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A TRIANONI DIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁRA EMLÉKEZÜNK

Magyar nemzetiségű ember – éljen
a világ bármely táján – ha meghallja azt a szót: Trianon, biztos, hogy az
1920. június 4-én a Trianon-kastélyban
aláírt, az első világháborút lezáró békeszerződés jut az eszébe. Ez a szerződés a magyar történelem legsúlyosabb
tehertétele volt, mely érintett minden
magyar állampolgárt nemzeti, vallási és
politikai hovatartozás nélkül. A szerződés előzetes tárgyalások alapján előre
el volt készítve, feltétel nélkül kellett

aláírni a magyar delegáció vezetőjének,
gróf Apponyi Albertnak. A szerződés
értelmében Magyarország „lemondott”
területének 2/3 részéről, lakosságának
58 %-áról, melyből 3,3 millió magyar
nemzetiségű és anyanyelvű volt. A diktátum következtében Magyarország elvesztette ércbányáit, vasútjainak nagy
részét, hegyeit, erdőit, legfontosabb
gazdasági és közigazgatási központjait,
korlátozták hadseregének létszámát. A
másik vesztes – korábbi szövetségese,

Németország – tulajdonképpen fittyet
hányt a megállapodásban foglaltakra,
és néhány év múlva eszeveszett fegyverkezésbe kezdett, mely előre vetítette egy pusztító háború kirobbanását.
Ez már egy másik történet. Hazánkban
ezekben a napokban szinte minden településen megemlékeznek a gyászos napról, amit nevezhetünk nemzeti gyásznapnak, vagy a Nemzeti Összetartozás
Napjának, június 4. akkor is „Trianon”
emléknapja marad.		
V. F.
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A képviselő-testület május 16-ai ülésén történt
A képviselő-testület május 16-án tartotta
soron következő ülését. Az ülésen minden képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámoló került napirendre. 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. Részletesen
tájékoztat 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.
Ezt követően a polgármester arról tájékoztatott, hogy az egyesülési jogról, valamint
a közhasznú szervezetekről szóló törvényt az
Országgyűlés hatályon kívül helyezte, és új
törvényt fogadott el, mely újraszabályozza a
non-profit szervezetek alapítását, működését,
megszűnését. Ennek megfelelően szükségessé vált az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása. A
képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta az
alapszabály módosítását az előterjesztésben
foglaltak szerint.
A harmadik napirendi pont keretében került
sor az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének jóváhagyására.
A polgármester előterjesztésében elmondta,
hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény a
helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja
elő a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését. A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívást juttatott el az önkormányzatunkhoz, melyben kifogásolta, hogy az önkormányzat nem alkotta
meg a vagyongazdálkodási tervét. A képviselőtagok megkapták a terv tervezetét, mely tartalmazza a vagyongazdálkodással összefüggő
kérdések irányvonalát, valamint meghatározza
a vagyongazdálkodási szabályozási pontjait és
legfontosabb célkitűzéseit. A képviselő-testület
egyhangúlag jóváhagyta a vagyongazdálkodási
tervet az előterjesztés szerint.
A következőkben a tanyagondnokok tájékoztatták a jelenlévőket a 2012. évi tevékenységükről. Benkovics Tibor és Varga Béláné
munkája az előző évekhez hasonlóan alakult
az elmúlt évben is. Feladataik közé tartozott
az ebédszállítás, újságkihordás, háziorvoshoz,
kórházba, SZTK-ba betegek szállítása, gyógyszeríratás, Hivatalban ügyintézés igény szerint,
bevásárlás, gázpalack csere, tüzelővásárlás és
kiszállítás, takarmányvásárlás és kiszállítás,
karácsonyi ajándékcsomagok kiszállítása, 62
éven felüli lakosoknak ajándékutalványok
kiszállítása, Óvoda konyhához tejszállítás,
mirelit és egyéb termékek vásárlása, óvónők,
hivatali dolgozók, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársainak szállítása külterületen lakó családokhoz, védőnő munkájának
segítése, irodaszer vásárlás, nyugdíjas rendezvényekre nyugdíjasok szállítása igény szerint,

látássérültek rendezvényén részvétel, közmunkások szállítása, a Hírös Hét és a falunapi rendezvény előkészítésében és lebonyolításában
segédkezés, szüreti felvonulás előkészületeiben, és lebonyolításában részvétel. A Szociális
Bizottság tagjaként Varga Béláné még annak
munkájában is részt vett. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a tájékoztatókat.
Az ötödik napirendi pont keretében a
megyei köznevelés-fejlesztési koncepció véleményezésére került sor. A polgármester előterjesztésében elmondta, hogy az alapfokú oktatás
állami fenntartásba vételével önkormányzatunk
is új szerepbe került. Annak ellenére, hogy a
működtetői jogot megkaptuk, most kezdünk
igazán szembesülni új helyzetünkkel. A fenntartó ugyan a törvény szerint is együttműködésre
van bizonyos szempontból kötelezve a működtetővel, ám lévén maga a jogalkotó is, saját
mozgásterét bármikor módosíthatja. Nem lehet
tudni, hogy a szempontok közül éppen melyik
lesz a hangsúlyosabb: a gyermekek azonos
esélyének biztosítása? A köznevelés szakmai
színvonalának emelése? A szakmai színvonal
egységessége az ország egész területén? A hatékonyság? Netán a költségtakarékos intézményfenntartás? Mind olyan kérdés, amire a válasz
a tervezés során születhet meg, mégpedig az
egyetlen országos tervben. Ez ugyan megyei
bontásban készül, és elkészítésébe be kell vonni
a településeket, de a helyi képviselő-testület, a
nevelőtestületek és alkalmazotti közösségek, a
szülői szervezetek és a diákönkormányzat véleménye egyetlen állásfoglalásban testesül meg,
amit fel lehet tölteni az Oktatási Hivatal rendszerén keresztül a honlapra. A koncepció – nagy
terjedelmére tekintettel - az előterjesztésben
kivonatos formában szerepel, mely tartalmazza
a megyei áttekintő adatokat, Szentkirály adatait, a következő tanév átszervezésének javasolt
szempontjait, a megyei köznevelés-fejlesztési
tervet, és a köznevelési feladatellátás 2014. évi
optimalizációjának elveit, módszereit, eljárásrendjét.
Az Általános Iskola alkalmazotti közössége
véleményét Katzné Almási Zsuzsanna igazgató
az alábbiakban fogalmazta meg:
„A Szentkirályhoz hasonló (és még kisebb)
településeken a lakosság számának növekedése a közeljövőben nem várható. Viszont a
kistelepülések lakói is joggal várhatnak esélyegyenlőséget – netán még segítséget és előnyt
is – éppen azért, mert soha nem fognak olyan
létszámot „produkálni” egy korosztályt tekintve, mint egy sűrűn lakott nagyvárosi kertváros
vagy lakótelep. Meg akarjuk-e tartani azokat az
értékeket, melyek annyira jellemzőek a falusi
társadalomra, egyáltalán fontosak-e ezek az
értékek vezetőink számára? Mert ha igen, tenni
kell a megőrzésükért, amit többek között a falusi iskolák életben maradása garantál.
Meglátásunk szerint azokban az országokban jó a közoktatás, ahol a gyerek 12 vagy 14
éves koráig minden tanuló ugyanabban az állami rendszerben tanul, utána pedig a teljesítmények és az érdeklődések alapján választhatnak a
lehetőségek közül. (És nem elsősorban a szülők
magánórákra szánt pénze alapján.) Ellentmond
a mérések hitelességének az is, hogy milyen
arányban állják meg a helyüket a középis-

kolákban a falusi gyerekek. Közhely ugyan,
de az iskola valóban az életre nevel! Olyan
statisztikát még nem láttunk, hogy a lemorzsolódó, középiskolát végzettség nélkül befejezők között milyen a falusi fiatalok aránya.
Csak eseti, szubjektív visszajelzésekre tudunk
hagyatkozni, amikor kirándulások, táborozások alkalmával vendéglátóink hangsúlyozzák
a falusi gyerekek fegyelmezett viselkedését,
feladattudatát, munkához való jó hozzáállását.
A megyei köznevelés-fejlesztési terv várhatóan
megjelöl egy irányt, melybe közoktatásunkat,
gyerekeink nevelését, ezáltal a magyar társadalom életének alakulását terelgetjük. BácsKiskun megye lakosságának nagy része falvakban, tanyákon él. A tervnek tükröznie kell az
ő érdeküket, hiszen a falusi, tanyasi, kisvárosi
ember ugyanolyan adófizető állampolgár, nem
tud és nem is akar versenyezni a nagyvárosok
lakóival.
Nem lehet elsődleges szempont a pénz! A
falvakban gyökerező több évszázados kultúrát
nem szabad veszni hagyni, ennek a kultúrának ma is továbbvivője és éltetője a falusi
iskola.”
A felszólalók kivétel nélkül a lassan, de
mégis apadó tanulólétszám miatti aggodalmuknak adtak hangot. Hogyan tegyük betelepülők
számára vonzóvá a falunkat? Ingyen telkekkel?
A születő gyermekek további pénzbeli támogatásával? Biztosan nyerünk egy betelepítési akcióval? Hogyan nyerhetjük meg a helyi
lakos szülőket, hogy a mi iskolánkba írassák
gyermekeiket? (A kimutatás szerint ma 32 iskoláskorú más település általános iskolájába
jár.) A polgármester szerint álságos az az álláspont, hogy a mindenkori kormányok bánnak el
az iskolákkal. Ez a vád akkor volna részünkről
jogos, ha mi mindent megtennénk annak érdekében, hogy a tanulólétszám megmaradjon.
Nincs valós erkölcsi alapja egy kétezres faluközösségnek a hatalommal szemben, ha ő maga
egy nyolcosztályos iskolát nem tud kiállítani.
Hogyan lehetne eljuttatni Szentkirályra azt az
üzenetet, hogy egyelőre még nincs közvetlen
gond, a szentkirályi iskola nem fog megszűnni,
ám a jövő alakításának valós kockázatát kell a
bőrünkön érezni már ma? Ha mi számon kérjük
a terv készítőin, hogy miért mindent a pénznek és a költséghatékonyságnak rendelnek alá,
akkor ugyanez a felelősség a mi részünkről is
fennáll, vagyis biztosítani kellene a falunk jövőjét nemcsak azzal, hogy a költségvetésünk
rendben van.
Ezután a polgármester a települési zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban elmondta, hogy
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. igazgatójának tájékoztatása alapján a települési zöldhulladék ez évi begyűjtését ingyenes formában nem
tudják végezni. Javaslata szerint bruttó 250.- Ft
áron adnák a zöld zsákot, aminek összegyűjtéséről és elszállításáról havonta gondoskodnának. Ezzel biztosan csökkenne a zöldhulladék
korábbi mennyisége, de mégis volna munkája
a nagykőrösi komposztáló telepnek, és megszabadulhatna a zöldhulladéktól, aki akar. Másik
lehetőség, hogy évente két alkalommal (májusban és októberben) lenne akciószerű gyűjtés,
amit az önkormányzat fizetne 8.000.- Ft/tonna
+ áfa áron.
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A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy
a településen keletkezett zöldhulladékot a Szolgáltató havi rendszerességgel elszállítja, és az
összegyűjtésre szolgáló zöld zsákot bruttó 250.Ft/db áron biztosítja. Egyetértett továbbá azzal,
hogy a zsákok forgalmazása ne csak a Községházán történjen.
Az „Egyebek” napirendi pont keretében a
polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A Démász a közvilágítás jövő évi áramdíjaként eljuttatta az önkormányzathoz ajánlatát
16,80 Ft/kWh összegről. A képviselő-testület az
ajánlatot egyhangúlag elfogadta.
Az R&K Kft. képviselője még februárban
járt a helyszínen és adott ajánlatot az összegyűjtött építési vegyes törmelék ledarálására. A teljes mennyiség kb. 800 m3, a díj 800.000.- Ft +
áfa, bruttó 1.016 ezer forint. A képviselő-testület egyetértett a darálás megrendelésével.
A tiszakécskei mikrotársulás folyó év június 30. napjával történő megszüntetésével a
gyermekjóléti szolgálat ellátása is befejeződik.
Mivel ez kötelező önkormányzati feladat, gondoskodni kell az ellátásról. Június 30-ig Pekár
Renáta végzi napi négy órában. A feladat ellátását vállalná továbbra is. A probléma csak
az, hogy nincs meg a gyermekjóléti szolgálat
ellátásához szükséges végzettsége. Annak megszerzése csak önköltséges képzés formájában
lehetséges, és azt nem tudja vállalni. A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a gyermekjóléti szolgálat ellátása helyi szakember által történjen. Ennek érdekében egyetértett azzal, hogy
2013. július 1-től nevezett az önkormányzat alkalmazottjaként végezze ezt a feladatot. Mivel
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a szükséges szakképesítéssel nem rendelkezik,
annak elvégzését tanulmányi szerződés keretében a tandíj összegével támogatja, és felhatalmazza a polgármestert a tanulmányi szerződés
megkötésére.
A Szentkirályért Közalapítvány az általa
sikeresen elnyert pályázati támogatást elköltötte, a közbeszerzési eljárás eredményeként
a traktor és a pótkocsi megérkeztek. Ennek
üzemeltetése azonban úgy volna praktikus, ha
nem külön személyt venne fel az Alapítvány,
hanem az önkormányzat alkalmazottai közül
végezne munkát az eszközökkel az, akinek
erre jogosítványa is van. Az tűnik célszerűnek,
hogy az önkormányzat és az Alapítvány között
egy együttműködési megállapodás szülessen
erről, melynek tervezetét a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
Ismét napirendre került a mezőőri szolgálat felállítása. Kutasi Ferenc településfejlesztő
elmondta, hogy időközben többekkel beszélt
erről a faluban és az volt a vélemény, hogy mit
akarunk mi a mezőőrséggel, hiszen a feladatát
úgysem tudná ellátni. Ezzel csak a lakosság
fizetnivalója emelkedne, értelme semmi sincs.
Kérdés, hogy ezek után mennyire érdemes ezzel
a kérdéssel foglalkozni? Ha a szűken vett mezőőri feladatról beszélünk, akkor a földterülettel
rendelkezőknek kellene fizetniük a járulékot, de
nálunk sokkal inkább a közterületek és a közbiztonság felügyelete volna a feladat, mivel a
rendőrség részéről a közbiztonság javítása érdekében fejlesztés nem várható a jövőben sem. Ha
településőrzési feladatokat lát el, valószínűleg
nem fog akkora ellenállást tanúsítani a falukö-
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zösség. Javasolta kikérni a lakosság véleményét.
Kérdőíven tájékoztatnánk arról, hogy mit tervezünk, és kérnénk a véleményüket. A javaslatot a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket a
non-profit kft. alapításával kapcsolatos legújabb
fejleményekről. Elmondta, hogy egy gazdasági
tanácsadóval történt telefonbeszélgetés kapcsán
kiderült számára, hogy a kft. alapítást az önkormányzatok részéről elsősorban nem a takarékosság motiválja, nem gazdasági okai vannak. Nem
az a lényege, hogy olcsóbban és jobb minőségben el lehessen végezni bizonyos feladatokat.
Kistelepülés életében nem nagy létjogosultsága
van. Ami miatt most ismét beszélni kell erről a
dologról az az, hogy a Tanyaprogramot rövidesen ki fogják írni újra. Kérdés, hogy merjünk-e
belevágni egy helyi feldolgozó létrehozásába.
Garantálni egyetlen feldolgozó sikerét sem tudjuk. Megjegyezte, hogy az óvoda konyha bővítését raktárral, és savanyító üzemmel továbbra
is fönntartaná a Tanyaprogramban.
A polgármester hozzászólásában elmondta,
hogy belevágni valamibe, aminek a garanciáját
még csak kicsit sem látjuk, veszélyesebb, mint
várni valami kedvezőbb lehetőségre. Annak értelmét nem látja, hogy egy bizonytalan ötletre
elköltsük a pénzünket. Az önkormányzat törekvése nem öncélú dolog volna, hanem hogy ezzel
megmozdítsunk olyan embereket, akik csinálnák, csak melléjük kellene állni az önkormányzatnak azért, hogy merjenek elindulni. Nem az
iparűzés adó növelése hajt, hanem megmozgatni
dolgos embereket, akikkel a falu pénzéből épülő
üzem hasznán is osztoznánk.

Fejlesztési lehetőségek LEADER forrásból
A Megjelent a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet. A
támogatási rendelet értelmében a pályázatokat
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-től
forráskimerülésig. Azonban a pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen egy a Helyi Bíráló Bizottság által kiadott támogató nyilatkozattal. Ehhez előbb
egy projekt adatlap elnevezésű formanyomtatványt kell benyújtani a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetéhez. A projekt adatlap formanyomtatvány
és a projektjavaslat benyújtásához szükséges
egyéb mellékletek a www.homokhatsag-leader.
hu honlapon találhatóak meg a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával együtt, mely szerint az
alábbi vállalkozásfejlesztési jogcímekre igényelhető 65 %-os támogatás:
Helyi termék feldolgozásának és piacra jutásának elősegítése:
Támogatás vehető igénybe a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek hozzáadott
érték növelését támogató projektek érdekében
telephely bővítés-fejlesztésre, infrastruktúra
fejlesztésre, valamint eszköz és gépbeszerzésre,
amennyiben a projekt helyi igényeknek megfelelő fenntarthatóságot biztosítja.
Támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, szolgáltatás beszerzése.
A térségben maximálisan támogatható projektszám: 16 db

A támogatási összeg maximuma 15 millió Ft
Pályázók köre: - Működő mikrovállalkozás;
- Induló mikrovállalkozás; - Mezőgazdasági
őstermelő; - Természetes személy, amennyiben
vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát; -Nonprofit szervezet.
Mezőgazdasági termelők eszköz-és gépállományának javítása:
Támogatás igénylésére kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult. Mezőgazdasági termelő
az a mezőgazdasági őstermelő, természetes
személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági
tevékenységet folytat.
Támogatható tevékenységek: gépbeszerzés,
eszközbeszerzés, szolgáltatás beszerzése
A térségben maximálisan támogatható projektszám: 16 db
A támogatási összeg maximuma 10 millió Ft
Mikrovállalkozások eszközfejlesztése és
energetikai hatékonyságának növelése:
Támogatás vehető igénybe a vállalkozás infrastrukturális és eszközfejlesztésére, amennyiben a
fejlesztés során a vállalkozás megújuló energiaforrások alkalmazásával növeli a vállalkozás
energiahatékonyságát. Megújuló energia: olyan
energiaforrás, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, vagy emberi beavatkozás nélkül
újratermelődik (napenergia, szélenergia, geotermikus energia, biomassza, biogáz).
Támogatható tevékenységek: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, szolgáltatás beszerzése.
A térségben maximálisan támogatható projekt-

szám: 10 db
A támogatási összeg maximuma 10 millió Ft
Pályázók köre: - Működő mikrovállalkozás;
- Induló mikrovállalkozás; - Természetes személy, amennyiben vállalja, hogy az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát
Falusi szálláshely kialakítása, turisztikai
szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés:
Támogatás vehető igénybe 3 napraforgós minősítésnek megfelelő falusi szálláshelyek kialakítására, fejlesztésére és/vagy a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, a fejlesztéshez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra
fejlesztésére, valamint a beruházást népszerűsítő kiadványok készítésére.
Támogatható tevékenységek és elszámolható
kiadások: építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, szolgáltatás beszerzése
A térségben maximálisan támogatható projektszám: 10 db
A támogatási összeg maximuma 10 millió Ft
Pályázók köre: - Működő mikrovállalkozás;
- Induló mikrovállalkozás; - Őstermelő; - Természetes személy, amennyiben vállalja, hogy
az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba
veteti magát; - Nonprofit szervezet.
További információ beszerezhető a www.umvp.
eu, a www.homokhatsag-leader.hu, és a www.
mvh.gov.hu oldalakról vagy Kutasi Ferenc
településfejlesztőtől
(tpfejl@szentkiraly.hu,
70/382-9190).
- kut -
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A 2012-ben „Az év méhésze” községünk lakója Csorba József

Szerkesztő: Egy kis életutat szeretnénk
olvasni rólad a méhészet megszeretésétől,
a rangos elismerésig. Gyermekkorom óta
Édesapámnak segédkezve tanultam meg a
méhészeti szakma alapjait, fortélyait, azaz a
méhek között nőttem fel és szerettem meg a
velük való munkát. A 80-as években növénytermesztési technikusként dolgozva, 20 éves
koromban méhész szakmunkásvizsgát tettem
Zalaapátiban.
Ezekben az években kezdtem önállóan
méhészkedni 70 méhcsaláddal. A két szakma
időbeosztásban nem fért meg egymás mellett,
ezért látva, hogy becsületes és szorgalmas
munkával, racionális gondolkodással, tisztes
jövedelmet és megélhetést biztosít a méhészkedés és érzelmi kötődésem is erősebb volt,
ezt a szakmát választottam.
Apró lépésekkel, minden bevételt a méhészetbe fektetve, különböző munkát kön�nyítő és gyorsító eszközök vásárlásával, műszaki fejlesztések végrehajtásával jutottam a
mai állapotig. Ezeknek a fejlesztéseknek az
eredménye, hogy több méhcsaládot tudok kezelni, mint korábban, és fontos, hogy minden
munkát időben el tudok végezni.
Sok-sok előadáson vettem részt, hogy

tanuljak méhésztársaimtól, sőt gyakorlati
tapasztalatokat is szereztem néhányuk meglátogatásával.
Az eltelt évek alatt szaporítással növeltem méhcsaládjaim számát.
Ma már az időszaktól függően 330-430
méhcsalád szorgoskodik méhészetemben.
Vándorlásaim általában évente 6-8 alkalommal – repcére, alföldi akácra, nógrádi
akácra, selyemkóróra, hársra, napraforgóra,
telelőhelyre – történnek. Terméseredményeim az adott évtől, időjárási viszonyoktól,
megfelelő telephely kiválasztásától nagyban
függve 40-92 kg/méhcsalád között mozognak kipergetett méz vonatkozásában. Minden
évben szükség van szaporításra, ahhoz, hogy
fenntartsam állományom létszámát, de néhány évben eladásra is marad belőle.
A nyolcvanas évek végén látva a kiszolgáltatottságot, amit a mézfelvásárlás és méz
árak tekintetében tapasztaltam, elhatároztam,
hogy a megtermelt mézemet üvegbe töltve
próbálom eladni. Abban az időben még nem
voltak olyan felszerelések mint manapság,
amelyek segítették volna a feldolgozási munkát, gondolok itt a mézmelegítőkre, szűrőkre,
szivattyúkra, töltőgépekre, tartályokra. Tehát
sok küszködés, kitartó munka, akaraterő kellett ahhoz, hogy megvalósítsam tervemet. De
sikerült.
1991-ben megnősültem. Feleségem allergiás a méhméregre, ezért a méheknél
nem segíthet, de ahhoz, hogy én megálljam
a helyem, nélkülözhetetlen és áldozatkész
társam.
1992-ben családi vállalkozásként megalapítottuk a Méhecske Betéti társaságot.
Kezdetben közvetlen boltokba szállítottuk a
mézet. Piackutatásaimnak és az akkori változásoknak köszönhetően egyre nőtt partnereink száma.
Több nagykereskedelmi céggel sikerült
kialakítani kapcsolatot, ennek köszönhetően

már nem volt elég a saját méhészetünkben
megtermelt méz, ezért megkezdtük a jó minőségű mézzel rendelkező méhésztársainktól
a felvásárlást is. Megfelelő kapacitású méztöltő helyiség és berendezés híján ekkor bérben csomagoltattuk mézeink egy részét. Az
akác és virágméz mellett fajtaméz választékunkat is bővítettük, selyemkóró méz, hársméz és erdei méz került fel palettánkra.   
1996-1998 között létrehoztuk mézüzemünket, melynek kapacitása lehetővé teszi
évi 350-400 tonna méz üvegbe csomagolását. 1999-től egy svéd és egy észt partnerrel
sikerült kapcsolatot teremteni, akiknek a mai
napig beszállítói vagyunk üveges mézeinkkel, elismerve termékeink jó minőségét. Az
elkövetkezendő években több multinacionális cégnek lehettünk és vagyunk beszállítói.
A Békés Megyei Méhész Egyesület által
meghirdetett mézversenyen minden évben
részt veszünk saját méhészetünkben termelt
mézeinkkel. Több alkalommal kaptunk arany,
ezüst és bronz fokozatú elismerést. Különösen büszkék vagyunk a 2011. évi versenyen
elért eredményre, mely szerint a vegyes virágméz kategóriában I. helyezést kaptunk.   
Soha nem volt minőségi probléma mézeinkkel, az OMME vizsgálatok is bizonyítják ezt. Továbbra is erre törekszünk, ezért a
vásárlások előtt laboratóriumi vizsgálatokat
kérünk a mézekre, kiemelten a szermaradványok tekintetében. Elkötelezettek vagyunk,
hogy csak Magyarországon, a méhek által
gyűjtött nektárból készült mézet hozzunk
forgalomba.
Az Év méhésze 2012 díj, elismerését jelenti eddigi munkámnak, ugyanakkor felelősséggel jár, mert példakép lehetek gyermekeimnek és esetleg méhésztársaimnak. Egyfajta
elhivatottság, megszállottság kellett ahhoz,
hogy idáig eljussak. És még valami, a Gondviselő Isten szeretete.
Közre adta: Vecsei Ferenc

FRINGE FESZTIVÁL Kecskemét
Zum Erika programszervező: „A korábbi éveknél is nagyobb érdeklődés kísérte a VII. Kecskemét Fringe fesztivált.
Március 21-24-ig mintegy 660 alkotó fiatal - zenész, énekes, táncos, filmes, szín-

játszó és képzőművész - mutatkozott be
Kecskemét kortárs művészetet kedvelő és
értő közönsége előtt. A különböző helyszíneken és program összeállításokon közel
2.200 fő vett részt.”

Superstarship

Spanyol tánc

Remember charleston
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Kik a nyakas kunok,
mi a jogásznemzet?
Bizony, nemrégiben ismertté váltak a
2011-es népszámlálás adatai. Az első, gyors
értékelések megszülettek. Az már a kérdések
feltételekor ismert volt, hogy a nemzetiségi
hovátartozás rovatban nem lehetett nyilatkozni úgy, hogy a válaszadó magát kunnak
tartja. A számítógéppel kitölthető kérdőív
sem fogadott el efféle választ, megnéztem.
Pedig, vetették fel többen, ha a nemzetiségi
hovátartozás önbevalláson alapul, s nincsenek oly jellegű feltételei, mint a nyelvismeret, vagy az adott nemzetiség műveltségének
ismerete – akkor önbevallásilag miért ne
lehetnénk itt a Kis- és Nagykunságban jó
néhányan kunok. Mások meg akként szóltak, hogy mégiscsak jó az, ha nincs a népszámlálási rovatokban kun, mert a kunok
végül is elválaszthatatlanul eggyé váltak a
magyarsággal, mint az oltóvessző az alan�nyal. Az utóbbi években már nem hallottunk
sajtóbeli eseteket a kereskedelmi (biznisz)
célú nemzetiségi hovátartozásról, mikor is
a kisebbségi önkormányzatokban elérhető
pénzek homályosították el egyesek látását.
Mert aki ma kunnak vallja magát, az szívében, tetteiben, ismereteiben vallja és hordja
ezt; nem pedig szavazócédulás, aktatáskás
huza-vonákban él a kun eredet.
Mert kunnak születni kell, érdekből vagy
számításból nem lehet azzá válni. S valóban,
aki ma a kunok történetével, vagy jelenvalóságával foglalkozik, az még többnyire
érdekmentesen teszi. A hazánkba betelepülő
kunok egyenes ági rokonai, leszármazottai a
mai kazakok, saját állammal rendelkeznek,
de a magyar-kazak gazdasági kapcsolatok
gyermekcipőben járnak.
Sokak számára a kun mivolt a ’nyakas kun’ kifejezésben ölt testet, amely a
köztudatban valami oktalan makacsságot,
értetlenkedést, csökönyösséget, maradiságot,
akadékoskodást jelent. De mit is jelenthet valójában, s mi összefüggésben van a
jogásznemzettel a kun nyakasság? Ez már
érdekesebb kérdés.
Jó ezer-ezerötszáz évvel ezelőtt a
magyarság vérségi, rokoni összetartozáson
alapuló közösségek önszerveződő közössége

volt. Az árpádi bejövetel a Kárpát-medencébe
ilyen nemzetiségi-törzsi szervezetet hozott.
A későbbi, szent istváni magyar államiság is
az önszerveződő, önálló magyarság állama
volt. Az Árpád-ház idejében európai nagyhatalom. Az Anjou-korszak végén Zsigmond
király magyar királyként lett a német-római
birodalom császára; s jó Mátyás király is
effélében fáradozott korai haláláig.
Az Árpád-ház uralkodásának idején,
a tatárjárás után hazánkban megtelepedő
kunok is önszerveződő, független közösséget
alkottak. A letelepített kunok közösségileg
szabadok voltak, nem tartoztak jobbágyi
státusba, ezért mentesek voltak mindenféle
földesúri tehertől, földesúr részére nyújtandó szolgáltatástól. A magyar állam részére
vérük ontásával kellett adózniuk, azaz lovas
katonákat kellett kiállítaniuk a király részére. Nem igen tetszett a kunoknak az akkori
egyház részére fizetendő dézsma, azaz tized
sem, nem is nagyon mívelték az egyházi életet; s emiatt is, és szabadabb lelkiségük miatt
is szinte egyöntetűleg csatalakoztak az új hithez, a helvét-kálvini irányú reformációhoz.
Érthető hát, hogy vérrel szerzett jogaikhoz,
szabadságukhoz később is ragaszkodtak a
kun eredetű közösségek, települések. Innen
eredhet az, hogy a Kis- és Nagykunság
települései később is kiálltak jogaikért, szokásaikért. Később, a közbeszédben jó 160
éve jelen lévő ’rohanó világ’ közhelyes időszakában egyre érthetetlenebbé vált ez a kun
típusú ragaszkodás, s vette fel eltorzult jelentését, különösen az igénytelen és boldogtalan
pártállami nagy torzításban.
S valóban, a Habsburg-ház jó négyszáz
éves uralma alatt sokszor fenyegette a magyar
államot a megszüntetés veszélye, hányszor
akarták beolvasztani az ún. örökös Habsburgtartományok közé! Ezért a fegyveres ellenállásokon túl lényegi fontosságú volt a magyar
országgyűléseken, a magyar országvezetők,
a vármegyék számára a magyar alkotmányos szabályok, az ún. sarkalatos törvények
ismerete, alkalmazása. Persze, a magyarság
eltüntetésére törekvő bécsi Habsburg-rezsim
számára lehetett idegesítő a magyar országgyűlés, a magyar nemesség állandó hivatkozása az ország régi és jó törvényeire, de

számunkra ez a megmaradás egyik eszköze
volt. Szükséges volt sok tisztségben lévő
személy, illetve az országgyűlés, vármegyék,
települések számára a közjog alapos, hathatós
ismeretére, alkalmazására. A koronázáskor a
király ugyanis esküt tett a Magyar Királyság
törvényeinek, régi, jó és kipróbált szokásainak
megtartására, amelyek ugyan a Habsburgok
számára nem sokat jelentettek, de azért a
koronázási esküt illett megtartani. A magyar
alkotmányosságon átgázolni kész Habsburgrezsimet tehát állandóan emlékeztetni kellett
hazánk rendjére.
Ezért alakult ki a magyar mint jogásznemzet képe, amely a közjogra értően hivatkozni tudó, a jog eszközeivel is a
Habsburgoknak ellenállni képes és ellenállni tudó sajátos, magyar történetiségben
gyökerező eszmerendszer és tudásrendszer
hordozója volt. Utoljára az 1848-49es szabadságharc után, az 1867-es kiegyezés előtt
volt szükség nagy, átfogó közjogi ismeretekre, nem véletlenül kapta a kiegyezést közjogi
alapokra helyező Deák Ferenc ’a haza bölcse’ jelzőt. A kiegyezés lényegében államközi szerződést jelentett, utána a magyar
államiságot nem fenyegette veszély Bécs
részéről, így nem volt szükség arra, hogy a
magyar jogásznemzet legyen. Az utóbbi 140
évben ezért a jogásznemzet kifejezés kiüresedett, később pedig – különösen a pártállami torzulások során – olyan jelentését vett
fel, éppen a kisnyilasból lett kommunisták
feljelentgetési gyakorlata miatt, mintha a
magyar nép mindig mindenhol feljelentgető,
perlekedő, árulkodó, békétlen típusú lett
volna. Holott nem.
A jogásznemzet kifejezés éppen hogy a
magyar alkotmányosságért, hazánkért nem
csak fegyvert, hanem közjogot is forgatni
tudó – ezáltal az elődök tevékenységét megbecsülő, arra építő - magyarság egyik szép
jelképe.
Látható tehát, hogy nem csak régi, jó utcaneveinket kell megtisztítani, hanem régi,
jó szavainkat is. Ahogy a régi kunokkal
rokonságban lévő, a bulgáriai Dobrudzsa
nevű tájegységében élő dobrudzsai tatárok
egyik közmondása mondja: „Az étel íze a
sótól, az ember íze a szótól.”
Békesség veletek. A kő marad.
--bor--

Sáros eső

Olvasás (megye)határok nélkül
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár együttműködő partnereivel (a
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtárral és a békéscsabai Békés
Megyei Könyvtárral) regionális olvasási/irodalmi vetélkedőt hirdetett meg A Dél-Alföld
legtöbbet olvasó települése címmel. A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos
formában. Az a települése lesz a nyertes,
amelynek lakói (1 lakosra számítva) a legtöbb
könyvet olvassák el a vetélkedő időtartama
alatt. Legyen Szentkirály a régió legtöbbet
olvasó települése, és ezzel nyerjen 150 000
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Ft-ot a szentkirályi
könyvtárnak!
Ehhez nem kell
mást tennie, mint keresnie a 100 felnőtt és
100 gyermek könyvet tartalmazó könyvlistát
a szentkirályi könyvtárban vagy a játék honlapján: www.olvasodelalfold.sk-szeged.hu
Olvassa el a kiválasztott könyvet és válaszoljon a műhöz tartozó 3 kérdésre írásban
vagy online július 31-ig! A legtöbbet olvasókra egyéni nyeremények is várnak. Mindenkit várok a könyvtárba!
Szutorné Mariann

Sáros eső esett május 30-a reggelére. A növények úgy néztek ki, mintha, bő permetlével
lettek volna kezelve. A Szaharai sivatagból
származó finom port, melyet a déli áramlású
szél hoz magával, az eső kimossa. /Hazánkban szinte évenként előfordul./ Télen ez a
jelenség legtöbbször rózsaszín hó formájában
jelentkezik. Egyedüli kára, hogy megtapad a
tárgyakon. Egyébként a kizsarolt talajnak jót
tesz, hiszen a por ásványi anyagokban gazdag.
A szél évente több millió tonna port szállít az
Afrikai sivatagból. Jut belőle még a Dél-amerikai esőerdők területére is, és hozzájárul az
ottani növények fejlődéséhez. -Szerk-
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KATOLIKUS ÉLET
"Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében."
Május 26-án tartotta az Egyház a
Szentháromság vasárnapjának az ünnepét. Sokan egyetértenek abban, hogy a
Szentháromságról szóló tan a keresztény
hit egyik legfontosabb igazsága. Ha valaki
nem érti meg a Szentháromságról szóló
tanítás lényegét, az egész keresztény hitet
félre fogja érteni. Nem véletlen, hogy
Jézus is hangsúlyozza: az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében kereszteljünk.
Tény, hogy a Szentháromság a gyakorlati, mindennapi életben nem szerepel. A
Szentháromság szóra azon kevés kereszténynek, akik még egyáltalán használják
ezt a fogalmat, egy barokk kép ugrik be:
az Atya - egy szakállas öreg bácsi; a Fiú
- Jézus Krisztus, kereszttel a kezében;
a Szentlélek - egy galamb. Ez a régi
kép még talán csak jobban növeli az űrt
modern világunk embereiben e témáról.
S fölmerül a kérdés: nem elég nehéz-e
ma egyáltalán hinni Istenben? Minek terheljük még meg ezt az amúgy bonyolult
istenfogalmat a Szentháromság titkával?
Mert a Szentháromság ténye - az egy Isten
három személyben - az értelem számára
szinte teljességgel megközelíthetetlen, a
ma oly divatos tapasztalati természettudományok semmit nem tudnak vele kezdeni.
Ki tehát a Szentháromság egy Isten?
Mit jelenthet egy mai ember számára?
Mi köze van a valós élethez ennek az oly
elvonatkoztatott hittitoknak?
Kiindulási pontként szemügyre kell
vennünk, hagy a nagy vallásokban milyen
istenképek fordulnak elő. Háromféle istenképet különíthetünk el, amelyek mindegyikének megvan a maga értéke, de
egyben a veszélye is.
Az első istenkép Isten felfoghatatlanságát hangsúlyozza. Isten minden létező
forrása, akit nem is lehet ezért létezőnek
nevezni, mert minden létezőt meghalad,
ezért elérhetetlen. Róla nem lehet beszélni,
mert az emberi fogalmakkal megközelíthetetlen. Ilyen istenképe van többek között
a buddhizmusnak. Ennek az istenképnek
a nagy veszélye, hogy megakadályozza
az élő Istennel való személyes kapcsolatot, hiszen Isten annyira más, annyira
felettünk áll, hogy velünk, porszemnyi
Teremtményekkel szóba se áll.
A másik istenképben Isten szabadon

cselekvő és beszélő világfeletti személyként jelenik meg, akit imával megszólíthatunk. Ez az Isten kinyilatkoztatja magát,
elkezd beszélni magáról és a világról. Ez
az Isten azon munkálkodik, hogy tökéletessé tegye a világot és főként benne az
embert. Ilyen istenképe van az izraelita
és az iszlám vallásnak. Ennek az istenképnek a veszélye, hogy hívei könnyen
a fanatizmusba eshetnek, hogy az ilyen
Isten erkölcsi törvényeit mindenki számára kötelezőnek tekintsék, akár akarja,
akár nem, akár érti a miértjét ezeknek a
parancsoknak, akár nem.
A harmadik istenképben Isten valami
ősegységként jelentkezik, aki az egyetlen
valóság, aki tulajdonképpen azonos az
egész világgal. Az ember célja ebben a
felfogásban, hogy ezt az egységet, mely
a világban minden sokféleség ellenére
megvan, valamiképpen megélje. Ilyen
istenképe van a hinduizmusnak. Ennek
az istenképnek a veszélye, hogy az ember
visszavonul belsejébe, és nem törődik
embertársaival, mert hiszen neki az ősegység megtapasztalása a feladata. Nem törődik a társadalom - és világépítés minden
emberre vonatkozó feladatával.
A keresztény szentháromságtan tulajdonképpen ezt a háromféle istenképet
egyesíti. Egyesíti az egész emberiség
Istenről alkotott háromféle tapasztalását,
értékét, megszüntetve az egységben az
egyes istenképek veszélyeit.
Az Atyaisten valamiképpen azt az istenképet hordozza magában, aki megközelíthetetlen, aki annyira másként lakozik, hogy
az ember számára teljesen elérhetetlen.
A Fiúistenben, a megtestesült Jézus
Krisztusban azt a személyes Istent szemlélhetjük, akit az imában megszólíthatunk,
aki kinyilatkoztatta magát az embereknek
emberi szavakkal, emberi életet élve. Az
az Isten Jézus Krisztus, aki azon munkálkodik, hogy jobb legyen a világ, s főképp
az ember élete. Ebben a munkálkodásában
megváltja az embereket és meghívja isteni
életében való részesedésre.
A Szentlélek Istenben pedig azt az Istent
szemlélhetjük, aki összetartja az egész világot,
aki létet és életet ad a világnak, s főként az
embereknek. Azt az Istent, aki felfoghatóvá
teszi bennünk az Istentől jövő kinyilatkoztatást,
s aki képesít bennünket arra, hogy válaszolni
tudjunk Isten meghívására a szeretetben.

Háromféle istenkép egyesül tehát a
Szentháromságban. De nem úgy, hogy
összeadjuk, mint egy matematikai műveletet. Mert ha így történne, akkor úgy nézne
ki a Szentháromság, mint 1+1+1=3. A meglepő, hogy ennek a műveletnek az eredményeként egyetlen Isten van. Egyetlen,
mert a három isteni személyt valami oly
erősen összeköti, hogy nem beszélhetünk
még csak véletlenül sem három, hanem
csak egy Istenről. Ez a valami pedig, ami
összeköti őket, a szeretet: az atyai (átölelő,
gondoskodó, felelősséget vállaló), a fiúi
(önátadó, engedelmes, belesimuló), s a
"szentlelkes"-összefogó, kiterjedő, kiáradó szeretet. S ennek a szeretetnek kellene megvalósulnia a világban az emberek
között. Mert hiszen az ember Isten képére
és hasonlatosságára lett teremtve, tehát ezt
a közösség-jelleget is magán hordozza.
Csak akkor lesz igazán ember az ember,
ha közösségben, a szeretet közösségében
él egymással és az Istennel.
Isten az Egyház közösségét választotta
ki, hogy ennek az igazságnak megvalósítója legyen. Hogy az Egyház egyesítse magában a sokféle népet, nyelvet és
nemzetet, s hogy mégis egyet alkosson
a sokféleségben. Nem úgy, hogy beolvasztja tagjait egy szürke masszába, mert
a Szentháromságban sem olvad össze a
három személy, hanem úgy, hogy megőrizve egyediségét mégis egyet alkosson a
többi emberrel együtt.
Innentől kezdve nagyon is kézzelfoghatóvá és hétköznapivá válik a
Szentháromság olyannyira elvont hitigazsága. Akkor kerülhettek közelebb ehhez a
nagy titokhoz, ha valóban kezditek megélni a szeretetet és az Egyház egységét,
s ennek a megtapasztalása közelebb visz
benneteket a Szentháromság megtapasztalásához is.
Forrás: Ócsai József
Kalendárium:
2013. június 15. – július 16.
• Június 24.: Keresztelő Szent János, a
Medjugorjei jelenés évfordulója
• Június 27.: Szent László király
• Június 29.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok, papszentelés Kecskeméten
• Július 2.: Sarlós Boldogasszony
•
Július
16.:
Kármelhegyi
Boldogasszony
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REFORMÁTUS ÉLET
„Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között.” Zsolt.104,10.

2013. május 25. szombaton a szentkirályi reformátusok Szilvásvárad felé
vették az irányt, legalábbis egy napra.
A kirándulásra sok érdeklődő volt, egy
csurig töltött 50 fős busszal indultunk
útnak, melyből 17 fő gyermek volt.
Két éves kortól egészen a nyolcvan
év fölötti bátor kirándulóig mindenki
élvezte a Bükk-hegység szépségét.
Szilvásváradról Erdei kisvonattal a
Szalajka-völgyön át a Gloriett- tisztásra utaztunk, a kis- és nagy gyermekek
örömére. A tisztáson szép idő volt, így
a csapat nagy részével elindultunk az
Istállóskői Ősember barlang megtekintésére, hegymászással. Kicsik nagyok,
jól vették az akadályokat, főleg ami
a csúszós, agyagos emelkedő nyújtott
számunkra.
Akik a tisztáson maradtak, jót
beszélgettek, ebédeltek, csakhogy mire

a hegymászó csapat
a tisztásra visszaérkezett, éppen eleredt
az eső, és nem csak
szemerkélt. Így a
sportolási lehetőségek, séta, közös
áhítat a tisztáson a
szabad ég alatt nem sikerült, azonban nagyon jót beszélgettünk kis faházakban, büfékben összezárkózva. egy
órát esett az eső, s mire éppen feladni
akartuk a kirándulás legszebb részét a
közös sétát, le a hegyről, addigra elállt
az eső.
Hála Istennek, hogy megadta
nekünk azt az örömöt, hogy sétáljunk, s végignézzük a Szalajka-völgy
szépségeit. Így láthattuk a Fátyolvízesést, Szabadtéri Erdei múzeum,
a Sziklaforrást, Pisztrángos tavakat,
melyekben most nem túl sok pisztráng
úszkált, Vadbemutató kert, és a gyönyörű fákat. A séta végén visszaérkeztünk a vasútállomáshoz, a kiindulási
helyünkre. Ekkor már vártak bennünket
a szilvásváradi Archeoparkban, mely
egy interaktív park, ami Szilvásvárad

és a Bükk hegység ősi múltját mutatja
be. A látogatók megismerhették, sőt ki
is próbálhattuk többek között a kőpattintást, szövést-fonást, ősi eszközökkel
próbáltunk tüzet gyújtani vagy őrölhettünk gabonát is. a kisgyermekek a
régészkedés fortélyaival is megismerkedtek.
Záró programunk a Szilvásváradi
Református Templom megtekintése
volt, amely méltó koronája volt együttlétünknek. Az Európában is egyedülálló körkupolás református templom
mindannyiunkat lenyűgözött, énekeltünk, imádkoztunk, és Regős József
helyi történész ismertetőjét is meghallgathattuk. A pici eső ellenére szép,
és áldott kirándulás volt, mely bízunk
benne, hogy a gyülekezetünk közösségi
épülésére vált.
Júniusi Alkalmaink
Június 9. – Családi nap, zenés, interaktív Istentisztelettel, 10 órától. egyéb
program: főzés, beszélgetés, gyerekprogramok.
Június 21-23. – Fülöpháza, gyülekezeti csendes hétvége
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Óvodai Hírmondó

kapott nagy hangsúlyt. Ezt a szemléletet a „Kukamanó” c. óvónők
által előadott mesével próbáltuk átadni a gyermekeknek, ami igen
nagy sikert aratott. Szabadidőben horgászni lehetett hulladékot tóból, „tapi dobozból” tapogatással, felismeréssel, megnevezéssel
különböző anyagú, formájú tárgyakat előhúzni, hulladékot ábrázoló memória kártyával játszani, stb. Komplex foglalkozásokon a
hulladék felhasználásával halmazt képeztünk, számkört ismertettünk, sorversenyt rendeztünk.

Eljött a nevelési év utolsó két hónapja, ami szintén tartogatott
bőven programot. A gyermekek által nagyon várt Apák napjával
indult az április, ahol minden „résztvevő” nagyon jól érezte magát. Az édesapák nemcsak beleláthattak az óvodai élet egy napjába, hanem részesei is lehettek. Aktívan részt vettek a reggeli játékidőben a kötetlen foglalkozáson, a reggeli tornán. Tízórai után
meglepetés következett, mégpedig a „Világszép kecskebéka” c.
mese bábelőadása, amit udvari játék követett. Mindenki bánatára
nagyon hamar eltelt ez a délelőtt, terveink szerint jövőre is megszervezzük.

Áprilisban a FÖLD NAP - ja alkalmából „ÖKO HÉT” projektet szerveztünk, ahol a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás

Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0256
Ingyenes jogi tanácsadás (polgárjog, adás-vétel, öröklés,
családjog, munkajog stb. kérdésekben).
Tanácsadó: Dr. Patyi Renáta ügyvéd. Ügyfélfogadás:
2013. június 17., 14.00-18.00 óra. Helyszín: Faluház
(Szentkirály, Kossuth u. 16.). A szolgáltatás igénybe vétele
előzetes regisztráció, illetve érkezési sorrendben történik.
Részvételi szándékát Kutasiné Kullai Ilona szervezőnél
vagy az alábbi elérhetőségeken jelezheti: 06-70/953-7181;
kullai.ilona@gmail.com

A hét zárásaként a gyerekek virágot ültettek, ezzel is szebbé
téve óvodánk kertjét.
A középső-, és nagycsoportosok ellátogattak a könyvtárba
Mariann nénihez, aki szintén elkápráztatott minket meséjével és
társas játékával. Nagyon jól éreztük magunkat!
Ebben a hónapban volt a Maci csoportban és a Katica csoportban a nyílt nap, amelyre a megjelent szülők, nagyszülők érdeklődését köszönjük! Ellátogattak óvodánkba a zeneiskolások, akik
előadásukkal ízelítőt adtak a jövendő iskolásoknak. Május elején
a Katica-, és Maci csoport gyermekei szép műsorral köszöntötték
az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukákat anyák napja alkalmából. A nagycsoportosok műsorukat a Baba Mama körben is
előadták, az ott lévő anyukák és kisgyermekek nagy örömére. A
kiscsoportosok május 23-án zárták le az évet, anyák napi műsorral egybekötve, ahol nagyon ügyesen énekeltek, verset mondtak,
mondókáztak. Május 31-én a középsősökkel, nagycsoportosokkal
ismét lezártunk egy évet, eljött a ballagás ideje is. Elbúcsúztattuk
az iskolába indulókat, útravalóul kaptak sok jó tanácsot a tarisznya mellé. A nyári szünetre minden gyermeknek, szülőnek, kollégának jó pihenést, szép nyarat kívánok!
Durgóné Benkő Babett óvónéni

A Könyvtár, Információs és
Közösségi Hely a nyári szünetben az alábbiak szerint tart
nyitva
Hétfő: szünnap
Kedd: 10-17 óráig
Szerda: 10-17 óráig
Csütörtök: 10-17 óráig
Péntek (06.28-tól): zárva
Szombat (06.29-től): zárva
A pontos zárva tartási napokat
az alábbi táblázat mutatja.
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Élmények az erdei iskolában

A TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák projekt keretében 5 napos erdei iskolában táboroztak 4. osztályos tanulóink Cereden, közel
a szlovák határhoz. Némethné Muzslai Ágnes és Dávid Gréta tanítónők kíséretével.
Természetközeli környezetben vizsgálhatták a
környék élővilágát, kirándultak, sokat játszottak. A tanulók így látták a tábor eseményeit:

Nekem legjobban a kőfestés tetszett. Az én
kövemre egy kutyát festettem. Akik jól dolgoztak, este kaptak ajándékot. Agárdi Szabolcs
Az erdei iskolában voltunk Szlovákiában is,
ahol sokat túráztunk. Salgótarjánban a Bánya Múzeumban láttunk csilléket és mozdonyokat. Horváth Rebeka
A legjobb élményem az volt, amikor elmen-

Családi nap Szentkirályon

2013. május 1-jén került megrendezésre az
Álmom a CSALÁD – tanyagondnokokkal
a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein – projekt szentkirályi
Családi napja. A rendezvényen közel százhúszan vettek részt, minden korosztályból, így
a hangulat valóban családias volt. Az említett
projekt korábbi programjain merült fel az ötlet, hogy ezen a napon készítsünk bolognai
spagettit. Az ok, hogy ezt az ételt többnyire
szeretik a kisgyerekek, míg az idősebbek
közül sokan még csak hallottak róla, de sohasem kóstolták. Így 15 kg darált húsból, hatalmas bográcsban készült a bolognai. A 20

csomag tésztát közel
3 órán keresztül főztük több adagban. És
valóban főztük, hiszen
Köteles Tamás, Bódog Szabolcs és Ivicz
Gábor
„szakácsok”
mellett nagyon sokan
segédkeztek az ebéd
elkészítésénél. Voltak,
akik a tüzeket őrizték,
a bolognait ízesítették,
vagy a tésztát szűrték,
mások a vizet hordták
a távoli csapból, többen sajtot reszeltek,
egyesek a süteményeket kínálgatták, amelyeket korábban otthon
készítettek. A közös bográcsozás mellett
– szintén a résztvevők kezdeményezésére –
kézműves foglalkozásokra, így többek között
gyöngyfűzésre is volt lehetőség. Jó volt látni,
hogy az erre a célra elhelyezett asztaloknál
együtt dolgoztak idősek és fiatalok egymás
munkáját segítve közel 4 órán keresztül. Sokszor meglepődve láttam, hogy az egészen kicsi gyerekek is (3-4 évesek) milyen ügyesen
és kitartóan fűzték a pár milliméteres nagyságú gyöngyöcskéket, melyekből legtöbbször
nyakláncok, karkötők készültek. A kisebbek
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tünk egy hosszú túrára. Szép látvány terült
elénk. Közben az volt a feladat, hogy gyűjteni
kellett virágokat. Siller Szilárd
Egyik nap elmentünk a híres salgótarjáni
barlangban. Mielőtt bementünk, mindenkinek
védősisakot kellett húzni. Nagyon sok, szép és
érdekes dolog volt a barlangban. Czakó Viktória
Nekem az volt a legnagyobb élményem,
hogy átléptük a határt, és átmentünk Szlovákiába, Fachty községbe. A legtöbb időt
a szálláson töltöttük, játszottunk és beszélgettünk. Ha lesz még egy ilyen alkalom, én
szívesen elmennék. Vörös Veronika
Egyik nap egy nagy hegyből kiásott focipályára mentünk. Egész héten az esték voltak a
legjobbak, de a napok is jól teltek. Jó sokat
túráztunk. Csordás Gábor
Szlovákiában egy mesterséges tóhoz kirándultunk. Láttunk egy focipályát, ami a hegyből lett kialakítva. A kecskék is nagyon tetszettek. Fábián Alexandra
körében nagy sikert aratott a rajzolás lehetősége is. Egyrészt aszfaltkrétával tehették
színessé a közeli kosárpályát, másrészt rajzlapokon „örökíthették” meg családjukat. Ez
utóbbi alkotásoknak a szentkirályi Könyvtár,
Információs és Közösségi Hely ad otthont
kiállítás formájában, melyeket bárki megcsodálhat. Emellett többen játszottak a saját
készítésű, klasszikusnak számító „Malom”
társasjátékkal is.
Szeretném megragadni az alkalmat és minden segítőmnek, résztvevőnek megköszönni, hogy jelenlétével támogatta az Álmom a
CSALÁD program megvalósítását, így az én
munkámat is.
Kutasiné Kullai Ilona
Az Álmom a CSALÁD projekt keretén belül
továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését a különböző képzésekre, tréningekre. A
jelentkezési lapokat megtalálják a művelődési házban.

A tanyagondnoki munka megismerésére is
lehetőség nyílt az Álmom a CSALÁD projekt keretén belül. Ha szeretné megismerni a
szentkirályi tanyagondnokok munkáját, vagy
ha a programmal kapcsolatos más kérdése
van, keresse Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezőt: 70/953-7181; kullai.ilona@gmail.com

Álmom a CSALÁD 2013. júniusi programok - Szentkirály

Köszönet Szabó Ildikónak a német klub vezetéséért.
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A „Szentkirályért” Közalapítvány
(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13., adószám: 19047276-2-03)
2012. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági melléklete

1.) Számviteli beszámoló MÉRLEG
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ezer forintban
A. Befektetett eszközök		
0
B. Forgóeszközök		
69.283
III. Értékpapírok		
18.000
IV. Pénzeszközök		
51.283
C. Aktív időbeli elhatárolások
0
Eszközök összesen:		
69.283
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke		
60.645
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 8.638
E. Céltartalékok		
0
F. Kötelezettségek		
0
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
Források összesen		
69.283
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 12.561
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8.441
a) alapítótól		
0
b) központi költségvetésből
0
c) helyi önkormányzattól
0
d) egyéb (ebből 1 % e Ft)
360
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
4. Tagdíjból származó bevétel
0
5. Egyéb bevétel
3.760
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
C. Összes bevétel (A+B)
12.561
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3.923
Egyéb ráfordítások		
3.830
Pénzügyi műveletek ráfordításai 93
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás (D+E)
3.923
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) 8.638
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 1.455

2.) Költségvetési támogatás felhasználása
A Kuratórium a 2012. évben költségvetési támogatásként az szja 1 %-ának adózók által történő rendelkezéséből kapott 360 ezer forintot a Kocséri összekötőút
karbantartásának részbeni kiadásaira rendelte felhasználni.
3.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzkészlet 60.645 e Ft pénzeszköz
Bevételek			
adomány		
8.441 e Ft
kamat		
3.760 e Ft
szja 1 százalékából
360 e Ft
Összesen:		
12.561 e Ft
Kiadások
cél szerinti juttatás
1.046 e Ft
sorsolásra (alapító okirat 16. pontja) 367 e Ft
működési költség
2.417 e Ft
banki költség
93 e Ft
Összesen:		
3.923 e Ft
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én 69.283 e
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 2.226 e Ft.
Ezen felül a Közalapítvány a Szentkirály községi önkormányzat közfeladataihoz az alábbi támogatásokkal
járult hozzá:
szociális tevékenységre 136 e Ft
nevelés-oktatás céljára 910 e Ft
Összesen: 1.046 e Ft
5.) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás
összege: 360 e 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.

Végigkövethető az igényelt
okmány útja – új szolgáltatás
az elektronikus közigazgatásban
A Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala (KEKKH)
fejlesztésének
köszönhetően az új okmányok igénylése
után tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy az
okmányt továbbították, esetleg
már kiállították, vagy éppen
elutasították. A KEKKH honlapján
/www.kekkh.gov.hu/
az „Igényelt okmány nyomon

követése” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető
az igényelt személyazonosító
igazolvány, a magánútlevél és a
vezetői engedély aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes
megkeresés és telefonhasználat
nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.
(Bács-Kiskun
mányhivatal)

Megyei

Kor-

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.
Az adományok gyűjtése tekintetében az összes befizető száma 546 volt a tárgyévben. Kamatbevételünk
az átmenetileg szabad pénzeszközeink befektetési jegyekben teljesített hozamának köszönhetően jelentős
volt, 528 ezer forinttal több 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.
Ezen felül Intézményeink működését, folyó kiadásaink
teljesítését több alkalommal segítette az Alapítvány
kamatmentes kölcsönt biztosítva az önkormányzatnak
az év folyamán összesen 19,2 millió forint összegben.
Alapítványunk sikeresen pályázott a Leader Program
keretén belül földútjavításhoz szükséges erő- és munkagépek beszerzésére, melynek közbeszerzési lebonyolítása a következő évre tolódik.
Az év folyamán 41 óvodás (írószer, ebédpénz, öltözködés és bábszínházbérlet céljára), valamint 65 iskolás
tanuló (osztálykirándulás, nyári táboroztatás, nyári
napközi, tankönyvvásárlás céljára) részesült szociális
támogatásban. Pályáztatás útján 19 kiváló képességű
középiskolás, illetve főiskolás-egyetemi hallgató ösztöndíjat kapott összesen 642.500.- Ft összegben.
A kuratórium az év folyamán 5 alkalommal, a Felügyelő Bizottság 1 alkalommal tartott ülést.
A határozatképesség minden alkalommal biztosított
volt, az átlagos részvételi arány 69 %.
Jóváhagyva a 6/2013. (V.29.) Közal. határozattal.
Kovács István sk. elnök

Segítség az allergiától
szenvedőknek
A 2013-ban az Országos
Környezetegészségügyi Intézet
– nemzetközi együttműködés részeként – az allergiások számára
egy úgynevezett Pollen Napló
elnevezésű szolgáltatást indított.
A www.pollendiary.com/Phd/hu
címen elérhető weblapon regisztrációt követően az allergiások személyre szabott, hasznos
információhoz juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggéséről. Ennek segítségével
követhetik, hogy a lehetséges
tünetek hogyan függnek össze

azzal a légköri pollenkoncentrációval, amit adott időszakban
a tartózkodási hely közelében
mértek. A tartózkodási helyet az
allergiás adja meg. Az adatbázis
egész Európára érvényes. Ha valaki nem tudja, hogy mire allergiás, akkor a napló segítségével
akár ezt is kiderítheti. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Pollen Napló tartalma nem helyettesíti a szakorvosi tanácsadást,
kezelést.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2013. június

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Almás-vaníliakrémes piskóta
Hozzávalók: - a tésztához: 6 tojás, 14 dkg
kristálycukor, 14 dkg finomliszt, késhegynyi
szódabikarbóna; - az aljára: 4 közepes
nagyságú alma, 1 csapott kiskanál őrölt
fahéj, 1 evőkanál porcukor; - a tepsi kikenéséhez: 2 dkg vaj vagy sütőmargarin, jó
1 evőkanál finomliszt; - a vaníliakrémhez:
2 csomag főzni való vanília ízű pudingpor
(2x40 gramm), 8 dl tej, 5-6 evőkanál kristálycukor, 2 kiskanál MCM vanillincukor,
10-15 dkg vaj vagy sütőmargarin;- a tetejére cukrozott kakaópor.
A tésztához a tojásokat szétválasztjuk. A
fehérjét kemény habbá verjük, a vége felé
egyharmadnyi cukrot is beledolgozunk.
Sárgájukat a cukor kétharmadával szinte
krémesre keverjük, ez elektromos habverővel, maximális fokozaton 3-4 perc. A
lisztet a szódabikarbónával összeforgatjuk. Egyharmadát a cukros tojássárgájához adjuk, egyharmadnyi habot ráteszünk,
óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A
maradék lisztet és habot ugyanígy, további
2 részletben adjuk hozzá.
Az almákat meghámozzuk, félbevágva

Anyakönyvi hírek
Született: Berényi
Bence 2013. 05.
13.
anyja neve:
Kasza
Krisztina,
Gombos Eliza 2013.
05. 21. anyja neve: Lipka Klaudia
(Kecskemét).
Elhunyt: Kara Sándorné
Vágó Lídia életének 84. évében.

kicsumázzuk, húsukat kb. 3
milliméter vastagon fölszeleteljük. A fahéjat a porcukorral összeforgatjuk, majd
az almával összekeverjük.
Egy 25x35 centis tepsit
kivajazunk, belisztezünk, a piskótatésztát
egyenletesen rásimítjuk. A fahéjas almát
szépen rásorakoztatjuk, az sem baj, ha
a szeletek egy kicsit takarják egymást.
Előmelegített sütőben, közepes lánggal
(180 C, légkeveréses sütőben 165 C) 18
percig sütjük. Hűlni hagyjuk.
A pudingport 2 deci tejjel simára keverjük.
A többi tejet fölforraljuk, a kétféle cukorral
ízesítjük. A tejes pudingport beleöntjük,
kevergetve sűrűre főzzük, hűlni hagyjuk. A
puha (szobahőmérsékletű) vajat rárakjuk,
majd elektromos habverővel az egészet jó
habosra keverjük Egyenletesen az almára
kenjük, letakarva hűtőszekrénybe tesszük.
Tálalás előtt kakaóport szitálunk a tetejére.
Ha egy napot áll, még finomabb.
Tipp: vaníliakrém helyett csokoládé ízű
pudingporból főzött csoki krémmel is
készíthetjük, ebben az esetben a tetejére
fehér csokoládét reszeljük díszítésképpen.

Emlékezés
Pataki Józsefné

halálának 1. évfordulójára
„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
De mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Segítő szavad most hiányzik csak igazán.
Kérünk: továbbra is figyelj és vigyázz ránk.”
Szerető családod

11. oldal

Május időjárása
Szép napokkal, szinte nyárias meleggel
köszöntött ránk az év legszebb hónapjának
nevezett időszaka. Majd kezdett hiányozni
a csapadék, melyre 5-éig kellett várni,
természetesen hőmérsékletcsökkenéssel
együtt érkezett. Ebben a hónapban a népi
megfigyelések szinte napra pontosan bejöttek. A fagyosszentek (11-14) fagyot éppen
nem hoztak, de igen alacsony hőmérsékletet igen. Az utolsó fagyosszent (Orbán) is
fázósan érkezett 25-én. A dinnyetermelők
katasztrófának tartják a hónap időjárását. A „kapás” növények megsínylették a
hideget. Talán a burgonyának volt kedvező, és természetesen a gabonaféléknek. A
gyomnövények viszont rendületlenül, és
intenzíven nőttek. A hűvös idő következtében a szabadföldi tavaszi növények késtek,
a borsó, a szamóca, a saláta, a retek. Meg
kell említeni, hogy az eper elég szegényes
aromákban, és cukorban. A darazsak fejlődését is erősen visszavetette a hűvös idő.
Az akác éppen időben virágzott, viszont a
hűvös idő nem kedvezett a nektárgyűjtésnek. Európában az akác elterjedése előtt fő
mézelő fafaj a hárs volt. Az idén legalább
két hetet késik a virágzása. Lehet, hogy célpont lesz a méhészek számára, ha még egyáltalán van összefüggő hárserdő. Bezzeg a
seregélyfiókák most is akkor repültek ki,
mikorra a korai cseresznye beérett. A szőlő
virágzása közel három hetet késett. Lehet,
hogy július második felére nem érik meg a
korai szőlő! Persze az időjárás, amit elront,
azt helyre is hozza. A népi jóslások erre
a nyárra az elmúlt éveknél hűvösebb, és
csapadékosabb nyarat ígérnek.
Csapadékviszonyok: 5-én 1,2 mm, 6án 25,2 mm, 7-én 2,5 mm, 11-én 0,3 mm,
13-án 1,8 mm, 17-én 9,6 mm, 19-én 1,2
mm, 21-én 0,8 mm, 212-én 7,2 mm, 25-én
1,4 mm, 26-án 23,6 mm, 27-én 1,6 mm,
29-én 6,2 mm, 31-én 0,3 mm. Összesen:
82,7 mm. A sokévi átlag: 54 mm.
Vecsei

Merengés a múlt élővilágáról, az elmúlt Madarak Fák Napja alkalmából
Kedves Olvasó! Az április újságunkban
számba vettem az utóbbi néhány évtized
alatt községünk területéről eltűnt madárfajokat. Most a tavasszal átvonuló madárfajokat
próbálom felidézni, melyekkel a jelenlegi
időszakban már nem, vagy csak korlátozott
egyedszámban lehet találkozni. Hogyan is
néztek ki ezek a tavaszi nappalok és esték? Itt
meg kell jegyezni, hogy a vonuló madarak általában más hangot adnak itt, mint a költőhelyükön. A vonulás nem olyan rendezett, mint
ősszel, minden egyed igyekszik a „szülőhelyére”. Nagyon sok faj éjszaka vonul, mivel
nappal a talajon táplálkozik. Ez alól kivételek
a repülő rovarokra vadászók. Legkorábban a
pacsirták jelzik jellegzetes „csicsergésükkel”
a tavasz közeledtét, igaz, hogy ezek a kedves

madarak inkább csak nappal vonulnak, de
néha este is lehetett hangjukat hallani. Sajnos
ma már csak elvétve halljuk ezt az első éneket. A csendes langyos tavaszi esték madárszárnysuhogással voltak tele. Eltűntek ezek
az esték is, hiszen a nap 24 órájában állandó
repülőgép robajtól, traktorok morgásától, autók dübörgésétől nem lehet hallani az emberi
fülnek kedves madárhangokat -. A vadrécék,
vadludak ezrei vonultak költő helyeikre, több
vízimadár fajjal együtt, nagygodák, szárcsák,
sárszalonkák stb. társaságában. Szinte csak
pihenni szálltak le. Nappal a vizes élőhelyeket ellepték a barnafejű dankasirályok. A vízpartokon a fácántyúk nagyságú hosszúlábú,
görbe csőrű polingok /szélkiáltók/ keresték a
rovarokat, gilisztákat. Ezrével lepték el a ré-

teket a gerle nagyságú több színben pompázó
pajzsos cankók.
Sajnos ma már ezekből a madárfajokból
térségünkben egyáltalán nem lehet látni. Az
élővilág fajai egyedszámainak csökkenését,
az élőhelyek megszüntetése, korlátozása
idézte elő. A természet felett győzedelmeskedni akaró ember nem akar tudomást venni
arról, hogy a modernizáció „fejlődésével”
egyenes arányban egyre sérülékenyebbé válik. Példa lehet az elmúlt tél. Néhány évtizede
sorozatban voltak hasonló téli idők, mindenki tudomásul vette, tette a dolgát, az idén viszont emberek sokasága került életveszélybe.
Óvjuk, védjük, mentsük meg még meglevő
értékeinket.
Vecsei

Hirdetések
* Eladó 4,5 ha rét a Hori dűlőben. Érdeklődni a 0670/3817515 telefonszámon.
* Ház eladó Szentkirályon
a Béke utca 33. szám alatt.
Érdeklődni a 0630/505-2251
telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót,
legelőt, kaszálót vásárolnék,
vagy bérelnék. É: Bencsik Jenő
0620/9424-219
* Ház eladó 1 hold telekkel
(erdő, szántó) Szentkirályon, a
Kossuth-majorban. Víz, villany
van. Érdeklődni: 06-76/728657
* Öntöződob – 50/170 – eladó!
Telefon: 70/379-0770

Zámbori Ildikó
Szentkirály
Dózsa György utca 9.

Bejelentkezés:
06-30/267-7850

Megnyitottam
férfi – női
fodrászatom!
Kellemes környezetben
várom szépülni vágyó
vendégeimet!

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapít
ványok részére, teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselet
tel. 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 kör
nyezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres. Az iroda nyitva tar
tása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig. Vargáné Farkasházi Orsolya,
Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36
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