekektesti,lelkiésszellemifejlõdésénekelõsegítése.Vezetõkéntazintézményszakszerûéstörvényesmûködtetése,atakarékosgazdálkodás,anevelõtestületvezetése,apedagógiaimunkairányításaésellenõrzése,anevelõtestületjogkörébe
tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerû megszervezéseésellenõrzése,arendelkezésreállóköltségvetésalapjánaz
intézmény mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása,amunkáltatóijogokgyakorlása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII.törvényrendelkezéseiazirányadók.
Pályázati feltételek:
Fõiskola, óvodapedagógus szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség; legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; magasabb vezetõ beosztásellátásáramegbízástazkaphat,akiamunkáltatóvalközalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazottimunkakörbekinevezhetõ.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmaiönéletrajz(elérhetõségfeltüntetésével);azintézmény
vezetésérevonatkozóprogram,aszakmaihelyzetelemzésreépülõ
fejlesztésielképzeléssel;iskolaivégzettségetésszakképzettséget,
illetvepedagógus-szakvizsgátigazolóoklevélmásolata;legalább
5évpedagógusmunkakörbenszerzettszakmaigyakorlatigazolása;3hónapnálnemrégebbierkölcsibizonyítvány;apályázónyilatkozata,hogyapályázatianyagábanfoglaltszemélyesadatainak
apályázatieljárássalösszefüggésbenszükségeskezeléséhezhozzájárul,apályázatianyagátazeljárásbanrésztvevõkmegismerhetik;nyilatkozatarról,hogyhozzájárul-epályázatánakaKépviselõtestületnyíltülésénvalótárgyalásához
A beosztás betölthetõségének idõpontja: Abeosztáslegkorábban2013.augusztus1.napjátóltölthetõbe.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31. (a
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lajos
Krisztinaaljegyzõnyújt,a76/597-013-astelefonszámon.)
A pályázatok benyújtásának módja: Postaiúton,apályázatnak Szentkirály Község Önkormányzata címére történõ megküldésével(6031Szentkirály,KossuthLajosutca13.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szentkirály KözségÖnkormányzatKépviselõ-testületedöntapályázatról
Apályázatelbírálásánakhatárideje:2013.július10."
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
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KÖZLEMÉNY
2013. május 15-éig lehet benyújtani a területalapú igényeket

Karfiol zöld fûszeres sörbundában

TiszteltGazdálkodók!

Hozzávalók (2 személyre):
1 közepes karfiol, 2 tojás, 2 dl sör, 10 evõkanál liszt, ízlés szerint zöld fûszerek: medvehagyma, petrezselyemzöld, zellerlevél, stb., só, bors, olaj

Áprilishónaptólmegnyíltalehetõséga2013.éviterületalapútámogatások(TERA)benyújtására.
AbeadásiidõszakeddigitapasztalataiszerintBács-Kiskunmegye a benyújtott, nagyságrendileg 10000 db igénnyel SzabolcsSzatmár-Beregmegyeutánamásodikhelyetfoglaljaelazországos
listán.
Ahogy a statisztika is mutatja, rendkívül nagy az érdeklõdés a
termelõkrészérõl.Azokazigénylõk,akikakérelembenyújtásátnem
önállóan,ügyfélkapunkeresztülvégzik,tanácsadótilletvetechnikai
segítségnyújtót vehetnek igénybe.A legtöbb termelõ a falugazdász
hálózatmunkatársánaksegítségétkériakérelmebenyújtásánál,ezért
afalugazdászokhétvégén,sõtmégünnepnaponisfolyamatosandolgoznakelõzetesidõpontegyeztetésalapján.Azsúfoltságelkerülése
érdekében ezért szükségszerû a velük történõ, mielõbbi idõpont
egyeztetést. A kérelmek nagy számára tekintettel Kecskeméten az
FMIgazgatóságmunkatársaiissegítségetadnakakérelmekbenyújtásában.
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az érvényes
földhasználattalrendelkezõtermelõknek2013.május15-éigvanlehetõségükaterületalapúigényekszankciómentesbenyújtására.Ezt
követõenmunkanaponként1%-ostámogatáscsökkenésseljúnius9igmégbelehetadniakérelmeket.
Kecskemét,2013.május3.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Elkészítése: Akarfioltrózsáiraszedjük,ésenyhénsósvízbenroppanósra
fõzzük.Atésztahozzávalóitjólösszekeverjük,alegvégénpedighozzáadjukazapróravágottzöldfûszereketis.Azolajatfelhevítjük,akarfiolrózsákategyenkéntasörtésztábamártjuk,majdazolajbanszéparanybarnára
sütjük.Papírtörlõvelleitatjuk,ésfokhagymás-tejfölösmártássalkínálhatjuk.
JóétvágyatkívánKenyeresné Zsuzsika

Madarak és fák napja
"1902.május19-én,Párizsbanegyezménytkötöttekazeurópaiállamok a mezõgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.
1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországonelõszöramadarakésfáknapját,amelyetaz1906.éviI.törvénycikkszabályozott.ApponyiAlbertvallás-ésközoktatásügyiminiszterkörrendeletbenírtaelõ:éventeegynapotanépiskolákbanatanítóarraszenteljen,hogyatanulókkalahasznosmadaraknakésazok
védelménekjelentõségétmegismertesse.Megünneplésénekidõpontjaváltozó."
Neumann-ház-IrodalmiSzerkesztõség
KedvesOlvasó!Hazánkbanmájus10-énünnepeljükeztajelesnapot. Szüleim elmondásából tudom, hogy a múlt század elején az
egésziskolakivonultazerdõkbemadár-ésvadlesre.Bizonyárama
isszívesenkimennekaziskolások,haalkalomadódik.Azidõsebb
korosztálytudja,magamatisbeleértve,hogy60-80évvelezelõttmilyenóriásifajgazdagságúmadárvilágvoltpusztánkban.Mamárennektöredékétsemlehetfellelni.Avízelvezetõárkok,csatornákkialakításával megszûnt a minimális lehetõsége annak is, hogy valamennyitartalékvízmaradjonamélyebbenfekvõrészeken,ígylehetõséget teremtve az erõgépekkel történõ minden talpalatnyi föld
megmûvelésére.Ritkaazarezervátum,vagytermészetvédelmitáj,
amelyhasonlítazakkoripusztasághoz.Afolytonosbeavatkozásmég
masemkíméliatermészetbentalálhatómaradékélõvilágot.Vajon
számbatudjuk-evenniazeltûntfajokat,melyekegykorbenépesítették pusztánkat? Csak gólyafészekbõl volt 17-18. Tavasszal egész
naphangosvoltapusztaapacsirtaénekétõl,abíbicanagygodaaz
õrgébics/szarkagábor/azöldküllõ,szalakóta,búbosbanka,kakukk,
nádiposzáta,vadgalambénekétõl.Estefelémegszólaltakakuvikok,
ahomokipartfutók,bölömbikák/egygémféle/szárcsákvadkacsák,
foglyok.Hozzátartozottalangyostavasziestékhezasárszalonkajellegzetesszárny-bruggatásának,surrogásánakamesszirõlishallható
hangja.Afürjekpitty-palattyolásátólvolthangosapuszta.Afûközöttbujkálóharisisestehallatta"kétkés"énekét.Lehetneasortfolytatni a sárgabarázda billegetõvel, a hantmadarakkal. Nem fészkel
márvarjú(beköltöztekKecskemétreaSzéchenyivárosba)éscsóka
sem,pedigezekfiókáin akkirepüléseutánakékvércsékvettékbirtokbaalelakottfészkeket.Asornemteljes,csakazeltûntmadarak
egyrészekerültemlítésre.Azeltûnésnekokaelsõsorbanazélõhelyekelpusztítása,másmûvelésitechnológiabevezetése.Amaifiataloknak,gyerekeknekamaiállapotatermészetes,szintefelfoghatatlanmégaközelmúltis.Azélõhelyekközülafentivizestocsogókon
túlelpusztítottukazöregfákkaltelifasorokat,erdõketis,melyekodvaibansokmadárfészkelt.Mesterségesodúkkalnémisegítségettudunkbiztosítani.Lehetnéhányjópéldátlátnicinegékreméretezett
odúval.Anapokbanláttam,hogyegymadárbarátmagasfeszültségû
villanyoszlopra szalakótáknak tett ki mesterséges odút, melyet néhánynaponbelülbirtokbaisvettekaritkamadarak.Óvjuk,védjük
amégmegmaradtélõvilágot,hogyunokáinknecsakvirtuálisanismerjékazállatokat.Vecsei Ferenc

ÁPRILIS IDõJÁRÁSA
AKárpát-medenceidõjárásárajellemzõekaszélsõségesváltozások. Országunk egy idõjárási ütközõ zónában helyezkedik el. Igaz,
hogyészakfelõlaKárpátokkoszorújanémivédelmetnyújtasarkvidéki áramlások ellen, Dél-délnyugat felõl viszont szabad az út az
enyhe,melegmediterránlevegõnek.Asarkvidékinehezebblégtömegek gyakran megkerülik az északi hegyvonulatot, és vagy a Duna
völgyébentörnekaKárpát-medencébe,vagyaFekete-tengerirányából,szinténaDunavölgyét"kihasználva"délfelõlárasztjákelhazánkat.Ezazóriásiváltozatosidõfokozottanérvényesáprilishónapra,hiszenatélésatavaszharcolegymással.Azelmúlthónapbekerül a meteorológiai különlegességek közé.A hónap elsõ napjaiban
méglehetetthóembertépíteni,majdgyorsanszintekoranyáriidõvettekezdetét,annyira,hogyahónapvégén30C-fokföléiskúszotta
hõmérõhiganyszála.Atermészetrohamosanigyekezettbehoznialemaradást,annyira,hogyahónapvégéreanövényekfejlõdésenemigenmutatottlemaradást,annakellenére,hogyagyümölcsfákvirágzásakéthetetkésett.Késtekavándormadarakis,egyrészükelsem
jöttszülõhazájába,hanemdélibbországokbanmaradt.Asokmárciusicsapadéknakmamárnyomasincs,engedtükelfolyniacsatornákon,pedignémitartalékotképezhetettvolna.Ahónapvégefelémár
aszályjeleikezdtekmutatkozniaszántóföldinövényeken.Csapadék
viszonyok:2-án21,3mm,3-án1,2mm,5-én8,3mm,8-án0,8mm,
12-én0,9mm,27-én0,6mm.összesen:33,1mm.asokéviátlag:42
mm.vecsei

Emlékezés
Id. Csõsz Imre Születésnapjára
Hittünk, bíztunk, reménykedtünk,
Hogy tévedés talán.
Rettenetes a fájdalmunk,
Hogy nem élhetünk együtt tovább.

Hirdetések
*Eladóingatlan,ingóság,gépjármû!Tiszaalpárközpontjábanemeletes,alápincézett,riasztóvalellátottcsaládiház(ép.:1983),valamintegykéthelyiséges,kereskedelmitevékenységrealkalmasépület(ép.:1998),illetveazépületekberendezései,bútorai,használatitárgyai.
Továbbá eladó egy Renault Megane személygépkocsi
is. Érdeklõdni a www.intergavel.hu licitoldalon lehet,
melyenminden,azadotteszközökállapotával,méretével,teljesítményévelkapcsolatosinformációkatmegtalálhatnak. Regisztráció után licitálhatóak az eszközök.
Licitlejárat:2013.05.31.
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-majorban.Víz,villanyvan.
Érdeklõdni:06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 33. szám
alatt.érdeklõdni:06305052251telefonszámon.
*Szentkirályon,ésaveleszomszédostelepüléseken
szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék.
BencsikJenõ.telefon:06209424219.

Gyógyászati
segédeszközök
Önkormányzatunk korlátozott számban rendelkezik
olyangyógyászatisegédeszközökkel(szobaiwc,biztonságiágykeret,mankó,kerekesszék,bot,járókeret,
betegágy),amelyeketarászorulókrendelkezéséretudunkbocsátani.
EsetlegesigényétKovácsnéLázárIlonánáljelezheti
(70/977-8287)

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

Köszönetet mondunk az Ifjúsági lakóteleprõl kivezetõ
út javításáért minden közremûködõnek, többek közt
Sándor Istvánnak, Varga Imrének, Rohács Józsefnek,
Deák Bélának, Rada Lászlónak, Lángos Antalnak, valamint az Önkormányzatnak a munkához szükséges
gépek biztosításáért.
SzántóCsabaésakörnyékbeliek

Eladó ingatlan,
ingóság, gépjármû!
Tiszaalpárközpontjábanemeletes,alápincézett,riasztóval
ellátott családi ház (ép.: 1983), valamint egy kéthelyiséges, kereskedelmi tevékenységre alkalmas épület (ép.:
1998),illetveazépületekberendezései,bútorai,használatitárgyaieladók.TovábbáeladóegyRenaultMeganeszemélygépkocsiis.
Érdeklõdniawww.intergavel.hulicitoldalonlehet,melyen
minden,azadotteszközökállapotával,méretével,teljesítményévelkapcsolatosinformációkatmegtalálhatnak.Regisztrációutánlicitálhatóakazeszközök.
Licit lejárat: 2013.05.31.

ZámboriIldikó
Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.
Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Megnyitottam férfi - nõi
fodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyó
vendégeimet.

egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyek,Kft-k,Bt-k,
alapítványokrészére,teljeskörûAPEH-és
TB-ügyintézéssel,képviselettel.Havontatájékoztatástkap
vállalkozásaeredményérõl,áfájáról,akönyveléstígy
pontosantudjakövetni.Igényszerintakönyvelésianyagért
elmegyek.Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig
8-18óráig.Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.Kérem,válasszonengem,
hacsaládiaskörnyezetetésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36
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