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Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Karácsonyi ünnepségét
2013. december 21-én,
szombaton 11 órakor
tartja a mûvelõdési házban.
A rendezvényre
mindenkit
szeretettel
várunk!

Meghívó
2013. december 14-én hagyományteremtõ
céllal karácsonyivásártésközségi
disznótortrendezünk a szentkirályi
mûvelõdési házban.
Program:
6,30 órától: Disznóvágás, feldolgozás
10,00 órától: Karácsonyi jótékonysági vásár
13,00 órától: Községi karácsonyfa feldíszítése és
Bethlehem felállítása
14,00 órától: Disznótoros kóstolás
Várjuk a falu apraját és nagyját a rendezvényre!

A Szentkirályért közalapítvány Kuratóriuma,
mûSorrAl egybeKötött SorSoláSt
rendez az adományozók között december
22-énfélkettõkor a gárdonyi géza mûvelõdési házban.
A mûsorban iskolánk diákjai szórakoztatják
az érdeklõdõket.
mindenkit szeretettel vár az alapítvány kuratóriuma
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A képviselõ-testület november 6-ai ülésén történt
A képviselõ-testület november 6-án tartotta soron következõ ülését. A napirendek között
szerepelt az önkormányzat Általános Rendezési Tervérõl és a Helyi Építési Szabályokról
szóló rendelet módosítása, a védõnõi körzethatárok meghatározása, elõterjesztés a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete telephely-létesítési kérelmérõl, Helyi Esélyegyenlõségi Program kiegészítése, iskolai Intézményi Tanácsba delegálás, önkormányzati
tûzoltóságok állami finanszírozása, közös hivatali SzMSz határozati megállapítása.
Az ülésen 6 képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a képviselõ-testület módosította az önkormányzat Általános
Rendezési Tervérõl és a Helyi Építési Szabályokról szóló rendeletét, nevezetesen: élelmiszer-feldolgozó üzem létesítése érdekében a
belterületi 415/10 hrsz-ú területet (focipálya)
különleges területbõl kereskedelmi szolgáltató
területbe sorolja, egyidejûleg a határos zöldterületet falusias lakóterület rovására 0,12 ha-ral
megnöveli. A horgászcsali elõállító üzem bõvítéséhez a külterületi 0168/111 hrsz-ú telket
általános mezõgazdasági területbõl kereskedelmi szolgáltató területbe sorolja. A biológiai
aktivitásérték változatlansága érdekében 4 ha
erdõterületet jelöl az Ifjúság útja térségében. A
belvízveszélyes területet a belterület ÉK-i részén lehatárolja. A szükséges egyeztetések, a
lakossági közzététel és a fõépítészi szakmai
véleményezés megtörtént.
A Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Intézetének kérésére a képviselõ-testület a védõnõi körzethatárok felülvizsgálatát
elvégezte és a település védõnõi körzethatárát
a közigazgatási határban állapítja meg, a gyermeklétszám alapján egy körzetet határoz meg.
A harmadik napirendi pont keretében a
polgármester arról tájékoztatott, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szeretne pályázni az EMVA LEADER térségek
közötti együttmûködés támogatására. Ennek
kapcsán az Egyesület vezetõje kérelemmel
fordult az önkormányzathoz. A programokat a
Kiskunok Vidékéért Egyesület, valamint a
Homokhátság Fejlõdéséért Vidékfejlesztési
Egyesület falu- és tanyagondnokos településein kívánják megvalósítani. Terveikben szerepel Szakmai napok szervezése, jó gyakorlatok
átadása, szakmai tapasztalatcsere, bûnmegelõzés és tanyavédelem - lakossági tájékoztatók,
Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél 3
számának megjelentetése, honlap mûködtetése, fenntartása, kiadványok megjelentetése (az
egyesület mûködési területén lévõ falu és tanyagondnokságok bemutatása; az egyesület
tevékenységének bemutatása). Miután az
egyesület székhelye Kecskemét belterületén
található, így csak akkor jogosultak pályázni,
ha a telephelyük külterületen vagy más településen van. Kérte, hogy a pályázat megvalósítása érdekében engedélyezze az Önkormányzat
épületének telephelykénti bejegyezését,
egyúttal javasolta is az együttmûködést a pályázatban. Így egy civil szervezet, egy

LEADER egyesület és egy önkormányzat
együttmûködésérõl lehet szó.
Ezzel az együttmûködési projekttel a Kiskunok Vidékéért Egyesület területén lévõ 24
településbõl 22 településen mûködõ falu- és
tanyagondnoki szolgálat eredményesebb mûködéséhez járulhat hozzá. A pályázati program
a helyben fölmerült igényekhez és szükségletekhez igazodik. Lehetõséget kíván biztosítani
a közös gondolkodásra, tapasztalatcserére,
együttmûködésre, jó gyakorlatok megismerésére. Hozzájárulhat a tanyavilágban élõk biztonságosabb életkörülményeihez.
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz,
hogy az Egyesület az önkormányzat tulajdonában lévõ Szentkirály, Kossuth L. u. 18.
szám alatti ingatlanban (Faluház) telephelyet
létesítsen.
A képviselõtagok megkapták a Helyi
Esélyegyenlõségi Program korábban elfogadott, kiegészített változatát. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról
szóló törvény értelmében minden települési
önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlõségi programot fogad el, melyet kétévente át
kell tekinteni, és felül kell vizsgálni. A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereibõl, az európai uniós forrásokból, illetve
a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi
döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt
támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét követõen, ha helyi esélyegyenlõségi
programmal rendelkezik.
A képviselõ-testület egyhangúlag jóváhagyta a HEP végleges, kiegészített változatát.
Ezt követõen a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
A köznevelési törvény szerint az iskolában a szülõk, a tanulók, a nevelõtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselõjébõl
és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. A törvény legutóbbi módosítása azonban kötelezõ jelleggel írja elõ a
szülõk, a nevelõtestület és a helyi önkormányzat delegáltjaiból intézményi tanács megalakítását. Az intézményi tanács tagjait az intézményvezetõ bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására. A
tanács létrehozásáról az iskola igazgatója értesítette a képviselõ-testületet és kérte, hogy az
önkormányzat delegáljon tagot abba. A tagok
számát illetõen a törvény nem tartalmaz szabályt, emiatt nem kizárt az sem, hogy oldalanként (szülõk, nevelõtestület, önkormányzat)
két személy alkossa a tanácsot.
A képviselõ-testület a helyi iskolai Intézményi Tanácsba az önkormányzat képviseletének ellátására Kutasi Ferenc és Bimbó Ferenc
képviselõtagokat delegálta.
A Tiszakécskei Önkormányzati Tûzoltó
Parancsnokság (ÖTP) mûködéséhez önkormányzatunk a vonulási körzetbe tartozó településekhez hasonlóan pénzbeli hozzájárulást

biztosít. Ennek összege idén 1.414.291.- Ft,
melybõl eddig 800.000.- forintot utaltunk el,
hátravan még 614.291.- forint, melyrõl testületi döntést kell hozni.
Felföldi Zoltán lakiteleki polgármester
felterjesztése Dr. Pintér Sándor belügyminiszter felé azt célozza, hogy az ÖTP-krõl szóló
kormányrendelet az állami támogatáson felüli
fedezet elõteremtése tekintetében jobban vegye figyelembe a körzetbe tartozó települések
veszélyeztetettségét, ne csak a lakosságszám
és a terület legyen a vetítési alap az önkormányzatok hozzájárulásának megállapításakor. Az állami támogatásnál ugyanis a településeken lévõ veszélyes üzemek jelentik a fõ
mérõszámot, vagyis amelyik településnek a
területén lévõ veszélyes üzemek miatt több állami finanszírozást köszönhet az ÖTP székhely települése, annak kevesebb hozzájárulást
kelljen fizetnie. Emiatt nyilván a többi településre több pénz oszlana, megnövelve az õ fizetnivalójukat. Véleményem szerint azonban
inkább arra érdemes összpontosítani beadványunkat, hogy semmiképpen nem tekinthetõ
méltányosnak a nagyvárosoktól távolabbi településektõl többlet terhet elvárni, ha biztonságban akarják magukat tudni, hiszen ugyanezt a nagyvárosi körzetek településeinek nem
kell fizetniük, mivel ott állami tûzoltóság mûködik.
A képviselõ-testület egyetértett a Tûzoltó
Parancsnokság mûködéséhez még 614 ezer
forint hozzájárulás biztosításával, és a felterjesztés elküldésével.
Elõzõ ülésünkön alkottuk meg a közös önkormányzati hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló rendeletünket. A Kormányhivatal észrevételt tett ezzel kapcsolatban, ennek eleget téve szükséges a rendeletet
hatályon kívül helyezni, és azonos szövegtartalommal ugyanezt határozatba foglalva elfogadni.
A képviselõ-testület a fentieket egyhangúlag elfogadta.
A hulladékkezeléssel kapcsolatban arról
tájékoztatott, hogy az IZSÁK-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója megbeszélésre hívta azokat a polgármestereket, ahol közvetlen kapcsolatot épített
már ki korábban, illetve jelenleg is fennáll ez
a kapcsolat. A ceglédi hulladékgazdálkodási
konzorcium helyzete nem tudni, hogy mire
alakul. Szeptember 19-én tartott egy közgyûlést Cegléd város képviselõ-testülete, ahol
hoztak egy határozatot arról, hogy fölmondják
a Hírös hulladékgazdálkodási Kft-vel a közbeszerzésen elnyert szerzõdésnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részét,
a vagyonkezelõi részt megtartva. Ezt a határozatot csak október 21-én kaptuk meg, de nem
a gesztortól, hanem a Hírös Kft-tõl. A dolog
lényege, hogy közszolgáltatás az, amikor öszszegyûjtöm a szemetet és beviszem a hulladéktárolóba, a vagyonkezelõi rész pedig az,
hogy a létrejött 5 milliárdos vagyont lerakóval, komposztálóval, válogatóval, stb. mûköd-
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tetem. Január 1-tõl csak egy szerzõdése lehet
az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodásra. Ez most is szinte így volt, mert csak a
Saubermacher Kft-vel volt szerzõdésünk. Az
Izsák-Kom megbeszélésén azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a Kft. megkapta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt Szentkirályra is. A mi esetünkben a 8 milliós nettó
éves értékhatárt nem érjük el, így a közbeszerzés hatálya alá nem tartoznánk, de ami igazán
megnyugtatóvá teszi a helyzetet az, ha az önkormányzat, mint ajánlatkérõ kvázi saját cégen keresztül végzi ezt a szolgáltatást. Ez a
Bácsvíznél már megvalósult, mert tulajdonosok vagyunk részvényesként. Ugyanez állna
elõ akkor, ha az Izsák-Kom kft-ben részjegyet
vásárolnánk. A részjegy-vásárlás sürgetõ, mert
eléggé idõigényes. Kérdés, hogy akarunk-e mi
ebbe a kft-be tulajdonosként beszállni, errõl
kellene most dönteni. Decemberben lenne ismét testületi ülés, akkor döntenénk a közszol-
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gáltatási szerzõdésrõl.
A képviselõ-testület kifejezte szándékát az
Izsák-Kom Kft. felé tulajdonrész megvásárlására, és az ezzel kapcsolatos további feladatok
intézésével megbízta a polgármestert.
Felvetette a fogászati ellátás kérdését. Iskolai fogászati szûrés lenne, és a fogorvos kérte, hogy vigyük be a gyerekeket a magánrendelõjébe, mivel olyan körülmények között,
mint ami a szentkirályi fogászati rendelõben
van, nem tud dolgozni. Kérte, hogy javíttassuk
meg a fogászati széket és a lámpát. Hosszabb
távra vonatkozóan említette, hogy jövõ év június 30-ig szól a szerzõdése, ám annak módosítását kezdeményezi majd.
Kovácsné Lázár Ilona tette szóvá, hogy
többen panaszkodnak a járdákra benyúló ágak
zavaró hatásáról, illetve járdaszakaszok hiányáról. E tekintetben legrosszabb helyzetben a
Kossuth Lajos utca páratlan oldali lakói vannak, hiszen itt helyenként egyáltalán nincs jár-

da. A polgármester elmondta, hogy személyesen és levélben is kezdeményezte már a más
utcákon bevált módszerrel a járdaépítést, de
sikertelenül.
Kutasi Ferenc alpolgármester javaslatát,
miszerint a falu fõutcáján mégsem illõ ilyen
hiányosság, és jövõ tavasszal közfoglalkoztatottak bevonásával is, de épüljön meg a járda
a Községházától a Rákóczi utcáig, majd késõbb a Kéri-telepig, mindenki helyeselte.
dr. Lajos Krisztina aljegyzõ javasolta módosítani a cafetéria keretet annak érdekében,
hogy a közös hivatali dolgozók és a megbízási díjasok is kapjanak egyszeri 10 ezer forintos
Erzsébet-utalványt karácsonyra, melynek
összege 184 ezer forint. Továbbá az önkormányzat többi dolgozója is kapna az önkormányzattól ugyanígy egyszeri 10 ezer forintos
utalványt, melynek értéke 680 ezer forint lenne. A képviselõ-testület egyetértett a cafetéria
keret fentiek szerinti módosításával.

Mosolynap és Pizsama party az óvodában
A novemberi hónap is tartogatott mosolyra fakasztó programokat az óvodában.
Már évkezdés óta várták a gyermekek a Pizsama partyt, amikor az óvodába érkezéstõl kezdve pizsamában töltjük a napot. A besötétített csoportszobákban, zseblámpákkal közlekedtünk, "bunkiban" állatokat kerestünk, árnyjátékokat játszottunk. Zárásként a Katica csoportos gyerekeket meghívták a Maci csoportosok egy
nagy párnacsatára, amiben jól el is fáradt mindkét csoport minden egyes tagja az
óvó nénikkel együtt, és a párnáinkra dõlve jókat nevettünk. Hónap végén Mosolynapot tartottunk, ahol a belépõért egy mosollyal kellett fizetni és minden résztvevõ kapott egy smile jelvényt. Vendégünk volt Gyurján Rajmund és Kovács Gábor,
akik bohóc ruhába bújva bûvész elõadással kápráztatták el a közönséget. Tátott
szájjal, széles mosollyal és tágra nyílt szemekkel ámult az ovisok apraja és nagyja. A mûsort követõen, aki kedvet kapott hozzá még a bûvész eszközöket is kipróbálhatta. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Rajmundnak és Gábornak a
boldog, mosolyt fakasztó percekért! Durgóné Babett óvó néni

"…Szánkózni szeretnénk,
meg nagy-nagy hócsatákat!..."
…zengik a nagycsoportosok a mikulás-várásra tanult versükben.
Igen, mi is sokan még rajtuk kívül
illetve velük együtt szeretnénk jókat
szánkózni, szabadon játszani, ha lehetne. Ha lenne már hó!
És ha lenne HOL! Mert az az igazi,
ha lejtõn siklik az a szánkó!
A Duna partján nõttem fel, nagymamám kertjétõl a folyót egy magas "töltés" /védõgát/ választotta el. A felnõttek
számára a gát a védelmet, a biztonságot, a falu megóvását jelentette.
Nekünk gyerekeknek azonban valóságos paradicsom volt télen, ha leesett a
hó: számos -vagy számtalan? - szánkópálya.
Most itt Szentkirályon is lenne rá lehetõségünk, hogy kialakítsunk egy védett játékteret gyermekeink és a játszani szeretõ felnõttek számára - a Szenny-

víz-tisztító telep mögötti területen. Van
ott egy nagy domb, egyelõre távolról
sem vonzó, tudom… Ám, ha összefognánk, gépi segítséggel ki lehetne egyengetni, némi kétkezi munkával a szemetet kiszedni belõle, földdel befedni, és
már csak a verset kellene megtanulnunk
hozzá: " Télapó, Télapó! Ha zsákod
legalján van a hó, szívesen várunk még
néhány napot…"
Közel lenne a faluhoz, védett helyen, nincs forgalom. Gyalog, szánkóval is megközelíthetõ.
Aztán tavasszal egy kis összefogással, kertészkedéssel még tovább csinosíthatnánk, parkosítással varázsolhatnánk remek játéktérré!
Rajtunk áll, mennyire tesszük élhetõvé, tetszetõssé a saját környezetünket! Nosza!
ÁdámnéMarótiErika

Összefogás
a margitszigeti ásványvízüzem
újraindításáért
EgyüttmûködikaFõvárosiVízmûvekés
aSzentkirályiásványvízKft.
A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. és a Szentkirályi Ásványvíz Kft. Budapest Fõváros Önkormányzatának támogatásával összefog
az egyik legrégebbi palackozású magyar
kincs, a Margitszigeti ásványvíz újraindítása érdekében.
2013 a vízügyi együttmûködések nemzetközi éve, melynek méltó zárása a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. és a Szentkirályi Ásványvíz Kft. közös munkája a margitszigeti ásványvízüzem újraindításáért. Az
egyik legrégebbi palackozású magyar
kincs, a Margitszigeti ásványvíz magyar
piacra való visszavezetésének érdekében
létrejött összefogás során a Szentkirályi a
kiváló minõséget a palackozó technológiájával és know-how-jával biztosítja, a
gyártáshoz szükséges megfelelõ minõségû vízért pedig a Fõvárosi Vízmûvek felel
majd.
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"Le a kalappal elõttetek!"

Azátadásnálnégyenképviseltükaklubbot
November elején egy nagykõrösi
klubtársunk nagyon súlyos közlekedési
baleset vétlen áldozata lett. Azóta is, és
sajnos még nagyon sokáig orvosi kezelésre fog szorulni maradandó egészségkárosodása mellett.
"Kimondhatatlanul hálás vagyok a
segítségetekért, és a motoros klub minden egyes tagjának hálásan nagyon szépen köszönöm! S kívánom, hogy a Jóisten legyen veletek és vigyázzon rátok!
Velünk is itt van, sikeresen átvészelt
megint Dénes még egy 8 órás mûtétet!!
Köszönöm szépen! Anita"
Ezzel az SMS-sel köszönte meg

klubtársunk családja azt a segítséget,
amit a Szentkirályi Motoros Club tudott
nyújtani. Köszönet minden klubtagnak,
aki tudott segíteni! Büszke vagyok arra,
hogy amikor megtudtuk a rossz hírt egy
emberként ajánlottátok fel a segítségeteket, és egy nagyobb összeggel tudtuk támogatni barátunk felépülését és a család
kiadásait. A mai világban ritka és példaértékû ez az összefogás. (Volt olyan, aki
életében nem találkozott Dénessel, mégis azonnal segített!) Büszkék lehettek
magatokra! "Le a kalappal elõttetek!" Jó
érzés egy ilyen közösség tagjának lenni!
DurgóTamásSZMCelnök

Fûtési szezonban fokozottan
figyeljünk a levegõtisztaságra
Tilos a légszennyezés, valamint a
levegõ lakosságot zavaró bûzzel való
terhelése, továbbá a levegõ olyan
mértékû terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegõvédelmi követelményt megsértõ természetes és jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet részére, a jogsértõ tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejûleg - ha jogszabály
másként nem rendelkezik - levegõtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
A mûanyag zacskókat, dobozokat
és egyéb szerves anyagot, termékeket
széles körben használják otthon fûtésre, melegítésre, gyakran a nyílt téren is
égetnek ilyen anyagokat. Ezáltal olyan

vegyületek kerülnek a levegõbe, amelyek rendkívül ártalmasak az élõvilágra: rákot, légzõszervi elváltozásokat,
szemirritációt, bõrgyulladást, idegrendszeri zavarokat és számos egyéb betegséget okozhatnak már viszonylag kis
mennyiségben is. Az ilyen jellegû levegõszenynyezést jogszabály tiltja, a tilalom megszegõit bírsággal is sújthatják.
Mindannyiunk egészsége érdekében fontos, hogy ne legyünk elnézõek a
mûanyagot égetõkkel, bûzzel szennyezõkkel szemben: próbáljuk meg lebeszélni õket errõl, és ha ez nem sikerül,
kérjünk azonnali intézkedést a helyi
önkormányzat jegyzõjétõl, a környezetvédelmi felügyelõségtõl, a tûzoltóságtól vagy a rendõrségtõl.
dr.LajosKrisztina
aljegyzõ
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Látni és látszani
Nem elég ha én látok, engem is kell,
hogy lásson a közlekedés többi résztvevõje. Legalábbis mindent meg kell tennem azért, hogy idõben észlelhessenek,
ha kerékpárral közlekedem!
A "Látni és látszani!" szlogen jegyében a rendõrség - a Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság támogatásával - a kerékpárosok védelmében 2013.
november 7-én, a késõ délutáni órákban
Szentkirályon is balesetmegelõzési, figyelemfelhívó kampányt szervezett. Tanyagondnokként én is csatlakoztam a
szolgálatot teljesítõ, nyárlõrinci körzeti
megbízotthoz.
Az akció elsõdleges feladata a kerékpárosok láthatóságának ellenõrzése volt.
Azokat, akiknél problémát talált a rendõr,
figyelmeztette a veszélyekre, és elmondta nekik, hogy mivel tehetnek többet biztonságukért, illetve kérte, hogy tartsák be
a vonatkozó szabályokat. Az akció során
megállított biciklisek a rendõrtõl láthatóságot biztosító eszközöket és tájékoztató
füzetet kaptak.
A faluban ellenõrzött 11 kerékpáros
közül csupán egy személynek volt megfelelõ a láthatósága, a többieknél többkevesebb hiányosság volt fellelhetõ. Néhány olyan biciklis is akadt, aki semmilyen világító és fényvisszaverõ eszközt
nem használt.
Vonjuk le a tanulságot! A kerékpárosok, mint a közlekedés legvédtelenebb
résztvevõi, nagyobb kockázatnak vannak
kitéve az õszi-téli idõszakban, amikor a
látási viszonyok gyakran korlátozottak.
A gépjármûvek tompított fényszórói
35-45 méter távolságban világítják meg
az útfelület egy részét. A szürke-fekete
környezetbe olvadó ruházatú, világítás
nélküli kerékpárosok baleseti kockázata
nagyon nagy, féktávolságon belül elgázolhatják õket.
A közlekedõk sokat tehetnek saját
biztonságuk érdekében. Amennyiben
fényvisszaverõ anyagokkal felszerelt ruházatban, illetve kivilágított jármûvel
közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat a sokszorosára növelhetik.
Kötelezõ kellékek kerékpározáshoz:
• Fehér vagy borostyánsárga színû elsõ
lámpa
• Vörös színû hátsó lámpa
• Vörös színû hátsó prizma
• Két, egymástól független fék
• Csengõ
• Borostyánsárga színû küllõprizma legalább az elsõ keréken
• Fényvisszaverõ mellény - este, vagy
rossz látási viszonyok között
KovácsnéLázárIlona
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GARABONCIÁS DIÁK
A hazai miért nem jó?
Zám Tibor pedagógiai kísérlete
A hazai miért nem jó?
Zám Tibor pedagógiai kísérlete
Bizony, novemberben adta hírül néhány
sajtótermék, hogy találkozójukat tartották
Magyarországon annak a nyolc általános
iskolának a képviselõi, amelyekben a
komplex instrukciós program szerint tanítanak. A módszert - szögezi le a hírek - az
egyesült államokbeli Stanford Egyetemen
fejlesztették ki, valami harminc éve. Lényege szerint olyan tanítási módszer, mely
"lehetõvé teszi a tanárok számára a magas
szintû csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli
különbség és kifejezõkészség tág határok
között mozog. A program a következõk miatt alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelésére: Az osztályon belüli státuszbeli
problémák már az iskola kezdõ szakaszában felismerhetõkké és kezelhetõkké válnak. A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételû osztályokban a speciális
instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül
lehetõség nyílik a tanulóknak az együttmûködési normákra történõ felkészítésére.
Sokféle, eltérõ képességet megmozgató
tananyag alkalmazásával a felszín alatt
megbúvó képességek kibontakoztatása."
(bõvebben: www.komplexinstrukcio.hu)
Csakhogy a hír olvastán ismét bebizonyosodik a régi, bibliai bölcsesség:
"…nincs semmi új a nap alatt." (Prédikátor
könyve 1,9). És azért, mert amerikai, nem
kell kalapgyûrögetõ alázattal állnunk elõtte. A módszer ugyanis nem új és valójában
már jóval korábban is ismert és alkalmazott
volt hazánkban. S ki és hol alkalmazta?
Nem máshoz köthetõ ez, mint az élete utolsó éveiben községünkben élõ és alkotó
Zám Tiborhoz (1929-1984). Zám Tibor író,
és szociográfus volt, de pályafutása elején
hét évnyi pedagógiai gyakorlatot is szerezhetett, hiszen tanári diplomával indult a
Debreceni Tudományegyetemrõl, 1952ben. Idõtállóbb olvasóinknak nem kell
részletezni, ez a legvadabb Rákosi-rendszer
ideje volt; a fiatalok meg már úgysem hiszik el. Nem is akárhol szerezte a nevelõi
tapasztalatot: három tanévet DebrecenKónyapusztán osztatlan iskolában töltött, s
a többit is hajdúsági, bihari falusi iskolákban. Közben, a hatvanas években megírta a
Hortobágyi jegyzetek címû riportsorozatot,
a híres Hortobágyi Állami Gazdaságról,
amelynek "jutalmaként" lassan elfogyott
körülötte a levegõ Hajdú-Biharban. Így aztán 1970-ben "kocsirúdját" ide, Bács-Kiskunba irányította. Itt szociográfusként kez-

dett dolgozni, s tartozott a FORRÁS címû
lap szerkesztõségébe is, majd aztán szépirodalmi mûvek is következtek. 1973-ban
látott napvilágot a Bács-Kiskunból jövök
címû szociográfiai tanulmánykötet, többségében a termelõszövetkezeti élet árnyoldalait - lászlófalvit is - bemutató írásokkal.
E kötet elsõ írása az Egy kísérlet tanulságai, amely az 1967-68-as biharkeresztesi
pedagógiai élményeinek sûrítménye. Ott és
akkor alkalmazta a módszert, amelyet differenciált csoportfoglalkozásnak neveztek
volt. Az idézetek tehát ebbõl a negyven évvel ezelõtti, de meglepõ módon ma is friss
Zám Tibor-írásból valók. "A módszer kiindulópontja, hogy a tanulók képessége különbözõ. Célja pedig azt biztosítani, hogy
az osztály minden egyes tanulója a neki
megfelelõ szinten tanuljon." A módszerben
a hetedikben, majd a nyolcadikban az azonos képességû tanulókat osztotta csoportokba, s a feladatokat a csoportok szintjéhez mérte a magyar irodalom órákon Zám
Tibor.
"A csoportfoglalkozásokat zömmel hagyományos, ún. ismeretközlõ óra vagy órák
elõzték meg, ami nem azt jelentette, hogy a
csoportmunka gépies visszakérdezésre,
számonkérésre szolgált. Például A néhai
bárány-ból [Mikszáth-novella] tartott ismeretközlõ óra csak az érzelmi, gondolati értékeit láttatta a novellának, a fel-felvillanó
humort, a dialógusok életszerûségét meg a
cselekményt összetartó szerkezeti vázat.
Több nem is fért volna bele az órába. Viszont a csoportfoglalkozáson a következõ
feladatok voltak: az elégségeseknek jellemezniük kellett Sós Pált, a közepesek öszszegyûjtötték a novellából a babonás hiedelmeket és a mesés elemeket. A jó rendû
csoportok arra a kérdésre feleltek, hogy Mit
jelentett Mikszáth korában szegény embernek lenni? A jelesek Elbeszélni nem íróktól
tanultam, hanem a magyar néptõl mottóval
Mikszáth stílusáról írtak értekezést."
"A fentiek érzékeltetik talán a követelmények differenciáltságát: amit a jelesek
kaptak, abba az elégségesek belebuktak
volna, az elégségesek feladatát amazok oldották volna meg könnyedén, így meg minden csoport a saját színvonalán dolgozott és meg kellett dolgoznia az osztályzatáért.
A feladatok megfogalmazásából az is kitûnik talán, hogy teljesítményképes tudást
kellett bizonyítani mindegyik csoportnak,
még a leggyengébbeknek is."
Ez eddig rendben, mondhatnák olvasóink, de mégis hogyan lehetett motiválni e
kis csoportokat, hogy mindenki dolgozzon.
"A hagyományos órákat hagyományosan
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kísérõ jelenségeket - rendetlenség, tunyaság, lapítás, a figyelem elkalandozása stb. a csoportfoglalkozásokról számûzi az a tudat, hogy az elõcsengetés után minden csoporttól elkérek egy füzetet, s ami abba addig bekerül, attól függ a csoport tagjainak
osztályzata. Tudniillik a feladatot írásban
kellett megfogalmazni. A közösen jóváhagyott szöveget mindenki leírta, de azt senki
sem tudta, kinek a füzetét viszem el. Miután elegendõ idõt hagytam a munkára, a tartalmon túl, a helyesírásban, a külalakban is
igényességet követeltem."
"A csoportfoglalkozásokon nem kellett
fegyelmezni. Ezeknek az óráknak a légkörében a hagyományos tanár-diák viszony
minden erõszakoltság nélkül, természetes
emberi kapcsolttá tisztult, de a foglalkozások legnagyobb erõssége mégis az volt,
hogy táplálta az összetartozás, az egymásért való felelõsség érzését." "A félelem oldódik, a felelõsség szilárdul: a munkára
szövetkezett emberek régi törvényét újra
felfedeztem magamnak."
A tanulmány igazi visszajelzéseket is
magába foglal. Zám Tibor a tanév utolsó
óráin név nélküli, csak néhány kérdéssel
hangolt fogalmazást kért a diákoktól (A-BC osztály, közel 120 diák), mely a létszám
miatt valóban értékelhetõ válaszmennyiséget hozott. Nincs terünk az ezeket értékelõ
oldalak bemutatására, de tény, hogy õszinte
értékelések, visszajelzések kerültek a lapokra. Tanulságos azért is (újra) elolvasni
az Egy kísérlet tanulságai-t, mert soraiból
kiderülnek a negyven-ötven évvel ezelõtti
iskolaügyi problémák is, melyek olvastán
újfent megerõsödhet bennünk a nincs új a
nap alatt-életérzés: hogy van az, hogy a
huszadik-(huszonegyedik) századi, az általános választójogra épülõ rendszerek (legyen az kommunizmus, avagy kapitalizmus) alig tudnak valami társadalmi problémát megoldani, így a közoktatás is válságról válságra evickél, sokan pedig már e sorokat sem tudják értõ olvasással elolvasni?
Bizony, Zám Tibornak ma is mennyi
megírnivalója akadna… Nehéz eldönteni,
hogy a következõ gondolatot negyven éve
vetette-e papírra vagy akár egy fél éve?
"Falusi és tanyai iskolák eresze alól nem
látni messzire. Azt azonban innen is látom,
hogy a világ új jelenségeit értelmezni, azokat a pedagógiába és a pedagogizálásba illeszteni, egyre reménytelenebb vállalkozás.
Azt is látom, hogy a pedagógia veszít, egyre csak veszít hatékonyságából. Uralma az
anyaga fölött gyengül, nevelõ és nevelt
egyre kevésbé érti egymás nyelvét. Hogyan
lehet új módon ülni a padban, és hogyan
kell új módon állni a padok elõtt? Ezek a
legnagyobb kérdései a pedagógiának, de
nincs a világon olyan iskola, ahol nem kellene a tanulás, a tanítás igazabb értelmét
keresni."
Békesség veletek! A kõ marad.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
Ajándékok
Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe,
de amelyekkel meggazdagíthatjuk a környezetünket és
magunkat is:
mondjunk egy jó szót;
vigasztaljuk a betegeket;
barátságosan nyújtsunk kezet;
óvatosan csukjuk be az ajtót;
az érdeklõdõknek készségesen válaszoljunk;
legyen idõnk a segítséget kérõkre;
apróságoknak is örüljünk;
mindenért legyünk hálásak;
adjunk jó tanácsokat;
egy levél megírásával szerezzünk örömet;
apró túlzásokon ne rágódjunk;
panaszt ne emlegessünk újra;
ne tegyük szóvá, ha a másik hibázott;
fogadjuk el, ha háttérbe szorulunk;
levert hangulatot ne vegyünk komolyan;
ne sértõdjünk meg egy félresikerült szón;
együttérzéssel forduljunk a megalázottakhoz;
egy-egy tréfás szóval szóljunk a gyermekekhez;
ismerjük el a tévedéseinket;
örüljünk a holnapi napnak;
ne vegyük fel újra a tegnap terheit;
bizonyos dolgokra jó aludnunk egyet;
mindenkire szánjuk rá a kellõ idõt és gondot;
ne éreztessük másokkal, ha "rossz napunk" van;
és mindenkihez szeretettel forduljunk.
Tudva azt, amit Isten Igéje mond:
"Minden dolgotok szeretetben menjen végbe."
(1 Korintus 16,14)

Hírek a Plébánia életébõl:
• Szálást keres a Szentcsalád: December 15-étõl, 23-ig
minden este 17 órakor (szombaton 16 órakor) Szentcsalád áhítatot tartunk.
• Ádventi lelkigyakorlat: December 12., 13. és 14-én
lesznek a lelkigyakorlatos napok, este 18 órakor, melynek szónoka Huszák Zsolt társszékesegyházi káplán.
• Karácsony esti mûsor: Hagyományos karácsony elõesti mûsorunk december 24-én, 16 órakor kezdõdik. A
betlehemi láng behozatala után ünnepélyes evangélium-éneklés következik, majd karácsonyi mûsor dalban
és zenében.

Angelus Silesius:
Karácsonyi párversek
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már sose legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsõnek? Pásztorok.
Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?
Nézd a Szûz Gyermekét! S a szûk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
(Fordította:CsanádBéla)

Kalendárium:
2013.december15.-2014.január15.
• December 24. Éjféli Szentmise
• December 25.: Urunk Születése, KARÁCSONY
• December 26.: Karácsony 2. napja, Szent
István elsõ vértanú
• December 27.: Szt. János apostol és evangélista
• December 28.: Aprószentek, vértanúk
• December 29. Szent Család ünnepe
• December 31. este 16 óra: Hálaadás
• Január 1.: Új Év, Szûz Mária, Isten Anyja
• Január 6.: Vízkereszt, Urunk megjelenése
• Január 12.: Urunk megkeresztelkedése
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REF ORM ÁT USÉLET
„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Máté
1,23
Szeretetteljes és áldott adventi és karácsonyi ünnepeket kívánok a szentkirályi református gyülekezet
nevében! Szeretettel hívjuk ünnepi alkalmainkra!
Szeretettel és örömmel vesszük, ha támogatja gyülekezetünk életét, szolgálatát, létét, fejlődését. Nagyon köszönjük eddigi adományaikat, és az egyházfenntartói járulékok befizetését! Adventi időszakban borítékos adakozást
hirdetünk a Gyülekezeti Ház felújítására, szigetelésére. Jobb adni, mint kapni!
Nagyon remélem, hogy találkozunk!
ÜrögdiFerenc:
Mindenádvent

fotó:KirjákJózsef

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!
Minden advent szeretet:
Betlehembe vezetett.
Köszönd meg hát a csodát:
a világ karácsonyát!

Ünnepi alkalmaink
December 1.Advent 1. vasárnapja
– Úrvacsorás Istentisztelet, 10 óra
December 4. Filmklub, szerda 18
óra
December 7. - Ifjúsági óra
December 8. – Advent 2. vasárnapja Istentisztelet 10 óra
December 11. – Közös Bibliaóra
Ágasegyházán, 18 óra
December 14. – Ifjúsági óra, 15 óra

December 15. – Advent 3. vasárnapja Istentisztelet 10 óra
December 18. – Bibliaóra, szerda
18 óra
December 19. – Házi Istentisztelet
14 óra
December 22. – Advent 4. vasárnapja Istentisztelet 10 óra
December 22. – Gyülekezeti
karácsony, 17 óra

December 25.-26. Karácsony
ünnepnapjai, 10 óra, úrvacsorás
ünnepi Istentiszteletek
December
29.
vasárnap
Istentisztelet 10 óra
December 31. – Óévi Istentisztelet,
kedd 14 óra
2014. január 1. – Újévi
Istentisztelet, szerda 10 óra
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Tündérország mesemondói
Évek óta hagyomány, ha november,
akkor iskolai Mesemondó verseny. Eddigre már az elsõsök is beleszoknak az
iskolai mindennapokba, a nagyobbak
már rutinosan kezelik az elõttük álló feladatokat, megismerték az új tanárokat,
tantárgyakat. Mindenki túl van már az
elsõ témazáró dolgozatok örömén vagy
épp csalódásán, de még nem kezdõdtek
el az ünnepekre való készülõdés boldog
pillanatai.
Idén már szeptemberben voltak
olyan gyerekek, akik egyedül, vagy épp
szüleikkel betértek a könyvtárba és

olyan könyveket kértek, amiben találhatnak mesélésre alkalmas mesét. Vagy
épp böngészték az Internetet éjszakákon
át. Mert az ugye nem mindegy mivel is
áll ki a vállalkozó kedvû nebuló a nagyközönség elé. Ne legyen túl hosszú, de
túl rövid se; legyen benne párbeszéd, de
ne legyen túl sok szereplõs, vagy épp
szövevényes cselekményû. Na és persze
humoros is legyen, mert arra a többiek is
jobban odafigyelnek, és jót lehet közben
kacagni. Lehetõleg még ismeretlen is legyen. Minden évben talán ez a legnehezebb dolog, mert csak a jól megválasz-

tott mese lopódzik be könnyen a kicsi
fejekbe.
Idén 20 tanulónak sikerült az osztályválogatók után kiállni a kis rögtönzött színpadunkra társaik, szüleik, és a
Tündér megfigyelõk elé. Mert idén nem
zsûri döntött a helyezések sorrendjérõl,
hanem Tündér megfigyelõk, akik mindenkinek kiosztottak egy-egy megtisztelõ címet. Így talált gazdára többek között Tündérország Leghitelesebben Mesélõ Tündére vagy épp a Legcsillogóbb
Szemû Tündére cím is.
A Tündér megfigyelõk - Bencz
Istvánné, Nagy Noelné, Takács Renáta,
Ádámné Csordás Judit és Kokovai Nikolett- végül a legrangosabb címeket az
alábbi tanulóknak ítélték oda:
1-2. osztály: Bimbó Ferenc, KókaiSzabó Gréta, Hunyadi Miklós.
3-4. osztály: Bimbó István, Bimbó
Imre, Szabó Adrienn, Varga Nelli
Persze most is minden kis tündér kapott egy jutalomkönyvet, és egy emléklapot, amit remélhetõleg sokáig megõriznek majd, és egyszer talán a saját
gyereküknek is ezekbõl a könyvekbõl
fognak mesélni, mint ahogy több kisiskolás anyukája, és apukája tesz ma is így
esténként. Mert a könyvek, az olvasás
szeretete iránti igény már gyerekkorban
elkezdõdik. Köszönjük minden szülõ,
pedagógus és segítõ felnõtt közremûködését! Reméljük jövõre is szebbnélszebb meséket hallhatunk majd!
SzutornéMariann

A NYÁR LEGSZEBB PILLANATA
A fenti címmel hirdetett fotópályázatot a Tiszakécskei Arany János Mûvelõdési Központ az õsszel. A rengeteg beérkezett
pályázatot háromtagú zsûri értékelte. Az elsõ helyezett fotót községünk lakója Vörös Boglárka készítette. Az ünnepélyes díjátadásra november 28-án került sor. A képen vörös Boglárka, és a nyertes fotó.
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Köszönjük az érdeklõdést és a támogatást!
Az idén is megrendezésre került az iskolai
jótékonysági est, melyen felléptek a szentkirályi iskola
tanulói és tanárai.
Változatos és színvonalas produkciók követték

egymást, a lelkes közönség nagy tapssal és adományozással hálálta meg. Az est folyamán 128.000.- Ft gyûlt
össze az iskola támogatására Szentkirályért
Közalapítvány számlájára.
Az iskola tanulói és tanárai köszönik a támogatást!

Nyelvtanulás játékosan
Az idegen nyelvoktatás lényege,
hogy a gyerekek a megszerzett
tudást a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Projekthét keretén belül
játékos formában ismerkedtek meg
a 4. osztályosok angol és német
órákon az enni- és innivalókkal
kapcsolatos szavakkal és kifejezésekkel. Záró foglalkozáson
Englishbuffet és Schulkiosk nyitás
volt, ahol a gyerekek játékpénzzel
vásárolhattak a sok-sok finomságból a tanult idegen nyelven, beszédfordulatok alkalmazásával.
Köszönjük a szülõknek a soksok enni- és innivalót, amivel
segítették életszerûvé tenni a vásárlást!
ÁdámnéPéliAndrea

Amegrakottasztal
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NITRÁT-ÉRZÉKENY TERÜLETEK BÕVÍTÉSE
Szeptember elsején hatályba léptek a
nitrát rendeletek módosításai, melynek következtében a Duna-Tisza közén is jelentõs területek kerültek átsorolásra nitrát-érzékeny kategóriába, ez érinti Szentkirályt
is.
A nagy kockázat miatt javaslom az új
érintettek számára a betartandó kötelezettségek megismerését és a türelmi idõ leteltét - 2014.09.01. - követõen annak betartását.
A betartandó fontosabb elõírások áttekintése:
• A szerves trágyával, illetve szerves eredetû kijuttatott nitrogén hatóanyag
mennyisége nem haladhatja meg a 170
kg/ha értéket
• Tilos kijuttatni trágyát október 31-tõl
február 15-ig, ezen kívüli idõszakban
csak a rendelet szabályainak betartása
mellett lehetséges.
• A téli legeltetés csak akkor megengedett, ha a legeltetett állatok által elhullajtott ürülékbõl származó nitrogén hatóanyag mennyiség nem haladja meg
éves szinten a 120 kg/ha-t.
• A felszíni vizek rendelet szerinti parti
sávjában tilos mûtrágyát illetve szerves
trágyát kijuttatni.
• A mezõgazdasági területekre kijuttatandó tápanyagok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj

tápanyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termõhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyagigényét. A kijuttatandó tápanyagok
mennyiségének kiszámításánál az alkalmazott értékek nem haladhatják meg a
rendelet mellékleteiben megadott értékeket.
• A kijuttatandó mûtrágya hatóanyag
mennyiséget, talajvizsgálatokra alapozottan kell meghatározni. A szükséges
talajvizsgálatokhoz a külön jogszabályban foglaltak szerint kell talajmintát
venni és akkreditált laborban bevizsgáltatni (2014.09.01. elõtt!!) amennyiben
nem áll rendelkezésre 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény.
• Az állattartó telepeken képzõdött trágyát a rendeletben foglaltak szerint kialakított trágyatárolóban kell gyûjteni a
fenti idõpontokat követõen. Mûtrágya,
illetve egyéb termésnövelõ anyag a külön jogszabályban foglaltak szerint tárolható.
• Ideiglenes trágyakazalban, így termõföldön is a trágya maximum 2 hónapig
tárolható a rendelet elõírásainak betartása mellett!
A nyilvántartás és az adatszolgáltatási
kötelezettség szabályai:
• A mezõgazdasági tevékenységet folytatónak a gazdálkodási évre vonatkozóan

(szeptember 1. és az azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást
kell vezetnie a 61/2009 FVM r. (AKG
jogcím r.) szerinti Gazdálkodási Napló
tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra,
tábla mûvelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek
megfelelõ adattartalommal vezetett
egyéb nyilvántartás is megfelel.
• Az adatszolgáltatást a gazdálkodási évet
követõ december 31-ig a mezõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell beadni, vagy
elektronikus formában is teljesíthetõ a
www.nebih.hu weboldalon elérhetõ
program segítségével. 2014-ben már
várhatóan csak elektronikus úton lesz
beadható! Az adatszolgáltatást és az
alapját képezõ nyilvántartásokat öt évig
meg kell õrizni.
Az ismertetett szabályok a figyelemfelhívást szolgálják, az érintettek számára
javaslom az alapos tájékozódást a jogszabályok (27/2006. (II. 7.) Korm. r. és az
59/2008. (IV. 29.) FVM r.) vagy Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara honlapján található anyagok alapján vagy személyesen a
kamarai tanácsadóknál.
MákSándorné
kamaraitanácsadó

A B&D ComMedia az AGRO.bio Hungary Kft.-nek nyújt pr-tanácsadást
Azügynökségkommunikációvalsegítiafenntarthatómezõgazdaságszakértõjét
A 2001-ben alakult AGRO.bio Hungary
Kft. 2013 novemberétõl a B&D ComMedia
Kommunikációs Irodát választotta pr-ügynökségének. Az AGRO.bio Hungary Kft.
komplex mikrobiológiai megoldásokat nyújt
a mezõgazdaság és a környezetvédelem területén, amelyek természetes módon biztosítják a talajok tápanyag szolgáltató képességét
és javítják a termékenységét. A fenntartható
mezõgazdaságért tett munkássága elismeréseként több díjjal is jutalmazták már a céget,
legutóbb a MagyarBrands díjat vehették át a
tulajdonosok. A cég BactoFil termékcsaládja
idén elnyerte a II. FMCG Greennovációs
Nagydíjat a Greennovatív Termék kategóriában, valamint az ez évi Magyar Termék
Nagydíjjal is büszkélkedhet.
A B&D ComMedia életében igen nagy
szerepet kapnak azok a cégek, akik hazánkban tevékenykednek, magyar embereknek
adnak munkát, magyar terméket állítanak elõ
és mindehhez magyar know-how-t használnak. Az ügynökség munkatársai szívesen kötelezik el magukat ilyen cégek mellé és tesznek meg mindent azért, hogy a kommunikáció útján is támogatást nyújtsanak az ered-

ményes mûködéshez. Ezt tükrözi a meglévõ
ügyfeleik listája is, hiszen a Szentkirályi Ásványvíz Kft., a Sága Foods Zrt., a HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztõ Kft. és a KÜRT
Zrt. kommunikációját is õk kezelik.
Az AGRO.bio Hungary Kft. korábban
nem dolgozott pr-ügynökséggel, az utóbbi
években elsõsorban médiafoglalások keretében kommunikált. Az AGRO.bio Kft. a sajtó
figyelmének és a publicitás növelésének érdekében bízta meg a jelentõs referenciákkal,
kiváló szakmai tapasztalatokkal és sajtókapcsolatokkal rendelkezõ B&D ComMediát.
Az ügynökség segítségével szeretnének
nemcsak az agrárszakmai körökben, hanem a
fogyasztók körében is ismertebbé válni, hiszen az élelmiszerek minõsége nem a feldolgozó és gyártó üzemekben, hanem már a termesztésnél eldõl.
###
A magyar tulajdonú B&D ComMedia
1999 óta végez kommunikációs feladatokat
megbízói számára. Referenciái között megtalálhatóak magyar tulajdonú és multinacionális cégek, amelyek többsége az FMCG
szektor meghatározó szereplõi, de az ügy-

nökség más (pl. informatikai, pénzügyi) területeken is végzett már sikeres kommunikációs tevékenységet. A B&D ComMedia legfontosabb referenciái: a piacvezetõ hazai ásványvízmárka, a Szentkirályi Ásványvíz
Kft., az adatmentésrõl, információmenedzsmentrõl és információbiztonsági szakértelmérõl ismertté vált KÜRT Zrt., Magyarország egyik legjelentõsebb húsipari cége, a
Sága-Foods Zrt., valamint a deutériumcsökkentés során a rákkutatásban és gyógyszerfejlesztésben jelentõs sikereket elért
HYD Kft. Az elmúlt idõszakban az ügynökség szervezte hazánk legnagyobb és legkorszerûbb biogáz üzemének, valamint Budapest elsõ magánkórházának kommunikációját; ezek mellett részt vállalt
számos nemzetközi és magyar vállalkozás népszerûsítésében.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Sütemény lisztérzékenyeknek
Sacher-kocka
Hozzávalók:  A tésztához: 12 dkg vaj, 7 tojás, 12 dkg kristálycukor,
0,33dlzsírostejszín,2,5dkgkeserûkakaópor,6-6dkgkukoricalisztés
rizsliszt,1mokkáskanálõröltfahéj,1kiskanálsütõpor.Aformakikenéséhez:2dkgvaj.Atetejére:20-25dkgbarackíz.Abevonáshoz:15-20dkgétcsokoládé.
A puha (szobahõmérsékletû) vajat a tojások sárgájával és a cukorral elektromos habverõvel jó krémesre, sûrûre keverjük, ez maximális fokozaton 4 perc. A tejszínt beledolgozzuk.
A tojások fehérjét kemény habbá verjük. A kakaóport és a kétféle lisztet a fahéjjal meg
a sütõporral összekeverjük. A tojáshab felét a cukros-vajas tojássárgájára tesszük, a kakaós-lisztes keverék felét rászitáljuk. Széles mozdulatokkal összeforgatjuk. A hab, illetve a kakaós liszt másik felét ugyanígy keverjük hozzá.
Egy 20x30 centis magas peremû tepsit vagy tûzálló tálat kivajazunk, a masszát egyenletesen belesimítjuk. Elõmelegített sütõben, közepes lánggal (180 C, légkeveréses sütõben 165 C) 30-35 percen át sütjük. Elkészültét a közepébe szúrt tûvel ellenõrizhetjük, ha nem tapad rá ragacsos massza, akkor jó.
A formába hagyjuk kihûlni, a pereme mentén körbevágjuk, majd a tésztát vágódeszkára borítjuk, hogy a szép sima alja kerüljön felülre.
A barackízt habverõvel simára keverjük, a tészta tetejére kenjük, és 3-4 órára hûtõszekrénybe állítjuk. Végül a felolvasztott étcsokoládéval egyenletesen megkenjük, egy éles
késsel bejelöljük (bekarcoljuk a késõbbi szeletek helyét, 3x5 szelettel számoljunk),
azután dermedni hagyjuk. Forró vízbe mártott késsel, a vágások mentén fölszeleteljük.
Jó étvágyat kíván
KenyeresnéZsuzsika

Anyakönyvi hírek
Elhunytak: Kis Jánosné Széles Ilona élt 80 évet, Sz. Kovács István élt
90 évet, Molnár Ferenc élt 59 évet, Szabó Károly élt 84 évet, Deák
Józsefné Balla Margit élt 80 évet
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NOVEMBER
IDÕJÁRÁSA
Igazán elégedettek lehettünk a hónapban az idõjárással. A hõmérséklet is
igen kedvezõen alakult. Az Erzsébetek
sem rázták meg "pendelyüket". A Katalinok ígérték a kopogást, elmaradt. November hónapban a hõmérséklet a sokévi
átlag felett alakult. Igen magasról, 15 C
fokról indult, és fokozatosan csökkent.
Alig voltak kisebb ingadozások. Igazán
novemberi hõmérséklet csak 27 és 28-án
volt. Ekkor sem ment -5C fok alá 2 méteres magasságban. November az év legködösebb hónapja szokott lenni. Az idén
néhány esetben inkább csak erõsen párás
idõrõl beszélhettünk. (Egyébként, a hivatalos hõmérsékleti adatok mindig 2 méteres magasságra értendõk. A talajszinten
ez az érték több fokkal is eltérhet.) Érdekes, hogy ibolya virágot szinte egész hónapban lehetett találni. Csapadékviszonyok: 2-án 0,8 mm, 3-án 4,2 mm, 4-én
12,2 mm, 5-én 18,4 mm, 9-én 0,7 mm,
10-én 0,5 mm, 11-én 2,4 mm, 20-án 2,2
mm, 21-én 0,7 mm, 23-án 5,2 mm, 24-én
6,5mm, 25-én 0,3 mm. Összesen: 54,1
mm. A sokévi átlag: 46 mm. Ez nagyon
szép eredmény, azonban, a számokat
nézve, sajnos sok a "ködölõ" esõ, ami a
talajról rövid idõ alatt elpárolog. Vecsei
Ferenc.

Téli madáretetés
ÁlmomaCSALÁD- - Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ VIGASSÁG
Szentkirályon az idei évet is elbúcsúztatjuk
egy közös sétával a falu utcáin!!!

2013. december 31-én
14.30 órától
Gyülekezés: a karácsonyfánál

Tervezett útvonal:
Sallai u., Alkotmány u., Petõfi u., Rákóczi u., Kossuth u., Zrínyi u.,
Béke u., Dózsa Gy. u., Szent István tér, Sallai u.

Tartson velünk Ön is!!!
További információ:
Kutasiné Kullai Ilona Tel.:70/953-7181

Az idõ hidegre fordultával kertünk
segítõi a madarak is élelem-kiegészítésre szorulnak. Még a gerlék és a verebek
is hasznot hajtanak. A verebek rovarokkal etetik fiókáikat. Télen magvakat
esznek, elsõsorban gyom magvakat. A
gerlék is magvakon élnek. Etetésre
azonban a cinegefélék szorulnak. Persze a számukra kitett táplálékra nagyon
sokféle madár rájár. A cinegék az olajos
magvakat kedvelik. Napraforgó, dióbél,
tökmag, kendermag jöhet számításba.
Persze ezeket a magvakat szinte minden madár megeszi. Az egyéb magevõk, mint a pintyek, tengelicek, királykák, zöldikék, megeszik a kölest, fénymagot, kukorica és búzadarát. Célzottan a cinkéknek függeszthetünk ki faágakra nem sózott szalonnát, hájat, ami
lehet akár baromfiháj is. Az élelmet tehetjük madáretetõbe, a talajra,
hómentes helyre, de akár ablakpárkányra is. Fontos, hogy az egyszer megkezdett etetést ne hagyjuk abba. V.F.

Hirdetések
* Családi ház eladó Szentkirályon. Nappali, konyha, 4 hálószoba, két fürdõszoba és nagy kert tartozik hozzá.
Telefon: 70/3389637
* Eladó Szentkirályon a Petõfi Sándor utcában 3 szobás,
felújított, fürdõszobás, központi fûtéses családi ház. Irányár:
8,5 millió Ft. Érdeklõdni hétköznap 16-19 óra között a 06 70
337 6260 telefonszámon.
* Bérbe adó tanya. Polyák József bérlõ családot keres a
Szentkirály, Alsó 195. szám alatti tanyájába. Érdeklõdni a
Községházán lehet.

KÖZLEMÉNY
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból "A
fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatásra" 2009-ben sikerrel pályáztam. Így lehetõségem
nyílt arra, hogy kertészeti és méhészeti vállalkozást indítsak
a 2010-es évben. Osztényi Éva Gizella

SIGMA öntözõdobok átalakítását,
javítását vállalom.
Vállalok továbbá egyéb fémesztergálást is.
Csíkos Csaba Lakitelek, Szikra 291.
Telefon: 0670/931-7952

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

Megnyitottam
férfi - nõi fodrászatomat!
Kellemes környezetben várom szépülni vágyó
vendégeimet.

KÖNYVELÉST ÉS
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.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36
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