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Az iskola történetének legsikeresebb tanéve volt az idei. Tanulóink szinte számolatlanul gyûjtötték az érmeket, nyerték a tornákat,
halmozták a különdíjakat. A legnagyobb sikerek pedig, amelyet a gyerekek a június végi Diákolimpia országos döntõjében értek el,
feltették a koronát az elmúlt hónapokban
nyújtott teljesítményre.
A diáksport sajátossága, hogy a tanév elsõ felében alig-alig zajlanak versenyek, aztán a tavaszi hónapokban egymást érik a különbözõ megmérettetések (errõl a más tantárgyat tanító kollégáink sokat tudnának mesélni). Így aztán az elsõ sikerre is majdnem karácsonyig kellett várni. Akkor Lajosmizsén
nyertek meg fiaink egy labdarúgó tornát,
olyan mezõnyben, ahol messze nem mi számítottunk favoritnak. Az aranyérem mellett
még a gólkirályi címet is sikerült elhoznunk.

Ekkor még csak egy kiugróan jó eredménynek gondoltam ezt a nem várt gyõzelmet. Nem is sejtettem,
hogy egy olyan sorozat kezdõdött meg ezzel, amelyre
nemigen számítottunk, de
nagyon sok örömöt szerzett
mindannyiunknak.
Valamennyi alkalmat,
amelyen sikeresen vettünk
részt, még csak felsorolni is
nehéz, ezért csak a legemlékezetesebb versenyrõl számolok be részletesebben.
Az iskolai diáksportban is az olimpia
számít a legnagyobb eseménynek, a Diákolimpia. Ezen belül külön kategóriát képviselnek a 200 fõ alatti kisiskolák, amelyek
számára több sportágban ír ki versenyt a Magyar Diáksport Szövetség. A versenysorozatban az elsõ próbatétel a focistáinkra várt,
akik az Észak-Bács megyei körzetbõl bejutottak a megyei döntõbe. Majd hamarosan
követték õket fiú atlétáink is. A döntõre Baján került sor. Ezen a döntõn, az elõzetes várakozásokat messze felülmúlva, focistáink
kapott gól nélkül diadalmaskodtak, és három
futónk is a dobogóra állhatott. Közülük ketten, Farkas Norbert (600 méter) és Tóth
Krisztián (800 méter) vívták ki a jogot, hogy
az országos döntõben is megmutathassák képességeiket, csakúgy, mint labdarúgóink.
Napokig tartott az izgatott készülõdés,

szervezés, hiszen négynapos verseny, Zánka,
a Balaton, egy országos döntõ várt ránk. Az
indulás elõtti napokban megtudtuk azt is,
ezeken túl még egy remek eredmény is elképzelhetõ, hiszen a megyei gyõztesek eredményeit megnézve láttuk, hogy Norbi magasan a legjobb eredménnyel jutott a döntõbe!
Így aztán fokozott izgalmakkal vágtunk
neki az útnak. A négy nap felejthetetlen élményeket szerzett diáknak és tanárnak egyaránt. A szervezés, az ellátás méltónak bizonyult a Diákolimpia rangjához, az idõjárás
remek volt, a Balaton vize csodálatos. Több
száz gyerek zsivaja kísérte a versenyeket, új
ismeretségek, barátságok, sõt szerelmek szövõdtek, amelyekbõl a mi fiaink is kivették a
részüket. De a sikerekbõl is!
Labdarúgásban 16 csapat vetélkedett
egymással, négyes csoportokra osztva.
Szentkirály a D jelû csoportból a labdarúgó
akadémiával rendelkezõ Felcsút mögött másodikként jutott a legjobb nyolc közé. Mindeközben Norbi a 30 induló közül ismét a legjobb idõt futva az "A" döntõbe, Krisztián, a
legjobbját megjavítva, a "B" döntõbe került.
Pénteken ébredtünk a nagy napra, amelyen a hatszázas futás volt a nap elsõ versenye. Mindannyian feszülten vártuk ezt a számot. Norbi esélyesként, de roppant idegesen
vonult be a vetélytársai közt a stadionba. Aztán a rajt után, a tõle megszokott módon rögtön az élre állva futott a cél felé.
(Folytatása9.oldalon)
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Aképviselõ-testületjúnius13-aiüléséntörtént
Az ülésen öt képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után Kutasi Ferenc
településfejlesztõ tájékoztatta a jelenlévõket
a települési pályázatokról. Elmondta, hogy
az idei évben három LEADER-pályázat készült. Az önkormányzat pályázott a Sportcsarnok belsõ felújítására, és eszközbeszerzésre, azonban nem hivatalos értesítés alapján elutasításra került. A másik két pályázat
esetében a pályázó a Gazdakör, de mindkettõ önkormányzati érdekeltségû. Az egyik
egy vibrációs lapzömítõ (tömörítõ) beszerzése, amely fontos kiegészítõje a gréder
munkájának. A másik a mûvelõdési ház felújítása, mely tartalmazza az elõtérben és az
emeleten a járólap felújítását, a lambéria kicserélését, a parketta felújítását, a világítás
korszerûsítését, ablakok cseréjét, festést,
valamint a mûvelõdési ház elõtti térburkolat
felújítását térkõvel. Ezen felül eszközbeszerzésben megvalósulna egy sátor beszerzése, asztalokkal, székekkel. A sátor 150 fõs
rendezvény lebonyolítására lenne alkalmas.
Mindkét pályázat 100 %-os támogatású. Az
elbírálásuk még folyamatban van.
Ezt követõen a gyermekjóléti szolgálat
ellátása került napirendre. A polgármester
elõterjesztésében elmondta, hogy a gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelmérõl szóló törvényben foglaltak alapján kötelezõ feladat, amit önálló intézményként, illetve családsegítõ szolgálat, vagy több település fenntartásában mûködõ közös igazgatású egészségügyi és oktatási intézmény
szakmai tekintetben önálló intézményegységeként, képesített személy foglalkoztatásával lehet biztosítani. A Gyámhatósággal
történt egyeztetés alapján az a megoldás látszik, hogy a szolgálat az önkormányzathoz,
mint feladatellátóhoz szakfeladatként tartozna. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója önálló szakmai tevékenységként napi 4 órában látná el feladatát, munkáltatója
a polgármester lenne.
Ehhez módosítani kell a képviselõ-testület SzMSz-ét, hogy a Gyámhatóságtól mielõbb megkérhessük a mûködési engedélyt,
melyhez szakmai programot is mellékelni
kell, valamint dokumentálni kell a szakképesítés megszerzésére irányuló kezdeményezéseket (jelentkezési lap, tanulmányi
szerzõdés, stb.). Pekár Renáta foglalkoztatása tekintetében javasolta a képviselõ-testületnek, hogy teljes munkaidejû alkalmazására kerüljön sor, a fennmaradó 4 órás idõtartamban szakirányú végzettségének megfelelõ munkavégzéssel (óvodapedagógus és
csecsemõgondozó). A képviselõ-testület
elõzõ ülésén már döntött arról, hogy a gyermekjóléti szolgálatot helyi munkaerõvel kívánja ellátni és szerepel a határozatban az
is, hogy a továbbtanulását a tandíj összegének átvállalásával segíti. Ez hét évre szóló
elkötelezõdést jelent a munkavállaló részérõl, mivel az iskola 3,5 éves és még ugyan-

ennyi idõt kellene, hogy az önkormányzatnál dolgozzon. Többek között ezt tartalmazza majd a tanulmányi szerzõdés. A végzettség megszerzéséig ideiglenes mûködési engedélyt fog kapni az önkormányzat a tevékenység végzésére.
A képviselõ-testület egyhangúlag jóváhagyta a szakmai programot az elõterjesztésben foglaltak szerint.
Ezután a képviselõ-testület módosította
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról
szóló rendeletét, beépítve annak 8. számú
mellékletébe az önkormányzat szakfeladataként a gyermekjóléti szolgálatot, továbbá
a Szabályzat mellékletei kerültek aktualizálásra.
A negyedik napirendi pont keretében a
polgármester arról tájékoztatott, hogy a
képviselõ-testület által kiírt óvodavezetõi
pályázati felhívásra két pályázat érkezett,
közülük azonban egyik sem felel meg a jogszabályi feltételeknek, mivel egyik pályázó
sem rendelkezik pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettséggel. Emiatt a pályázatot eredménytelenné kell nyilvánítani. Az intézmény irányítása az eddigi helyettesítési rendben történik megbízott intézményvezetõvel.
A képviselõ-testület a fentieket egyhangúlag jóváhagyta.
A következõkben az önkormányzati
földterületek hasznosításáról szóló elõterjesztés került megtárgyalásra. A polgármester elmondta, hogy a képviselõ-testület az
elmúlt év végén alkotta meg az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét, melynek rendelkezése szerint a nem törzsvagyonba tartozó
ingatlanvagyon hasznosításáról a képviselõtestület dönt. A legutóbbi ülésen elfogadott
vagyonpolitikai irányelvek egyikeként rögzítésre került az is, hogy a földterületeinket
lehetõleg saját mûveléssel hasznosítsuk. A
bérleti díjat az elõzõ években folytatott gyakorlat szerint Ak-ként 15 kg búza tõzsdei
középára alapján határoztuk meg egy éves
idõszakra, ami viszont nem lehetett kevesebb, mint 0,5 Ft/m2. Ettõl a legutóbbi döntésünkkel az un. pedagógus föld esetében
tértünk el. A képviselõtagok részérõl javaslatként hangzott el, hogy éves bérleti szerzõdéseket kössön az önkormányzat, hoszszabb távra ne adjon bérbe földeket. Több
éves bérletek esetében is a fordulónap után
már csak egy évre lehessen bérleti szerzõdést kötni. A polgármester javaslatára a képviselõ-testület 30.000.- Ft/ha összegben határozta meg az önkormányzati tulajdonban
lévõ földterületek éves bérleti díját. Ennek
megfelelõen módosította a pedagógus föld
esetében is a bérleti díj összegét.
Ezt követõen a polgármester arról tájékoztatott, hogy az Országgyûlés tavaly fogadta el a magyar nemzeti értékekrõl és a
hungarikumokról szóló törvényt, melynek

végrehajtási rendelete is megjelent idén.
Eszerint a települési önkormányzat élhet a
települési értéktár létrehozásának lehetõségével, megalakíthatja a Települési Értéktár
Bizottságot. Ennek határideje e hó 16-a, ám
késõbb is bármikor meghozható ez a döntés.
Mivel a nemzeti értékek rendszerbe gyûjtésének folyamatos ellátása a cél, a jogalkotó
idõt hagy a legalsó szint kiépülésére. Ezt a
közelmúltban Hódmezõvásárhelyen tartott
értekezlet elõadói is megerõsítették. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a képviselõ-testület fejezze ki elkötelezettségét a folyamatba való bekapcsolódás iránt.
A képviselõ-testület kinyilvánította,
hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetõségével. Ezen törekvés érdekében az értéktár létrehozásával, a Települési Értéktár Bizottság mûködésével és faladatának pontos meghatározásával kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet szakmai segítségét kéri.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
szükséges egyeztetést lebonyolítsa.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének
Elnöke felhívást tett közzé, hogy az Országos Önkormányzati Szövetségek tagjai lakosonként 50-100 Ft összegû támogatást
nyújtsanak az árvíz elleni védekezés költségeinek kompenzálására. Az Államkincstárnak van egy számlaszáma, oda lehetne valamennyi pénzt utalni. A befolyt összeget a
katasztrófavédelem közremûködésével juttatják el az érintett településekre. Javasolta
100 ezer forint biztosítását erre a célra. A javaslatot a képviselõ-testület egyhangúlag
elfogadta.
Az "Egyebek" napirendi pont keretében
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Az elektronikus árlejtéssel elért áramdíjcsökkentés a licitálás egy formája, melyet a budapesti B4F Kft. alkalmaz, tájékoztatása szerint 20-25 %-os megtakarítást realizálva. Más önkormányzatoknál is érdeklõdött, amelyeket a kft. képviselõje megjelölt,
de õk is még csak az elõkészületeknél tartanak. Javasolta, hogy egyelõre ne menjen bele ebbe az önkormányzat. A képviselõ-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Az általános iskola épületének térképi
feltüntetése kapcsán jutottunk el odáig,
hogy a jelentõsebb kõmûves munkákat,
amik ráadásul az épületet is csúfítanák, csak
telekhatár-rendezéssel kerülhetjük el. A
szomszédos telek tulajdonosával már beszéltem errõl a dologról, aki nem zárta ki,
hogy területet eladjanak az önkormányzatnak. A probléma onnan indult, amikor megpályázta az önkormányzat a kazánprogramot, ugyanis a minisztérium a pályázathoz
kért egy térképmásolatot, ahol be kellett
volna rajzolni, hogy az iskolának melyik
sarkába lesznek a kazánok elhelyezve. Ilyen
térképi kivonatot nem találtunk. Fennmara-
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dási engedély sincs, építési engedély sincs,
és tervrajz sincs, de még a Levéltárban sem
találtak semmit, így fel kellett méretni az
egész iskola épületet, ami belekerült 500
ezer forintba. Pontosabb adatokkal a felmérés eredményének birtokában tudok majd
szolgálni.
Hasonló a helyzet Balla Dömötör
Templom-dûlõ melletti földjénél is, ahol pár
száz méteres hosszon kb. 2 méterre van a
birtokhatár a mostani dûlõút szelvényében.
Valószínû, hogy nem egyedüli esetrõl van
szó a pusztában. A kérdés az, hogy területvásárlás, a dûlõutak teljes kitûzése és "helyre tétele", esetleg a kártérítés más formáját
válassza-e az önkormányzat, de egyik sem
egyszerû. Az a baj, hogy ha jönnek ellenõrizni a területalapú támogatást, nem tud elszámolni vele a földhasználó.
A Földhivatal egy tájékoztatót adott ki
az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvénynyel kapcsolatosan, amely kimondja, hogy
az ingatlan tulajdonosa a változás bekövetkezésétõl, illetõleg a tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül köteles bejelen-

teni az ingatlanügyi hatóságnak a nyilvántartás tárgyát képezõ épület, építmény létesítését, illetve lebontását. E jogszabályi kötelezettség 1972 óta folyamatosan fennáll,
és független az ingatlan fekvésétõl. Az ingatlan-nyilvántartásban általánosságban a
12 négyzetméter alapterületet meghaladó
állandó jellegû épületeket kell feltüntetni,
amelyek anyaga kõbõl, téglából, betonból,
vályogból, tömött falból, vagy elõre gyártott elemekbõl készült, továbbá a faépületek
és a vasvázas épületek közül azokat, amelyeknek alapja vagy lábazata szilárd (beton). Amennyiben a földhivatal bejelentésre, vagy egyéb hatósági tevékenysége kapcsán a bejelentési kötelezettség elmulasztását észleli, a mulasztót bírság megfizetésére
kell köteleznie. Ha az ingatlantulajdonosok
bizonytalanok abban, hogy az ingatlanukon
lévõ épületek ingatlan-nyilvántartásba történõ felvezetése megtörtént-e, úgy elõször
tájékozódni kell a területileg illetékes járási
földhivatalokban.
A szemétszállítással kapcsolatban hamarosan lesz egy megbeszélés, ahol ki fog-

nak dolgozni egy ajánlatot, mivel július 1-je
után nincs az önkormányzatnak szerzõdése
a szemétszállításra, ugyanis a megállapodás
csak fél évre szól - június 30-ig a
Saubermacher Kft-vel. A rezsicsökkentésrõl
szóló törvény pedig úgy szól, hogy a lakossági fogyasztói körbe tartozóknál szabály
az, hogy a szemétszállítás díja nem haladhatja meg a 2012. április 14-én érvényes
díjnak a 90 %-át. A zöldhulladék gyûjtéséhez kértem zsákokat, de azt vissza is vittem,
mivel 250 forintos egységáron egy darab
sem kellett a lakosságnak.
850 ezer forint + áfa összegen sikerült
megvásárolni azt a vasvázat, amit faapríték
tárolására szeretnénk kialakítani. Ha fölállítjuk, akkor tudjuk meg a méreteit, utána
indulhat majd a tervezés és az építkezés is.
Az ülés végén Kovácsné Lázár Ilona
képviselõtag arról tájékoztatott, hogy az
agrofóliák újrahasznosítására van lehetõség, egy kft. foglalkozik vele. Célszerûnek
tartaná szeptember hónapban egy gyûjtést
szervezni.

Legyenõstermelõ!

KedvesHozzátartozó!

Ezúton köszönjük a helyi termelõk sok-sok kiváló terményét, amivel a közétkeztetést
gazdagítani tudjuk. Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy bármely kis mennyiségû termény
felvásárlására is csak az õstermelõi igazolvány bemutatásával van lehetõségünk. Ennek egyszeri kiváltása 2.000, évenkénti megújítása 1.000 forintba kerül a Falugazdásznál.

Síremlék készíttetése, felújíttatása, tisztíttatása elõtt (!) feltétlenül jelezze ezt
Varga József temetõgondnoknak! (telefon: 30/360-0217) Legyünk óvatosak!

A "SZENTKIRÁLYÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK

PÁLYÁZATIFELHÍVÁSA
Szentkirály Község Önkormányzati
Képviselõ-testületének tagjai és más adakozó szentkirályi lakosok 1990. október 12-én
létrehozták a "Szentkirályért" Alapítványt.
Az idõközben közalapítványi minõsítést
nyert Alapítvány Kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé.
1.Apályázatcélja:
Szentkirály községben állandó lakhellyel
rendelkezõ, kiemelkedõ tehetségû fiatalok
továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2.Apályázatjellege:nyilvános.
3.Apályázatonvalórészvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pontban megfogalmazott célkitûzésnek megfelelõen Szentkirály községben állandó lakhelylyel rendelkezõ, közép- vagy felsõfokú intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal - a középiskola 9. évfolyamának második félévétõl
a tanulmányok befejezéséig - akinek az év
végi, szorgalom és magatartás minõsítése
nélkül számított tanulmányi átlageredménye
legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytõl függetlenül "A szakma kiváló tanulója" címért
kiírt országos szakmunkásverseny, valamint
az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 2013. évi vetélkedõjének I-X.
helyezettje is pályázatot nyújthat be.

Az átlageredmény számításának és az
ösztöndíjra jogosultságnak különös esetei:
- Az un. szakmacsoportos oktatásnál külön tantárgyként számítanak a résztantárgyak, az összevont tantárgyi osztályzat az átlagba nem számít be.
- A tantárgyak százalékos minõsítése
esetén a jeles rendûség követelmény, emelt
összegû ösztöndíj a 100 %-os minõsítésre
jár.
- A középiskolai érettségi megszerzése
után az elsõ szakképzettség (OKJ-s képzettség) megszerzéséért folytatott tanulmányok
tekinthetõk ösztöndíj-támogatásra jogosító
képzésnek.
- A középiskola elvégzése után felsõfokú
szakképzési rendszerben résztvevõkre a felsõoktatási hallgatók részére megállapított
ösztöndíjak nem alkalmazhatók.
4.Apályázatnaktartalmazniakell:
- a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi
átlageredményt is tartalmazó bizonyítvány,
leckekönyv, vagy oklevél másolatát, iskolalátogatási igazolást, osztályfõnöki vagy vezetõ tanári ajánlást.
- a pályázó rövid indoklását (a tanulás
mellett kifejtett egyéb tevékenységet)
- a szakmunkásversenyen, OKTV-n elért
eredmény igazolásának fénymásolatát.

5.Apályázatbenyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.).
Beérkezésihatáridõ:2013.július31.
6.Apályázatelbírálása:
A pályázati feltételeknek megfelelõ valamennyi pályamû díjazásban részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevõ díjazottak 20.000 Ft - kitûnõ tanulmányi eredménynyel rendelkezõk 25.000 Ft;
felsõfokú képzésben tanulók 40.000 Ft kitûnõ tanulmányi eredménnyel rendelkezõk
50.000 Ft személyenkénti egyösszegû ösztöndíjban részesülnek.
A pályadíj összegének további 50 %-ára
jogosult az a díjazott, akinek a következõ félévi tanulmányi eredménye eléri a 3/a. pontban meghatározott mértéket.
A 3/b. pontban jelzett országos versenyek I.-V. helyezettje 50.000 Ft, VI.-X. helyezettje 25.000 Ft egyszeri jutalomban részesül.
A díjak átadása a Szentkirály Napja
2013. évi rendezvényén, illetve a 2014. évi
Falugyûlésen történik.
Kuratórium
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ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkalacsaládokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepüléseinTÁMOP-5.5.1/B11/2-2011-0256

ÁlmomaCSALÁD
2013. július hónapjában is szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt kortól és nemtõl függetlenül az Álmom a CSALÁD projekt
keretén belül szervezett klubfoglalkozásokra, illetve 16 éves kortól
a képzésekre, tréningekre a jelentkezõket. A jelentkezési lapokat
megtalálják a Mûvelõdési Házban vagy Kutasiné Kullai Ilona helyi szervezõnél (70/953-7181).

ÚjraTanyafejlesztésiProgram
Július elsõ napjaiban valószínûleg megjelennek a tanyaprogram ez évi pályázatai, melyek közül elõzetesen magánszemélyek részére az alábbi tárgykörök kerülnek majd meghirdetésre:
2.célterület:Tanyagazdaságokfejlesztése:
Pályázat benyújtására jogosult az a mezõgazdasági tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó vagy családi
gazdálkodó, aki:
- életvitelszerûen tanyán él,
- a tanya saját tulajdonában van,
- tanyagazdaságában mezõgazdasági tevékenységet folytat,
- elõzõ három évi összes bevétele átlagában legalább 50%ban mezõgazdasági tevékenységbõl származott,
- illetve az elõbbi bevétel vonatkozásában nem haladta meg
az évi nettó 8 millió forintot.
3.célterület:Tanyagazdaságokindítása:
Pályázat benyújtására jogosult az a magánszemély vagy
õstermelõ, aki:
- életvitelszerûen tanyán él,
- a tanya saját tulajdonában van,
- elõzõ három évi mezõgazdasági bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó 600 e Ft-ot
Az elõzõ két tárgykörben az alábbi célokra kérhetõ támogatás:
- tanyai lakóépület felújítására;
- gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
- gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
- karám, kerítés létesítésére, felújítására;
- szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
- állatállomány kialakítására, bõvítésére;
- tanyai termékek feldolgozását biztosító kapacitások létesítése, fejlesztése
- tanyagazdaság energetikai megújítására;
- egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények
beruházására,
- környezetkímélõ, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés,
- tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékû eszközök beszerzése,
- tanyán tartott ebek elektronikus chippel történõ ellátása,
ivartalanítása, védõoltása.
4.célterület:Tanyavillamosítás:
Villany nélküli tanyák lakóépületének alapvetõ villamosenergia ellátását biztosító fejlesztés benyújtására jogosult,
aki:
- életvitelszerûen tanyán él,
- a tanya saját tulajdonában van,
- a tanya villamos-energia ellátással nem rendelkezik.
A vissza nem térítendõ támogatás utófinanszírozó, melynek mértéke max. 7500 euró (kb. 2 millió Ft), melyhez 40.
életévét betöltött pályázó esetében 25 %, 40. életévét be nem
töltött pályázó esetében 10 % önerõ szükséges. Kivételt képez
a tanyavillamosítás (4. célterület), mely 100 %-os támogatottságú, önerõt nem igényel.
A fenti információk csak a kiírás tényleges megjelenése
után tekinthetõk véglegesnek. Kérek ezért minden érdeklõdõt, figyelje a sajtóhíreket, illetve a www.nakvi.hu és
www.kormany.hu honlapokat.
-kut-
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GARABONCIÁS DIÁK
Hideg napok és Vérbosszú Bácskában
Bizony, a trianoni békediktátummal szétszabdalt, lakóhelyén õshonos nemzetként élõ magyarság sorsa a Délvidéken sem alakult fényesen. Jó
félmilliós magyar, s vagy háromszázezres sváb népesség került az újonnan létrejött Szerb-HorvátSzlovén Királyság nevû államhoz, amely a 30-as
években vette fel a Jugoszlávia nevet. A továbbiakban nem használjuk a határon túli magyarokra a kisebbség kifejezést, amely téves. A jelen határokon
túli magyarok ugyanis nem telepedtek a lakóhelyükre máshonnan bevándorolva, vagy esetleg letelepítve, hanem mindig is ott éltek, ezért nem helyes
õket az új államok szempontjait átvéve: kisebbségnek neveznünk. Õk a magyar nemzet részei, ezért
nemzetrész a helyes megnevezésük. Éppen ezért
nem helyes használni a Vajdaság elnevezést, amely
sohasem volt a magyar államszervezetben használt
elnevezés, hanem a szerb állam részérõl alkalmazott elnevezés; s ha mi használnánk, azzal elismernénk azt a hamis szerb állítást, hogy e terület melynek magyar neve Délvidék - mindig is szerb
fennhatóság alatt lett volna. A kisebb területrészeket pedig nevezzük nyugodtan Bácskának és Bánságnak, mikrõl majd írunk.
A délvidéki magyarság sorsa az utóbbi nyolcvan évben vált véressé, nehézzé. No, persze ne feledkezzünk meg a szerb "hõsiesség" korábbi megnyilvánulásairól sem, amit leginkább a fegyvertelen polgári lakossággal szemben tudtak kidomborítani, mint amikor 1849 januárjában, Zenta szerb
kézre jutásakor levágott magyar fejekbõl raktak gúlát a fõtéren. Napjainkban a diplomácia színterére
figyel a magyar közvélemény és kissé a szerb is. A
színtér szó kifejezés szándékos itt, hiszen a balkáni
politika esetében érdektelen megfigyelõk is hajlamosak elismerni annak szemfényvesztõ jellegét.
Június 26-án a délvidéki Csurog községben együtt
emlékezett Áder János köztársasági elnökünk és
Tomiszlav Nikolics szerb köztársasági elnök. De
kikre is?
A szerb elnök az ún. hideg napok kifejezés mögött rejlõ idõszakra; míg Áder János a vérbosszú
Bácskában kifejezés áldozataira.
1941 áprilisában a hitleri Németország hadereje megszállta Jugoszláviát. Az akkori magyar ál-

lamvezetés elhatározta, hogy bevonul a magyarok
lakta Délvidékre, túllépve az ezt ellenzõ Teleki Pál
államfõ 1941 áprilisi öngyilkosságán. A magyar
részvételért cserébe a németek Bácska és Bánság
visszaadását ígérték. A magyar megszállás alatt folyamatos szerb orvtámadások érték a magyar katonai és csendõr alakulatokat. 1942. január 4-én DélBácskában a magyar csendõri és katonai alakulatok
partizánvadászat ürügyén nagyszabású megtorló
akciót kezdtek a helyi szerb polgári lakosság ellen.
A razziának Zsablyán és Csurogon, majd január 20tól Újvidéken nagyszámú halálos áldozata volt. A
tisztogatás során összesen 3340 - nagy részben ártatlan - személyt, 2550 szerbet, több mint 700 zsidót és más nemzetiségût, köztük 11 magyart gyilkoltak meg, s löktek a jeges Dunába. Az események nem maradtak visszhangtalanul, a magyar országgyûlésben képviselõk - többek között BajcsyZsilinszky Endre és Bethlen István követelésére Szombathelyi Ferenc vezérkari fõnök nyomozást
rendelt el. A tömeggyilkosság ténye bebizonyosodott, majd az eljárás befejeztével, 1943. december
14-én a Honvéd Vezérkar Fõnökének Bírósága
megkezdte a vérengzés fõbûnösei perének tárgyalását. Mivel a vádlottakat - élükön FeketehalmyCzeydner Ferenc altábornaggyal - nem tartóztatták
le, így 1944. január 15-én Németországba tudtak
szökni, ezért a bíróság nem hozott ítéletet. A történetrõl Cseres Tibor (1915-1993) regényt írt 1964ben Hideg napok címmel, amelybõl - többek között
Latinovits Zoltán szereplésével - filmet is forgattak
(1966 r: Kovács András). Így jelöli e kifejezés az
1942-es történéseket.
1944 végén a magyar katonai alakulatok kiürítették a Délvidéket. Oda - angol és amerikai támogatással, szovjet segítséggel - szerb félkatonai egységek nyomultak be, Joszip Broz - a késõbb Tito
nevet felvett szerb mozgalmár vezetésével. Semmilyen írott és íratlan emberi és katonai szabályt sem
kívántak betartani, céljuk a terület megtisztítása
volt a magyar és sváb, õshonos lakosságtól. A minden emberi aljasságot felülmúló kegyetlenkedések
a megmaradt svábokat a teljes elmenekülésre késztették, a magyar lakosságot pedig több évtizedre a
félelem és a hallgatás karjaiba taszították. A leírha-

tatlan vérengzések - melyekben szerb parizánnõk is
részt vettek - nem kímélték a magyar férfilakosságot. Sok magyar községben a tizenéves gyermektõl
az öregemberig, akit értek, megkínoztak, kivégeztek. Nem kímélték a papokat, lelkészeket sem. Vadásztak a községi bírókra, csendõrökre, tisztségviselõkre, nagygazdákra. A magyar áldozatok száma
35.000 és 50.000 közé tehetõ, lassan-lassan egyegy lista is elõkerül már a szerb levéltárakból.
Szerb oldalról azonban nem az zajlott le, mint magyar oldalon a hideg napok kapcsán. A szerb elkövetõket nemhogy nem állították bíróság elé, hanem
a magyar lakosságot kollektíve nevezték háborús
bûnösnek. Zsablya, Csurog, Mozsor községekbe
(melyekben a legnagyobb vérengzéseket rendezték) nem engedtek magyarokat betelepülni. A magyar áldozatok tömegsírjait nem lehetett feltárni, de
még rájuk emlékezni sem. Több helyütt szeméttelepet, máshol üzemeket telepítettek a tömegsírokra.
Az utóbbi években is az éj leple alatt rendre ledöntötték az ismert tömegsírok helyén állított magyar
emlékkereszteket. A szerb sajtó és irodalom sem
foglalkozott az üggyel, így 1991-ben ismét Cseres
Tibor írt könyvet Vérbosszú Bácskában címmel. A
remek délvidéki író, Gion Nándor pedig csak Magyarországra való áttelepülése után merte regényben feldolgozni a mészárlást, "Ez a nap a miénk"
címmel, 1997-ben. A cím az akkoriban, 1944-45 telén hangoztatott szerb jelszóra utal.
Csurogon az utóbbi években csak egy fakereszt jelölte ott a magyar áldozatok elpusztításának
a helyszínét, ahol 2013. június 26.-tól már
Szarapka Tibor szabadkai szobrászmûvész által készített emlékmû áll. A kõfal elõtti keresztnél az apjába kapaszkodó fiú alakját megmintázó szoborkompozíciót a szerb állam anyagi támogatásával
emelték.
A szerb országgyûlésben mondott beszédében
Áder János bocsánatot kért a hideg napokért, a
szerb országgyûlés pedig elítélõ nyilatkozatot fogadott el az 1944-45-ös mészárlások ügyében, illetve
eltörölte a magyarokat kollektíven háborús bûnösnek nyilvánító korábbi politikai nyilatkozatokat. E
lépések soraként a két államfõ együtt koszorúzott
Csurogon. Bízzunk benne, hogy szerb részrõl további komoly lépések követik ezeket: megnyílhatnak levéltárak, megismerhetjük minél több áldozat
nevét, s az emlékjeleket sem pusztítják el módszeresen.
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor-

Fotópályázat2013.
Szentkirály Község Önkormányzata
2013-ban is fotópályázatot hirdet. Pályázat
nyújtható be bármely a település területén
készültalkotássalazalábbitémakörökben:
- természet: táji-, természeti értékek
- épített örökség: épületek, egyéb emberi létesítmények
- társadalom: portrék, életképek, társadalmi
események
- fotósorozatok: egy téma köré szervezett
képcsoportok, akár szerkesztett anyagból is
(pl. Szentkirály régen és ma)
Pályázatifeltételek:
- a pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytõl függetlenül bárki részt vehet,
- kizárólag saját eredeti szerzõi alkotással lehet pályázni,

-

egy pályázó, egy kategóriában legfeljebb 5
pályamûvet nevezhet,
- egy alkotás csak egy kategóriában nevezhetõ.
A beküldött pályamûvekbõl Szentkirály
Napja alkalmából 2013. augusztus 20. és 25.
között kiállítást rendezünk. A pályamûveket öttagú zsûri bírálja el témakörönként. Az elõzõ
évek gyakorlatának megfelelõen az érdeklõdõ
közönség is leadhatja szavazatát, mely alapján
közönségdíjas alkotás kerül megválasztására.
Eredményhirdetés az augusztus 25-i rendezvényen.
Minden pályázónak névre szóló oklevéllel
köszönjük meg részvételét.
A zsûri által a témakörönként legjobbnak
ítélt munkát beküldõk értékes pénz és tárgyi jutalmat kapnak.

A pályázat benyújtási határideje 2012.
augusztus15.(csütörtök)16óra.
A pályamûveket CD-re is kiírva (JPG formátumban, max. kb. 1 Mb méret) lehet benyújtani. A fájlok nevében legyen feltüntetve a pályamû sorszáma és rövid címe, melyeket a pályázó egy külön összesítõ lapon is felsorol, a
saját nevének és elérhetõségeinek (lakcím, telefonszám) megadásával együtt. A CD-t, valamint az összesítõ lapot lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban (6031 Szentkirály,
Kossuth L. u. 13.). A borítékon fel kell tüntetni:
"Fotópályázat: Szentkirály 2013."
Továbbitájékoztatáskérhetõ
KutasiFerenctelepülésfejlesztõtõl:
76/597-019,06-70/382-9190,
tpfejl@szentkiraly.hu
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KATOLIKUSÉLET
Július:SZENTKRISTÓFünnepe
A hagyomány szerint Szent Kristóf a 3.
század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az útonjárók patrónusa, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja
magával.
Az óriási termetû, erõs Kristófot mindig
az a vágy fûtötte, hogy erejét és szolgálatait
a világ leghatalmasabb urának ajánlja fel.
Elõször egy király szolgálatába állt. Egyik
nap azt látta, hogy a király szüntelenül keresztet vet, mikor az ördög nevét meghallja.
Rákérdezett, miért teszi ezt. A király megmondta, hogy õ bizony fél az ördögtõl, és
azért vet keresztet, hogy ne tudja õt bántani.
Kristófnak rá kellett jönnie, hogy a király
nem a leghatalmasabb, ezért ott is hagyta, és
az ördög szolgálatába szegõdött. Csakhogy
az ördöggel járván, egy útszéli kereszt mellett elhaladva azt veszi észre, hogy az ördög
messzi kikerüli azt. Nem értette Kristóf, miért fél az ördög a kereszttõl. Erre az kénytelen volt megmondani, hogy õ bizony nagyon
tart a megfeszített Krisztustól. Kristóf nem
ismerte akkor még Krisztust, de ennek hallatán elkezdte Õt keresni.
Találkozott egy remetével, aki azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar
találkozni, keresztelkedjék meg és böjtöljön.
Kristófnak a böjt nem nagyon ment hatalmas termete miatt, ezért más feladatot kért.
Ekkor a remete a virrasztást és az imádságot
javasolta neki. Mivel Kristóf ereje teljében
volt, ezt a szolgálatot sem érezte magához
valónak. A remete végül újabb ötlettel próbálta Kristóf hivatását segíteni.
Volt egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni nagy sodrása miatt. A remete azt
ajánlotta Kristófnak, hogy óriási erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki, segítsen neki az átkelésben. Kristóf készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy
botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az
utasokat.
Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén
szólították volna. Egy szegényes külsejû
gyermek állt kunyhója elõtt, és a segítségét
kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését,
már csak azért is, mert a kicsi könnyû tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára.
Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a
teher mind nehezebb lett, mintha ólmot ci-

pelt volna, a víz pedig mind magasabb.
Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s
minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra.
Amikor végre megérkeztek, azt mondta
a fiúnak: "Nagy veszélybe sodortál és olyan
nehéz voltál, mintha az egész világot a hátamra vettem volna". "Ne csodáld, mert nem
csak a világ terhét vitted a válladon, hanem
azt is, aki a világot teremtette, mert én vagyok az a Krisztus, akinek szolgálsz."- válaszolta a fiú. Ennek bizonyságára Kristófnak
azt mondta, hogy szúrja le a botját a kunyhója mellé és csodát fog látni. Az reggelre
pálmaként kilombozódott és datolyát termett.
Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette
az embereket Szamóban. Jó szolgálatot tett
neki a botja, amely a földbe szúrva menten
kizöldült. Nemcsak azok a katonák tértek
meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgálólány is
bátran vállalta a vértanúhalált, akiknek a
börtönben kellett volna õt elcsábítva hite elhagyására rávenni.
Miután Kristófnak sem a máglya tüze,
sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek
négyszáz katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak
a levegõben. Az az egy a bíró szemébe repült. Kristóf mondta neki, hogy ha az õ kifolyt vérével bekenik, meg fog gyógyulni.
Végül lefejezték Kristófot, és valóban még a
vérében is erõ volt: meggyógyult tõle a bíró
szeme.
Az említett legenda okán is érthetõ,
hogy azok, akik félnek a tragikus haláltól: a
hajósok, zarándokok, az utazók vagy a katonák különös tisztelettel fordulnak a Kristófba vetett bizalom felé.
A védõszent áldását nem a fegyverekre,
vagy a harcra kérik, hanem arra, hogy a
fegyveresek és a harckocsizók a mindennapi
feladataik teljesítésébõl emberségüket megtartva épségben térhessenek haza. Az utazók
pedig útjuk megsegítését és hazaérkezésük
biztonságát remélik Kristóftól.

Azéletkocsija
Itt ülünk az élet kocsiján. Sietve vágtatunk. Gyors ez a kocsi, mert a lovai is gyorsak.

Három ló is húzza. Egymás mellett haladnak.
Az elsõ ló: a HIT. Hit nélkül a kocsi nem
tudna elszakadni a földtõl, lelassulna, beleragadna a sárba. Ez elõtt a ló elõtt nincs lehetetlen. Mikor a másik kettõ el is gyengül,
neki még mindig vannak erõtartalékai.
A második ló: a REMÉNY. Ez a ló felemelt fejjel csak elõre tekint, a szeme csillog. Nem ijed meg semmitõl, és minden útvesztõbõl lát kiutat.
A harmadik ló: a SZERETET. Szelíd,
mégis erõs. Szügyén megfeszülnek a szíjak,
és a lomha földet szakadatlanul húzza. Megpróbál kicsit elõbbre haladni, hogy a másik
két ló terhét könnyítse, átvegye.
Te mögöttük ülsz a kocsin. Rájuk bízod
magad, de szorosan kell fognod a kantárokat
ahhoz, hogy mindhárom lovad biztosan tudjon téged húzni.
Ha letört vagy szomorú vagy, nézz az elsõ lovadra. Õ felfelé tekint, és nem is fél
semmitõl.
Ha reménytelennek látod a helyzeted, a
második lovadról végy példát, és bátor tekintettel keresd a kiutat.
Ha elfáradnál, akkor számíthatsz a harmadik lovadra, amely mindig megkönnyíti
terhedet.
Ha a kocsikerekek csikorognak is, vagy
ha néha bele is süppedsz a lápba, lovaid nem
engednek teljesen elmerülni. Mennek, húznak tovább, mert tudják, hogy aki mögöttük
ül -az utasuk- számít rájuk, és biztatja õket
azzal, hogy hisz, remél és szeret.
Add, Uram, hogy mi is biztos kézzel
foghassuk a kantárjait ennek a három lónak.
Amen

Kalendárium:
2013. július 15. - augusztus 25.
•
•
•
•
•
•
•

Július 16.: Kármelhegyi Boldogasszony
Július 28.: Jármûszentelés - Szent Kristóf
Augusztus 5.: Havas Boldogasszony
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
Augusztus
15.:
NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 20. Szent István király
Augusztus 25. TEMPLOMBÚCSÚ

2013.júliusSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ7.oldal

REF ORM ÁT USÉLET
Jézusígyfelelt:"Amilehetetlenazembernek,azIstenneklehetséges."Lk.18,27
Gyakran keseredik el az ember, s magam
is, ha úgy tûnik, hogy kudarcok közelednek,
vagy már jócskán benne is vagyunk a mélységben, a borúban, a fájdalomban, netán betegségek tesznek próbára. A reménytelenség nagy
úr. Gyakran elindulhat az életünk olyan irány
felé, amiben már csak kilátástalanság van,
mert nincs belsõ és talán külsõ motivációnk
sem arra nézve, hogy hogyan legyen tovább.
Hiányzik a csend, hiányzik a béke, az az idõintervallum, amiben megélhetem az önmagammal való találkozás pillanatát, miben megállok, és azt mondom: most helyemen vagyok,
és jó ez így.
"Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is
ismered utamat." (Zsolt. 142,4a.) Ez az üzenet,
ez a gondolat ami a nehézségekben is reményt
kell, hogy adjon. Vannak kilátástalan helyze-

Konfirmáció2013

Májusban 2 fiatal leány konfirmált gyülekezetünkben. Név szerint: Darányi Nóra és
Kovács Réka tettek fogadalmat, hogy jézus
Krisztusba vetett hitben élik az életüket. Isten Lelke segítse õket a hozzá való hûségükben!

tek, vannak, reménytelen(nek tûnõ) életesemények, s vannak tragédiák is. Isten soha nem
mondta, hogy ilyenek nem lesznek, vagy nincsenek. Azt viszont ígérte, hogy ott van akkor
is velem, ott is tudja, hogy mi fog kialakulni,
amiben mi nem látunk semmi fényt. Ismeri a
jövõt, ismeri az utamat, ismer mindent, tudja, s
megakarja mutatni magát akkor s, amikor emberileg nézve minden olyan értelmetlen. Magát pedig a jelenlétével mutatja meg. A biztatásával, az igéivel, szavaival, Lelkének erejével.
Kimunkálja azt is, ami lehetetlennek tûnik
számunkra. De csak akkor, ha látjuk õt az életünkben, ha engedjük szóhoz jutni az életünkben. Ha megadjuk magunkat a reménytelenségnek, akkor veszítettünk. Ha a reménytelenség és a csüggedés játszik szerepet az életünkben, akkor a gonosz munkája gyõzött.

CSALÁDINAPagyülekezetben
Június 9-én tartottuk meg családi napunkat,
melyen gyülekezetünk tagjaival egy kellemes közös délutánt tölthettünk el. A gyermekek szabadon élvezhették a nyár elsõ melegét, a szabad és tágas teret, a játék örömét.
Mindenki talált valamilyen elfoglaltságot,
senki nem unatkozott, mégis olyan szabad
volt minden. A gyermekek kipróbálhatták az
új játszótéri mászókákat, illetve libikókákat,
amelyeket az Önkormányzattól kaptunk
ajándékba a régi játszótérrõl, (ezúton is köszönjük!) s most felújított, új külsõt kaptak,
azonnal hasznossá is váltak.
Az idõjárás nagyon kellemes volt. A délelõtti Interaktív Istentiszteleten a szentkirályi fiatal reformátusok dicsõítették az Urat, a Káté zenekar szolgálatával, gitárral, zongorával, tiszta énekszóval. Ezek az alkalmak még
közelebb visznek az Istenhez, s kifejezik a

Fülöpháza,gyülekezeticsendeshétvége
Június 21-23. között a Fülöpháza közelében levõ Papp-tanyán tartottuk csendes hétvégénket az ágasegyházi, helvéciai, ballószögi, kerekegyházi reformátusokkal közösen. Ez a rövid hétvége igazi feltöltekezés
volt, s mindannyian megerõsödtünk a gyülekezeteink építésének küldetésében. Óriási
építõ ereje van a közösségnek. Szeretnénk
mi szentkirályi reformátusok is ilyen élõ és

Isten sokkal szabadabb, mint amit mi gondolnánk. A szabadságot arra értem, hogy teljesen végtelen és tág, nincsenek határai, mint nekünk. Mi gyakran gondolkodunk határokba, s
emiatt gyakran be is vagyunk határolva, s maga az életünk is behatárolt, véges. Ezért tulajdonképpen nem vagyunk szabadok, folyamatos börtönben élünk, melyet gyakran mi magunk hozunk létre magunknak. A lelkünk
azonban szüntelenül óhajtozza a szabadságot
és a végtelenséget, a nyugalmat és a megelégedést.
Milyen lehetetlennek tûnik neked elérni,
amit álmodni sem mersz? Isten megálmodott
neked még annál is többet, s tudja, hogy VELE
el is érheted.
Mindenre képes lehetsz, csak akarni kell,
és Istenben bízni, nem félni.

építõ közösséggé válni, ahol helyet találunk,
ahol az eltöltött idõnket értékként és örömként éljük meg.
Küldetésünk, hogy Istent imádjuk,
dicsérjük egy erõs és szeretetben összetartóközösségben,aholszeretetbenszolgálunkegymásfeléalelkinövekedésáltal,ésmásokfeléazevangéliummegosztásával.

fájdalmunkat, kifejezik az örömünket egyaránt. Mert szív mélyérõl született dalok
ezek, melyek imák, könyörgések és magasztalások. A felemelõ Istentisztelet után, bográcsos ebédek kezdtek el készülni, sokféle finomság és tápláló testi eledel is jutott mindenkinek. Készült kétféle marhapörkölt, bolognai spagetti, paprikásburgonya, babgulyás, zúzapörkölt. Jó hangulat alakult ki az
asztalok körül, miközben a gyermekek arcestéssel és lovacskázással ütötték el az idõt.
Név szerint sok mindenkit megemlíthetünk,
hogy mennyi szorgos kéz, felajánlás és odaszánás volt ezen a napon a testvérek részérõl.
Most a neveket mégsem soroljuk, hanem köszönetet adunk mindenek Urának: Krisztusnak, aki által megtehettük ezt, egymás javára, közösségünk épülésére és Isten dicsõségére.

Alkalmaink
Istentisztelet - minden vasárnap 10 órakor
Csillagpont - református ifjúsági fesztivál: 2013. július 23-27.
Balázs
Hajnalka,
0670/9676-480

elérhetõség:
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KöszönjükaSzentkirályi
ÁsványvízKftajándékát!
Az idén már harmadszor kaptak laptopot ajándékba a
szentkirályi iskola kitûnõ tanuló nyolcadikosai a Szentkirályi Ásványvíz Kft-tõl.
Balogh Levente ügyvezetõ igazgató irodájában személyesen adta át a laptopot a három tanulónak.
Köszönjük az ajándékot, az alsóbb évfolyamosok pedig
hajtsanak rá a tanulásra, megéri!

Aboldogdíjazottak:DankaViktória,PéntekLaura,TakácsIstván

Egynapazegészségrõl
Változatos programok várták a gyerekeket az idei egészségnapon, mely a TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 számú Innovatív iskolák pályázat keretein belül valósult meg.
Különleges, fejlesztõ sporteszközöket próbáltak ki a gyerekek. Egészséges és egészségtelen ételeket, hozzávalókat válogattak szét, tanulságos filmet néztek meg együtt, a bátrabbak nemcsak a vérnyomásukat, de vércukorszintjüket is megmérették.

Béni Sándor mezõgazdasági vállalkozótól 70 liter tejet kapott az iskola, melybõl Pápai Ferencné tanítónõ irányításával
7 sajt készült, a sajtkóstolásnak nagy sikere volt a gyerekek és
felnõttek között egyaránt.

Fontosavérnyomásellenõrzése

Agolyókatalábujjakkalkellettösszeszedni

Asajtokközöttegykíváncsiszempár

Ebbõlleszasajt!

Köszönjük Béni Sándor és Farkasné Baranyi Beáta segítségét a rendezvényen!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatás Szervéhez érkezett közérdekû bejelentések alapján tájékoztatjuk a
Lakosságot, hogy ÁNTSZ munkatársaként bemutatkozó személyek keresik meg a Lakosságot, különbözõ ellenõrzésekre hivatkozva.
A helyszíni szemle során az álellenõrök magukat igazolni nem tudják, a pontos hivatali eljárás okát nem jelölik meg.
Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmét, hogy a Népegészségügyi Szakigazgatás Szerv és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Intézeteinek
munkatársai eljárásuk során minden esetben igazolják magukat, és tájékoztatást adnak az ellenõrzés pontos okáról, az aktuális eljárásról.
KérjükaLakosságfokozottfigyelmétazesetlegesbûncselekményekmegelõzéseérdekében!
Bács-KiskunMegyeiKormányhivatal
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Ballagás2013.június28.

Tanévzárás

Az idén 23 nyolcadikos tanuló búcsúzott a Szentkirályi Iskolától. Sok sikert kívánunk nekik a további tanulmányaikhoz!

Véget ért a 2012/2013-as tanév, mely most is tanévzáró
ünnepséggel zárult, melyen részt vett Seresné Kozári Nóra
tankerületi igazgató is. A legjobbak jutalomkönyvet kaptak és
mindenki nagy örömére elkezdõdött a vakáció.

Aballagókegycsoportja

MegmenekültMosoly-nagyanyó!
Mosoly-nagyanyót bátor gyerekek mentették meg, akik
vállaltak minden veszélyt, hogy a világon újra legyen mosoly,
jókedv és kacagás.
Ez a rövid tartalma annak a színdarabnak, amelyet az iskolai színjátszó csoport tagjai adtak elõ június 10-én a mûvelõdési házban.
Az elõadás a TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-0035. sz. Építõ
közösségek projekt támogatásával jött létre.

PetiésTinakalandotkeresnek,éstalálnakis

ATengeriCsikóésbátorkapitánya

Azünnepségenszínvonalasmûsortadtakaziskolatanulói.
Aképenazeneiskolahegedûtanszakoshallgatóinakegycsoportjalátható.

Nagyszerûsporteredményekkel
zárultasikerév
Folytatásazelsõoldalról.
Már szinte biztosak voltunk a gyõzelmében, amikor a vége
elõtt mintegy 70 méterrel elmerevedett a mozgása, az egyik ellenfele pedig ezt látva egy utolsó nagy hajrát nyitva a cél elõtt néhány
méterrel beérte õt. Ezt a támadást már nem volt idõ, lehetõség
visszaverni és Norbi 7 tizeddel lemaradva, nagyon elkeseredve
másodikként hevert a fûre. Hatalmas siker volt ez, amely azonban
ott, abban a pillanatban csalódást okozott. Pedig ez a diákolimpiai ezüst iskolánk legjobb sporteredményét jelentette!
Focicsapatunknak húsz perc múlva kellett játszani. Farkas
Norbi nélkül, aki a fáradságtól, de inkább az elkeseredéstõl képtelen volt pályára lépni. Ez nyilvánvalóan komoly hatással volt a
többiek teljesítményére is, akik így vesztesen kerültek ki az összecsapásból. Nem kerültünk a legjobb négy közé. A mérkõzés alatt a
stadionban Tóth Krisztián a dicséretes 14. helyet szerezte meg.
Másnapra, a focitorna folytatására aztán mindenki átértékelte
magában a történteket, és már érezték a gyerekek is, hogy az a
"csakezüst" milyen nagy siker. Labdarúgóink végül a hatodik helyen zártak. Így elégedetten indulhattunk hazafelé az eredményhirdetés után.
Ezzel ért véget a sporttanév, amelynek során összesen 19
arany, 10 ezüst, 13 bronzérmet és 6 különdíjat szereztünk. Mindemellett Baukó Ferenc kollégám irányításával két hosszútávfutó
(Tóth Krisztinán és Molnár Zoltán) is rendszeres indulója lett tömeg-futórendezvényeknek, Zoli túl van élete elsõ félmaratoniján
is, amely nagyon komoly teljesítmény.
Köszönet a szülõknek, akik segítettek ezeknek a sikereknek az
elérésében bennünket és pedagógus társainknak, akik tolerálták a
gyerekek és a mi gyakori hiányzásainkat!
A tanév versenyeirõl részletes beszámolókat, rengetek fotót és
videókat (köztük Norbi drámai döntõjét) megtalálják az iskola
honlapján: www.iskola.szentkiraly.hu
SzutorSándor
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ÁrvízisegítségaSzentkirályitól
2013. június 7., Szentkirály - A jelenlegi árvízi helyzet miatt a Szentkirályi Ásványvíz Kft.
4 raklap (több mint 3 000 liter) 1,5 literes szénsavas és szénsavmentes Szentkirályi ásványvízzel támogatta a rászorulókat és az árvízvédelemben segítõ önkénteseket. A cég a szállítmányt a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közremûködésével, saját "Szomjoltó Autójával"
juttatta el a Budapest-Baja szakaszon, kiemelten a Bács-Kiskun
megyei területekre 2013. június 9. és 12. között (vasárnaptól szerdáig).
A magyar természeti kincset palackokba töltõ Szentkirályi Ásványvíz Kft. évek óta kiemelten kezeli a hazai - fõként vízzel kapcsolatos - segítségre szoruló területeket: néhány éve az esztergomi
vízszennyezések során és a miskolci csatornarendszer fertõzõdésekor ásványvizet küldött a városba, a Magyar Vöröskereszttel karöltve is osztott ásványvizet az árvízkárosultaknak, továbbá a 2009es szabolcsi viharkár károsultjait és az elhárításban dolgozókat is
támogatta több ezer liter ásványvízzel.

Köszönõlevél

Az elmúlt napok során ember feletti kitartásról, és elszántságról
tettünk, tettetek tanúbizonyságot. Olyan feladatba vágtunk bele
együtt, mely az elõrejelzések szerint is kétségesnek bizonyult. Mindezek ellenére, több százan vonultunk fel a töltések mentén és több
tízezer homokzsákot megtöltve és több száz méter sáncot kiépítve
felvettük a harcot a természettel. Ha kellett a tûzõ napon, ha kellett
éjszaka dolgoztunk kitartóan, bízva abban, hogy megtörténik egy kis
csoda, és az eddigi legnagyobb árhullám felett diadalmaskodhatunk.
Sajnos június 9-én este 10 órakor bebizonyosodott, hogy ez a
csoda sajnos nem sikerült, az ideiglenes töltés, amit építettünk nem
bizonyult elégségesnek, elöntötte a megvédeni kívánt üdülõterületet.
Településünk hála Istennek nem forgott veszélyben.
Mindent elkövettünk, minden lehetséges tartalékainkat mozgósítottuk, de lehetetlen volt ekkora víz fölé kerekedni.
De egy kis csoda talán mégis megtörtént. Egy kis csoda, amely
ha kitekintünk településünk határain végig a Duna mentén, egyre
gyarapodott, dagadt, mint maga a víz. Egy csoda melyet Ti, és az általatok nyújtott segítség jelentett. Az önzetlen összefogás csodája,
amit leírni nem, esetleg csak körbe írni lehet. Azok, akik ott voltak,
értik mire gondolok, akik nem lehettek ott, talán sejthetik, hogy mirõl is van szó.
Kedves Barátom!
Engedd meg, hogy ez úton is megpróbáljam kifejezni hálámat
Tass Község Önkormányzata, és a magam nevében az áldozatos, kitartó és önzetlen munkáért.
Isten áldjon mindannyiótokat!
NémethGáborTasspolgármestere

Ingatlantulajdonosokfigyelem!
A Kecskeméti Járási Földhivatal tájékoztatót juttatott el az
önkormányzatokhoz. Eszerint az ingatlan tulajdonosának a változás bekövetkezésétõl, illetõleg a tudomásszerzéstõl számított
30 napon belül törvényi kötelessége bejelenteni a Földhivatalnak
az épület, építmény létesítését, illetve lebontását.
A kötelezettség úgy belterületi, mint külterületi azon ingatlanra vonatkozik, amely a 12 m2 alapterületet meghaladja, anyaga pedig kõ, tégla, vályog, beton, elõregyártott elem, illetve a szilárd alapú vagy lábazatú faépület (tekintet nélkül annak rendeltetésére, fõ-, vagy melléképület jellegére).
A földhivatalok napi munkájuk során (ügyfélfogadás, parlagfû-ellenõrzés, panaszos beadványok, stb.) számos olyan pontatlanságra bukkannak, amikor a nyilvántartási térképek nem a valóságos helyszíni állapotot tükrözik. Különösen adás-vétel alkalmával fontos, hogy az új tulajdonos gyõzõdjön meg az ingatlannyilvántartás rendezettségérõl, különben az õ kötelessége lesz a
rendezés.
Fontos tudni azt is, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztásakor végsõ esetben a Földhivatal a tulajdonos költségére
jogosult elvégeztetni az épület felmérését és dokumentálását,
egyidejûleg bírságot szabva ki a tulajdonosra.
Ajánlatos ezért meggyõzõdnie, hogy az ingatlanán lévõ minden fent leírt épület szerepel-e a térképi nyilvántartásban, és pótolni a mulasztást.
A Községházán 2009-es belterületi(!) térképen Ön is megtekintheti a saját telkén feltüntetett épületeket, és tájékoztatjuk a
teendõkrõl, ha kéri. Keresse Kis Józsefné munkatársamat!
SzabóGellért

A2013-astámogatásiév
termeléshezkötött
anyatehéntartástámogatás
igénylésérõl
Támogatási feltételeket a 88/2013 (V.30.) számú MVH Közlemény tartalmazza
A feltételek az elmúlt évekéhez képest nem változtak:
A beadás napján legalább 8 hónapos, hús-, vagy kettõshasznú nõivarú egyed; 6 hónapos birtokon tartás; üszõk aránya legfeljebb 40%; gümõkór-, brucellózis- és leukózismentes állomány; szabályszerû jelölés; nyilvántartás; apaállat-, illetve szaporítóanyag-használat; a jogosult állatok legalább 30%-a az év
során leellik, legalább 3 támogatható állat szerepel a kérelemben.
A támogatási kérelmet 2013. június 1. és 2013. július 31. között lehet benyújtani postai úton.
A kérelem kitöltésében segítséget nyújt az agrárkamarai tanácsadó
TiszteltÜgyfelek!
2013. június végén indul a kötelezõ agrárkamarai tagsággal
kapcsolatos önbevallás a tagdíj mértékének megállapításához.
Errõl mindenki személyre szóló levelet fog kapni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. Az önbevallás elektronikusan egy internetes felületen keresztül tehetõ meg. Határideje 2013. július 31.
Az önbevallás elkészítéséhez is segítséget kérhetnek a kamarai tanácsadótól.
MákSándorné06/30/288-1623

2013.júliusSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ11.oldal

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Húsos-krumplisrakottcukkini
Hozzávalók: 50 dkg cukkini, só, õrölt fekete bors,
50-60 dkg burgonya, 5 evõkanál olívaolaj, 1-2
ágacska friss rozmaring, 2 vöröshagyma, 2 gerezd
fokhagyma, 50 dkg darált marhahús, 1-1 kiskanálnyi friss kakukkfû és zsályalevél, késhegynyi
Cayenne bors (lehet csípõs pirospaprika is) 50 dkg paradicsom, 4 tojás, 2 dl tej
A cukkiniket megmossuk, kocsányukat levágjuk, törzsüket 3-4 milliméter vastagon fölszeleteljük. Enyhén besózva állni hagyjuk.
Ezalatt a burgonyát megtisztítjuk, majd ugyanúgy felszeleteljük,
mint a cukkinit. Közepes méretû, 1 evõkanál olajjal kikent tepsibe terítjük, sóval, borssal és az apróra vágott rozmaring felével behintjük.
Forró sütõben, a közepesnél nagyobb lánggal (200 C, légkeveréses
sütõben 180 C) 35-40 percig sütjük.
A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk és egy
nagy serpenyõben 2 evõkanál olajon megfuttatjuk. A darált húst hozzáadjuk, megsózzuk, a kakukkfûvel, a zsályával és a Cayenne borssal fûszerezzük. Kevergetve 15-20 perc alatt megpirítjuk, majd
egyenletesen az elõsütött burgonyára halmozzuk.
A besózott cukkini levet engedett, ezért kinyomkodjuk, a maradék
olajon a szeletek mindkét oldalát 1-1 percig sütjük. A paradicsomokat leforrázzuk, meghámozzuk, félbevágva magjaikat kikaparjuk,
húsukat vékony cikkekre vágjuk. Ezután a cukkini szeletekkel felváltva, úgy, hogy félig takarják egymást, a húsra fektetjük. A tetejét
kissé megsózzuk, megborsozzuk, a maradék rozmaringgal meghintjük.
A tojásokat a tejjel simára keverjük, a tetejére öntjük. Akkor jó, ha a
cukkinit teljesen ellepi, így ebben sül meg, nem szárad ki. A sütõbe
visszatolva még kb. 20 percig sütjük.
Tipp: cukkini helyett padlizsánnal, marhahús helyett darált bárányhússal is készíthetjük.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Ács-állványozóképzés
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége hamarosan OKJ-s ács-állványozó képzést
tervez indítani a TÁMOP 1.1.2 program keretében tiszakécskei,
tiszaalpári, lakiteleki, tiszaugi, szentkirályi regisztrált álláskeresõk
számára
Képzés idõtartama: 2013.08.05. - 2014.05.05.

JÚNIuSIDõJÁRÁSA
A Kárpát medence idõjárására mindig is jellemzõ volt a szélsõséges idõjárás. Így volt ez az elmúlt hónapban is. Kellemes kora
nyári idõben volt részünk a hónap elején 20 25C-fokos hõmérsékletekkel.
Váltott az idõ 16-tól, igazi nyári kánikula köszöntött ránk 23ig. (A kánikula Közép-Európában rendszerint május vége és augusztus vége közötti idõszakban fordul elõ. Több napon át tartó
csapadékszegény forró idõszak. Szerepet játszanak a Szaharai sivatagból származó légtömegek is, ilyen volt a május 30-i "sáros" esõ.
A kánikula latin eredetû szó, az égbolt legfényesebb csillagának a
Sziriusznak a nevébõl ered. Ebben az idõszakban ez a csillag
együttállásban van a Nappal, természetesen a hozzá tartozó "Nagy
kutya" csillagképpel együtt.) Ezután érkezett egy hidegfront, igen
hûvös levegõvel árasztva el térségünket, szinte õszies hangulatot
idézve, és természetesen bõséges csapadékkal, ami igen jól jött a
növények nagy részének. Nem kedvezett viszont az idõ a fészken
ülõ énekesmadaraknak: eláztak, kevesebb volt a rovar. Érdekes,
hogy a cseresznyelégy rajzása is késett, azért jutott bõven kedvelt
gyümölcseinkbe. Az avatatlan szemek talán nem is vették észre,
hogy a gólyák az idén szinte országszerte mélyebb fészket építettek, annyira hogy szinte üresnek látszott a gólyapalota. Túl vagyunk az év legrövidebb napján, a Nap elérte a Ráktérítõt, innentõl kezdve szinte észrevétlenül rövidülnek a nappalok. Csapadékviszonyok júniusban: 4-én 9,2 mm, 5-én 9,5 mm, 6-án 2,3 mm 10én 0,9 mm, 2-én 8,2 mm, 24-én 32, 6 mm. Összesen: 62,7 mm. A
sokévi átlag: 72mm. A talajvízszint a sok csapadéknak, illetve a folyók magas vízállásának köszönhetõen elfogadható szinten van
238 cm. Vecsei.

Anyakönyvihírek
Született: Csõsz Vivien 2013.06.21., anyja neve: Katona
Nóra
Elhunyt: Mészáros Sándorné élt 86 évet, Hencz Imre élt
95 évet

Fordítottnapaziskolában
Már szép hagyománya van iskolánkban a fordított napnak. Ezen a napon a gyerekek tanítanak, a házi feladatot
pedig a tanárok kapják. Diákigazgatónak Polyák Norbert
8. osztályos tanulót választották meg társai.

Elméleti oktatás helyszíne: Tiszakécske vagy Lakitelek
Gyakorlati oktatás helyszíne: Lakitelek
Jelentkezésfeltételei:
- álláskeresõként történõ regisztráció
- befejezett általános iskolai tanulmányok
A felvételi tájékoztató, majd a tesztírás és egyéni elbeszélgetés tervezett idõpontja: 2013. július 22. 10:00 óra
További információ a képzéssel kapcsolatosan Lengyelné Gulyás
Edina ügyintézõtõl, vagy Bodor Ágnes mentortól kérhetõ a kirendeltségen. Jelentkezési szándékát jelezheti személyesen, vagy a
lengyelnege@lab.hu, illetve a bodora@lab.hu e-mail címeken.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
bacs-kiskun.munka.hu
6060 Tiszakécske, Béke u. 116.
Tel:76/540-079
Kirendeltségi mobil: 30/695-1371

AzalsóspedagógusokésBaukóFerenc-azazaZizilaborésaVeresegyháziAsszonykórus

Hirdetések

FELHÍVÁS

* Ház eladó 1 hold telekkel (erdõ, szántó) Szentkirályon, a Kossuth-majorban. Víz, villany van. Érdeklõdni: 06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 33. szám alatt. érdeklõdni: 06 30 505 2251 telefonszámon.
* Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék. Bencsik Jenõ. telefon: 06
20 9424 219.

1613. október 23-án a kolozsvári országgyûlés Bethlen Gábort választotta Erdély fejedelmévé. Az esemény 400. évfordulója alkalmából a Bethlen Gábor Alapítvány és a lakiteleki Népfõiskola Alapítvány

ANEWYORKNyelviskola
90órásangolésnémetszinteingyenes
nyelvtanfolyamokatindítTiszakécskén.
Ha Ön magyar állampolgár és
jelenleg nem áll tanulói / hallgatói jogviszonyban és
jelenleg nem vesz részt más állami vagy EU forrásból támogatott képzésen, akkor a tanfolyamon való részvételhez 95-98 %os támogatást nyújt Önnek a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése projekt.
www.tudasodajovod.hu
angol (1-2-3.szint) kezdõ: 2013.07.03-tól; szerda: 16.30-20.00;
német (1-2-3.szint) kezdõ: 2013.07.03-tól; szerda: 16.30-20.00;
A tanfolyamok megkezdése elõtti 7. napon lezárul a jelentkezés.
New York Nyelviskola szegedi képviselete Minerva Bridge Kft.

Atanfolyamhelyszíne:
6060Tiszakécske,KossuthLajosu.65.
Kapcsolattartó: Mezõ Zoltánné Lõrincz Edit
06-30/639-4500 (hétköznap 16 óra után és szombaton)
6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14. (Piarista Gimnázium épülete)
H-P: 10-18 Tel: +36-30/478-5136
@: newyork.szeged@gmail.com

Zámbori Ildikó
S z e n t k i r á l y, Dózsa György utca 9.
Bejelentkezés: 06-30-267-78-50

Megnyitottamférfi-nõi
fodrászatomat!
Kellemes környezetben várom szépülni vágyó
vendégeimet.

ERDÉLYARANYKORA
címmel történelmi vetélkedõt hirdet a Kárpát-medencében élõ középiskolás korú (14-19 éves) fiatalok számára.
Versenyünkre három fõs csapatok jelentkezését várjuk. Egy intézménybõl, baráti társaságból, egyházközségbõl több csapat is jelentkezhet. A játékosok közül írásbeli elõzetes megmérettetés alapján 24 csapat jut a Lakiteleki Népfõiskolán megrendezendõ középdöntõbe, innen
pedig 12 csapat a döntõbe.
A vetélkedõ védnökei: Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Böjte Csaba ferences szerzetes és Lezsák Sándor, az országgyûlés alelnöke. A zsûri tagjai: Bakos István mûvelõdéskutató, Bíró Zoltán irodalomtörténész, Harmatos Áronné, a lakiteleki iskola nyugalmazott igazgatója, Dr. Marjanucz László, a Szegedi Egyetem tanszékvezetõ tanára és Péterné Fehér Mária, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára fõlevéltárosa.
A versenyre nevezési díj nincs, jelentkezni a lakiso@freemail.hu és a
bezdedi@gmail.com e-mail címeken lehet.
Jelentkezni az írásbeli feladatsor beküldésével lehet, jelentkezési határidõ: 2013. szeptember 16. hétfõ. A verseny írásbeli feladatai, a kapcsolódó tudnivalók, szakirodalmi ajánló letölthetõek lesznek szeptember
elsejétõl
a
www.lakitelek.hu/nepfoiskola
és
a
www.eotvosiskola.atw.hu honlapról is.
Aközépdöntõésdöntõhelyszíneésidõpontja:LakitelekNépfõiskola,2013.október11-13.
A középdöntõbe jutott csapatok valamennyi tagja emléklapot, könyvjutalmat kap. A döntõbe jutott csapatok tagjai pedig további jutalmakat,
valamint az elsõ három helyezett csapat részvételi lehetõséget kap
Bethlen Gábor szobrának kolozsvári avatására, amely fejedelemmé választásának 400. évfordulóján, 2013. október 23-án lesz.
További felvilágosítással szívesen szolgál Olajos István iskolaigazgató
a 70/931-7808-as számon.

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyéni vállalkozók, õstermelõk, magánszemélyek, Kft-k, Bt-k,
alapítványok részére, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap
vállalkozása eredményérõl, áfájáról, a könyvelést így
pontosan tudja követni. Igény szerint a könyvelési anyagért
elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl szombatig
8 - 18 óráig. Telefonon egyeztetés alapján csak egy fõt
fogadok a teljes diszkréció érdekében. Kérem, válasszon engem,
ha családias környezetet és nem "tömeg-könyvelõirodát" keres.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc,
Iskola u. 7., 06-30/266-85-36
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Megjelenik havonta: Kiadja: SzentkirályKözségÖnkormányzata - Felelõs kiadó: SzabóGellértpolgármester - Felelõs szerkesztõ: VecseiFerenc
- Munkatársak: CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,Takácsné
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