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TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK Nosztalgia aratás Szentkirályon

Nem mindennapi munkában volt része Bimbó József népes 
családjának, és persze az érdeklődőknek. Megismerked
hettek a hajdani embert próbáló munkával, a mindennapi 
kenyerünk egyik munkafolyamatával, az aratással. Min
denkinek lehetősége volt kipróbálni a búza lekaszálását, 
a marokszedést, a kötélcsavarást, a kévék bekötését, a 
keresztrakást. A munkának, és múlt idézésnek csak az este 
vetett véget. A képen kivonulás a búzatáblába.
További fotók az 5 oldalon. Kép és szöveg: Vecsei 

Folytatás a 4 oldalon

Csak egy gólyafiókánk van,
„de az a miénk“

Rossz évnek nézünk elébe, tartotta a népi megfigyelés, 
ha a gólyák fiókáikat kilökik a fészekből. Már pedig gólyá
ink az idén ezt a megoldást választották, annak ellenére, 
hogy a májusi hírmondóban még kedvező kilátásokról 
adtam hírt. Egyetlen fiókát nevelnek, a többi a fészek alatt 
vált az enyészeté. Sajnos a "kis gólyák" már a fészekben 
elpusztultak, hiszen az időjárás viszontagságait a gólya
szülők nem tudták kivédeni. Bizony az időjárásban az a 
biztos, ami elmúlt. Kép és szöveg: Vecsei F. 

KENUVERSENY TISZAUGON
július 17-én

Egész napos programmal várja az
érdeklõdõket a vízi bázis Tiszaugon 8 órától.

Kenuverseny különbözõ kategóriákban 10 órától
(települések közötti verseny is).

Fõzõ verseny, látványos harcmûvészeti bemutató,
közlekedés biztonsági verseny,

kézmûves bemutatók, tánc és látvány show.

Este 20 órától disco.
Mindenkit szeretettel vár Tiszaug önkormányzata.
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A képviselőtestület június 23án tartotta 
soron következő ülését. A napirendek között sze
repelt a Kecskeméti Többcélú Társulás 2009. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló, illetve a 
társulási megállapodás módosítása, tájékoztató a 
Napközi Otthonos Óvoda, az Általános Iskola, a 
Polgárőr Szervezet működéséről, és az önkormány
zat gazdálkodásáról, valamint a fogászati ellátás
ról, illetve a gyermekvédelem feladatellátásáról. 
Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a polgármester tájé
koztatta a jelenlévőket a Többcélú Kistérségi 
Társulás 2009. évi tevékenységéről. Részletesen 
beszámolt a szociális alapellátási, közoktatási fel
adatok ellátásáról, a különféle szervezetekkel való 
együttműködésről, a kistérség társadalmi, gazda
sági és környezeti fejlesztése érdekében a fejlesz
tési elképzelések összehangolásának érdekében 
végzett tevékenységéről, a kistérségben kialakult 
társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válság
helyzetek kezelése érdekében tett intézkedésekről, 
közfoglalkoztatásról, a hazai és nemzetközi együtt
működésekben való részvételről, és az infrastruk
turális helyzetről. Összegezve elmondható, hogy 
a feladatellátások zökkenőmentesen folytak 2009
ben is. A jövőben is azon munkálkodnak, hogy az 
egész kistérség fejlődését szem előtt tartva minél 
magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassanak 
a települések lakossága számára, és a gazdasági 
versenyképesség növelése érdekében minél több 
forrást hívhassanak le. A képviselőtestület a tájé
koztatást 1 ellenvéleménnyel elfogadta.

Ezt követően a Kecskemét és Térsége Több
célú Társulás társulási megállapodásának módo
sítására került sor. A megállapodás módosítása 
amiatt indokolt, mivel 2010től a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok 
kötelezően ellátandó feladatai közül. A Társulás 
jövőbeni gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos pályá
zati és projekt előkészítő tevékenysége indokolta a 
Kistérségi Irodán belül a Gazdaságfejlesztési Cso
port megalakítását. A csoport működési költségeit 
(személyi jellegű és dologi kiadások) pályázati 
forrásból biztosítják. A Kistérségi Iroda SZMSZ
ének módosításáról 2009. december 16án döntött 
a Társulási Tanács, így szükségszerű, hogy azzal 
összhangban a társulási megállapodás idevonatko
zó része is kiegészítésre kerüljön. A képviselőtestü
let egyhangúlag egyetértett a társulási megállapodás 
fentiek szerinti módosításával.

A harmadik napirendi pont keretében Görbe 
Ervinné óvodavezető tájékoztatta a jelenlévőket az 
óvoda működéséről. Elmondta, hogy az idei neve
lési év a kompetencia alapú oktatás szemléletének 
bevezetésére épült. A négy őselemen  levegő, tűz, 
víz, föld  keresztül mutatta be ez évi tevékenysé
güket. Ebben az évben 60 kisgyermek kezdte meg 
az óvodát, ez a szám év végére 64 lett. A kompeten
cia alapú oktatás egy csoportban került bevezetés
re. Szeptemberben rengeteg mentor tett látogatást, 
hogy segítse beindítani a programcsomagot. Nem 
volt könnyű, de az óvodai kollektíva buzgón vetet
te magát a munkába. A szüretet és családi napot a 
szülők aktív együttműködésével szervezték. A szü
lők bevonása része a kompetencia alapú program
csomagnak, melyre mi méltán büszkék lehetünk. 
A gyermekeknél családlátogatásokon voltunk, 

megkezdődött a beszoktatás időszaka. Esélyegyen
lőségi fórumon vettünk részt, hiszen ebben az 
évben még kiemeltebben figyeltünk a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekre, és családjukra. 
Ebben az időszakban egy dajka közmunkást is tud
tunk foglalkoztatni. A belső ellenőr javaslata alap
ján élelmezési programot vásároltunk, mely kön
nyebben átlátható, rendszerezettebb, és megfelel a 
mai kor elvárásainak. A gyermekeknek bábszínház 
látogatást szerveztünk Kecskemétre, táncház volt 
az óvodában, Mikulás, karácsony. Ebben az idő
szakban valósítottuk meg a háromhetes Adventi 
programot is. Ennek keretében krampuszfészek 
látogatáson voltunk, munkadélutánt szerveztünk, 
és látogatást tettünk a helyi egyházaknál. Megren
dezésre került óvodás bálunk, ismét nagy sikerrel, 
valamint kötelező eszközpályázaton nyert összeg
ből mindhárom csoportszoba bútorzata lecserélés
re került 852 ezer forint értékben. Megtörtént a 
gyermekek iskolaalkalmasságának mérése is. 20 
gyermekből egy gyermek Kecskemétre fog járni, 
egy gyermek pedig szülői kérésre további egy évig 
óvodánkban marad. Vezetői ellenőrzések, látogatá
sok voltak a kompetenciás csoportban mentorral 
együtt is, aki elismerését fejezte ki az óvónők 
által végzett munka iránt. Megrendezésre került 
az óvodai farsang. A konyhai HACCP rendszer 
felülvizsgálata is megtörtént. Az óvodai beíratás 
során 22 kisgyermeket írattak be a szülők a követ
kező nevelési évre óvodánkba. Ebből 4 olyan 
kisgyermek került felvételre, akik szeptemberben 
még csak 2,5 évesek lesznek, de a törvényi módo
sítások 2010. szeptember 1től lehetőséget adnak 
erre. Kompetenciás témahetünk a Föld napjára 
épült. Ennek köszönhetően kirándulást szervez
tünk a Budakeszi parkerdőbe a szülőkkel együtt. 
Az óvoda és iskola programjainak összehangolása 
sikeresnek mondható, melyet a jövőben még job
ban szeretnénk elmélyíteni. Anyák napi ünnepség, 
évzárók, gyermeknap gazdagították ezt az idősza
kot.  A kompetencia alapú oktatás igazi nyertesei 
a gyermekeink. Érzékelhető a különbség azoknál 
a csoportoknál, akik még nem lehettek részesei. A 
gyerekek nagyon sokat ügyesedtek, választékos a 
beszédük és ismereteik sokkal szélesebb körűek. 
Az óvodai nevelőtestület tagjai is kibontakozhat
tak, megmutathatták képességeiket. Novembertől 
kezdődően folyamatosan továbbképzésekre jár
tunk, ismereteink minden téren gazdagodtak. Mun
kánk eredményességében kiemelt szerepet töltött 
be logopédusunk és gyógypedagógusunk munkája 
is, akikre a jövőben is szeretnénk igényt tartani. 
Fontos az óvodai SZMK segítsége is, akik több 
százezer forinttal támogatták az óvodát, levéve a 
terhek egy részét a fenntartó válláról. Kiegészíté
sül elmondta, hogy sokszor problémát jelent a két 
hat órában foglalkoztatott óvónő, akik napi 22 
órában a gyermekjóléti, illetve a családsegítő szol
gálatot végzik. Ez nekik nagyon sok plusz munkát 
jelent. Erre szeretne valami megoldást találni.

A polgármester válaszában elmondta, hogy a 
legteljesebb elégedettség az, ami részéről az óvo
da működése, a nevelés színvonala tekintetében 
megnyilvánulhat. A gyermekjóléti és a családse
gítő szolgálat indulásakor is kényszermegoldás 
volt a két óvónő részmunkaidős foglalkoztatása, 
akik a napi 2 órában erre a feladatra a Kistérség 

alkalmazottai. Minden elismerést megérdemelnek 
áldozatos munkájukért, és belátható kérésük arra, 
hogy óvónőként akarnak teljes értékű munkát 
végezni. Az idei költségvetés ismeretében azonban 
nem lát lehetőséget arra, hogy az Óvoda 8 órában 
foglalkoztassa őket, hiszen a gyermekek és csalá
dok segítésére szükség van, amire legalább ilyen 
színvonalú ellátást biztosító szakembereket kell 
alkalmazni.

Durgóné Benkő Babett, mint a gyermekjóléti 
szolgálat munkatársa elmondta, hogy igyekszik a 
munkáját mindkét helyen maximálisan teljesíteni, 
de a problémás esetek száma egyre nő. Segíteni 
lehetne ezeket a családokat abban, hogy a prob
lémákat megelőzzük, de ehhez sokkal több időre 
lenne szükség.

Ezután a polgármester megköszönte az óvoda 
kollektívájának a munkáját, és a képviselőtestület 
egyhangúlag jóváhagyta a tájékoztatót.

A következőkben Katzné Almási Zsuzsanna 
iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlévőket az Álta
lános Iskola működéséről. Elmondta, hogy az isko
laév kezdetére két tantermet festettek ki, ezekben 
a termekben a parkettafelújítás is megtörtént. A 
következő tanévben új padok és székek várják az 
1. osztályosokat is. Eszközöket a TÁMOP pályá
zat útján, illetve az IPR és informatikai pályázat 
által vásároltak elsősorban (szemléltető eszkö
zök, lexikonok, szótárak, digitális térképek). Több 
lépésben került új bútor az igazgatói irodába. Alsó 
tagozaton 86 tanuló végezte tanulmányait, közü
lük 14en értek el kitűnő eredményt. Két tanuló 
nem teljesítette a minimum szintet, és egy elsős 
előkészítő jelleggel végezte az 1. osztályt. A felső 
tagozaton 75 tanuló közül 12en értek el kitűnő 
eredményt, hárman buktak egyegy tantárgyból. 
A 8. osztályosok 35 %a gimnáziumban, 40 %a 
szakközépiskolában, 25 %a szakiskolában foly
tatja tanulmányait. A kompetenciafelmérésekből 
kitűnik, hogy tanulóink az alapokat elsajátítják, de 
problémájuk van a logikus gondolkodással, a kom
binálással, saját vélemény kialakításával, a spon
tán megnyilvánulással. Reméljük, hogy a kompe
tencia alapú oktatás új módszerei segítenek ezek 
erősítésében. Néhány tanulónk szépen szerepelt a 
tanulmányi versenyeken. A gyerekeknek lehetősé
gük volt felzárkóztató foglalkozáson való részvé
telre, de nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel, és 
sajnos a szülők sem mindig együttműködők. Mate
matikából tehetséggondozás is működik, ami már 
érezteti hatását. Zeneiskolánk az idén is sikeres 
hangversenyekkel zárta az évet. Négy hangszeren 
46 tanuló tanult az idén. Beszámolójának további 
részében részletesen ismertette a tanévi progra
mokat, rendezvényeket. A pályázatokat értékelve 
elmondta, hogy az ERSTE Projekt keretében Szlo
vákiában jártak tanulóink. Az Oktatási Minisztéri
um teljesítménymotivációs pályázatán 1,4 millió 
forintot nyert az iskola, melyet jutalmazásra költöt
tek. Útravaló ösztöndíjban jelenleg csak egy tanu
ló részesül. Elkészítették a jövő tanévre vonatkozó
an az IPRpályázatot. Nagyobb öszszeget sikerült 
nyerni az eszköz és informatikai pályázaton. 
Comenius pályázaton két pedagógus nyert Oxfor
di tanulmányutat. A Comenius tanárasszisztensi 
pályázaton is nyertek, és nagyon várjuk  várják azt 
a külföldi jelentkezőt,  aki szívesen

A képviselő-testület június 23-án tartotta soron következő ülését
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jönne Szentkirályra. Az ifjúságvédelemről szólva 
elmondta, hogy az ifjúságvédelem helyzete elgondol
kodtató nemcsak intézményi, hanem faluközösségi 
szinten is. A problémákat egyre inkább nehezíti az 
erősödő, de megalapozatlan szülői öntudat. Mind
ezek ellenére sikeresnek mondható ez a terület, 
hiszen minden gyerek eljutott a kirándulásokra, 
színházba, sportversenyekre. A tanév munkájának 
legnehezebb részét adta a TÁMOP program meg
valósítása. Reméli, jó hatása lesz majd munkájukra 
a továbbképzéseken szerzett tudásnak. Érdekes és 
általános jelenség, hogy míg a pedagógus a tovább
képzésen hallja, a tanítás során alkalmazza, hogy 
mindenkit a saját képességeihez mérten kell értékel
ni, addig néhány szülő nagyon is külső mércéhez, 
másik gyerekhez, saját elvárásaihoz képest értékel. 
Kapcsolatuk a szülőkkel mégis jó, gondjaikkal, örö
meikkel is megkeresik az iskolát. Soksok segítséget 
kaptak tőlük idén is, és érdeklődtek az iskola munká
ja iránt. Köszöni a képviselőtestület és a Szentkirá
lyért Közalapítvány segítségét, hogy mindig érezhet
ték a falu vezetőinek, és általuk a lakosságának is, 
hogy fontos az iskola ügye Szentkirályon.

A hozzászóló képviselők elismerésüket fejez
ték ki a gazdag tanévi programok és az eredmé
nyek iránt, külön kiemelve a faluban "hallható 
csöndet" az iskola működésével kapcsolatban, ami 
szép reményekre jogosít mindannyiunkat.

Ezután a polgármester megköszönte az általá
nos iskola kollektívájának munkáját, és a képvise
lőtestület a beszámolót egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt követően a Polgárőr Szervezet munkájáról 
szóló beszámoló következett. Kovács István elnök 
elmondta, hogy ez év februárjában történt a veze
tőcsere, azóta vezeti a polgárőrséget. A Polgárőr 
Szervezet 2002ben alakult 22 fővel. Jelenleg 65 
polgárőr végzi a munkáját Szentkirályon, azonban 
egyre nehezebb a napi egy gépkocsikiállás költ
ségeinek fedezése, mely 120150 kmt jelent. Az 
önkormányzat 2008ban 972 ezer forint támogatást 
biztosított részükre, melynek felhasználása egyen
ruha és üzemanyag vásárlásra történt. 2009ben 
324 e forint támogatást kaptak, mely szinte csak 
az üzemanyagköltséget fedezte. Jelenleg nyári 
egyenruhája minden polgárőrnek van, most terveik 
között szerepel téli kabátok vásárlása. Egyszerre 
két polgárőr teljesít szolgálatot, de a tanyavilágot 
egy éjszaka bejárni lehetetlen. A polgárőrök ese
tenként nappal is teljesítenek szolgálatot, hiszen 
részt vesznek a falu valamennyi rendezvényén. A 
polgármester megköszönte a Polgárőrség munkáját 
és a képviselőtestület egyhangúlag jóváhagyta a 
tájékoztatást.

Ezután a polgármester a május havi pénzfor
galmi jelentés adatai alapján tájékoztatta a jelenlé
vőket az önkormányzat jelenlegi és várható anyagi 
helyzetéről. Elmondta, hogy a záró pénzkészletünk 
május 31én 6 295 ezer Ft, OTP értékpapírban elhe
lyezve 20 000 ezer Ft. Az iskolai TÁMOP pályá
zatra jelentős összeget kell megelőlegeznünk. A 

Szentkirályért Közalapítvány kölcsönadott önkor
mányzatunknak 5 000 ezer Ftot, amely még nincs 
visszafizetve. A közcélúak foglalkoztatására előle
get igényeltünk 1 973 ezer Ftot, amelyet december 
10ig kell elszámolni. Az iskolai nyílászárók támo
gatása megérkezett, ebből még nem költöttünk el 4 
470 ezer Ftot. A csatornaberuházás kapcsán még 
ki kell fizetnünk 9.204 ezer Ftot, a leigényelhető 
támogatás 4 948 ezer Ft. Lakossági befizetés előír
va összesen 30 402 ezer Ft, eddig befizetve 26 192 
e Ft. Ez 86 %os teljesülés, de a részletfizetésre 
tekintettel az időarányosan esedékes fizetési telje
sülés 95 %.

A könyvtárbővítésre még 1 500 ezer Ft támo
gatás várható. Tervezett adóbevételeink teljesülése 
rossz.

A költségvetésben év elején elfogadott jelen
tős forráshiány azonban az intézmények és a dön
téshozók további okszerű takarékosságával kezel
hető csak. A speciális kiadásokra fordítható keret 
időarányosan lett felhasználva. Fejlesztésekre 106 
867 ezer forintot fordítottunk eddig, de további 
kifizetések várhatók, mint például az óvodai nyílás
zárók cseréje, ami 1 100 e Ft. Részletes kimutatás 
a félévi zárás adataiból készül, akkor látjuk majd 
az előirányzatok módosításának szükségességét is. 
Addig azonban a fokozott takarékosság jegyében 
kérjük a munkák végzését, a vásárlások lehetséges 
visszafogását. A képviselőtestület a tájékoztatót 
egyhangúlag tudomásul vette.

A BácsKiskun Megyei Falufejlesztési és 
Műemléki Alapítvány kérelemmel fordult a kép
viselőtestülethez, hogy tevékenységéhez anyagi 
támogatást nyújtson. A testület 10.000. Ft összegű 
támogatás odaítéléséről döntött.

A Szent Király Szövetség idei közgyűlése 
Székelyszentkirályon lesz augusztus 678án. Tele
pülésünkről a tánccsoport utazna 18 fővel, plusz a 
községi delegáció 57 fő lehet.

A fogászati alapellátás a szentkirályi betegek
nek jelenleg a PanDent Bt. kecskeméti rendelő
jében biztosított. A működési engedély ideiglenes 
jellegű, ez év június 30ig érvényes. Nem kétséges, 
hogy az igazi az volna, ha a fogorvos helyben ren
delne, ám ennek finanszírozási feltételei nincsenek 
meg. Így a polgármester javasolta az engedély 
további egy évre történő meghosszabbítását. A 
javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Ezután a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámoló következett. 
A jegyző részletesen tájékoztatta a jelenlévőket az 
önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természet
beni ellátásokról. Elmondta, hogy önkormányza
tunk a gyermekjóléti alapellátásokat Tiszakécske 
Önkormányzatával kötött szerződés alapján, társu
lás útján biztosítja, melyet két óvónő végez napi 
két órában. A gyermekek napközbeni ellátása biz
tosított az óvodai, és az iskolai napközis foglalko
zások keretében. 2009ben gyermek családi jogállá
sának rendezésére nem került sor. Négy gyermek 

esetében került sor védelembe vétel felülvizsgálat
ára. Az elmúlt évben a gyermekvédelem területén 
a Szociális és Gyámhivatal Kecskeméti Kiren
deltsége tartott vizsgálatot. Áttekintésük során 
megállapításra került, hogy a jogszabályok rendel
kezéseinek megtartásával a gyermekek érdekeit 
szolgáló döntések születtek. Az önkormányzatnak 
működése során továbbra is figyelembe kell vennie 
 az ezt érintő döntéshozatalai során  a településen 
élő gyermekek mindenek felett álló érdekeit. Figye
lemmel kell kísérni a gyermekek életkörülményeit, 
és az abban bekövetkező kedvezőtlen változás ese
tén gyors reagálásra van szükség. A Családsegítő 
Központtal, valamint az észlelő és jelzőrendszer 
tagjaival a jó munkakapcsolat fenntartása a továb
biakban is elengedhetetlen feltétele a hatékony 
gyermekvédelmi munkának. Nagy előrelépés tele
pülésünkön, hogy működik a Művelődési Házban a 
Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület, mely a 
fiatalok találkozásának központi helyévé vált, ahol 
különféle programokat szerveznek a szabadidejük 
hasznos eltöltésére. A település könyvtára teleház 
funkciókat is ellát, mely sokszínű programjaival 
még vonzóbb lett a gyermekek, fiatalok számára. 
Az önkormányzat e téren is igyekszik a pályázati 
lehetőségeket kihasználva a feladatellátás színvo
nalát emelni. A képviselőtestület a tájékoztatót 
egyhangúlag elfogadta.

Az ülés végén Zana Antal képviselőtag fel
hívta a figyelmet a csapadékvízelvezető árkok 
karbantartásának fontosságára, és hiányolta, hogy a 
Vízgazdálkodási Társulat már évek óta nem tisztítja 
a Peitsikcsatornát. Szólt a közmunkások foglalkoz
tatásával kapcsolatos hiányosságokról és felvetette 
a Birkacsárda ügyét, nevezetesen mit lehetne tenni 
annak érdekében, hogy a jelenlegi leromlott állapo
tában ne rontsa a falu képét. Felvetette még, hogy 
a belterületi cross motorozás megszüntetése érdeké
ben miért nem lehet határozottan fellépni. 

A polgármester válaszában elmondta, tény 
és való, hogy a sok csapadék bennünket is próbá
ra tett, és fontos, hogy az utakról a vízelvezetés 
biztosítva legyen. A gréder folyamatosan az utak 
helyrehozatalán dolgozik. A közmunkások foglal
koztatásával kapcsolatban nem látja annyira "gyá
szosnak" a helyzetet, inkább a dolgok értékelhető 
részét helyezné előtérbe, mivel jelentős előrelépés 
látható a község parkosításában, virágosításában, 
ami nekik köszönhető. A Peitsikcsatorna a Víz
ügyi Igazgatósághoz tartozik, hogy mikor fogják a 
kotrási munkákat elvégezni azt nem tudni. A cross 
motorozással kapcsolatosan elmondottakkal egyet
ért. Nem kellene ebbe belenyugodni, jó volna, ha 
lenne rendőr a faluban, de mivel nincs, talán a Pol
gárőrség tudna ennek megoldásában segíteni.

A Birkacsárdával kapcsolatban a jegyző 
elmondta, hogy már több alkalommal is felszólí
totta a tulajdonost, de érzékelhető változás nem tör
tént. A Kecskeméti Építéshatóság kötelezheti arra, 
hogy valamilyen szinten az épületet állítsa helyre.

Pályázati felhívás
Szentkirály Község Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képezõ Szentki
rály, Sallai u. 10. szám alatti Fecskeház tetõtéri 5. számú bérlakás lakás céljára történõ bérbeadására legfeljebb 5 
év idõtartamra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 2010. július 23án, pénteken 13 óráig lehet benyújtani, ahol 
részletes pályázati felhívás és további tájékoztatás kapható.
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Trianonra emlékeztünk 
(Folytatás az 1. oldalról) A zuhogó eső 
ellenére népes csoport gyűlt össze június 
4én hősi emlékművünk körül, a történel
mi Magyarország meggyalázásának 90 
éves évfordulója alkalmából. A megemlé
kezésen részt vettek önkormányzatunk és 
intézményei, egyházközségünk vezetői, és 
képviseltették magukat községünk társadal
mi szervezetei is. Nemzeti Himnuszunk 
éneklése után az emlékezés koszorúinak 
elhelyezésére került sor. Az ünnep szóno
ka Magyar Tamás történész volt. Ezután 
verseket, énekeket hallhattunk. A székely, 
a palóc himnusz és a Boldogasszony 
Anyánk közös éneklésével zártuk a sza
badtéri megemlékezést. A művelődési ház 
kistermében folytatódott kora estig a törté
nelmi esemény ma is érezhető hatásának 
elemzése.                                          V.F

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélyből

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértől zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sűrű fellegek?

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erőre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tűz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Előttünk száll az ős Turulmadár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a Gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elő velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyűk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végső harcban: egyedül leszünk!
És a honszerző hősök hantja vár,
Ha odavész az ősmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Kárpáti Piroskát ezért a verséért 1920ban 
Romániában felakasztották. 

Új logisztikai központot hozott létre a Szentkirályi
A létesítmény az alapító Balogh Sándorról kapta nevét

2010. július 1., Szentkirály  Ünnepé
lyes keretek között adta át ma a Szentkirályi 
Ásványvíz Kft. telephelyén létesített Balogh 
Sándor Logisztikai Központot a két fővéd
nök, Dr. Becsey Zsolt, külgazdaságért felelős 
államtitkár és dr. Bábel Balázs, kalocsai érsek, 
valamint Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel
nöke. A 4 000 m2es, 6 hektáron elhelyezkedő 
épület fél milliárd forintos beruházás ered
ményeként fél év alatt valósult meg. A bérelt 
raktárak kiváltásának céljából épített központ
tól hatékonyabb, gyorsabb és gazdaságosabb 
kiszállítást, a palackok sérülési kockázatának 
minimalizálását, valamint jelentős költségcsök
kenést várnak. Az irodákat is magába foglaló 
raktárház kapacitását tekintve 5 millió liter 
ásványvíz tárolására alkalmas.

A cég már most újabb bővítésen gon
dolkozik: a raktározási információtechnológia 
fejlesztése mellett 5 éven belül a duplájára 
növelnék a logisztikai központ területét.

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. vadona
túj logisztikai központját, amelyet a tulajdo
nosügyvezető Balogh Levente édesapjáról, 
Balogh Sándorról neveztek el, ma ünnepélyes 
keretek között avatta fel Dr. Becsey Zsolt, 
külgazdaságért felelős államtitkár és dr. Bábel 
Balázs, kalocsai érsek mint fővédnökök, vala
mint Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö

ke. A 4 000 m2es, 6 hektáron elhelyezkedő 
központ avatóján részt vett Szabó Gellért, 
Szentkirály polgármestere is.

Az előző években megnövekedett ásvány
vízkereslet miatt a Szentkirályi 2007ben épí
tett 3 000 m2es üzem és raktárháza már nem 
volt elegendő a palackok tárolásához, így távo
labbi, bérelt raktárakat kellett igénybe vennie 
a társaságnak. A Balogh Sándor Logisztikai 
Központ kivitelezése 2009 év végén kezdő
dött, amelynek legfőbb célja az volt, hogy az 
eddig bérelt, nagy működési költségekkel járó 
raktárakat kiváltsák, és saját bázisa legyen a 
cégnek.

A több mint 500 millió forintos beruházást 
75%ban bankhitelből és támogatott hitelből 
finanszírozta a vállalat, 25%ban pedig saját 
erőből fedezték. A központtól legfőképpen 
gyors, gazdaságos és hatékony kiszállítást, 
jobb szervezhetőséget, a palackok sérülési koc
kázatának csökkentését, jelentős költségmegta
karítást, továbbá még színvonalasabb elszámo
lási rendet várnak. A raktárházban jelenleg 6 
000 raklap készáru, azaz 5 millió liter ásvány
víz tárolása lehetséges egyidejűleg.

A logisztikai központunk megvalósulása 
azért is boldoggá tesz, mert ez az egyre bővülő 
fogyasztói körnek és igényeknek köszönhető. 
Emellett persze mindig hangsúlyozom, hogy 

a környezetünk védelme rendkívül fontos, így 
ha elvettünk tőle valamit, azt adjuk is vissza 
a természetnek. Bár bővítési terveink között 
szerepel az is, hogy az épület területét 5 éven 
belül a kétszeresére növeljük, azt mondom: egy 
lépést tegyünk a beruházásért, de két lépést a 
környezetvédelemért. Ezt édesapám is így gon
dolná, ezért is méltó a központ az ő nevének 
viselésére."  mondta Balogh Levente.

Az ünnepségen a tulajdonosügyvezető 
ismertette az új központ létrejöttének okait, 
a vállalat eredményeit és terveit, valamint a 
legújabb fejlesztéseket  többek között a Szent
királyi termékcsalád hamarosan kereskedelmi 
forgalomba kerülő legújabb tagját, a jégteát 
is, amelyet a jelenlévők már megkóstolhattak 
(a cég az új termékről bővebb információt ad 
hamarosan).

Az esemény egyik fővédnökeként Dr. 
Becsey Zsolt beszédében elmondta: "Az állam
nak vitathatatlanul vezető szerepet kell vállal
nia abban, hogy a magyar kis és középvállal
kozások itthon és külföldön egyaránt boldo
guljanak, hiszen ők a gazdaság igazi motorjai, 
miután a hazai munkahelyek 70%át biztosít
ják a versenyszférában." Majd Lezsák Sándor 
a magyar vállalkozói családokról beszélt és 
a cégalapító Balogh Sándorról osztott meg 
néhány gondolatot a résztvevőkkel.



2010. július                               SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                                5. oldal

GARABONCIÁS DIÁK
Pásztorcsillagászat

Bizony, szép foglalatosság nyári estéken a 
csillagos eget pásztázni tekintetünkkel, válogatva 
a fényesebb csillagok között, avagy hullócsillagot 
keresni. A csillagos ég láttán eltölt bennünket a fen
ségesség látványa; érezzük a Teremtettség minden 
részletre kiterjedő csodáját. Kiváló erdélyi írónk, 
Karácsony Benő mondatja egyik regényhősével, 
Pjotruskával, hogy biz' arról kellene törvényt hoz
ni, hogy mindenki naponta fél óráig nézze a csilla
gos eget, bizton más világ lenne akkor. 

A csillagos ég tanulmányozására a szemün
kön kívül ma már nagy távolságra látó távcsövek, 
csillagszínképelemző készülékek, radarok állnak 
készenlétben. Már ha, látjuk egyáltalán a csillagos 
eget, hiszen tudvalévő, hogy egy nagyobb város
ban élő mai ember az éjszakai világítás miatt nem 
látja a csillagos eget. Még vidéken lehet részünk 
ebben a látványban. 

A Régiségben a rideg pásztoroknak, azaz a 
legelőn a jószágokkal tartósan, legalább tavasztól 
őszig kint tartózkodó pásztoroknak a csillagos ég 
tanulmányozására a szemükön túl olyan eszközük 
volt, ami nekünk már nemigen: idő és fantázia. 
Idő, hiszen nem rohantak sehová, legfeljebb a vihar 
által szétzavart ménes, gulya után; no és fantázia, 
másként: teremtő képzelet. A csillagok megfigyelé
sére pedig szükség volt, mert éjjel a csillagok állása 
volt a pásztorok órája és égi térképe. Persze, csak 
derült időben. Borult égbolt idején a jószágok álla
pota volt az éjjeli tájékoztató. 

Többen is írtak volt a régi pásztorok csillagá
szati ismereteiről, mint NagyCzirok László volt 

kiskunhalasi néprajztudós, akinek kiskunsági ada
tait jó néhány éve már ismertettük e lap hasábjain. 
Most kanyarodjunk vissza egy régi garabonciás
hoz, Herman Ottóhoz (18351914), aki országos 
körben gyűjtette a pásztorikus ismereteket. Idézzük 
föl ezeket, mert ha mi nem tesszük, bizony, nem 
teszi meg helyettünk senki; sem az unió, sem a 
kínaiak, sem új földesurak vagy úri lócsiszárok 
sem. Ezek a mi szavaink, kincseink. 

Érdekesek a Nap járására, pályának szaka
szaira vonatkozó elnevezések. Az ághegyen ül 
a Nap kifejezés delet jelentett, csak úgy, mint a 
fahegytájban kifejezés, avagy a fészeken ül, ami 
azt jelentette, fentről egyenesen rásüt a fán lévő 
madárfészekre. A Nap meghajlik az alkonyt jelezte, 
míg a meghajnallik, felhasadt, vagy meghasadt a 
hajnal ellenkezőét tette. Nyárközépi időben hasz
nálták a hortobágyiak az íccaka szót az éjjel 912 
óra közötti időre, amit az ífél körül meghatározás 
követett; azt a sötét hajnal, amikor még nem pir
kadt; azt követte a reggeli hajnal, máshol szőkül 
az ég alja, ami a 2 óra körüli időt tette, a pitymallat 
a hajnali három óra körüli időt. Magát a Napot a 
Szeged környéki pásztorok tréfásan nevezték tarho
nyaszárító csillagnak is. A Délvidéken volt ismert 
a kisdél kifejezés, ami 11 órát jelentett a falusi 
világban.  A Hortobágyon megkülönböztették még 
a nyári napkeletet és nyári napnyugatot; valamint a 
téli napkeletet és téli napnyugatot. 

Régebbi szóhasználat szerint nem csak a Nap, 
hanem a Hold is sütött. Még Arany is így írta a 
Toldiban: "Szépen süt le a hold Nagyfalu tornyá
ra, Gyepszélen fehérlik Toldi Lőrinc háza." Igen 
bőséges a Holddal kapcsolatos néprajzi, mitológiai 

ismeretek köre, Vas megyében úgy tartották, a 
Holdban tüskét vágnak, az látszik róla, míg Erdély
ben a Hold foltjaiban botjára támaszkodó juhászt 
láttak, a ki az előtte levő bokorra kiterített kapcája 
megszáradását várja. A juhászt azért ragadta magá
hoz a Hold, mert egy eső után a juhász kiterítette 
bocskorát és kapcáját egy bokorra, hogy a Hold 
megszárítsa. De mivel nem száradt meg, szidta. (A 
mai fiatalok tudják még, mi a kapca? Lassan már 
erről is írnunk kell.) 

Derült égen, fényszennyezéstől mentes helyen 
látható az égbolton fölöttünk áthúzódó csillaghalma
zunk (galaxis), a Tejút, amely szintén gazdag témát 
ad a megfigyelőknek. Más elnevezése még: Ég útja; 
Cigányok útja. Erdélyben, MarosTorda megyében, 
a néphit szerint a cigányok szórták tele szalmával az 
égi utat, midőn Egyiptomba mentek vályogot verni. 
Innen még a szómás (azaz szalmás) út elnevezés. 
Arany János tette ismertté a Hadak útja elnevezést, 
arra utalva, hogy Csaba hun királyfi ezen az égi úton 
vonult a seregével. Nevezték Országútnak is, Buga
con "Jézuskának az útja" néven is. A pásztorság hite 
szerint két ága úgy keletkezett, hogy Jézus kitért egy 
részeg ember elől. Moldvai csángóknál éppen rabok 
útjának is nevezték; egyes dunántúli és délvidéki tré
fásabb megnevezése a részeg ember útja, mert éppen 
úgy kanyarog, mint az. 

Következőleg az éjjel látható csillagokra, 
csillagképekre vonatkozó pásztori ismeretekkel 
jövünk. Addig is vigyázzon ránk a Magyarok 
csillaga; adjon békességet a rétszagoló csillag, a 
szilkehordó csillag pedig hozza el megérdemelt 
vacsoránkat. 

Békesség veletek. A kő marad.            --bor--

Nosztalgia aratás Szentkirályon
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KATOLIKUS ÉLET

Az újszövetségi szent könyvek 
semmit sem mondanak a Boldogsá
gos Szűz Mária szüleiről. Néhány 
névvel találkozunk a rokonságból: 
Erzsébet és Zakariás, Szalóme és 
Zebedeus, de e két szülő nevét nem 
tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv 
mondja, hogy Mária édesanyját 
Annának, apját pedig Joachimnak 
hívták. E két név jelentése figyelmet 
érdemel, mert Anna annyit jelent: 
kegyelemmel áldott, Joachim pedig: 
Isten megvigasztal. 

Szent Annát július 26án ünne
peljük. A régi hagyomány ugyanis 
úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálem
ben született, és szülőháza, Anna 
asszony háza a Bethesdató közelé
ben állt. Az 56. században e felté
telezett születési hely fölé bazilikát 
építettek, s ennek felszentelési napja 
volt július 26. 

A legenda elbeszélése szerint 
Szent Anna szüleit Stolanusnak és 
Emerenciának hívták, és Betlehem
ben éltek. Anna a Názáretben élő 
Joachimnak lett a felesége, s mind
ketten Júda nemzetségéből, Dávid 
házából származtak. Húsz évig éltek 
már együtt, de nem volt gyermekük. 
A vagyonukat három részre osztot
ták: egy részt maguknak tartottak 
meg, a másik részt a templomnak 
és a papoknak adták, a harmadik 
részt pedig szétosztották a szegé
nyek között. 

Gyermektelenségük fájdalmát 
tovább fokozta egy eset: a temp
lomszentelés ünnepére fölmentek 
Jeruzsálembe, és Joachim áldozati 
ajándékot akart felajánlani, de egy 
Iszakár nevű pap visszautasította 
az ajándékot azzal a megokolással, 
hogy bűnös kézből nem fogadja el. 
Joachim házasságának terméketlen

ségét ugyanis bűnössége nyilvánva
ló jelének látta. 

Joachimot ez a megszégyenítés 
olyan érzékenyen érintette, hogy 
hazatérve elhatározta: nem marad 
többé a városban, hanem elbujdo
sik az erdőkbe és a mezőre a pász
torok közé. És így is tett. Nem 
sokkal később azonban megjelent 
neki Isten angyala és megvigasztal
ta. Megígérte neki, hogy imádsága
iért és alamizsnáiért Anna gyerme
ket szül, mégpedig egy leányt, akit 
majd Máriának kell nevezniük. Az 
angyal azt is megmondta, hogy a 
gyermek fogantatásától fogva telve 
lesz Szentlélekkel. Szava igazsága 
mellé jelül azt adta, hogy Joachim 
menjen föl Jeruzsálembe hálát 
adni Istennek, és a templomban, az 
Aranykapunál találkozni fog a fele
ségével, akit ugyanígy angyali jele
nés indít arra, hogy a templomba 
menjen. Úgy is történt. Joachim és 
Anna az Aranykapunál találkoztak, 
boldogan elmondták egymásnak a 
látomásukat, majd hálát adván Isten
nek, visszatértek otthonukba, Názá
retbe.

Anna az ígéret szerint fogant és 
megszülte a kislányt, akit Máriának 
neveztek el. Joachim ezután hamaro
san meghalt. A legenda azt mondja, 
hogy ezután Anna újra férjhez ment, 
gyermekeket szült, és innét szárma
zik az evangéliumokban is előfordu
ló "Úr rokonai" kifejezés.

A legenda azt is tudja, hogy Anna 
még élt, amikor a Szentcsalád Nagy 
Heródes halála után visszatért Egyip
tomból, így megláthatta még a kicsi 
Jézust. 

A hazai Szent Annatisztelet 
igen változatos. Kiváltságos pat
rónájaként tisztelte sok ügyében

bajában az asszonynép, de tisztel
ték azok is, akiknek foglalkozása 
valamiképpen a gazdaasszonyság
gal, asszonyi gondoskodással függ 
össze. Ezeken kívül Jézus Krisztus 
nagyszüleit pártfogójuknak tartják 
az idősek, a nagyszülők és a hal
doklók.

 

Idősek imája

Te adj erőt, hogy bízni tudjak, 
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te adj türelmet gondjaimhoz,
Te adj megértést hibáimhoz.
Ha keresztem botladozva hordozom,
Erőtlenségemben Te légy a támaszom.
Te őrizd meg gyengülő eszem, 
Hogy életem teher ne legyen. 
Te adj azoknak szeretetet, 
Akiknek hajdan én adtam életet. 
Legyen szívükben jóság, irgalom, 
Öregségemet megértő szánalom. 
Áldd, őrizd őket édes Jézusom, 
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron. 
Vezess, erősíts, oltalmazz, 
A végső órámon irgalmazz! Amen.

Kalendárium:
2010. július 15. - augusztus 23.
• Július 16.: Kármelhegyi Boldog

asszony
• Július 25.: Járműszentelés  Szent 

Kristóf 
• Augusztus 5.: Havas Boldogasz

szony
• Augusztus 6.: Urunk színeváltozá

sa
• Augusztus 15.: NAGYBOLDOG

ASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király
• Augusztus 22. TEMPLOMBÚ

CSÚ

Jézus Krisztus nagyszülei: SZENT ANNA és SZENT JOACHIM
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REFORMÁTUS ÉLET

"Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska." Engedd el!
Engedd el mindazt, amiben kudar

cot vallottál! "Ha visszamehetnék, ezt 
tenném…" Egy angol költő így írt: 
"Minden szomorú szó közül, mely 
szánkat s tollunkat elhagyja, a legmé
lyebb sóhaj ezeket kíséri: "Lehetett 
volna!"" Egyikünk sem menekül meg 
az "elszalasztott lehetőségek" hosszú 
árnyékától. Sokkal gyakrabban bukunk 
el azáltal, hogy valamit nem teszünk 
meg, mint azáltal, amit megteszünk. 
Segíthettünk volna, gyógyíthattunk vol
na, áldások lehettünk volna, megváltoz
tathattuk volna a dolgokat. De mivel 
csak a saját érdekeinket hajszoltuk, 
a szeretet és hála szavai kimondatla
nok maradtak. Hogy elkerüljük a nem 
kívánt következményeket, a kellemet
len igazságot nem ismertük el. Nem 
akartuk, hogy "szentfazéknak" tartsa
nak, ezért tanúságtétel helyett némák 
maradtunk. Kötelesség, amit nem telje
sítettünk; döntések, melyek elől kitér
tünk; idős szülők, akiknek gondozását 
nem vállaltuk fel, gyerekek, akikre 
nem volt időnk; házastárs, akit kizár
tunk az életünkből. 

"Mennyire más lehetett volna az 
életem, ha nagyobb súlyt fektettem vol
na a továbbtanulásra, ha elfogadtam 
volna az előléptetést, ha befektettem 
volna, ha elköltöztem volna, ha nem 
menekültem volna el a szerelem elől. 

Amikor egy ajtó becsukódott, egy 

ember elment, egy lehetőség elmúlt, 
itt az ideje:

a) elengedni. Ugyanaz a kereszt, 
amely eltörli az elkövetett vétkeidet, 
eltörli a mulasztásaid vétkeit is. A bűn
vallás, és nem a lelkiismeretfurdalás az, 
ami elhozza Isten bocsánatát, és megtisz
tít minden bűnünktől (1 János 1:9). 

b) Megújítani hitedet a második esé
lyek Istenében. Ő kárpótolni tud "azo
kért az évekért, amelyekben pusztított a 
sáska" (Jóel 2:25). Higgy Benne: Ő oda 
tud helyezni, ahol akkor lennél, ha a 
lehetőséget nem mulasztottad volna el.

c) Új álmot kérni Istentől, és elfe

lejteni azokat a dolgokat (régi, meghi
úsult álmokat), amelyek mögöttünk 
vannak, és nekifeszülve elindulni azok 
felé (az új álmok felé)… amik előttünk 
vannak, a visszanyert lehetőségek és 
a beteljesedés új életébe (ld. Filippi 
3:13).

A fenti elmélkedés a Keresztyén 
Média UCB Hungary Alapítvány napi 
elmélkedése (honlap: maiige.hu), mely
nek írója Bob Gass. Magyar nyelven 
negyedévre szóló kiadvány formájá
ban megrendelhető az említett honla
pon, vagy a következő címen: Mai Ige, 
6201 Kiskőrös, Pf. 33.

Híreink
• Július 5én gyülekezeti kiránduláson vehettünk részt, több mint 50en. A Pilis 
hegység ősi, történelmi helyeit járhattuk be, és megismerhettük igaz történel
münk fontosabb momentumait. 
• Június 13án délután 17 órakor volt Interaktív Istentiszteletünk, ahol Gyer
mekeink szolgáltak nekünk, tudásukról számot adtak, Káté zenekarunk kísérte 
énekeiket, és egy megszólító bizonyságtételt is meghallgathattunk, amely ráéb
reszthetett hitünk szükségességére, vagy megerősítésére. Örömmel voltunk 
együtt gyermekeinkkel együtt hatvan fővel!

Hívogató!
Alkalmaink!

Istentisztelet: minden vasárnap  10 
órakor
Kézműves kör: minden kedden 9 óra
kor
Ruhavásárunkat ősszel ismét kinyit
juk!
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A tanév végének eseményei

A június az iskolában az utolsó felmérőkkel, feleletekkel, 
kirándulásokkal, a gyermeknappal a sportnappal, a ballagással, 
tanévzáróval telt, mint minden évben. Szokatlan azonban, hogy 
még a napokban is gyerekzsivajtól hangos az iskola és környéke. 
Idén először biztosítottuk gyerekeink számára a nyári napközit, 
amelyet nem csupán gyermekmegőrzőnek szántunk, hanem igyek
szünk tartalmas programokkal kitölteni azoknak a gyerekeknek 
a napjait, akiknek a szülei dolgoznak.  Sok olyan szülő van, aki 
nem tudja a nyarat teljes egészében gyermekeivel tölteni, a nap
közi nagy segítséget jelent számukra. Persze azokat a gyerekeket 
is szívesen látjuk, akik szeretnének egyegy hetet együtt tölteni 
iskolatársaikkal.
Az eddigi programokban szerepelt már soksok játék, farmlátoga
tás, lovaskocsizás, kenuzás mozizás, kézműveskedés, batikolás, 
strand stb. Mindenki pozitív élményekkel tér haza délutánonként 
az "iskolából". A napközis tábor zárása július 16án lesz.  

Június 12én elballagtak nyolcadikos diákjaink. A ballagók 
névsora: Deák Alex, Fülöp Réka, Gömöri Erzsébet, Gulyás 
Dávid, Kovács Márk, Kutasi Gábor, Kutasi István, Lovas Tamás, 
Mucsi Claudia, Oláh Rita, Osbáth Donát, Pekár Erika, Prikkel 

Petra, Rohács Veronika, Szabó Endre, Szabó Martin, Szente Var
ga Norbert, Takács Alexandra, Varga Ramóna, Vörös Erzsébet. 
Osztályfőnökük: Dr. Steklács Jánosné

A ballagók

Kenuzás Tiszaugon

Lovaskocsin a napközis táborosok

VIGYÁZAT!
ÉLETVESZÉLYES IS LEHET
Elvesztették funkcióikat a szennyvízderítők. Mi legyen velük? 
A zárt rendszerűekre kaptunk tanácsot: alapos tisztítás után 
csapadékvíztárolónak is használhatjuk. A szikkasztósokat 
viszont temessük be. Mi jelentheti a veszélyt? A szennyvíz 
erjedő bomló anyagok keveréke, mely az "aknákban" marad, 
maradt. Ezek lehetnek levegővel keveredve robbanó elegyet 
képező gázok, de felszaporodhat a levegőnél nehezebb szén
dioxid is. Ha mégis úgy döntünk, hogy lemegyünk az akná
ba, előtte alaposan szellőztessük ki, majd gyertyapróba után 
menjünk le. Eresszünk égő gyertyát az aknába, és ha elalszik, 
még véletlenül se kísérletezzünk. A felszínen maradó bizto
sító személy jelenlétével, és természetesen biztosító kötéllel 
bátorkodjunk lemenni. Sajnos minden évben előfordulnak a 
fent vázolt esetekből halálos balesetek. A fentieken túl azért 
is ajánlatos az üregeket betemetni, mert sok kisebb állat bele
eshet, és elpusztulhat.

V.F.

KEDVES OLVASÓ
Lapunk külterületi terjesztésében némi nehézségek adód

tak. Ezután a Hírmondót "házhoz" szállítjuk. Kérjük a külte
rületi előfizetőket, hogy amennyiben módjukban áll, helyez
zenek el hírlaptartót lakásuk "bejáró útjára" vagy könnyen 
megközelíthető pontjára. Ez lehet doboz, PVC cső. Lényeg, 
hogy lehetőleg vízmentes legyen. Együtt működésüket előre 
is köszönjük.                                                     -szerkesztő-

FELHÍVÁS!
Tisztelt „Hírmondócikk szerző“ társaim. Ahhoz, hogy 

újságunk minden hónap 1015 között megjelenjen, szükséges 
az írások időbeni beérkezése a szerkesztőségbe. Kérem az 
érdekelteket, hogy a közlésre szánt anyagot minden hónap 
harmadik munkanapjával bezárólag juttassák el szerkesztő
ségünkbe. Az ezután beérkező írásokat a rendelkezésre álló 
hely, illetve érkezési sorrend alapján közöljük. Vecsei Ferenc 
szerkesztő.
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Fotópályázat
Szentkirály Község Önkormányzata 

fotópályázatot hirdet. Pályázat nyújtható be 
bármely Szentkirályt érintő szabadon válasz
tott témakörben. Elsődleges cél a község 
természeti, kulturális, társadalmi, építészeti 
és egyéb értékeinek bemutatása, művészi 
ábrázolása.
Pályázati feltételek:

 a pályázaton életkortól, foglalkozástól, 
lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet,

 kizárólag saját eredeti szerzői alkotás
sal lehet pályázni,

 egy pályázó legfeljebb 5 pályaművet 
nevezhet.

A beküldött pályaművekből a község 
Szentkirály Napja alkalmából 2010. augusz

tus 20. és 22. között kiállítást rendez, melyen 
az érdeklődő közönség szavazata dönti el a 
helyezéseket. Eredményhirdetés az augusz
tus 22i rendezvény végén. A pályázatra 
beküldött legjobb fotókat a szerző megjelölé
sével az önkormányzat megjeleníti a telepü
lés honlapján, illetve későbbi kiadványaiban. 
A díjazott pályaművekből képeslap készül.

Minden pályázónak névre szóló oklevél
lel köszönjük meg részvételét.
A közösség által a három legjobbnak ítélt 
munkát beküldők értékes ajándékokat kap
nak:
 első helyezett: pénzjutalom 30.000, Ft 
értékben
 második helyezett: könyvutalvány 10.000, 
Ft értékben
 harmadik helyezett: egyéves Szentkirályi 
Hírmondó előfizetés

A pályázat benyújtási határideje 2010. 
augusztus 4. 16 óra.

A pályaműveket papír alapon (legalább 
9x13 cmes méret) és CDre is kiírva (JPG 
formátumban, max. kb. 1 Mb méret) lehet 
benyújtani. A képek hátoldalán és a fájlok 
nevében legyen feltüntetve a pályamű sorszá
ma és címe, melyeket a pályázó egy külön 
összesítő lapon is felsorol, a saját nevének 
és elérhetőségeinek (lakcím, telefonszám) 
megadásával együtt. A képeket és a CDt, 
valamint az összesítő lapot lezárt borítékban, 
személyesen, vagy postai úton lehet benyújta
ni a Polgármesteri Hivatalban (6031 Szentki
rály, Kossuth L. u. 13.). A borítékon fel kell 
tüntetni: "Fotópályázat: Szentkirály 2010."

További tájékoztatás kérhető Kutasi 
Ferenc településfejlesztőtől: 76/597-501, 06-
70/382-9190, tpfejl@szentkiraly.hu 

Június 20án került megrendezésre a Tánc
évzáró. Több mint 90 táncos adott számot az 
elmúlt évben elsajátított tánctudásáról.

A Szentkirályi Tánccsoporton belül 5 
korcsoport tevékenykedik óvodáskortól a fel
nőttkorig. 
1. Mini Manók (ovi, 1.,2. osztály)
2. Menő Manók ( 3.4.o.)
3. Party csoport ( 5.6.o.)
4. Tutti csoport ( 7.8.9.o.)
5. Ifjúsági Club ( közép, ill, főiskolások, 

felnőttek)
A felsoroltakon kívül fellépett még Dará

nyi Attila Extrovert Dance Club nevű csoport
ja. A tánctanításban ebben az évben Hunyadi 
Miklós és CsehSzakál Alexandra is segített.
Mi történt a 2009es Táncévzáró óta?
 2009. júniusában a Kecskeméti Amatőr 

Művészeti Fesztiválon mutatkoztunk be 
több csoportunkkal is.

 Júliusban a Velenceitónál töltöttünk 4 
napot. Az ifjúsági csoport tagjain kívül a 
gyermekcsoportokból is többen részt vet
tek ezen a kiránduláson. Az idén Tatára 
megyünk.

 Augusztus 14.16. között rendezték meg 
a Szent Király Szövetség találkozóját a 
Szombathelyhez tartozó Szentkirályon. 
Felejthetetlen élmény marad, amilyen 
nagy szeretettel fogadtak ott minket. Óriá
si sikerünk volt!

 Fellépések sorozata következett augusz
tusban:

 Aug. 19. Hírös Hét Fesztivál Kecskemé
ten

 Aug. 20. Községi ünnepség a Szent Ist
ván szobornál

 Aug. 22. Tiszaugi Falunap
 Aug. 23. Szentkirály Napja
 Szeptemberben a Lakiteleki Népzenei 

Fesztiválra kaptunk meghívást.
 Szüreti felvonuláson táncoltunk 

Borbáson, majd Szentkirályon.
 Októberben Helvécián szerepeltünk, 

Szentkirályon pedig a Gazdakör Bálját 
nyitottuk meg.

 A gyermektánccsoportok próbáit csak 
novemberben tudtuk kezdeni, de már az 
iskola Jótékonysági műsorán több táncot 
is előadtunk.

 Decemberben az Alapítványi Sorsoláson 
és az iskola karácsonyi műsorán szerepel
tünk.

 Januárban már lázasan készültünk a Tán
cos bálra, de közben még fellépéseink is 
voltak. Az iskolai SZMK Pótszilveszteri 
bálján táncoltunk, melyről nagyon emlé
kezetes marad a búcsúzó nyolcadikosok 
keringője.

 Mádra is kaptunk meghívást, de végül 
nem tudták megrendezni a bált, olyan 
kevesen jelentkeztek, pedig a korábbi 
években tömve volt a kultúrház. Sajnos 
nem ez volt az egyetlen ilyen eset ebben 
a szezonban.

 Február 6án volt Tánccsoportunk leg
nagyobb rendezvénye a Farsangi Bál, 
melyen minden csoport táncolt.

 Tavasszal Kecskemétre, Jakabszállásra 
is hívtak minket munkahelyi ünnepségek
re.

 Március 27én Kecskeméten a FRINGE 
elnevezésű tehetségkutató fesztiválon 
mutatkoztunk be. 

 Nagy izgalommal készültünk az ápr. 11
én megrendezésre kerülő Kecskemét és 
környéke Show Táncversenyen. Több 
mint 180 produkció versenyzett kb. 800 
résztvevővel.  Mi 5 tánccal indultunk 
a versenyen. Nagy örömünkre a társas
tánc kategóriában az Ifjúsági Club Hold
fény keringője 1. helyezést ért el. Másik 
szentkirályi sikerrel is büszkélkedhetünk: 
Darányi Attila és Rohács Kitti a párosok 
versenyében szintén elsők lettek.

 Májusban a szentkirályi és lakiteleki majá
lison,  a Nyárlőrinci Falunapon, majd a 
Piarista Iskola Kerti Ünnepségén táncol
tunk szép sikerrel.

 A Magyarok Szövetsége szentkirályi ren
dezvényén is felléptünk.

 Így érkeztünk el júniushoz, amikor már a 

táncévzáróra készültünk. 
Nem volt egyszerű a sok kirándulás és iskolai 

program mellett próbálni. Bizony a tánc
próbák, fellépések vállalása néha más 
programokról való lemondást is jelenthet. 
Aki megérti, hogy  egy egy tánckoreog
ráfia  közös munka és felelősségvállalás, 
melyben mindenkire szükség van, annak 
nem okoz ez problémát. Nem beszélve 
arról, hogy a táncos programok, fellépé
sek mennyi élményt, sikert nyújtanak. A 
tánc nem csak egyszeri kiállást jelent a 
közönség elé.  A lényeg a próbákon van. 
A tánc, a mozgás rengeteg képességet 
fejleszt: figyelmet, fegyelmet, memóriát, 
egymásra figyelést. Ezért fontos, hogy a 
gyerekek foglalkozzanak valami mozgás
kultúrával.

A táncévzárón összesen 14 tánckoreográfiát 
mutattak be a gyerekek és a fiatalok nagy 
lelkesedéssel, az igen szépszámú és hálás 
közönségnek. A műsorban szerepelt néptánc, 
klasszikus tánc, modern és showtánc is.
Gratulálok minden fellépőnek a színvonalas 
és jókedvű előadásmódért!
A közönségnek pedig köszönjük az érdeklő
dést, a sok tapsot és biztatást!

Takácsné Kis Márta csoportvezető

Táncévzáró



A növénytermesztési idénymunka ellen
őrzéséről

A mezőgazdasági ágazatra (idénymunká
ra) különösen jellemző volt az AM könyv
vel történő  jogsértő  foglalkoztatás, ezért 
e terület vizsgálata változatlan lesz, hiszen 
2009ben az összes ellenőrzés 6%a esett a 
mezőgazdaságra, de a feketemunkások 10%a 
ebben az ágazatban volt fellelhető.

A munkaszerződést csak akkor kell meg
kötni, ha azt a munkavállaló kéri, vagy a fog
lalkoztatás egybefüggő időtartama meghaladja 
a 30 napot. A munkáltatónak a bejelentési 
kötelezettségét a tárgyhót követő hónap 12. 
napjáig kell teljesítenie.

Az ellenőrzés ebben a körben vizsgálhatja 
a speciális jelenléti ív kitöltését, illetve a tárgy
hót követő 12edike után azt a tényt, hogy a 

munkáltató bejelentettee az ellenőrzés idő
pontjában munkavégzés közben talált, illetve a 
jelenléti íven szereplő munkavállalókat.

A munkáltatók számára további köny
nyebbség az is, hogy a bejelentést telefonon is 
megtehetik, ezen a módon egyszerre 3 munka
vállaló jelenthető be.

A munkaügyi vizsgálat hatásköre és lehet
séges jogkövetkezményei

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
törvény /Eftv./ tételesen megjelöli azokat az 
Mt. előírásokat, amelyeket az egyszerűsített 
foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni, 
továbbá azokat is, amelyeket speciálisan a 
háztartási munka és az alkalmi foglalkozta
tás kapcsán nem kell figyelembe venni (pl. 
az egyszerűsített foglalkoztatás körében nem 
irányadóak a munkaerőkölcsönzés szabályai 
vagy alkalmi munkavállalásnál a munkaidő
nyilvántartás szabályai.).

A munkaügyi felügyelő főszabály sze
rint a jogviszony rendezettségét vizsgálja, 
vagyis a munkaszerződés és/ vagy a jelen
léti ív, valamint a bejelentés teljesítését. 
Ha itt jogsértést talál az eljáró felügyelő, 
akkor nincs mérlegelési jogköre, a Munka
ügyi ellenőrzésről szóló törvény értelmében 
köteles bírság kiszabásáról rendelkeznie. 
A munka és pihenőidővel, illetve a munka
bérrel (minimálbér, garantált bérminimum) 
kapcsolatos jogsértések esetén ugyancsak 
kötelező bírságot kiszabnia.
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„Együtt - Egymásért“ Akadálymentes Nap a Népfőiskolán
Előző évekhez hasonlóan, június 26

án idén is megrendezésre került az egész
ségkárosodottak napja.

Ökomenikus Istentisztelettel kezdő
dött a nap. Megnyitó beszédet Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke és 
Rajos Márta, a BácsKiskun Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnö
ke mondott.

A szabadtéri színpadon az egyesü
let csoportjaiból jelentkezők előadásai 
következtek. Énekesek, táncosok, vers
mondók.

Szentkirályról 18 fővel voltunk 
jelen. Csordás Józsefné Juliska és Nagy 
Istvánné Esztike versmondással szere
peltek.

A Kölcsey Házban csoportok kézi
munka kiállítását tekinthettük meg.

A Szentkirályi Csoport ezen a téren 
is jeleskedett: Bálint Miklósné Rózsika 
1. helyezést ért el,

Vörös Lászlóné Sacika 3. helyezést 
és a közönségdíjat is elnyerte.

Csoportunk köszönettel tartozik a 
tombolafelajánlóknak: Anita Élelmi
szerbolt, Farkas Szárazvirágkötészet, 
Kovács Imre vállalkozó, Molnár Gyu

la vállalkozó, San Marco KFT és nem 
utolsó sorban csoportunk tagjainak, és a 
Tanyagondnoki Szolgálatnak.

Természetesen köszönettel tartozunk 
az Önkormányzatnak és Benkovics 
Tibornak, hogy súlyosan mozgássérült 
sorstársaink is jelen lehettek a rendez
vényen.

A hűvös, esős idő ellenére az elő
ző évekhez hasonló létszámmal jelentek 
meg a csoportok, és a korábbi jó hangulat 
jellemezte a napot.

Továbbiakban is Isten éltessen mind
annyiunkat!

Mozgáskorlátozottak
Szentkirályi Csoportja

Egyszerűsített foglalkoztatás formája
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Gombás párolt marhaszelet
(édesanyám receptje)

Hozzávalók:
- 1 kg marhafelsál vagy fehérpecsenye
- só 
- 6 evőkanál olaj vagy 8 dkg zsír
- 1-2 fej vöröshagyma
- 2 evőkanál mustár
- 1 kiskanál jóféle pirospaprika
- 0,5 kg csiperkegomba 
- tejföl
A húst a rostjaira merőlegesen 8 szeletre vágjuk. A szelete
ket jól kikeverjük, megsózzuk, majd mindkét oldalukat a 
fele forró zsírban vagy olajban egy kicsit megpirítjuk (édes
anyám erre a célra zsírt használ). 
Egy kuktában a finomra aprított hagymát a zsiradék a másik 
felén megfonnyasztjuk. Az előzetesen elősütött marhasze
letek mindkét oldalát mustárral megkenjük és a kisütéshez 
használt zsiradékkal együtt hozzáadjuk a megpirított hagy
mához, amelybe előzetesen pirospaprikát keverünk. A húst 
egy kevés vízzel fölöntve, lefödve kb. 50 percig pároljuk. 
A gombát megtisztítjuk, fölszeleteljük, a majdnem puha hús
hoz adjuk. Ha kell, elfövő levét pótoljuk, de ekkor már egy 
kevés vörösbort is önthetünk hozzá e célból. Korábban ezt 
nem ildomos, mert késlelteti a hús puhulását.
Amikor kész, levét kedvünk szerinti mennyiségű (24 deci) 
tejföllel gazdagítjuk, éppen csak 1 percig forraljuk.
A gombás szelethez tálaláskor külön tálkában mustárt és 
ribiszkelekvárt is kínálunk. Köretként krumplipüré vagy 
krumpligombóc illik hozzá.

Anyakönyvi hírek
Született: Kanizsai Zsombor Antal 2010. 06.24én édes
anyja neve: Váradi Orsolya.
 
Elhunytak: Kocsis Mátyás élt 58 évet

HAJTSUNK A KERÉKPÁRRA
Ismét töves parlagfűgyűjtési versenyt hirdet önkor

mányzatunk szentkirályi lakosok részére.
A húsztöves gyökeres, zöld állapotú parlagfűből álló 
kötegeket július 15e után lehet leadni Községházán. A 
gyűjtési akció győztesének a jutalma egy kerékpár, mely
nek átadására Szentkirály Napján a főműsorban kerül 
sor. Természetesen a többi helyezett sem marad jutalom 
nélkül, értékes tárgyakatajándékokat kapnak. Ha minden 
parlagfüvet nem is tudunk kiirtani, a versenyben való 
részvétellel segítsük számuk csökkenését, hogy tisztább 
legyen a levegőnk. Az akcióról érdeklődni lehet a Szentki
rályi Polgármesteri Hivatalban.

JÚNIUS IDŐJÁRÁSA
Tovább folytatódott a szélsőséges, országos szinten 

katasztrofális időjárás. Községünket szerencsére elke
rülték a pusztító viharok, azonban csapadékból bőven 
jutott. Az alacsonyabban fekvő területeken időszakos víz
állások alakultak ki, melyek továbbiakban akadályozzák 
az aratást, a talajművelést és a réti széna betakarítást. A 
nyugvó talajvízszint községünk belterületén 140 cmre 
emelkedett, ami nem mondható magasnak. Igaz, hogy a 
Templom utcában lakóknak, építkezőknek más a vélemé
nye. Vajon tényleg szélsőséges az időjárásunk? Pusztító 
viharokról jégverésről a krónikákban olvashatunk a régeb
bi időkből is. Hajlamosak vagyunk elfeledni az egykét 
évvel ezelőtti időjárási eseményeket is. A "Szentkirály 
Évszázadai" krónikában olvashatunk az 1920as évek 
eleji pusztító jégverésről. Állatok tömegét verte agyon a 
jég. Vagy arra emlékszünke, hogy a sok eső miatt 1971
ben még szeptemberben is arattunk? A sort tovább lehet
ne folytatni. Ritkán előfordultak viharosjeges napok, 
azonban az elmúlt húsz évben egyre gyakrabban. Ez a 
folyamat ma már az egész Föld területére kezd kiterjedni. 
Az első igazán aszályos év 1983ban volt. Azóta szinte 
minden évben előfordult. Intenzív szántóföldi növény, 
vagy gyümölcstermesztés csak öntözésre berendezkedett 
gazdaságban lehet eredményes. Az aszályt még csakcsak 
ki lehet védeni, azonban a szélsőséges viharokkal járó 
pusztító jégverést már aligha. Vannak "jéghálók", ezeket 
erős vihar megtépázhatja. Hazánkban 2030 évvel ezelőtt 
a jégjárta területeken rakétás jégelhárító rendszer műkö
dött hatásosan, azonban kiépítése, fenntartása, és üzeme
lése jelentős anyagi terheket rótt a térségek mezőgazdasá
gaira. Ez a rendszer működés közben háborús hangulatot 
idézet a számtalan rakéta indításakor és a töltetek robba
násakor. Az elhárításnak a lényege, hogy ezüstvegyületet 
juttatnak a viharfelhők jégzónájába, késztetve, hogy a jég 
mentől több, azaz apróbb szemcsékben képződjön, és elol
vadjon már a földet érés előtt, vagy az apró szemcsék ne 
okozzanak kárt. Jelenleg már működik egy másik mobil 
rendszer. Ennek is az alapja a radarral felderített "jégmag" 
helye, majd gépkocsira, vagy akár utánfutóra felrakott 
egyszerű berendezéssel megközelíteni a megadott zónát. 
A működés egyszerű: egy párologtatóban itt is ezüstve
gyületet "gőzölnek" el PB gáz égetésével, és a feláramló 
levegő juttatja el a felhő jégképződési zónájába a vegyü
letet. Állítólag igen hatásos. Előnyei: nem "fegyveres" 
beavatkozás, nem igényel állandó felügyeletet, egyegy 
településen több készülék is lehet, használata egyszerű. 
Hátránya lehet az, hogy a megadott körzet esetleg nehe
zen megközelíthető. Ami még mellette szól, hogy olcsó. 
Egy fél országnyi lefedés esetén hektáronként kevesebbe 
kerülne, mint a víztársulati hozzájárulás.

Csapadék viszonyok júniusban: 2án: 7,2 mm, 3án: 
1,2 mm, 4én: 22,5 mm, 13án: 0,5 mm, 14én: 1,2 mm, 
18án: 28,2 mm, 19én: 2,2 mm, 20án: 7,2 mm, 21én: 
8,2 mm, 22én: 6,6 mm, 25én: 2,2 mm, 26án: 12,2 mm, 
Összesen: 99,4 mm. A sokévi átlag: 72 mm.

Vecsei



SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap

Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, 
Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgár
mesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske 
T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

HIRDETÉSEK
Közművesített telek eladó a templom utcában. Érdeklődni lehet: 
+36 30 658 8333, és a 336 76 445 224 telefonszámokon.

Szentkirály Község Önkormányzati Képvise
lőtestületének tagjai és más adakozó szentki
rályi lakosok 1990. október 12én létrehozták 
a "Szentkirályért" Alapítványt. Az időközben 
közalapítványi minősítést nyert Alapítvány 
Kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé 
az alábbiak szerint.
1. A pályázat célja:

Szentkirály községben állandó lakhely
lyel rendelkező, kiemelkedő tehetségű fiata
lok továbbtanulásának segítése, ösztönzése.
2. A pályázat jellege: A pályázat nyilvá-
nos.

3.) A pályázaton való részvétel:
a.) A pályázaton részt vehet az 1. pontban 
megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően 
Szentkirály községben állandó lakhellyel ren
delkező, közép vagy felsőfokú intézmény 
nappali tagozatán tanuló fiatal  a középis
kola 9. évfolyamának második félévétől a 
tanulmányok befejezéséig , akinek az év 
végi, szorgalom és magatartás minősítése 

nélkül számított tanulmányi átlageredménye 
legalább 4,61.
b.) A tanulmányi átlageredménytől függetle
nül "A szakma kiváló tanulója" címért kiírt 
országos szakmunkásverseny, valamint az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) 2010. évi vetélkedőjének IX. helye
zettje is pályázatot nyújthat be.
4. A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó nevét, lakcímét, tanulmányi átlag
eredményt is tartalmazó bizonyítvány/lec
kekönyv/oklevél másolatát, iskolalátogatási 
igazolást, osztályfőnöki vagy vezető tanári 
ajánlást.
 a pályázó rövid indoklását (a tanulás mellett 
kifejtett egyéb tevékenységet), a szakmunkás
versenyen, OKTVn elért eredmény igazolá
sának fénymásolatát.
5. A pályázat benyújtása:
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba sze
mélyesen vagy postai úton lehet benyújtani 

(6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.).
Beérkezési határidő: 2010. július 31.
6. A pályázat elbírálása: A pályázati feltéte
leknek megfelelő valamennyi pályamű díja
zásban részesül az alábbiak szerint:
középfokú oktatásban résztvevő díjazottak 
20.000 Ft  kitűnő tanulmányi eredménnyel 
rendelkezők 25.000 Ft; felsőfokú képzésben 
tanulók 40.000 Ft  kitűnő tanulmányi ered
ménnyel rendelkezők 50.000 Ft személyen
kénti egyösszegű ösztöndíjban részesülnek.

A pályadíj összegének további 50 %ára 
jogosult az a díjazott, akinek a következő fél
évi tanulmányi eredménye eléri a 3. 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 
2010. évi rendezvényén, illetve a 2011. évi 
Falugyűlésen történik.

Kuratórium

A „SZENTKIRÁLYÉRT“ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,

BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával kapcsolatos
tanácsadás, teljes körû APEH- és TB-ügyintézéssel,

képviselettel. Õstermelõk, magánszemélyek
adóbevallását elkészítem.

Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36

Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Megnyitottuk
a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
  Kovács Péter 30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Nyugdíj * Életbiztosítás
* Egészség és balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás

* Banki termékek * Lakáshitel * Gépjárműbiztosítás
* Vagyonbiztosítás * Felelősségbiztosítás * Techniaki

biztosítás * Mezőgazdasági biztosítás


