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A TAR TA LOM BÓL

Testületi ülésen történt .........    2. ol dal
Megújult a kerítés .................    3. ol dal
István király felesége ... ........    4. ol dal
Motoros felvonulás ................   5. ol dal
Egy há zi ol da lak ..................... 6-7. ol dal
Álmom a család .....................     8. odal
Segítség a pályaválasztáshoz 9. odal
Óvodavezetõi állás  ...............  10. odal
Április idõ já rá sa .................... 11. odal

Meg hí vó
A Szent ki rá lyi Ál ta lá nos

Is ko la és Ze ne is ko la
bal la gá si ün nep sé gét
2013. jú ni us 15-én,

szom ba ton 16 óra kor
tart ja.

Mindenkitszeretettel

várunk!

Meghívó

Be mu ta tás ra ke rül az is ko lai szín ját szó cso port elõ adá sá ban
Sza bó Szil via: Mo soly-nagy anyó  meg men té se
avagy Együtt meg csi nál juk! cí mû me se já ték.

Szereplõk:
Peti-KrasoveczFerenc

Tina,ahúga-HajagosVeronika
Brigi,szomszédlány-FarkasRebeka

Atus,azöccse-KovácsMárk
Munyó,törpe-SteklácsMáté
Cicelle,tündér-SzabóÁgnes
Cecille,tündér-CsordásÁgnes

HoferseastringerEngelbert,hajóskapitány-LakóMáté
Mosoly-nagyanyó-KókaiSzabóAnna

HideglelõsFeketeBoszorkány-GyenesMelani
IgazmondóMadár-SándorErzsébet

Félelem-HorváthRebeka
Gonoszság-KókaiSzabóIstván

Gõg-BotLívia
Hazugság-VörösVeronika
Irigység-SzabóZsuzsa
Kapzsiság-SzászSzidónia
Elsõszirén-BódogPatrícia

Másodikszirén-VörösHajnalka
Harmadikszirén-AgárdiDiána
Elsõtigris-SteklácsÁdám
Másodiktigris-RadaBence

Díszlettervezõ:KovácsMenyhért,BahorIllés
Rendezõ:KatznéAlmásiZsuzsanna,Dr.SteklácsJánosné

Az elõ adás ide je:

2013. jú ni us 10-én 12 óra és 18 óra
a szent ki rá lyi mû ve lõ dé si ház ban

Az elõ adás ra a be lé pés díj ta lan!

A szín da rab elõ adá sa a TÁMOP 3-2-3-/A-11/1-2012-0035.sz.
Épí tõ  kö zös sé gek Szent ki rá lyon prog ram ke re té ben va ló sul meg.

Donászy Mag da: 
Nagy anyó nak 

Édes-kedvesNagyanyókám!
Anyáknapjavanma!

Olyanjó,hogyanyukámnak
isvanédesanyja.

Reggelmikorfelébredtem
azjutotteszembe,

anyáknapjánlegyenvirág
mindakétkezembe.

Egyikcsokrotnekedszedtem,
ödakünnaréten,

Teissokatfáradoztál
évekótaértem.

Kimostadaruhácskámat,
fésültedahajamat,
jóságodatfelsorolni
kevéslenneezanap.

Köszönöm,hogyolyansokat
fáradoztálértem,

éshogyazénjóanyámat
felneveltednékem.

Májuselsõ

vasárnapjánaz

édesanyákat
köszöntöttük

www.szentkiraly.hu
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Aképviselõ-testületáprilis11-éntartotta
soronkövetkezõülését.

Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.

Azülésmegnyitásautána2012.évizár-
számadásirendeletmegalkotásárakerültsor,
melyet a képviselõtagok egyhangúlag jóvá-
hagytakazalábbifõbbszámokkal:aköltség-
vetési bevételek fõ összege 337.503 e Ft,
összes kiadás 334.268 e Ft, pénzmaradvány
3.235 e Ft. Fejlesztésre fordított összeg
32.792 e forint. Megtörtént a tornacsarnok
fûtéskorszerûsítése,kétbiokazánvásárlásaaz
iskolához és tornacsarnokhoz, valamint to-
vábbiegykazánamûvelõdésiházhozésaz
óvodához.Elkészültahelyipiac,megtörtént
a faluközpont felújítása, az önkormányzat
földútkarbantartó munkagépeket és tanya-
gondnoki autót vásárolt. Megtörtént még a
Sporttéröntözõberendezésénekfelújításaésa
RendezésiTervmódosítása.Támogattukate-
lepülésenállandólakoskéntélõfiatalokelsõ
lakáshozjutását,támogatástkaptakafaluban
született állandó lakosú újszülöttek.Az ön-
kormányzat támogattaazóvodásokésazis-
kolaitanulókétkeztetését,atankönyv-vásár-
lásterheit,valamintaszilárdhulladékgyûjté-
sét.Ezentúlmenõenarászorulócsaládokla-
kásfenntartási támogatásban, rendszeres át-
menetisegélybenrészesültek.Azidõsekka-
rácsonyra ebben az évben is kaptak ajándé-
kot.Ösztöndíjjalsegítetteazönkormányzata
felsõoktatásban résztvevõ helyi fiatalok to-
vábbtanulását(BursaHungarica).

Ezt követõen a 2014. évi költségvetési
koncepciómegtárgyalásárakerültsor.Apol-
gármesterelõterjesztésébenelmondta,hogya
koncepcióelkészítéséhezazideiköltségvetés
tervszámaiszolgáltakalapul,ugyanisnagyon
nehézennyireelõretervezni,deajogszabály-
ban elõírt kötelezettségünknek eleget kell
tenni.Bízunkabban,hogy2014.évbenisegy
kiegyensúlyozott gazdasági évre számítha-
tunk.

Ezután a képviselõ-testület egyhangúlag
elfogadta a koncepciót az elõterjesztett for-
mában.

Aharmadiknapirendipontkeretébendr.
LajosKrisztina aljegyzõ arról tájékoztatta a
jelenlévõket,hogyÓvodánkmegbízottintéz-
ményvezetõjének vezetõi megbízása 2013.
augusztus31-énlejár.MivelaKépviselõ-tes-
tületdöntésealapjánazintézményvezetésé-
velkapcsolatosfeladatokatmegbízottóvoda-
vezetõlátjael,azóvodavezetõiállásraapá-
lyázatkiírásaszükséges.

A képviselõ-testület egyetértett a pályá-
zatkiírásávalazelõterjesztésbenszereplõfel-
tételekszerint.

A következõkben az óvodai beiratkozás
idõpontjának módosulása került napirendre.
Az aljegyzõ elmondta, hogy a jogszabályi
rendelkezésekmódosulásamiatt"Azóvodai
beiratkozásra tárgyév április 20-a és május
20-aközöttkerülsor."

Fentiek figyelembe vételével javasolta,
hogya2013/2014.nevelésiévreazóvodába

történõjelentkezésreakorábbanmeghatáro-
zottidõpontokhelyett2013.április22.és23.
napokatjelöljekiaKépviselõ-testület.

A képviselõ-testület jóváhagyta az óvo-
daibeíratásidõpontjánakmódosítását.

EzutánKutasiFerenctelepülésfejlesztõa
mezõõri szolgálat létesítésérõl tájékoztatta a
jelenlévõket. Elmondta, hogy Szentkirályon
isismertjelenségaterménylopás,akülterü-
letiföldutakelszántása,azillegálisszemétle-
rakás, illegális közterület-használat és még
hosszansorolhatóaközrendetésaközbizton-
ságot veszélyeztetõ cselekedetek sorozata.
Ezekenaterületekentapasztalhatóvisszássá-
gok kezelésére alkalmas megoldás lehet a
mezõõrség.

"Mezõõrlehetazabüntetlenelõéletûma-
gyarállampolgár,illetveaszabadmozgásés
tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki
tizennyolcadik életévét betöltötte, a lõfegy-
vertartásiengedélymegszerzésérevonatkozó
feltételeknekmegfelel,ésahatályos jogsza-
bálybanelõírtvizsgát(mûködésiésszolgála-
tiszabályzatból,mezõgazdaságialapismeret-
bõl,lõfegyverismeretbõl)letette."Azõrszol-
gálat létszámát a mûködési területhez és a
körzetben tevékenykedõ egyéb közfeladatot
ellátó õrszolgálatok mûködéséhez mérten
úgy kell megállapítani, hogy annak napi,
rendszeres ellenõrzése biztosítható legyen.
Amennyiben a mezõõr gépjármûvel végzi
feladatát, kb. 2000-2500hektár az a terület,
melyetnapontarendszeresenellenõriznitud.
Amezõõrök havimunkaidõkeretbenmegál-
lapított munkaidõben a hét minden napján,
hétvégén is szolgálnak. Egy mezõõrre jutó
egyszerikiadás:kb.240.000,-Ft.Amûködte-
tésseljárókiadásokegymezõõrrejutóössze-
ge: kb. 2.300.000,- Ft, mely tartalmazza a
munkabért,agépkocsihasználatköltségtérí-
tését, telefonhasználatköltségét, lõszert,stb.
Bevételek a mezõõri járulék, melyet a föl-
használó, amennyibenaz ismeretlen, a föld-
tulajdonosfizet.Ajárulékmértékéthektáron-
ként szokásmeghatározni, és adókmódjára
behajtandó köztartozásnakminõsül. Bevétel
továbbáaközpontiköltségvetésáltalbiztosí-
totthozzájárulás.Azönkormányzatazújon-
nanlétrehozottõrszolgálatmegalakításikölt-
ségeinek 50%-át, de mezõõrönként legfel-
jebb300.000,-Ftmegtérítésétkérelmezhetia
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál a
nyilvántartásbavételtkövetõ30naponbelül.
Fenntartással és mûködéssel kapcsolatban
felmerült-dologi,személyi-kiadások50%-
át,delegfeljebbmax.50.000,-Ft/hó/fõmeg-
térítését negyedéves idõszakokra utólag ké-
relmezheti, a tárgyidõszak utolsó napjától
számítottharmincnaponbelül.Szentkirályon
amezõõriszolgálatfenntarthatóságáhozmin.
2mezõõralkalmazásalenneszükséges.Ana-
pirenddelkapcsolatbanmegoszlottakavéle-
mények.Aképviselõkközültöbbenaggodal-
mukatfejeztékki,hogyvan-eszükségaszol-
gálatfelállítására,ésmierrõlavéleményea
földhasználóknak, hiszen a mezõõri járulék
fizetésepluszkiadást jelentszámukra.Végül

azügybendöntésnemszületett,aképviselõ-
testületfelhatalmaztaapolgármestert,hogya
mezõõri szolgálat felállításával kapcsolato-
sanafenntartásköltségétilletõenarészlete-
ketdolgozzaki.

Ahatodiknapirendipontkeretébenate-
lepülésfejlesztõ non-profit kft. létesítésérõl
tájékoztattaajelenlévõket.Elmondta,hogya
hazaiönkormányzatiszférábanésanemzet-
gazdaságbantapasztalhatófolyamatokegyre
inkábbabbaaziránybaterelikönkormányza-
tunk mûködését, mely a gondoskodó, szol-
gáltatófunkciómellettagazdálkodásthelye-
zielõtérbe.Alegtöbbtelepüléseneztaprob-
lémátönkormányzatitulajdonúvállalkozások
ésközhasznú társaságokmûködtetésévelhi-
dalják át. Javasolta egy 100 %-os önkor-
mányzati tulajdonú nonprofit kft. létrehozá-
sát,mely az elsõdleges településüzemelteté-
si- és közfeladatokmellett egyéb gazdasági
(termelõ) tevékenységet is végezhetne. Cél-
szerû lenneátgondolni,hogymilyen felada-
totlehetneellátniesetlegegyvállalkozáske-
retébenjobban,mintahogyanazönkormány-
zattudjaellátni.Askálaelégszéles,ígyapar-
kok, közterületek karbantartása, fenntartása,
temetõ fenntartása, közterület-használat, de
el tudná képzelni önkormányzati tulajdonú
feldolgozó üzem vagy tejüzem létrehozását
is.Aképviselõ-testülettámogattaanonprofit
kft. létrehozását, és felhatalmazta a polgár-
mestert a gazdasági társaság létrehozásához
szükségeselõzetesszámításokésmegvalósít-
hatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó
háromajánlatbekérésére,illetveazösszessé-
gébenlegkedvezõbbajánlattevõvelmegbízá-
siszerzõdésmegkötésére.

EztkövetõenaRendezésiTervmódosítá-
sávalkapcsolatosfejleményekmegtárgyalása
került napirendre.Apolgármester elmondta,
hogyatelepüléstervezõeljuttattaazÁRTmó-
dosításakapcsánbeérkezett szakhatóságiál-
lásfoglalásokértékelésealapján tett szakmai
állásfoglalását,melyszerinta0290/5-6hrsz-
útelkek,ésa0259/15hrsz-úterületgazdasá-
gi célú beépítési lehetõségének biztosítását
célzó kezdeményezés a környezeti illeszke-
désretekintettelelmarad.Azelõzetesegyez-
tetésrõl szóló polgármesteri tájékoztatót a
képviselõ-testület jóváhagyta az elõterjesz-
tésbenfoglaltakszerint.

A képviselõ-testület jóváhagyta a 2013.
évrevonatkozómunkatervét,melytartalmaz-
zaa2013.éviköltségvetési rendeletmegal-
kotását, tájékoztatót az intézmények mûkö-
désérõl,valamintaszociálisgondozásrólésa
településfejlesztõ munkájáról. Tartalmazza
továbbá amikrotérségi társulásokmegszün-
tetésérõl és amezõõri szolgálat létesítésérõl
szólódöntésmeghozatalát.

Módosításra került a "Szentkirályért"
Közalapítvány és az Önkormányzat között
korábban létrejött Feladat-ellátási Megálla-
podása jogszabályihivatkozásésazönkor-
mányzat adószámának megváltozása, vala-
mint a tulajdonában lévõ vagyon változása
miatt.Módosításrakerülttovábbáa"Szentki-

A kép vi se lõ-tes tü let áp ri lis 11-ei ülé sén tör tént
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rályért"Közalapítványalapítóokiratais,mely
egyrésztKissIstvánnélemondásamiattújku-
ratóriumitagválasztásamiattváltindokolttá,
másrészt a civil szervezetekrõl szóló jogsza-
bályi rendelkezéseknek eleget téve is felül
kellettvizsgálni azalapítványalapdokumen-
tumát.

Aképviselõ-testület jóváhagytaamegál-
lapodás,valamintazalapítóokiratmódosítá-
sát az elõterjesztésben foglaltak szerint, és a
kuratóriumújtagjánakKozma-GyenesTünde
helyilakostválasztottameg.

Az"Egyebek"napirendipontkeretébena
polgármesterazalábbiakróltájékoztatott:

Önkormányzatunk a Szentkirályért Köz-
alapítványtól a folyó évben összesen 19,4
millióforintkamatmenteskölcsöntkértéska-
pott, legkésõbb folyó év végéig történõ
visszafizetéssel. E nélkül a segítség nélkül
nemtudtukvolnaesedékesfizetésikötelezett-
ségeinketteljesíteni.Amainapig12,5millió
forintotvisszaisfizettünkmárazalapítvány-
nak,ésbevételeink függvényébena fennma-
radó összeg mielõbbi visszafizetésére törek-
szünk.

A képviselõ-testület jóváhagyta a köl-
csönügyletlebonyolítását.

Idénfebruár20.napjánmegtörténtabio-
masszakazánokbeüzemelése.Azelsõnéhány
hétigazánküzdelmesmunkávalteltakétfûtõ
számára,ugyanisjelentõsodafigyeléstéskü-
lönmunkát igényelt akazánoküzemelésének
beállítása.Durvaszámításkészültamegtaka-
rításmértékérevonatkozóanis,amelyaztmu-
tatja,hogyhamindanégyintézmény(Mûv.
Ház,Óvoda,Iskola,Tornacsarnok)gázzallett
volna fûtve, akkor az eddig ténylegesen el-
használt gázenergiához képest közel 7.000
köbméterreltöbbfogyottvolna.Ennekértéke
kb. 1millió forint, amit csökkent a vásárolt
faapríték, és a többlet villanyáram költsége
kb.300ezer forinttal.Ezzelegyütt is látszik
azonban a költségmegtakarítás jelentõsége,
már csakmásfélhónapalatt is.Tekintettel a

fûtõktöbbletmunkájárajavasolta,hogyafûté-
siidõszaktartamáratöbbletjuttatástkapjanak.

A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz,
hogyafûtésiidõszaktartamára-2013.febru-
ár15-tõl2013.április15-igés2013.október
15-tõl2014.április15-ig-azáltalánosiskola
fûtõjehavi15.000.-forint,azóvodafûtõjeha-
vi 10.000.- Ft pluszjuttatásban részesüljön a
biokazánok üzemeltetésével kapcsolatos
többletmunkájukratekintettel.

Amegnövekedettpénzügyi,költségvetési
elõadóiésmásadminisztrációsfeladatokellá-
tásamiattegyfõpénzügyielõadóközfoglal-
koztatás keretében történõ alkalmazására
nyújtottunkbepályázatotaMunkaügyiKöz-
ponthoz,amely100%-ostámogatástnyújtaz
illetõjúnius23-igtörténõfoglalkoztatásához.
Eztkövetõencsökkenatámogatásmértéke.

2013.február15-ótaKovácsnéLázárIlo-
na látja el a II. sz. tanyagondnoki körzetet.
Végzettségeésmegelõzõmunkatapasztalata,
valamintamunkakörébeneltöltötteddigigya-
korlata alapján a képviselõ-testület a telepü-
lésüzemeltetéskülönbözõterületein(pl.park-
gondozás,közmunkásokirányítása,gondnoki
feladatok stb.) felmerülõ koordinációs mun-
kával,felügyelettelbõvítettefeladatkörét.

A Békésmegyében elindult ésmára or-
szágossáterebélyesedõMintamenzaProgram
híre önkormányzatunkhoz is eljutott.Az irá-
nyítószerepetmindenüttamegyeikormány-
hivatalokÁNTSZmunkatársaitöltikbe,érté-
kessegítségetnyújtvaezzelakonyhákveze-
tõinekésafenntartóknak.ASzentkirályonis
fokozódóhelyi termékbevonásaaközétkez-
tetésbekiválóalapotjelentahhoz,hogycsat-
lakozzunk.AMintamenzacsapatacéleléré-
séértvállaljaaProgramhozcsatlakozókony-
hákon konzultáció, tanácsadás lehetõségét,
menüsorokértékelését.Étlap-értékelést,tápa-
nyag-kiszabatokfeldolgozását,értékelését.A
Programhoz csatlakozó intézmény vállalja,
hogyegyüttmûködikaMintamenzaprogram
irányítóival,azétlap-éstápanyag-kiszabatok

értékelésekapcsánfelmerülõhibákatkiküszö-
böli.Anyersanyag-felhasználástfelülvizsgál-
ja az egyes tápanyagok életkori szükségleti
értékekbiztosításaérdekében.AProgramhoz
csatlakozófenntartóvállaljaarendszereskon-
zultációtaMintamenzaCsapattalésaközét-
keztetésiintézménnyel,ahelyitermelõkmeg-
szólításátahelybenmegtermeltalapanyagok
közétkeztetésbetörténõbevonásaérdekében.

Aképviselõ-testület jóváhagyta aMinta-
menzaProgramhoztörténõcsatlakozást.

Kutasi Ferenc településfejlesztõ arról tá-
jékoztatott, hogy az önkormányzati közfel-
adatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatá-
sokról idénismegjelentaBMrendelet. (Ta-
valy ebbõl a keretbõl történt a Sportcsarnok
felújítása.) Most három jogcím közül lehet
választani,melybõlazÓvodaépületénekfel-
újítása látszikmegvalósíthatónak.Apályázat
önerõtnem igényel,mivelnem tartozunkaz
adósságkonszolidációban érintett települések
közé.Apályázatonnyertösszegetelõremeg-
kapjákanyertesek.Abenyújtásihatáridõmá-
jus2.AzÓvodabõvítésére, korszerûsítésére
készítettünkegy tervet.Amégmeglévõ régi
nyílászárókatcserélnénkki.Lábazatot,hom-
lokzatot, födémet szigetelnénk.Abelsõ épü-
letgépészeten belül a hibás villanyvezetékek
is megújulnának, a mosdóknak a víz-, és
szennyvízelvezetését tervezzük, esetleg bur-
kolatot javítanánk, és még 10 % eszközt is
hozzátehetünk az összes költségvetéshez. A
pályázatnakkitétele,hogyazépítésirész5%-
a erejéig igénybe kell venni közfoglalkozta-
tottakat, ugyanúgy mint az elmúlt évben a
Sportcsarnokfelújításánál.

Aképviselõ-testületegyetértettapályázat
benyújtásával nettó 15 millió forint körüli
összeggel.

Dr. Lajos Krisztina aljegyzõ ismertette
elõterjesztését a tiszakécskei Szociális Fel-
adatellátóTársulás2013. június30.napjával
történõmegszüntetésérõl.Aképviselõ-testület
azelõterjesztéstegyhangúlagelfogadta.

Fel hí vás
Felkérem az ingatlantulajdonoso-
kat,ügyeljenekarra,hogyazingat-
lanuk elõtti köz te rü let re ül te tett
nö vé nyek
• ajárdákrendeltetésszerûhaszná-
latát,agyalogosokközlekedését
ne zavarják, biztonságát ne ve-
szélyeztessék!Vegyékfigyelem-
be a gyalogosjárdák méreteit:
szé les ség leg alább 120 cm, köz -
le ke dé si ma gas ság leg alább
200 cm.

• a jármûvezetõk kilátását ne gá-
tolják,aközútiforgalmijelzések
felismerését ne akadályozzák, a
közútforgalmátneveszélyeztes-
sék!

Kovácsné Láz ár Ilo na

Meg újult a ke rí tés

Millenniumi parkunk tavának kerítése megújult. Az anyagköltséget önkor-
mányzatunk"állta",mígakivitelezõimunkálatokatKovácsMenyhértvégezte.
Aképen:közmunkásokvégzikazutolsómunkálatokat,festikakerítést.
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Ist ván ki rály fe le sé ge, Gi zel la ki rály né

Tánc vi lág na pi Tánc ház

Megfelelõenátgondoltésjólszerve-
zett diplomáciai tevékenység után 995
tavaszán cserélt jegygyûrût István
fejedelemfi és a regensburgi bajor her-
cegnõ, Gizella. A menyasszony akkor
húszéves lehetett, István pedig 24-25.
Az eljegyzéssel, majd a következõ évi
házassággalóriásifelelõsséghárultakét
fiatalra, és az ország népére, ugyanis
nemcsakakétfiatalkapcsolatárólszólt
aházasság.Ettõl sokkalnagyobbvolu-
menûkérdéstoldottmeganász.Afiatal,
változásra érett /kényszerített/ Magya-
rországot be kellett tagolni a fejlettebb
nyugati államformát gyakorló latin ke-
reszténység közé.TehátGizella vállára
óriási teher is nehezedett politikai, és
vallási szempontból. Egy korabeli né-
metkrónikásígyírterrõl:"mintahittú-
szát, feleségül adták Istvánhoz, a ma-
gyarokleendõkirályához".Gizellaher-
cegnõ/II.Henrikleánya/kellõésalapos
neveléstkapottWolfgangatyától, aki a
császári família rokona is volt. Gizella
sok rosszat hallott apjától a kalandozó
magyarokról.Ennekellenérebátranvál-
laltaaküldetésselfelérõnászt.996nya-
ránérkezettGizellaanémetpáncéloslo-

vagok kíséretében Esztergomba. Vele
tartottak még természetesen udvarhöl-
gyek,papok,apácák, fõurak is.Köztük
olyan kiváló személyiségek mint,
Vecelin,Huszt,ésPázmánvezérek.Õk
egyébkéntaSzentföldreakartakvonul-
ni,deGézafejedelemkérésérehazánk-
banmaradtak.Aragyogóéspompáses-
küvõtkövetõenafiatalokagyönyörûsé-
gesNyitrakörnyékihegyekbentöltötték
a nászheteket. Majd Veszprémbe men-
tek,aholakirálynénaklettkialakítvasa-
játrezidenciájuk.Akövetkezõévnyarán
került hatalomra István fejedelem. Gi-
zellanagy igyekezettel támogatta férjét
az ország és az egyházépítés nehéz és
igen fárasztó munkájában. Udvarhöl-
gyeivelszívesenhímeztek,azapácákkal
közösenterítõket,miseruhákat,amelye-
ket aztán különbözõ templomoknak
adományoztak.Akirálynéjelentõsépít-
kezésekbekezdettVeszprémben.Temp-
lom,lakópalotaészárdaislétesültazÕ
idejében. Házasságukból öt gyermek
születettélve:Ottó,Bernát,Imre,Ágota
ésHenrik.Sajnosnégygyermekükkicsi
korukbanmeghalt. Óriási gyászok súj-
tották a királynét a következõ években

is. 1031-ben fiát Imre herceget, majd
1038-ban férjét Istvánt a királyt is el-
vesztette.A bekövetkezõ trónviszályok
Gizellát sem kímélték. Az özvegy ki-
rálynétOrseoloPéterkirálymegfosztot-
tamindenvagyonától, ésõrizet aláhe-
lyezte. Szabadulása után visszatelepült
Németországba. Hazatérve, Passauban
kolostorba vonult, és hosszú életet élt.
Halála után boldoggá avatták. Veszp-
rémben is õriznek tõle csont ereklyét.
Hazánk elsõ királyi párja a politikai és
földrajzi helyben maradást erõsítette.
Õkkettenemberileg,vallási szempont-
ból is nagyon közel álltak egymáshoz.
Tevékenységük, tartalmas életük, vala-
mintmunkásságukjelentõsenjárulthoz-
záamagyarságEurópábavalóbeillesz-
kedéséhez.Ezpedigelõrelépéstjelentett
az adott korban, és biztosította a ma-
gyarságfennmaradását,ittaKárpát-me-
dencében.Szentkirálynépességeistisz-
telielsõkirályunkésfeleségeGizellaki-
rálynéhalhatatlantetteit.Ezértisápolja
nagyszeretettelemléküketésmaradan-
dóértéküket.

Ke nye res Dé nes

Ebtartók fi gyel mé be!
AMagyarÁllatorvosiKamarautasításaszerinteboltásracsakegyediazonosítóchippelelõzõlegmárellátottkutyákvi-

hetõk.Tilosazonbanazeboltásésazazonosítóchipbehelyezésénekegymenetbentörténõelvégzése!
Kérjüktehátazebtartókat,hogyazazonosítóchipbehelyezéseérdekébenazoltáselõttkülönegyeztessenekazállator-

vossal!

Az "ÉpítõközösségekSzentkirályon"pályázatbanrészt-
vevõnéptáncosgyerekekáprilis19-énaKecskemétiKulturá-
lisKözpontbanmegrendezetttáncházbantavaszinépijátékok-
kal, májusi népszokásokkal ismerkedtek meg. Kiskunsági,

szilágyságiésmoldvaitánclépésekettanultak.Atalpalávalóta
TormásiZenekarhúzta.Gyönyörûcsuhévirágot iskészíthet-
tek.A"táncoslábúak"fáradtan,derengetegélménnyelgazda-
godvatértekhaza.Takácsné Kis Már ta



ASzentkirályértKözalapítvány si-
keresen pályázott LEADER forrásból
földútkarbantartási célúerõ-ésmun-
kagépekbeszerzésére.Aprojektkere-
tében beszerzésre került egy MTZ
820.4. erõgép, egy hozzá optimalizált
FAUCHEUX P80H homlokrakodó
(emelésimagasság 390 cm, emelõerõ
1540 kg) kétféle földkanállal és egy
Pronar T 672 MR.I típusú, kéttenge-
lyes,háromoldalrabillenthetõ,8 ton-
náspótkocsi.Ezekagépekönállógép-
csoportot alkotva alkalmasak lesznek
különbözõ földmunkák (megsüllyedt
útszakaszok feltöltése, kitermelt föld
felrakásaéselszállítása,stb.)elvégzése
vagy akár a biomassza tüzelésûkazá-
nokhozszükségesfaaprítékanyagmoz-
gatási feladataira.Agépekszállítójaa
közbeszerzési eljárás kertében kivá-

lasztottAuditkerKft.A teljesgépcso-
portésakiegészítõkbeszerzésiértéke
nettó11.920.000,-Ft,melyteljesegé-

szében pályázati támogatásból fizet-
tünkki.AKözalapítványtazáfakölt-
ségeterheliönerõként.- kut -
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Új gép cso port be szer zé se a Köz ala pít vány nál

Mo to ros fel vo nu lás Szent ki rá lyon

Faragó István, Kisfáiban élõ
falunkbeli, egy gyönyörû alkotását
ajándékozta Szentkirálynak.A Tisza-
kécskefelõlelénktárulólátványélet-
hû ábrázolása egy nagy festményen
látható, melyet minden érdeklõdõ
megtekinthet a Községházán. A sze-
met gyönyörködtetõ amatõr mûalko-
tástreméljükhasonlóakkövetik.
A mûvészi teljesítményhez gratu-

lálunk, a nagylelkûség iránt hálával
adózunk.

Sza bó Gel lért

Mû vé szi
al ko tás sal

gya ra pod tunk

Immármásodikalkalommalvoltmo-
torosfelvonulásfalunkutcáinaSzentki-
rályiMotorosClubszervezésében.A ta-
valyi35motorhelyett az idénmár több
mint65motorhangjairaébredhetettafa-
lu.AsajátklubunkonkívülaNyárlõrinci
motorosok is képviseltettékmagukat - a
meghívásunkra-többmint20motorral.
Afelvonulásutánkiállítottukakétke-

rekûeket,majdBencsik Pisti kápráztatta
el az érdeklõdõket akrobatikusmutatvá-
nyaival.Délutánraelkészültekabogrács-
banfõttételek,amelyekbõltöbbmintszá-
zanlaktunkjól.Véleményemszerintmin-
denkinagyonjóléreztemagát.Különkö-

szönöm azoknak a segítségét, akik részt
vettek a szervezésben és a lebonyolítás-
ban.
2013.március 8-án tartottuk év eleji

közgyûlésünket. A megjelent klubtagok
sok fontos és idõszerû dologról szavaz-
tak.Alapszabálytmódosítottunk,elnököt
választottunk, új tagot vettünk fel,meg-
változtattuk a tagság elnyerésének a
feltételeit… stb.Az elõttünk lévõ hóna-
pok mindegyikében kijelöltünk egy-egy
napot és egy felelõst amegszervezendõ
motorostúráinkra.
Balesetmentes közlekedést kívánok

mindenkinek:Durgó Ta más SZMC el nök



Ferencpápamárcius19-én,SzentJózsef
ünnepén lépett Szent Péter örökébe. Péteri
szolgálatánakmegkezdéséreszentmisétmuta-
tottbeaSzentPétertéren.

Elsõként köszönetet mondott az Úrnak,
hogySzentJózsef,azegyetemesEgyházvé-
dõszentjeünnepénkezdhetimegpéteri szol-
gálatát.Utaltarra,hogyezanapelõdjenév-
napja is, akivel egységben van az imádság-
ban, egymás kölcsönös szeretetében és elis-
merésében.

Aköszöntésekután,amelyeksoránkülön
üdvözölteatöbbikeresztényfelekezetképvi-
selõit,azsidóésmásvallásúközösségeket,a
felolvasott evangéliumi részrõl elmélkedett.
"József erre fölébredt álmából és úgy tett,
ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához
vettefeleségét"(Mt1,24).Istenküldetéstbí-
zottJózsefre,hogylegyenõrzõ,MáriaésJé-
zusõrzõje-ittII.JánosPálszavaitidézte-,és
az Egyház õrzõje is: "Szent József, amilyen
szeretetteljesen viselte gondjátMáriának, és
amilyen örömmel szentelte magát Jézus
Krisztusnevelésének,ugyanígyoltalmazzaés
õrzi annak Titokzatos Testét, az Egyházat,
melynek elõképe és példája maga a Szent
Szûz."

Ferencpápaelmondta,hogyan isgyako-
rolja József ezt a szolgálatot: alázatosan,
csendesen,ugyanakkorteljeshûséggelakkor
is,amikornemértmindent.Állhatatosszere-
tettelállMáriamellettegészenaddigazevan-
géliumijelenetig,amelybena12évesJézust
ajeruzsálemitemplombavezeti.OttvanMá-
riamellettazörömteliésanehézpillanatok-
banésanázáretihétköznapokban.

A Szentatya elmagyarázta, hogyan élte
meg József ezt azõrzõihivatást: folyamato-
sanIstenre figyelt, fürkésztea jeleit,készsé-
gesen vállalta, hogy nem saját, hanem Isten
tervétvalósítjameg.UgyaneztkériIstenDá-
vidtól:nememberáltalépítettházatakar,ha-
nem azt, hogy hûséges legyen a Szavához.
MagaIstenépítiaházat,Szentlelkévelmegje-
lölt,élõkövekbõl."Józsefõrzõ,merttudjaIs-
tent hallgatni, engedi, hogy azõ akarata ve-
zesse,éséppenezértérzékenyebbarábízott
emberek iránt,képesrealizmussalolvasniaz
eseményeket, figyel arra, ami körülveszi, és
meg tudjahoznia legbölcsebbdöntéseket" -
sorolta a pápa. Látjuk, milyen készségesen
válaszoltJózsefIstenhívására,ésaztislátjuk,
hogy a keresztény élet központja Krisztus.
"ÕrizzükmegKrisztust az életünkben,hogy
megõrizzünk másokat, megõrizzük a terem-
tettvilágot!"-figyelmeztetett.

Majd kiterjesztette ezt a felelõsséget,
amely nem csupán a keresztények, hanem
minden ember felelõssége. Megõrizni a te-
remtettvilágot,ahogyanAssisiSzentFerenc
tette,aztjelenti,tisztelniIstenmindenteremt-
ményét és a környezetet, amelyben élünk.
Részletesenbeszéltegymásõrzésérõl:"Õriz-
ni az embereket, gondoskodni mindenkirõl,
minden emberrõl, szeretettel, különösen a
gyermekekrõl,azöregekrõl,azokról,akiknek
élete a leginkább törékeny, és akik gyakran
szívünk peremére szorulnak. Gondoskodni
egymásrólacsaládban:aházastársakkölcsö-
nösen õrizzék egymást, a szülõk pedig gon-
doskodjanak gyermekeikrõl, majd idõvel a
gyermekekváljanakszüleikõrzõivé.Õszintén
megélni a barátságokat, ami azt jelenti, köl-
csönösenmegõrizzük egymást a bizalomteli
közelségben,atiszteletben,ajóban.Lényegé-
benmindenazemberõrzésérelettbízva,eza
felelõsség mindenkit érint. Legyetek Isten
ajándékainakõrzõi!"

Ezt követõen elmondta, mi történik, ha
nemélünkezzelafelelõsségünkkel:aszívér-
zéketlenné válik.A történelem minden kor-
szakábanvannakHeródesek,akikrombolnak,
halálthoznak,elcsúfítjákazemberarcát.

Ferencpápaezutánazokhozfordult,akik
felelõsszerepettöltenekbegazdasági,politi-
kaivagytársadalmitéren,ésszóltmindenjó-
akaratúemberhezis:legyünkegymáséskör-
nyezetünkõrzõi;nehagyjuk,hogyapusztítás
és a halál jelei kísérjék utunkat a világban.
Ahhoz, hogy másokra vigyázhassunk, saját
magunkatisgondoznunkkell!Agyûlölet,az
irigység, a gõg beszennyezik az életet! Õr-
ködnünkkell érzelmeinken, szívünkön,mert
onnanindulnakkiajóésarosszszándékok:
azok, amelyek építenek és azok, amelyek
pusztítanak!Neféljünkajóságtól,agyengéd-
ségtõl!

Agondoskodás, azõrködésmások felett
jóságotigényel,aztkéri,hogyajóságotgyen-
gédséggel éljükmeg - hangsúlyozta a pápa.
Szent József lelkébõl is nagy gyengédség
árad, amely a lélek erejétmutatja, azt, hogy
képesek vagyunk másokra figyelni, mások
irántrészvéttellenni.

Aztán elmondta:Szent József ünnepével
együtt ünnepeljük Róma új püspöke, Péter
utóda szolgálatának kezdetét. JézusKrisztus
hatalmatadottPéternek.Háromszorkérdezte
õtszeretetérõl,majdháromszorszólítottafel:
legeltesd bárányaimat. Az igazi hatalom a
szolgálat. A pápának is egyre inkább elõre
kellhaladniaabbanaszolgálatban,amelynek

ragyogócsúcspontjaakeresztenvan.
Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia

karját,hogymegõrizzeIstenegésznépét,sze-
retettelésgyengédséggelfogadjabeazegész
emberiséget:különösenalegszegényebbeket,
a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat,
akikrõlMátéíraszeretetrõlszólóutolsóítélet
kapcsán:akikéheztek,akikszomjaztak,akik
idegenek, mezítelenek, betegek voltak, bör-
tönbenraboskodtak(vö.Mt25,31-46).

Kérte:õrizzükmegJézustMáriával,õriz-
zükmegazegészteremtettvilágot,õrizzünk
megmindenkit,különösenalegszegényebbet,
õrizzükmegsajátmagunkat.Mindnyájanarra
kaptunk meghívást, hogy felragyogtassuk a
remény csillagát: õrizzük meg szeretettel
mindazt,amitIstenajándékozottnekünk!

Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal
fejezte be homíliáját: "Kérem Szûz Mária,
Szent József, Szent Péter és Pál apostolok,
Szent Ferenc közbenjárását, hogy aSzentlé-
lekkísérjenelszolgálatomsorán,nektekpe-
dig azt mondom: imádkozzatok értem!
Ámen."

(Forrás:MagyarKurír)

Hí rek a Plé bá nia éle té bõl:
• Má ju si li tá ni ák: Májusban, a Szûz-
anyahónapjábanmindeneste19óra-
kormájusi litániára, 19:30-kor szent-
misérevárjukakedveshíveket.

• Bér mál ko zás: asikeresvizsgáttett17
szentkirályifiatalnakDr.BábelBalázs
érsekatyaáprilis21-én10órakorszol-
gáltattakiabérmálásszentségét.

• Elsõáldozás: Május19-én,apünkösd
vasárnapi 8 órai szentmisén Puskás
atyakezébõl13elsõáldozóveszima-
gához elõször az Oltáriszentséget.
KérjükegyüttmindannyiukraIstenál-
dását!

Ka len dá ri um: 2013. május 15. -
június15.
• Má jus 19. PÜN KÖSD VA SÁR NAP,
8órakorElsõáldozás

• Május20.Pünkösdhétfõ
• Május 22. Szent Rita ünnepe, rózsa-
szentelés

• Május26.Szent há rom ság va sár nap.
• Jú ni us 2. ÚR NAP JA
• Június7.Jé zus Szí vé nek ün ne pe
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KATOLIKUSÉLET

Fe renc pá pa szent be szé de
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

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

MEG HÍ VÓ
JU BI LE U MI KONFIRMANDUS TA LÁL KO ZÓ RA

Nagytisztelettelésszeretettelmeghívjuköntéskedvescsaládját
a2013. má jus 19-én Pün kösd va sár nap ján dél elõtt 10 óra kor kezdõdõ

ünnepiIstentiszteletünkre,aSzent ki rá lyi Re for má tus Temp lom ba, melyenfelköszöntjüka
ju bi lá ló konfirmandusainkat!

AzegykortettfogadalommegerõsítéséreIstentiszteletkeretébenkerülsor,
majdszeretetvendégségentudunkbeszélgetniaréglátotttársakkal!

Aszeretetvendégségresüteményt,üdítõt,hidegtálatszívesenfogadunk!

Ju bi lá ló konfirmandusok azok,akik5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75éve
konfirmáltak,ígyönis.Szeretettelvárjuka70esztendejüketbetöltötttestvéreketis,jubilálástólfüggetlenül,

hogyatalálkozásminéltöbbszöráldáslehessen.

A kö zös ség ápo lá sa

Aközösséghez
• elkötelezettség
• õszinteség
• alázat
• udvariasság
• megbízhatóság
• rendszerességkell

Mi tõl lesz jó egy kö zös ség?

Õszintén beszélünk érzéseinkrõl
(õszinteség),biztatjukegymást(köl-
csönösség), támogatjuk egymást
(együttérzés), megbocsátunk egy-
másnak (irgalom), szeretetben ra-
gaszkodunkazigazsághoz(egyenes-
ség), elismerjük gyengeségeinket
(alázat), tiszteletben tartjuk a kü-
lönbségeket (udvariasság), nem
pletykálunk (megbízhatóság), és
fontosnak tartjuk a csoport találko-
zóit(rendszeresség).

Sze re tet tel vá runk min den ér -
dek lõ dõt a Re for má tus Gyü le ke ze ti
Ki rán du lá sunk ra!

2013. má jus 25. szom bat, Szil vás -
vá rad
Indulásideje:7.30,Mûv.ház.
Érkezésideje:21.00

Programtervezet:
Erdei kisvonattal  a Szalajka-völ-

gyön át, az Istállóskõi Õsember bar-
lang megtekintése, a tisztáson ebéd,
sportolási lehetõségek, séta, pihenés,
beszélgetés, közös áhítat. Közös séta
gyalogosanleahegyrõl(kb.3,5km)
A séta közben látnivalók: Fátyol-

vízesés, Szabadtéri Erdei múzeum,
Sziklaforrás, Pisztrángos tavak, Vad-
bemutatókert,ésatáj-aBükkszép-
sége

Archeopark - Az interaktív park
Szilvásvárad és a Bükk hegység õsi
múltjátmutatja be, SzilvásváradiRe-
formátusTemplommegtekintése,záró

áhítat a helyi lelkipásztor szolgálatá-
val
Bõvebbinformációésjelentkezés:

BalázsHajnalka,70/9676480

Má ju si al kal ma ink
Május9.-ÁldozócsütörtökiIsten-

tisztelet,18óra,utánapresbiterigyû-
lés
Május12.-Istentisztelet,10óra
Május15.-Bibliaóra,szerda18.30
Május 19-20. - Pünkösd ünnepe,

10óraúrvacsorásIstentisztelet
Május22.-Filmklub,szerda18.30
Május23. -Házi Istentisztelet,15

óra, Kincsesné Juliska néni otthoná-
ban
Május 25. - Gyülekezeti kirándu-

lás,Szilvásvárad
Május26.-Istentisztelet,10óra
Csa lá di nap -június9.vasárnap
Gyü le ke ze ti hét vé ge -Fülöpháza,

Június21-23.

Honlapunk frissül: http://szentki-
raly.bakirefem.com
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Ál mom a CSA LÁD - egy ép
és egész sé ges csa lád

Történikegykisebbvagynagyobbbalesetacsaládban,vagyrosz-
szulleszazegyikismerõsünk.Mijutelõszörazeszünkbeilyenkor?
Sajnossokunknakapánik.Ritkaaz,akihiggadtanéshasznosantud
reagálniegyilyenijesztõ,sokszoréletveszélyeshelyzetben.
Éppazértjelentkeztemaz"ÁlmomaCSALÁD"projektkeretében
egyelsõsegélyésbalesetmegelõzõtanfolyamra,hogymegpróbál-
jakatanácstalanságonésazijedtségentúllépni,ésazadotthelyzet-
benhatékonyanbeavatkozni.
Egymentõsésegynyugdíjazottrendõrtartottafelváltvaeztaz5al-
kalmasképzést,ígygyakorlottésjártasszemélyektõltanulhattunk,
akiksokéletszerûtörténettelszínesítettékmondanivalójukat.
Rendõr elõadónk az elmúlt évekbenmegváltozottKRESZ-szabá-
lyokatésabiztonságosközlekedésalapjaitismertettemegvelünk.
Eznemcsupánajogosítvánnyalrendelkezõknekvolthasznos,ha-
nemabiciklisekisrengetegújésfontostudnivalóvallettekgazda-
gabbak.Számosszemléltetõeszköztésképanyagotmutatottbene-
künk: többek között kipróbálhattunk "részeg"-szemüvegeket, se-
besség-ésforgalmihelyzetszimulációkat.
A mentõs hölgy az elsõsegély-nyújtás alapjaira oktatott minket.
Nemördöngösdolgokrólvoltittszó,hanemhétköznapitevékeny-
ségekbalulelsülésérõl,vagyegy-egybetegségelsõ jeleirõl: szív-
szorításról,ájulásról,rosszgyógyszerbevételérõl,egyelvágottkéz-
rõl,egybeütött fejrõl,egykiskifröccsenõolajról,egykutyahara-
pásról,egyficamrólvagyakáregylenyeltcsontdarabról.Sok-sok
olyanszituációról,amelybárkivel,bárholmegtörténhet.
Megismertette velünk, hogy hogyan kell mentõt hívni, baleseti
helyszíntfelmérni,autóbólmenteni,sebeket-sérüléseketellátni,új-
raéleszteni,szerviproblémákat,betegségeketfelismerni,mérgezé-
seketkezelni.
Elvégezveatanfolyamot,nemlettünkprofiorvosokvagygyakor-
lottápolók,dekaptunkegyolyanátfogóképetaproblémákfelis-
merésérõl, illetveahathatósésgyorssegítségalapjairól,amellyel
akáréleteketismenthetünk.
NeadjaaJóisten,hogyszükségünklegyenazitttanultakra,dekö-
szönjükarészvétellehetõségétésazelõadókfelkészült,gyakorlati-
asésnemutolsósorbanjóhangulatúóráit.

Szakállné Sza bó Il di kó
AzÁlmomaCSALÁDprojektkerténbelülazalábbiképzésekre,

tréningekrefolyamatosanvárjukazérdeklõdõkjelentkezését.
Képzések:
• Családinapközivezetõi-40óra
• Házigyermekfelügyelõi(gyermekekgondozása,ellátása,nevelé-
se)-26óra

• Vállalkozásiismeretek-20óra
Tréningek:
• Hatékonykommunikáció(konfliktuskezelés)-20óra
• Szakmaikészségfejlesztés(önismeretitréning)-20óra
• Munkaerõpiacialapkészségekfejlesztése(önéletrajz,állásinter-
jú)-20óra

A tanyagondnokimunkamegismerésére is lehetõség nyílt azÁl-
momaCSALÁDprojektkereténbelül.Haszeretnémegismernia
szentkirályitanyagondnokokmunkáját,vagyhamásaprogrammal
kapcsolatoskérdésevan,keresseKutasinéKullaiIlonahelyiszer-
vezõt:70/953-7181;kullai.ilona@gmail.com

Ál mom a CSA LÁD

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap

társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

Prog ram ja ink ra min den kit sze re tet tel vá runk!

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkalacsaládokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepüléseinTÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256
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Se gít ség a pá lya vá lasz tás hoz
Iskolánk7.osztályostanulói-pályázatnyerteseiként-lehe-

tõséget kaptak, hogy teljes létszámmal részt vegyenek a 6.
Szakma Sztár kiállításon.Az egésznapos budapesti látogatá-
sunksoránbetekintéstnyerhettek39szakmarejtelmeibe,ésa
nyilvánosságelõttfolyószakmaiversenyeklátványosrészlete-
ibe.Láttunkkõmûveseket,bútorasztalosokat,hegesztõketmun-
kaközben,pincérekversenyét,cukrászokremekmûveit,fodrá-
szokatremegõkézzelalkotnicsodákat.Aszakmakiválótanu-
lóimutattákbemûveiket,tudásukat,tanárokéstanítványokvá-
laszoltakakérdésekre.Akiállításmottója:Egyjószakmafelér
egydiplomával!Akivételes lehetõségetbiztosanhasznosítani
tudjukajövõévipályaválasztássorán.Alehetõségetezútonis
köszönjükaBács-KiskunMegyeiIparkamarának.

Gyimesi Ré ka 

A fi ú kat job ban ér de kel ték a mû sza ki dol gok

A gye re kek kö zel rõl lát hat ták, ho gyan dol goz nak a cuk rá szok

Merj a leg jobb len ni!
Ezzelafelszólítássalneveztüktanulóinkat3kategóriábana

SzentIstvántanulmányiversenyen,melyetTiszajenõnrendez-
tek.Amegmérettetésre3megye15 iskolájábólérkeztekdiá-
kok.Akikreigazánbüszkéklehetünk:Matematika:KovácsRi-
ta1. hely;LakosPál2. hely;ÁdámKristóf  3. hely;Farkas
Gyõzõ4.hely.Történelemcsapatverseny:Kókai-SzabóAnna-
RadaAdrienn - Steklács János - SzabóÁgnes 3. hely.Vers-
mondás:SzabóAdrienn4.hely;Kókai-SzabóIstván4.hely.

Gratulálunk kimagasló eredményeikhez és kívánjuk, to-
vábbraismerjenekalegjobbaklenni,mertatudásmagabiztos-
sátesz.

Gyimesi Ré ka

Jö võ épí tõ já té kok 2013
Kecs ke mét és tér sé ge di ák ja i nak Ökomozija, Biopiaca és

Él mény kon fe ren ci á ja 

Jójátékot,izgalmasversengéstéssoknyereménytígértazajá-
ték,melyen6fõscsapattalképviseltettemagátSzentkirály.

Csapattagok:RohácsVeronika,BimbóJános,Kókai-SzabóAn-
na,SzabóÁgnes,FarkasGyõzõésKókai-SzabóIstván.

AzÉlménykonferenciánjövõépítõjátékokrakerültsor.Érdekes,
rövidelõadásokhangzottakel,melyeketkérdések,feladatokkövet-
tek.Afeladatokajövõnkrõlszóltak.Együnk-egenetikailagmódosí-
tottélelmiszert?Milyenleszavegyszernélkülimezõgazdaság?Mi-
velmûködnekatraktorok2020-ban?Hogyanfogjukmegdolgoztatni
abaktériumokat?

TízKecskemét-környéki településversenyzett,ésaszentkirályi
fiatalokazelõkelõ3.helyezéstértékel!Ajóhangulatonésizgalmas
játékélményénkívül"Homoki-Arany"pénztnyerhettekajelenlévõk,
amivelaBio-piaconvásárolhattak.
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Ta va szi se gít ség a
Szent ki rá lyi tól 

2013. április 16., Budapest, Szentkirály -A Szentkirályi Ás-
ványvízKft.csatlakozikazOrszágosÉlelmezés-ésTáplálkozástu-
dományiIntézet(OÉTI)ideivízfogyasztástnépszerûsítõHAPPY-
hétprogramjához,amelyneksoránszénsavmentesásványvizetbiz-
tosítegyBács-Kiskunmegyeirászorulóiskolatanulóinak.Azás-
ványvizescég-kihasználvaacímkékadtafelületilehetõséget-az
idén második alkalommal támogatja az Ezer Lámpás Éjszakája
kezdeményezéstazzal,hogyazEmeseásványvizekcímkéinazel-
tûntgyermekekfotóitésadataitmegjeleníti.Ezenfelül1millió1,5
literesSzentkirályipalackcímkéjénbiztosíthelyetakövetkezõk-
nek:500000ásványvízfóliájánaMagyarVöröskeresztáltalszer-
vezett Országos Felsõoktatási Véradóverseny támogatójaként a
résztvevõknek szóló köszönetnyilvánításnak és ugyanennyi cím-
kénaMagyarGyermekmentõAlapítványLegyenÖnisGyermek-
mentõ!felhívásnak.

A zöld hul la dék ke ze lé se
AHírös Hulladékgazdálkodási Kft. eljuttatta Önkormányzatunk-
hoza2013.évrevonatkozózöldhulladék-gyûjtésselkapcsolatostá-
jékoztatóját.
Tájékoztatnakarról,hogyacégcsakazemblémászsákokbanelhe-
lyezettzöldhulladékotszállítjael,térítésidíjellenében,május02.
ésnovember30.közötthaviegyszerigyakorisággal(1dbzöldzsák
ára250Ft).
Ennekhatásáravélhetõennövekednifogaházikomposztálástvá-
lasztókszáma,deÖnkormányzatunklehetõségetbiztosítaházik-
ertekbenkeletkezõzöldhulladékoklerakásárais.Alágyszárúnövé-
nyimaradványokat a kijelölt, eddig is használt területen (Dózsa
Györgyutcafelõlatemetõhözvezetõföldútbaloldalán)lehetde-
ponálni.
Mindenkitarrakérünkazonban,hogyittháztartásihulladékot,épí-
tésitörmeléketnehelyezzenel!
Akomposztálóbankeletkezõszervesanyagot(komposzt)csakak-
korlehetmajdtápanyag-utánpótlásrafelhasználni,haazkizárólag
növényieredetûrészeket,melléktermékekettartalmaz.
A talaj termõképességét elsõsorban humusztartalma befolyásolja.
Akomposzttulajdonképpenmesterségeshumusz,amianövények
számáranélkülözhetetlentápanyagokattartalmaz.
Akomposzthumusztartalmábanatápanyagokolyanformábanvan-
nakjelen,hogy:
• anövényekkönnyenfeltudjákvenniazokat
• javulatalajszerkezete,amielõsegítilevegõzését
• sötétszínesegítiatalajfelmelegedését
• akomposztjelentõsvízmegkötõképességekövetkeztébenjavul
atalajvízháztartása

• nõatalajbiológiaiaktivitása
• akomposztbantalálhatóhormonhatásúanyagokserkentikanö-
vényekfejlõdését

• nagyobbleszanövényekellenállóképességeakórokozókkalés
növényikártevõkkelszemben

• atalajtápanyagtárolóképességenövekszik
• lassúatápanyagfeltáródása,kicsiakimosódásveszélye
Akomposztálásalapanyagai
• mezõgazdasági(pl.szalma)
• kerti(pl.babhüvely,falevél,fûnyesedék,gyomok)
• háztartási szerveshulladékok (pl. burgonyahéj, paprika csuma,
tökhéj,tökbél)

Kérjük,afásszárúnövényeknyesedékétneiderakjale!Agallyat
külön begyûjtjük, hiszen abból iskolánk, óvodánk értékes fûtõ-
anyagátállítjukelõ!

Kovácsné Láz ár Ilo na

SzentkirályközségÖnkormányzataazáltalafenntartottNap-
közi Otthonos Óvoda óvodavezetõi állására pályázatot ír ki az
alábbitartalommal:

Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta
a "Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló"

1992. évi XXXIII. tör vény 20/A. § alap ján
pá lyá za tot hir det Nap kö zi Ott ho nos Óvo da

Óvo da ve ze tõ (ma ga sabb ve ze tõ)
be osz tás el lá tá sá ra.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazottijogviszonyFoglalkoztatásjellege:Teljesmun-
kaidõ

Avezetõimegbízásidõtartama:Avezetõimegbízáshatározott
idõre,2013.augusztus1-tõl-2018.július31-igszól.

Amunkavégzéshelye:Bács-Kiskunmegye,6031Szentkirály,
Sallaiutca2.

A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé -
nye ges fel ada tok:

Óvodapedagóguskéntazérvénybenlévõjogszabályokésalap-
dokumentumok elõírásai és ajánlásai szerinti tervszerû nevelõi
munka,valamintamunkájávalkapcsolatosügyviteliteendõkellá-
tása.Arábízottgyermekektesti,lelkiésszellemifejlõdésénekelõ-
segítése.Vezetõkéntazintézményszakszerûéstörvényesmûköd-
tetése,atakarékosgazdálkodás,anevelõtestületvezetése,apeda-
gógiaimunkairányításaésellenõrzése,anevelõtestületjogkörébe
tartozó döntések elõkészítése, végrehajtásuk szakszerûmegszer-
vezéseésellenõrzése,arendelkezésreállóköltségvetésalapjánaz
intézménymûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása,amunkáltatóijogokgyakorlása.

Il let mény és jut ta tá sok: Az illetménymegállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII.törvényrendelkezéseiazirányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
Fõiskola, óvodapedagógus szakképzettség; pedagógus-szak-

vizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség; leg-
alább 5 év pedagógusmunkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; magasabb vezetõ be-
osztásellátásáramegbízástazkaphat,akiamunkáltatóvalközal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazottimunkakörbekinevezhetõ.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
szakmaiönéletrajz(elérhetõségfeltüntetésével);azintézmény

vezetésérevonatkozóprogram,aszakmaihelyzetelemzésreépülõ
fejlesztésielképzeléssel;iskolaivégzettségetésszakképzettséget,
illetvepedagógus-szakvizsgátigazolóoklevélmásolata;legalább
5évpedagógusmunkakörbenszerzettszakmaigyakorlatigazolá-
sa;3hónapnálnemrégebbierkölcsibizonyítvány;apályázónyi-
latkozata,hogyapályázatianyagábanfoglaltszemélyesadatainak
apályázatieljárássalösszefüggésbenszükségeskezeléséhezhoz-
zájárul,apályázatianyagátazeljárásbanrésztvevõkmegismerhe-
tik;nyilatkozatarról,hogyhozzájárul-epályázatánakaKépviselõ-
testületnyíltülésénvalótárgyalásához

A be osz tás be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja: Abeosztás legko-
rábban2013.augusztus1.napjátóltölthetõbe.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013. május 31. (a
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lajos
Krisztinaaljegyzõnyújt,a76/597-013-astelefonszámon.)

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: Postaiúton,apályázat-
nakSzentkirályKözségÖnkormányzata címére történõmegkül-
désével(6031Szentkirály,KossuthLajosutca13.).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je: SzentkirályKöz-
ségÖnkormányzatKépviselõ-testületedöntapályázatról

Apályázatelbírálásánakhatárideje:2013.július10."



Kar fi ol zöld fû sze res sör bun dá ban

Hoz zá va lók (2 sze mély re): 
1 kö ze pes kar fi ol, 2 to jás, 2 dl sör, 10 evõ ka nál liszt, íz -
lés sze rint zöld fû sze rek: med ve hagy ma, pet re zse lyem -
zöld, zel ler le vél, stb., só, bors, olaj

El ké szí té se: Akarfioltrózsáiraszedjük,ésenyhénsósvízbenroppanósra
fõzzük.Atésztahozzávalóitjólösszekeverjük,alegvégénpedighozzáad-
jukazapróravágottzöldfûszereketis.Azolajatfelhevítjük,akarfiolró-
zsákategyenkéntasörtésztábamártjuk,majdazolajbanszéparanybarnára
sütjük.Papírtörlõvelleitatjuk,ésfokhagymás-tejfölösmártássalkínálhat-
juk.
JóétvágyatkívánKenyeresné Zsu zsi ka
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK

ÁP RI LIS IDõ JÁ RÁ SA
AKárpát-medenceidõjárásárajellemzõekaszélsõségesváltozá-

sok.Országunkegy idõjárásiütközõzónábanhelyezkedikel. Igaz,
hogyészakfelõlaKárpátokkoszorújanémivédelmetnyújtasarkvi-
déki áramlások ellen, Dél-délnyugat felõl viszont szabad az út az
enyhe,melegmediterránlevegõnek.Asarkvidékinehezebblégtöme-
gek gyakranmegkerülik az északi hegyvonulatot, és vagy aDuna
völgyébentörnekaKárpát-medencébe,vagyaFekete-tengerirányá-
ból,szinténaDunavölgyét"kihasználva"dél felõlárasztjákelha-
zánkat.Ezazóriásiváltozatosidõfokozottanérvényesáprilishónap-
ra,hiszenatélésatavaszharcolegymással.Azelmúlthónapbeke-
rül ameteorológiai különlegességek közé.A hónap elsõ napjaiban
méglehetetthóembertépíteni,majdgyorsanszintekoranyáriidõvet-
tekezdetét,annyira,hogyahónapvégén30C-fokfölé iskúszotta
hõmérõhiganyszála.Atermészetrohamosanigyekezettbehozniale-
maradást,annyira,hogyahónapvégéreanövényekfejlõdésenem-
igenmutatottlemaradást,annakellenére,hogyagyümölcsfákvirág-
zásakéthetetkésett.Késtekavándormadarakis,egyrészükelsem
jöttszülõhazájába,hanemdélibbországokbanmaradt.Asokmárciu-
sicsapadéknakmamárnyomasincs,engedtükelfolyniacsatorná-
kon,pedignémitartalékotképezhetettvolna.Ahónapvégefelémár
aszályjeleikezdtekmutatkozniaszántóföldinövényeken.Csapadék
viszonyok:2-án21,3mm,3-án1,2mm,5-én8,3mm,8-án0,8mm,
12-én0,9mm,27-én0,6mm.összesen:33,1mm.asokéviátlag:42
mm.vecsei

Ma da rak és fák nap ja
"1902.május19-én,Párizsbanegyezménytkötöttekazeurópaiálla-
mok a mezõgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.
1902-benChernel István ornitológus szerveztemegMagyarorszá-
gonelõszöramadarakésfáknapját,amelyetaz1906.éviI.törvény-
cikkszabályozott.ApponyiAlbertvallás-ésközoktatásügyiminisz-
terkörrendeletbenírtaelõ:éventeegynapotanépiskolákbanataní-
tóarraszenteljen,hogyatanulókkalahasznosmadaraknakésazok
védelménekjelentõségétmegismertesse.Megünneplésénekidõpont-
javáltozó."
Neumann-ház-IrodalmiSzerkesztõség
KedvesOlvasó!Hazánkbanmájus10-énünnepeljükeztajelesna-
pot. Szüleim elmondásából tudom, hogy a múlt század elején az
egésziskolakivonultazerdõkbemadár-ésvadlesre.Bizonyárama
isszívesenkimennekaziskolások,haalkalomadódik.Azidõsebb
korosztálytudja,magamatisbeleértve,hogy60-80évvelezelõttmi-
lyenóriásifajgazdagságúmadárvilágvoltpusztánkban.Mamáren-
nektöredékétsemlehetfellelni.Avízelvezetõárkok,csatornákki-
alakításávalmegszûntaminimális lehetõségeannak is,hogyvala-
mennyitartalékvízmaradjonamélyebbenfekvõrészeken,ígylehe-
tõséget teremtve az erõgépekkel történõ minden talpalatnyi föld
megmûvelésére.Ritkaazarezervátum,vagytermészetvédelmitáj,
amelyhasonlítazakkoripusztasághoz.Afolytonosbeavatkozásmég
masemkímélia természetben találhatómaradékélõvilágot.Vajon
számbatudjuk-evenniazeltûntfajokat,melyekegykorbenépesítet-
ték pusztánkat? Csak gólyafészekbõl volt 17-18. Tavasszal egész
naphangosvoltapusztaapacsirtaénekétõl,abíbicanagygodaaz
õrgébics/szarkagábor/azöldküllõ,szalakóta,búbosbanka,kakukk,
nádiposzáta,vadgalambénekétõl.Estefelémegszólaltakakuvikok,
ahomokipartfutók,bölömbikák/egygémféle/szárcsákvadkacsák,
foglyok.Hozzátartozottalangyostavasziestékhezasárszalonkajel-
legzetesszárny-bruggatásának,surrogásánakamesszirõlishallható
hangja.Afürjekpitty-palattyolásátólvolthangosapuszta.Afûkö-
zöttbujkálóharisisestehallatta"kétkés"énekét.Lehetneasortfoly-
tatni a sárgabarázda billegetõvel, a hantmadarakkal. Nem fészkel
márvarjú(beköltöztekKecskemétreaSzéchenyivárosba)éscsóka
sem,pedigezekfiókáinakkirepüléseutánakékvércsékvettékbir-
tokbaalelakottfészkeket.Asornemteljes,csakazeltûntmadarak
egyrészekerültemlítésre.Azeltûnésnekokaelsõsorbanazélõhe-
lyekelpusztítása,másmûvelésitechnológiabevezetése.Amaifiata-
loknak,gyerekeknekamaiállapotatermészetes,szintefelfoghatat-
lanmégaközelmúltis.Azélõhelyekközülafentivizestocsogókon
túlelpusztítottukazöregfákkaltelifasorokat,erdõketis,melyekod-
vaibansokmadárfészkelt.Mesterségesodúkkalnémisegítségettu-
dunkbiztosítani.Lehetnéhányjópéldát látnicinegékreméretezett
odúval.Anapokbanláttam,hogyegymadárbarátmagasfeszültségû
villanyoszlopra szalakótáknak tett kimesterségesodút,melyet né-
hánynaponbelülbirtokbaisvettekaritkamadarak.Óvjuk,védjük
amégmegmaradtélõvilágot,hogyunokáinknecsakvirtuálisanis-
merjékazállatokat.Vecsei Fe renc

Em lé ke zés

Id. Csõsz Im re Szü le tés nap já ra
Hit tünk, bíz tunk, re mény ked tünk,
Hogy té ve dés ta lán.
Ret te ne tes a fáj dal munk,
Hogy nem él he tünk együtt to vább.

KÖZ LE MÉNY
2013. má jus 15-éig le het be nyúj ta ni a te rü let ala pú igé nye ket

TiszteltGazdálkodók!

Áprilishónaptólmegnyíltalehetõséga2013.éviterületalapútá-
mogatások(TERA)benyújtására.

AbeadásiidõszakeddigitapasztalataiszerintBács-Kiskunme-
gye a benyújtott, nagyságrendileg 10000 db igénnyel Szabolcs-
Szatmár-Beregmegyeutánamásodikhelyetfoglaljaelazországos
listán.

Ahogya statisztika ismutatja, rendkívülnagyazérdeklõdésa
termelõkrészérõl.Azokazigénylõk,akikakérelembenyújtásátnem
önállóan,ügyfélkapunkeresztülvégzik,tanácsadótilletvetechnikai
segítségnyújtótvehetnek igénybe.A legtöbb termelõa falugazdász
hálózatmunkatársánaksegítségétkériakérelmebenyújtásánál,ezért
afalugazdászokhétvégén,sõtmégünnepnaponisfolyamatosandol-
goznakelõzetesidõpontegyeztetésalapján.Azsúfoltságelkerülése
érdekében ezért szükségszerû a velük történõ, mielõbbi idõpont
egyeztetést.A kérelmek nagy számára tekintettel Kecskeméten az
FMIgazgatóságmunkatársaiissegítségetadnakakérelmekbenyúj-
tásában.

Ismételten felhívjukszíves figyelmüketarra,hogyazérvényes
földhasználattalrendelkezõtermelõknek2013.május15-éigvanle-
hetõségükaterületalapúigényekszankciómentesbenyújtására.Ezt
követõenmunkanaponként1%-ostámogatáscsökkenésseljúnius9-
igmégbelehetadniakérelmeket.

Kecskemét,2013.május3.
(Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal)



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyek,Kft-k,Bt-k,

alapítványokrészére,teljeskörûAPEH-és
TB-ügyintézéssel,képviselettel.Havontatájékoztatástkap
vállalkozásaeredményérõl,áfájáról,akönyveléstígy

pontosantudjakövetni.Igényszerintakönyvelésianyagért
elmegyek.Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig
8-18óráig.Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt

fogadokateljesdiszkrécióérdekében.Kérem,válasszonengem,
hacsaládiaskörnyezetetésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.

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

SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ füg get len köz éle ti lap

Megjelenikhavonta:Kiadja:Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta -Felelõskiadó:Sza bó Gel lért pol gár mes ter -Felelõsszerkesztõ:Vecsei Fe renc
-Munkatársak:Csa ná di Andrásné, Ka ra Lajosné, Ke nye res Dé nes, Ke nye res Zol tán, Katzné Almási Zsu zsan na, Ba lázs Haj nal ka lel kész, Kutasi
Fe renc, Pá pai Ferencné, Pász tor Gézáné, Pus kás Mi hály plé bá nos, Sza bó Gel lért pol gár mes ter, Szutor Sándorné, Dr. Szûcs Zsolt,  Takácsné
Kiss Már ta, Var ga Béláné, Varjúné Szé che nyi Ma ri an na -Szerkesztõség címe:Pol gár mes te ri Hi va tal Szent ki rály, Kos suth La jos ut ca 13. -
Tel./fax:76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:Kécs ke Nyom da Kft. Ti sza kécs ke T:76/441-519-Felelõsvezetõ:Tóth Gé za

Hirdetések
*Eladóingatlan,ingóság,gépjármû!Tiszaalpárköz-

pontjábanemeletes,alápincézett,riasztóvalellátottcsa-
ládiház(ép.:1983),valamintegykéthelyiséges,keres-
kedelmitevékenységrealkalmasépület(ép.:1998),illet-
veazépületekberendezései,bútorai,használatitárgyai.
Továbbá eladó egy Renault Megane személygépkocsi
is. Érdeklõdni a www.intergavel.hu licitoldalon lehet,
melyenminden,azadotteszközökállapotával,méreté-
vel,teljesítményévelkapcsolatosinformációkatmegta-
lálhatnak.Regisztráció után licitálhatóak az eszközök.
Licitlejárat:2013.05.31.
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirá-

lyon,aKossuth-majorban.Víz,villanyvan.
Érdeklõdni:06-76/728-657
* Ház eladó Szentkirályon a Béke utca 33. szám

alatt.érdeklõdni:06305052251telefonszámon.
*Szentkirályon,ésaveleszomszédostelepüléseken

szántót, legelõt, kaszálót vásárolnék, vagy bérelnék.
BencsikJenõ.telefon:06209424219.

ZámboriIldikó

Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.

Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Meg nyi tot tam fér fi - nõi
fod rá sza to mat!

Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyó
vendégeimet.

Kö szö ne tet mon dunk az If jú sá gi la kó te lep rõl ki ve ze tõ
út ja ví tá sá ért min den köz re mû kö dõ nek, töb bek közt
Sán dor Ist ván nak, Var ga Im ré nek, Rohács Jó zsef nek,
De ák Bé lá nak, Rada Lász ló nak, Lán gos An tal nak, va -
la mint az Ön kor mány zat nak a mun ká hoz szük sé ges
gé pek biz to sí tá sá ért.

SzántóCsabaésakörnyékbeliek

Gyógy ásza ti
se géd esz kö zök

Önkormányzatunk korlátozott számban rendelkezik
olyangyógyászatisegédeszközökkel(szobaiwc,biz-
tonságiágykeret,mankó,kerekesszék,bot,járókeret,
betegágy),amelyeketarászorulókrendelkezéséretu-
dunkbocsátani.
EsetlegesigényétKovácsnéLázárIlonánáljelezheti
(70/977-8287)

El adó in gat lan,
in gó ság, gép jár mû!

Tiszaalpárközpontjábanemeletes,alápincézett,riasztóval
ellátott családi ház (ép.: 1983), valamint egy kéthelyisé-
ges, kereskedelmi tevékenységre alkalmas épület (ép.:
1998),illetveazépületekberendezései,bútorai,használa-
titárgyaieladók.TovábbáeladóegyRenaultMeganesze-
mélygépkocsiis.
Érdeklõdniawww.intergavel.hulicitoldalonlehet,melyen
minden,azadotteszközökállapotával,méretével,teljesít-
ményévelkapcsolatosinformációkatmegtalálhatnak.Re-
gisztrációutánlicitálhatóakazeszközök.

Li cit le já rat: 2013.05.31.


