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Az is ko la tör té ne té nek leg si ke re sebb tan -
éve volt az idei. Ta nu ló ink szin te szá mo lat la -
nul gyûj töt ték az ér me ket, nyer ték a tor ná kat,
hal moz ták a kü lön dí ja kat. A leg na gyobb si -
ke rek pe dig, ame lyet a gye re kek a jú ni us vé -
gi Di ák olim pia or szá gos dön tõ jé ben ér tek el,
fel tet ték a ko ro nát az el múlt hó na pok ban
nyúj tott tel je sít mény re.

A di ák sport sa já tos sá ga, hogy a tan év el -
sõ fe lé ben alig-alig zaj la nak ver se nyek, az -
tán a ta va szi hó na pok ban egy mást érik a kü -
lön bö zõ meg mé ret te té sek (er rõl a más tan tár -
gyat ta ní tó kol lé gá ink so kat tud ná nak me sél -
ni). Így az tán az el sõ si ker re is majd nem ka -
rá cso nyig kel lett vár ni. Ak kor Lajosmizsén
nyer tek meg fi a ink egy lab da rú gó tor nát,
olyan me zõny ben, ahol mes  sze nem mi szá -
mí tot tunk fa vo rit nak. Az arany érem mel lett
még a gól ki rá lyi cí met is si ke rült el hoz nunk.

Ek kor még csak egy ki ug -
ró an jó ered mény nek gon -
dol tam ezt a nem várt gyõ -
zel met. Nem is sej tet tem,
hogy egy olyan so ro zat kez -
dõ dött meg ez zel, amely re
nem igen szá mí tot tunk, de
na gyon sok örö möt szer zett
mind an  nyi unk nak.

Va la men  nyi al kal mat,
ame lyen si ke re sen vet tünk
részt, még csak fel so rol ni is
ne héz, ezért csak a leg em lé -
ke ze te sebb ver seny rõl szá -
mo lok be rész le te seb ben.

Az is ko lai di ák sport ban is az olim pia
szá mít a leg na gyobb ese mény nek, a Di ák -
olim pia. Ezen be lül kü lön ka te gó ri át kép vi -
sel nek a 200 fõ alat ti kis is ko lák, ame lyek
szá má ra több sport ág ban ír ki ver senyt a Ma -
gyar Di ák sport Szö vet ség. A ver seny so ro zat -
ban az el sõ pró ba té tel a fo cis tá ink ra várt,
akik az Észak-Bács me gyei kör zet bõl be ju -
tot tak a me gyei dön tõ be. Majd ha ma ro san
kö vet ték õket fiú at lé tá ink is. A dön tõ re Ba -
ján ke rült sor. Ezen a dön tõn, az elõ ze tes vá -
ra ko zá so kat mes  sze fe lül múl va, fo cis tá ink
ka pott gól nél kül di a dal mas kod tak, és há rom
fu tónk is a do bo gó ra áll ha tott. Kö zü lük ket -
ten, Far kas Nor bert (600 mé ter) és Tóth
Krisz ti án (800 mé ter) vív ták ki a jo got, hogy
az or szá gos dön tõ ben is meg mu tat has sák ké -
pes sé ge i ket, csak úgy, mint lab da rú gó ink.

Na po kig tar tott az iz ga tott ké szü lõ dés,

szer ve zés, hi szen négy na pos ver seny, Zánka,
a Ba la ton, egy or szá gos dön tõ várt ránk. Az
in du lás elõt ti na pok ban meg tud tuk azt is,
eze ken túl még egy re mek ered mény is el -
kép zel he tõ, hi szen a me gyei gyõz te sek ered -
mé nye it meg néz ve lát tuk, hogy Nor bi ma ga -
san a leg jobb ered mén  nyel ju tott a dön tõ be!

Így az tán fo ko zott iz gal mak kal vág tunk
ne ki az út nak. A négy nap fe lejt he tet len él -
mé nye ket szer zett di ák nak és ta nár nak egy -
aránt. A szer ve zés, az el lá tás mél tó nak bi zo -
nyult a Di ák olim pia rang já hoz, az idõ já rás
re mek volt, a Ba la ton vi ze cso dá la tos. Több
száz gye rek zsi va ja kí sér te a ver se nye ket, új
is me ret sé gek, ba rát sá gok, sõt sze rel mek szö -
võd tek, ame lyek bõl a mi fi a ink is ki vet ték a
ré szü ket. De a si ke rek bõl is! 

Lab da rú gás ban 16 csa pat ve tél ke dett
egy más sal, né gyes cso por tok ra oszt va.
Szent ki rály a D je lû cso port ból a lab da rú gó
aka dé mi á val ren del ke zõ Felcsút mö gött má -
so dik ként ju tott a leg jobb nyolc kö zé. Mind -
eköz ben Nor bi a 30 in du ló kö zül is mét a leg -
jobb idõt fut va az "A" dön tõ be, Krisz ti án, a
leg jobb ját meg ja vít va, a "B" dön tõ be ke rült.

Pén te ken éb red tünk a nagy nap ra, ame -
lyen a hat szá zas fu tás volt a nap el sõ ver se -
nye. Mind an  nyi an fe szül ten vár tuk ezt a szá -
mot. Nor bi esé lyes ként, de rop pant ide ge sen
vo nult be a ve tély tár sai közt a sta di on ba. Az -
tán a rajt után, a tõ le meg szo kott mó don rög -
tön az él re áll va fu tott a cél fe lé. 
(Folytatása9.oldalon)
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Az ülé sen öt kép vi se lõ tag volt je len.
Az ülés meg nyi tá sa után Kutasi Fe renc

te le pü lés fej lesz tõ tá jé koz tat ta a je len lé võ ket
a te le pü lé si pá lyá za tok ról. El mond ta, hogy
az idei év ben há rom LEADER-pályázat ké -
szült. Az ön kor mány zat pá lyá zott a Sport -
csar nok bel sõ fel újí tá sá ra, és esz köz be szer -
zés re, azon ban nem hi va ta los ér te sí tés alap -
ján el uta sí tás ra ke rült. A má sik két pá lyá zat
ese té ben a pá lyá zó a Gaz da kör, de mind ket -
tõ ön kor mány za ti ér de kelt sé gû. Az egyik
egy vib rá ci ós lap zö mí tõ (tö mö rí tõ) be szer -
zé se, amely fon tos ki egé szí tõ je a gréder
mun ká já nak. A má sik a mû ve lõ dé si ház fel -
újí tá sa, mely tar tal maz za az elõ tér ben és az
eme le ten a já ró lap fel újí tá sát, a lam bé ria ki -
cse ré lé sét, a par ket ta fel újí tá sát, a vi lá gí tás
kor sze rû sí té sét, ab la kok cse ré jét, fes tést,
va la mint a mû ve lõ dé si ház elõt ti tér bur ko lat
fel újí tá sát tér kõ vel. Ezen felül esz köz be -
szer zés ben meg va ló sul na egy sá tor be szer -
zé se, asz ta lok kal, szé kek kel. A sá tor 150 fõs
ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra len ne al kal mas.
Mind két pá lyá zat 100 %-os tá mo ga tá sú. Az
el bí rá lá suk még fo lya mat ban van. 

Ezt kö ve tõ en a gyer mek jó lé ti szol gá lat
el lá tá sa ke rült na pi rend re. A pol gár mes ter
elõ ter jesz té sé ben el mond ta, hogy a gyer -
mek jó lé ti szol gá lat a gyer me kek vé del mé -
rõl szó ló tör vény ben fog lal tak alap ján kö te -
le zõ fel adat, amit önál ló in téz mény ként, il -
let ve csa lád se gí tõ szol gá lat, vagy több te le -
pü lés fenn tar tá sá ban mû kö dõ kö zös igaz ga -
tá sú egész ség ügyi és ok ta tá si in téz mény
szak mai te kin tet ben önál ló in téz mény egy -
sé ge ként, ké pe sí tett sze mély fog lal koz ta tá -
sá val le het biz to sí ta ni. A Gyám ha tó ság gal
tör tént egyez te tés alap ján az a meg ol dás lát -
szik, hogy a szol gá lat az ön kor mány zat hoz,
mint fel adat el lá tó hoz szak fel adat ként tar -
toz na. A gyer mek jó lé ti szol gá lat csa lád gon -
do zó ja önál ló szak mai te vé keny ség ként na -
pi 4 órá ban lát ná el fel ada tát, mun kál ta tó ja
a pol gár mes ter len ne. 

Eh hez mó do sí ta ni kell a kép vi se lõ-tes -
tü let SzMSz-ét, hogy a Gyám ha tó ság tól mi -
e lõbb meg kér hes sük a mû kö dé si en ge délyt,
mely hez szak mai prog ra mot is mel lé kel ni
kell, va la mint do ku men tál ni kell a szak ké -
pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló kez de mé -
nye zé se ket (je lent ke zé si lap, ta nul má nyi
szer zõ dés, stb.). Pekár Re ná ta fog lal koz ta -
tá sa te kin te té ben ja va sol ta a kép vi se lõ-tes -
tü let nek, hogy tel jes mun ka ide jû al kal ma zá -
sá ra ke rül jön sor, a fenn ma ra dó 4 órás idõ -
tar tam ban szak irá nyú vég zett sé gé nek meg -
fe le lõ mun ka vég zés sel (óvo da pe da gó gus és
cse cse mõ gon do zó). A kép vi se lõ-tes tü let
elõ zõ ülé sén már dön tött ar ról, hogy a gyer -
mek jó lé ti szol gá la tot he lyi mun ka erõ vel kí -
ván ja el lát ni és sze re pel a ha tá ro zat ban az
is, hogy a to vább ta nu lá sát a tan díj ös  sze gé -
nek át vál la lá sá val se gí ti. Ez hét év re szó ló
el kö te le zõ dést je lent a mun ka vál la ló ré szé -
rõl, mi vel az is ko la 3,5 éves és még ugyan -

en  nyi idõt kel le ne, hogy az ön kor mány zat -
nál dol goz zon. Töb bek kö zött ezt tar tal maz -
za majd a ta nul má nyi szer zõ dés. A vég zett -
ség meg szer zé sé ig ide ig le nes mû kö dé si en -
ge délyt fog kap ni az ön kor mány zat a te vé -
keny ség vég zé sé re.

A kép vi se lõ-tes tü let egy han gú lag jó vá -
hagy ta a szak mai prog ra mot az elõ ter jesz -
tés ben fog lal tak sze rint.

Ez után a kép vi se lõ-tes tü let mó do sí tot ta
a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ról
szó ló ren de le tét, be épít ve an nak 8. szá mú
mel lék le té be az ön kor mány zat szak fel ada -
ta ként a gyer mek jó lé ti szol gá la tot, to váb bá
a Sza bály zat mel lék le tei ke rül tek ak tu a li zá -
lás ra.

A ne gye dik na pi ren di pont ke re té ben a
pol gár mes ter ar ról tá jé koz ta tott, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let ál tal ki írt óvo da ve ze tõi
pá lyá za ti fel hí vás ra két pá lyá zat ér ke zett,
kö zü lük azon ban egyik sem fe lel meg a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek, mi vel egyik pá lyá zó
sem ren del ke zik pe da gó gus-szak vizs ga ke -
re té ben szer zett in téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség gel. Emi att a pá lyá za tot ered mény te -
len né kell nyil vá ní ta ni. Az in téz mény irá -
nyí tá sa az ed di gi he lyet te sí té si rend ben tör -
té nik meg bí zott in téz mény ve ze tõ vel.

A kép vi se lõ-tes tü let a fen ti e ket egy han -
gú lag jó vá hagy ta.

A kö vet ke zõk ben az ön kor mány za ti
föld te rü le tek hasz no sí tá sá ról szó ló elõ ter -
jesz tés ke rült meg tár gya lás ra. A pol gár mes -
ter el mond ta, hogy a kép vi se lõ-tes tü let az
el múlt év vé gén al kot ta meg az ön kor mány -
zat va gyo ná ról és a va gyon gaz dál ko dás sza -
bá lya i ról szó ló ren de le tét, mely nek ren del -
ke zé se sze rint a nem törzs va gyon ba tar to zó
in gat lan va gyon hasz no sí tá sá ról a kép vi se lõ-
tes tü let dönt. A leg utób bi ülé sen el fo ga dott
va gyon po li ti kai irány el vek egyi ke ként rög -
zí tés re ke rült az is, hogy a föld te rü le te in ket
le he tõ leg sa ját mû ve lés sel hasz no sít suk. A
bér le ti dí jat az elõ zõ évek ben foly ta tott gya -
kor lat sze rint Ak-ként 15 kg bú za tõzs dei
kö zép ára alap ján ha tá roz tuk meg egy éves
idõ szak ra, ami vi szont nem le he tett ke ve -
sebb, mint 0,5 Ft/m2. Et tõl a leg utób bi dön -
té sünk kel az un. pe da gó gus föld ese té ben
tér tünk el. A kép vi se lõ ta gok ré szé rõl ja vas -
lat ként hang zott el, hogy éves bér le ti szer -
zõ dé se ket kös sön az ön kor mány zat, hosz -
 szabb táv ra ne ad jon bér be föl de ket. Több
éves bér le tek ese té ben is a for du ló nap után
már csak egy év re le hes sen bér le ti szer zõ -
dést köt ni. A pol gár mes ter ja vas la tá ra a kép -
vi se lõ-tes tü let 30.000.- Ft/ha ös  szeg ben ha -
tá roz ta meg az ön kor mány za ti tu laj don ban
lé võ föld te rü le tek éves bér le ti dí ját. En nek
meg fe le lõ en mó do sí tot ta a pe da gó gus föld
ese té ben is a bér le ti díj ös  sze gét. 

Ezt kö ve tõ en a pol gár mes ter ar ról tá jé -
koz ta tott, hogy az Or szág gyû lés ta valy fo -
gad ta el a ma gyar nem ze ti ér té kek rõl és a
hungarikumokról szó ló tör vényt, mely nek

vég re haj tá si ren de le te is meg je lent idén.
Esze rint a te le pü lé si ön kor mány zat él het a
te le pü lé si ér ték tár lét re ho zá sá nak le he tõ sé -
gé vel, meg ala kít hat ja a Te le pü lé si Ér ték tár
Bi zott sá got. En nek ha tár ide je e hó 16-a, ám
ké sõbb is bár mi kor meg hoz ha tó ez a dön tés.
Mi vel a nem ze ti ér té kek rend szer be gyûj té -
sé nek fo lya ma tos el lá tá sa a cél, a jog al ko tó
idõt hagy a leg al só szint ki épü lé sé re. Ezt a
kö zel múlt ban Hód me zõ vá sár he lyen tar tott
ér te kez let elõ adói is meg erõ sí tet ték. Fon tos -
nak tart ja ugyan ak kor, hogy a kép vi se lõ-tes -
tü let fe jez ze ki el kö te le zett sé gét a fo lya mat -
ba va ló be kap cso ló dás iránt.

A kép vi se lõ-tes tü let ki nyil vá ní tot ta,
hogy él ni kí ván a te le pü lé si ér ték tár lét re ho -
zá sá nak le he tõ sé gé vel. Ezen tö rek vés ér de -
ké ben az ér ték tár lét re ho zá sá val, a Te le pü -
lé si Ér ték tár Bi zott ság mû kö dé sé vel és fal -
ada tá nak pon tos meg ha tá ro zá sá val kap cso -
lat ban a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány -
zat és a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet szak -
mai se gít sé gét ké ri.

Fel ha tal maz ta a pol gár mes tert, hogy a
szük sé ges egyez te tést le bo nyo lít sa.

A Me gyei Jo gú Vá ro sok Szö vet sé gé nek
El nö ke fel hí vást tett köz zé, hogy az Or szá -
gos Ön kor mány za ti Szö vet sé gek tag jai la -
ko son ként 50-100 Ft ös  sze gû tá mo ga tást
nyújt sa nak az ár víz el le ni vé de ke zés költ sé -
ge i nek kom pen zá lá sá ra. Az Ál lam kincs tár -
nak van egy szám la szá ma, oda le het ne va la -
men  nyi pénzt utal ni. A be folyt ös  sze get a
ka taszt ró fa vé de lem köz re mû kö dé sé vel jut -
tat ják el az érin tett te le pü lé sek re. Ja va sol ta
100 ezer fo rint biz to sí tá sát er re a cél ra. A ja -
vas la tot a kép vi se lõ-tes tü let egy han gú lag
el fo gad ta.

Az "Egye bek" na pi ren di pont ke re té ben
a pol gár mes ter az aláb bi ak ról tá jé koz ta tott:

Az elekt ro ni kus ár lej tés sel el ért áram -
díj csök ken tés a li ci tá lás egy for má ja, me -
lyet a bu da pes ti B4F Kft. al kal maz, tá jé koz -
ta tá sa sze rint 20-25 %-os meg ta ka rí tást re a -
li zál va. Más ön kor mány zat ok nál is ér dek lõ -
dött, ame lye ket a kft. kép vi se lõ je meg je lölt,
de õk is még csak az elõ ké szü le tek nél tar ta -
nak. Ja va sol ta, hogy egy elõ re ne men jen be -
le eb be az ön kor mány zat. A kép vi se lõ-tes tü -
let a ja vas la tot egy han gú lag el fo gad ta.

Az ál ta lá nos is ko la épü le té nek tér ké pi
fel tün te té se kap csán ju tot tunk el odá ig,
hogy a je len tõ sebb kõ mû ves mun ká kat,
amik rá adá sul az épü le tet is csú fí ta nák, csak
te lek ha tár-ren de zés sel ke rül het jük el. A
szom szé dos te lek tu laj do no sá val már be -
szél tem er rõl a do log ról, aki nem zár ta ki,
hogy te rü le tet el ad ja nak az ön kor mány zat -
nak. A prob lé ma on nan in dult, ami kor meg -
pá lyáz ta az ön kor mány zat a ka zán prog ra -
mot, ugyan is a mi nisz té ri um a pá lyá zat hoz
kért egy tér kép má so la tot, ahol be kel lett
vol na raj zol ni, hogy az is ko lá nak me lyik
sar ká ba lesz nek a ka zá nok el he lyez ve. Ilyen
tér ké pi ki vo na tot nem ta lál tunk. Fenn ma ra -

Aképviselõ-testületjúnius13-aiüléséntörtént
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dá si en ge dély sincs, épí té si en ge dély sincs,
és terv rajz sincs, de még a Le vél tár ban sem
ta lál tak sem mit, így fel kel lett mé ret ni az
egész is ko la épü le tet, ami be le ke rült 500
ezer fo rint ba. Pon to sabb ada tok kal a fel mé -
rés ered mé nyé nek bir to ká ban tu dok majd
szol gál ni.

Ha son ló a hely zet Balla Dö mö tör
Temp lom-dû lõ mel let ti föld jé nél is, ahol pár
száz mé te res hos  szon kb. 2 mé ter re van a
bir tok ha tár a mos ta ni dû lõ út szel vé nyé ben.
Va ló szí nû, hogy nem egye dü li eset rõl van
szó a pusz tá ban. A kér dés az, hogy te rü let -
vá sár lás, a dû lõ utak tel jes ki tû zé se és "hely -
re té te le", eset leg a kár té rí tés más for má ját
vá las  sza-e az ön kor mány zat, de egyik sem
egy sze rû. Az a baj, hogy ha jön nek el len -
õriz ni a te rü let ala pú tá mo ga tást, nem tud el -
szá mol ni ve le a föld hasz ná ló.

A Föld hi va tal egy tá jé koz ta tót adott ki
az in gat lan-nyil ván tar tás ról szó ló tör vény -
 nyel kap cso la to san, amely ki mond ja, hogy
az in gat lan tu laj do no sa a vál to zás be kö vet -
ke zé sé tõl, il le tõ leg a tu do más szer zés tõl szá -
mí tott har minc na pon be lül kö te les be je len -

te ni az in gat lan ügyi ha tó ság nak a nyil ván -
tar tás tár gyát ké pe zõ épü let, épít mény lé te -
sí té sét, il let ve le bon tá sát. E jog sza bá lyi kö -
te le zett ség 1972 óta fo lya ma to san fenn áll,
és füg get len az in gat lan fek vé sé tõl. Az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban ál ta lá nos ság ban a
12 négy zet mé ter alap te rü le tet meg ha la dó
ál lan dó jel le gû épü le te ket kell fel tün tet ni,
ame lyek anya ga kõ bõl, tég lá ból, be ton ból,
vá lyog ból, tö mött fal ból, vagy elõ re gyár -
tott ele mek bõl ké szült, to váb bá a fa épü le tek
és a vas vá zas épü le tek kö zül azo kat, ame -
lyek nek alap ja vagy lá ba za ta szi lárd (be -
ton). Amen  nyi ben a föld hi va tal be je len tés -
re, vagy egyéb ha tó sá gi te vé keny sé ge kap -
csán a be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá -
sát ész le li, a mu lasz tót bír ság meg fi ze té sé re
kell kö te lez nie. Ha az in gat lan tu laj do no sok
bi zony ta la nok ab ban, hogy az in gat la nu kon
lé võ épü le tek in gat lan-nyil ván tar tás ba tör -
té nõ fel ve ze té se meg tör tént-e, úgy elõ ször
tá jé ko zód ni kell a te rü le ti leg il le té kes já rá si
föld hi va tal ok ban.

A sze mét szál lí tás sal kap cso lat ban ha -
ma ro san lesz egy meg be szé lés, ahol ki fog -

nak dol goz ni egy aján la tot, mi vel jú li us 1-je
után nincs az ön kor mány zat nak szer zõ dé se
a sze mét szál lí tás ra, ugyan is a meg ál la po dás
csak fél év re szól - jú ni us 30-ig a
Saubermacher Kft-vel. A re zsi csök ken tés rõl
szó ló tör vény pe dig úgy szól, hogy a la kos -
sá gi fo gyasz tói kör be tar to zók nál sza bály
az, hogy a sze mét szál lí tás dí ja nem ha lad -
hat ja meg a 2012. áp ri lis 14-én ér vé nyes
díj nak a 90 %-át. A zöld hul la dék gyûj té sé -
hez kér tem zsá ko kat, de azt vis  sza is vit tem,
mi vel 250 fo rin tos egy ség áron egy da rab
sem kel lett a la kos ság nak.

850 ezer fo rint + áfa ös  sze gen si ke rült
meg vá sá rol ni azt a vas vá zat, amit faapríték
tá ro lá sá ra sze ret nénk ki ala kí ta ni. Ha föl ál -
lít juk, ak kor tud juk meg a mé re te it, utá na
in dul hat majd a ter ve zés és az épít ke zés is. 

Az ülés vé gén Kovácsné Láz ár Ilo na
kép vi se lõ tag ar ról tá jé koz ta tott, hogy az
agrofóliák új ra hasz no sí tá sá ra van le he tõ -
ség, egy kft. fog lal ko zik ve le. Cél sze rû nek
tar ta ná szep tem ber hó nap ban egy gyûj tést
szer vez ni.

Legyenõstermelõ!
Ez úton kö szön jük a he lyi ter me lõk sok-sok ki vá ló ter mé nyét, ami vel a köz ét kez te tést

gaz da gí ta ni tud juk. Fel hív juk ked ves fi gyel mü ket, hogy bár mely kis mennyi sé gû ter mény
fel vá sár lá sá ra is csak az õs ter me lõi iga zol vány be mu ta tá sá val van le he tõ sé günk. En nek egy -
sze ri ki vál tá sa 2.000, éven kén ti meg újí tá sa 1.000 fo rint ba ke rül a Fa lu gaz dász nál.

A "SZENT KI RÁ LYÉRT" KÖZ ALA PÍT VÁNY KU RA TÓ RI U MÁ NAK
PÁLYÁZATIFELHÍVÁSA

Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ti
Kép vi se lõ-tes tü let ének tag jai és más ada ko -
zó szent ki rá lyi la ko sok 1990. ok tó ber 12-én
lét re hoz ták a "Szent ki rá lyért" Ala pít ványt.
Az idõ köz ben köz ala pít vá nyi mi nõ sí tést
nyert Ala pít vány Ku ra tó ri u ma pá lyá za ti fel -
hí vást tesz köz zé.
1.Apályázatcélja:

Szent ki rály köz ség ben ál lan dó lak hel  lyel
ren del ke zõ, ki emel ke dõ te het sé gû fi a ta lok
to vább ta nu lá sá nak se gí té se, ösz tön zé se.
2.Apályázatjellege:nyilvános.

3.Apályázatonvalórészvétel:

a.) A pá lyá za ton részt ve het az 1. pont -
ban meg fo gal ma zott cél ki tû zés nek meg fe le -
lõ en Szent ki rály köz ség ben ál lan dó lak hely -
 lyel ren del ke zõ, kö zép- vagy fel sõ fo kú in téz -
mény nap pa li ta go za tán ta nu ló fi a tal - a kö -
zép is ko la 9. év fo lya má nak má so dik fél évé tõl
a ta nul má nyok be fe je zé sé ig - aki nek az év
vé gi, szor ga lom és ma ga tar tás mi nõ sí té se
nél kül szá mí tott ta nul má nyi át lag ered mé nye
leg alább 4,61.

b.) A ta nul má nyi át lag ered mény tõl füg -
get le nül "A szak ma ki vá ló ta nu ló ja" cí mért
ki írt or szá gos szak mun kás ver seny, va la mint
az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver -
seny (OKTV) 2013. évi ve tél ke dõ jé nek I-X.
he lye zett je is pá lyá za tot nyújt hat be.

Az át lag ered mény szá mí tá sá nak és az
ösz tön díj ra jo go sult ság nak kü lö nös ese tei:

- Az un. szak ma cso por tos ok ta tás nál kü -
lön tan tárgy ként szá mí ta nak a rész tan tár -
gyak, az ös  sze vont tan tár gyi osz tály zat az át -
lag ba nem szá mít be.

- A tan tár gyak szá za lé kos mi nõ sí té se
ese tén a je les ren dû ség kö ve tel mény, emelt
ös  sze gû ösz tön díj a 100 %-os mi nõ sí tés re
jár.

- A kö zép is ko lai érett sé gi meg szer zé se
után az el sõ szak kép zett ség (OKJ-s kép zett -
ség) meg szer zé sé ért foly ta tott ta nul má nyok
te kint he tõk ösz tön díj-tá mo ga tás ra jo go sí tó
kép zés nek.

- A kö zép is ko la el vég zé se után fel sõ fo kú
szak kép zé si rend szer ben részt ve võk re a fel -
sõ ok ta tá si hall ga tók ré szé re meg ál la pí tott
ösz tön dí jak nem al kal maz ha tók.
4.Apályázatnaktartalmazniakell:

- a pá lyá zó ne vét, lak cím ét, ta nul má nyi
át lag ered ményt is tar tal ma zó bi zo nyít vány,
lec ke könyv, vagy ok le vél má so la tát, is ko la -
lá to ga tá si iga zo lást, osz tály fõ nö ki vagy ve -
ze tõ ta ná ri aján lást.

- a pá lyá zó rö vid in dok lá sát (a ta nu lás
mel lett ki fej tett egyéb te vé keny sé get) 

- a szak mun kás ver se nyen, OKTV-n el ért
ered mény iga zo lá sá nak fény má so la tát.

5.Apályázatbenyújtása:

A pá lyá za tot a Pol gár mes te ri Hi va tal ba
sze mé lye sen vagy pos tai úton le het be nyúj -
ta ni (6031 Szent ki rály, Kos suth La jos u. 13.).
Beérkezésihatáridõ:2013.július31.
6.Apályázatelbírálása:

A pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe le lõ va la -
mennyi pá lya mû dí ja zás ban ré sze sül az aláb -
bi ak sze rint:

kö zép fo kú ok ta tás ban részt ve võ dí ja zot -
tak 20.000 Ft - ki tû nõ ta nul má nyi ered mény -
 nyel ren del ke zõk 25.000 Ft; 

fel sõ fo kú kép zés ben ta nu lók 40.000 Ft -
ki tû nõ ta nul má nyi ered mén  nyel ren del ke zõk
50.000 Ft sze mé lyen kén ti egy ös  sze gû ösz -
tön díj ban ré sze sül nek.

A pá lya díj ös  sze gé nek to váb bi 50 %-ára
jo go sult az a dí ja zott, aki nek a kö vet ke zõ fél -
évi ta nul má nyi ered mé nye el éri a 3/a. pont -
ban meg ha tá ro zott mér té ket.

A 3/b. pont ban jel zett or szá gos ver se -
nyek I.-V. he lye zett je 50.000 Ft, VI.-X. he -
lye zett je 25.000 Ft egy sze ri ju ta lom ban ré -
sze sül.

A dí jak át adá sa a Szent ki rály Nap ja
2013. évi ren dez vé nyén, il let ve a 2014. évi
Fa lu gyû lé sen tör té nik.

Kuratórium

KedvesHozzátartozó!
Sír em lék ké szít te té se, fel újít ta tá sa, tisz -
tít ta tá sa elõtt (!) fel tét le nül je lez ze ezt
Var ga Jó zsef te me tõ gond nok nak! (te le -
fon: 30/360-0217) Le gyünk óva to sak!
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Jú li us el sõ nap ja i ban va ló szí nû leg meg je len nek a ta nya -
prog ram ez évi pá lyá za tai, me lyek kö zül elõ ze te sen ma gán -
sze mé lyek ré szé re az aláb bi tárgy kö rök ke rül nek majd meg -
hir de tés re: 
2.célterület:Tanyagazdaságokfejlesztése:

Pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult az a me zõ gaz da sá gi te vé -
keny sé get vég zõ õs ter me lõ, egyé ni vál lal ko zó vagy csa lá di
gaz dál ko dó, aki:
- élet vi tel sze rû en ta nyán él,
- a ta nya sa ját tu laj do ná ban van,
- ta nya gaz da sá gá ban me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat, 
- elõ zõ há rom évi ös  szes be vé te le át la gá ban leg alább 50%-

ban me zõ gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zott,
- il let ve az elõb bi be vé tel vo nat ko zá sá ban nem ha lad ta meg

az évi net tó 8 mil lió fo rin tot.

3.célterület:Tanyagazdaságokindítása:
Pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult az a ma gán sze mély vagy

õs ter me lõ, aki:
- élet vi tel sze rû en ta nyán él,
- a ta nya sa ját tu laj do ná ban van,
- elõ zõ há rom évi me zõ gaz da sá gi be vé tel ének át la ga nem ha -

lad ta meg a brut tó 600 e Ft-ot
Az elõ zõ két tárgy kör ben az aláb bi cé lok ra kér he tõ tá mo ga -

tás:
- ta nyai la kó épü let fel újí tá sá ra; 
- gaz dál ko dá si cé lú épü le tek fel újí tá sá ra, épí té sé re; 
- gaz dál ko dá si gé pek, kis gé pek, esz kö zök fej lesz té sé re, be -

szer zé sé re; 
- ka rám, ke rí tés lé te sí té sé re, fel újí tá sá ra; 
- sza po rí tó anyag vá sár lá sá ra, be szer zé sé re; 
- ál lat ál lo mány ki ala kí tá sá ra, bõ ví té sé re; 
- ta nyai ter mé kek fel dol go zá sát biz to sí tó ka pa ci tá sok lé te sí -

té se, fej lesz té se
- ta nya gaz da ság ener ge ti kai meg újí tá sá ra; 
- egész sé ges ivó víz be szer zé sé hez szük sé ges lé te sít mé nyek

be ru há zá sá ra, 
- kör nye zet kí mé lõ, egye di szenny víz-ke ze lés és el he lye zés,
- ta nyai köz biz ton ság ja ví tá sát cél zó kis ér té kû esz kö zök be -

szer zé se,
- ta nyán tar tott ebek elekt ro ni kus chippel tör té nõ el lá tá sa,

ivar ta la ní tá sa, vé dõ ol tá sa.
4.célterület:Tanyavillamosítás:

Vil lany nél kü li ta nyák la kó épü le té nek alap ve tõ vil la mos-
ener gia el lá tá sát biz to sí tó fej lesz tés be nyúj tá sá ra jo go sult,
aki: 
- élet vi tel sze rû en ta nyán él,
- a ta nya sa ját tu laj do ná ban van,
- a ta nya vil la mos-ener gia el lá tás sal nem ren del ke zik.

A vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás utó fi nan szí ro zó, mely -
nek mér té ke max. 7500 euró (kb. 2 mil lió Ft), mely hez 40.
élet év ét be töl tött pá lyá zó ese té ben 25 %, 40. élet év ét be nem
töl tött pá lyá zó ese té ben 10 % ön erõ szük sé ges. Ki vé telt ké pez
a ta nya vil la mo sí tás (4. cél te rü let), mely 100 %-os tá mo ga tott -
sá gú, ön erõt nem igé nyel.

A fen ti in for má ci ók csak a ki írás tény le ges meg je le né se
után te kint he tõk vég le ges nek. Ké rek ezért min den ér dek lõ -
dõt, fi gyel je a saj tó hí re ket, il let ve a www.nakvi.hu és
www.kormany.hu hon la po kat.                                   -kut-

ÚjraTanyafejlesztésiProgramÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkalacsa-
ládokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepüléseinTÁMOP-5.5.1/B-
11/2-2011-0256

2013. jú li us hó nap já ban is sze re tet tel vá runk min den ked ves ér dek -
lõ dõt kor tól és nem tõl füg get le nül az Ál mom a CSA LÁD pro jekt
ke re tén be lül szer ve zett klub fog lal ko zá sok ra, il let ve 16 éves kor tól
a kép zé sek re, tré nin gek re a je lent ke zõ ket. A je lent ke zé si la po kat
meg ta lál ják a Mû ve lõ dé si Ház ban vagy Kutasiné Kullai Ilo na he -
lyi szer ve zõ nél (70/953-7181).

ÁlmomaCSALÁD



Szentkirály Község Önkormányzata
2013-ban is fotópályázatot hirdet. Pályázat
nyújtható be bármely a település területén
készültalkotássalazalábbitémakörökben:
- ter mé szet: tá ji-, ter mé sze ti ér té kek
- épí tett örök ség: épü le tek, egyéb em be ri lé -

te sít mé nyek
- tár sa da lom: port rék, élet ké pek, tár sa dal mi

ese mé nyek
- fo tó so ro za tok: egy té ma kö ré szer ve zett

kép cso por tok, akár szer kesz tett anyag ból is
(pl. Szent ki rály ré gen és ma)

Pályázatifeltételek:
- a pá lyá za ton élet kor tól, fog lal ko zás tól, la -

kó hely tõl füg get le nül bár ki részt ve het,
- ki zá ró lag sa ját ere de ti szer zõi al ko tás sal le -

het pá lyáz ni,

- egy pá lyá zó, egy ka te gó ri á ban leg fel jebb 5
pá lya mû vet ne vez het,

- egy al ko tás csak egy ka te gó ri á ban ne vez -
he tõ.
A be kül dött pá lya mû vek bõl Szent ki rály

Nap ja al kal má ból 2013. au gusz tus 20. és 25.
kö zött ki ál lí tást ren de zünk. A pá lya mû ve ket öt -
ta gú zsû ri bí rál ja el té ma kör ön ként. Az elõ zõ
évek gya kor la tá nak meg fe le lõ en az ér dek lõ dõ
kö zön ség is le ad hat ja sza va za tát, mely alap ján
kö zön ség dí jas al ko tás ke rül meg vá lasz tá sá ra.
Ered mény hir de tés az au gusz tus 25-i ren dez vé -
nyen. 

Min den pá lyá zó nak név re szó ló ok le vél lel
kö szön jük meg rész vé tel ét.

A zsû ri ál tal a té ma kör ön ként leg jobb nak
ítélt mun kát be kül dõk ér té kes pénz és tár gyi ju -
tal mat kap nak.

A pályázat benyújtási határideje 2012.
augusztus15.(csütörtök)16óra.

A pá lya mû ve ket CD-re is ki ír va (JPG for -
má tum ban, max. kb. 1 Mb mé ret) le het be nyúj -
ta ni. A fáj lok ne vé ben le gyen fel tün tet ve a pá -
lya mû sor szá ma és rö vid cí me, me lye ket a pá -
lyá zó egy kü lön ös  sze sí tõ la pon is fel so rol, a
sa ját ne vé nek és el ér he tõ sé ge i nek (lak cím, te le -
fon szám) meg adá sá val együtt. A CD-t, va la -
mint az ös  sze sí tõ la pot le zárt bo rí ték ban, sze -
mé lye sen vagy pos tai úton le het be nyúj ta ni a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban (6031 Szent ki rály,
Kos suth L. u. 13.). A bo rí té kon fel kell tün tet ni:
"Fo tó pá lyá zat: Szent ki rály 2013."

Továbbitájékoztatáskérhetõ

KutasiFerenctelepülésfejlesztõtõl:

76/597-019,06-70/382-9190,

tpfejl@szentkiraly.hu

Bi zony, a tri a no ni bé ke dik tá tum mal szét szab -
dalt, la kó he lyén õs ho nos nem zet ként élõ ma gyar -
ság sor sa a Dél vi dé ken sem ala kult fé nye sen. Jó
fél mil li ós ma gyar, s vagy há rom szá zez res sváb né -
pes ség ke rült az újon nan lét re jött Szerb-Horvát-
Szlovén Ki rály ság ne vû ál lam hoz, amely a 30-as
évek ben vet te fel a Ju go szlá via ne vet. A to váb bi ak -
ban nem hasz nál juk a ha tá ron tú li ma gya rok ra a ki -
sebb ség ki fe je zést, amely té ves. A je len ha tá ro kon
tú li ma gya rok ugyan is nem te le ped tek a la kó hely -
ük re más hon nan be ván do rol va, vagy eset leg le te le -
pít ve, ha nem min dig is ott él tek, ezért nem he lyes
õket az új ál la mok szem pont ja it át vé ve: ki sebb ség -
nek ne vez nünk. Õk a ma gyar nem zet ré szei, ezért
nem zet rész a he lyes meg ne ve zé sük. Ép pen ezért
nem he lyes hasz nál ni a Vaj da ság el ne ve zést, amely
so ha sem volt a ma gyar ál lam szer ve zet ben hasz nált
el ne ve zés, ha nem a szerb ál lam ré szé rõl al kal ma -
zott el ne ve zés; s ha mi hasz nál nánk, az zal el is mer -
nénk azt a ha mis szerb ál lí tást, hogy e te rü let -
mely nek ma gyar ne ve Dél vi dék - min dig is szerb
fenn ha tó ság alatt lett vol na. A ki sebb te rü let ré sze -
ket pe dig ne vez zük nyu god tan Bács ká nak és Bán -
ság nak, mik rõl majd írunk. 

A dél vi dé ki ma gyar ság sor sa az utób bi nyolc -
van év ben vált vé res sé, ne héz zé. No, per sze ne fe -
led kez zünk meg a szerb "hõ si es ség" ko ráb bi meg -
nyil vá nu lá sa i ról sem, amit leg in kább a fegy ver te -
len pol gá ri la kos ság gal szem ben tud tak ki dom bo rí -
ta ni, mint ami kor 1849 ja nu ár já ban, Zenta szerb
kéz re ju tá sa kor le vá gott ma gyar fe jek bõl rak tak gú -
lát a fõ té ren. Nap ja ink ban a dip lo má cia szín te ré re
fi gyel a ma gyar köz vé le mény és kis sé a szerb is. A
szín tér szó ki fe je zés szán dé kos itt, hi szen a bal ká ni
po li ti ka ese té ben ér dek te len meg fi gye lõk is haj la -
mo sak el is mer ni an nak szem fény vesz tõ jel le gét.
Jú ni us 26-án a dél vi dé ki Csu rog köz ség ben együtt
em lé ke zett Áder Já nos köz tár sa sá gi el nö künk és
Tomiszlav Nikolics szerb köz tár sa sá gi el nök. De
kik re is? 

A szerb el nök az ún. hi deg na pok ki fe je zés mö -
gött rej lõ idõ szak ra; míg Áder Já nos a vér bos  szú
Bács ká ban ki fe je zés ál do za ta i ra. 

1941 áp ri li sá ban a hit le ri Né met or szág had ere -
je meg száll ta Ju go szlá vi át. Az ak ko ri ma gyar ál -

lam ve ze tés el ha tá roz ta, hogy be vo nul a ma gya rok
lak ta Dél vi dék re, túl lép ve az ezt el len zõ Te le ki Pál
ál lam fõ 1941 áp ri li si ön gyil kos sá gán. A ma gyar
rész vé tel ért cse ré be a né me tek Bács ka és Bán ság
vis  sza adá sát ígér ték. A ma gyar meg szál lás alatt fo -
lya ma tos szerb orv tá ma dás ok ér ték a ma gyar ka to -
nai és csend õr ala ku la to kat. 1942. ja nu ár 4-én Dél-
Bács ká ban a ma gyar csend õri és ka to nai ala ku la tok
par ti zán va dá szat ürü gyén nagy sza bá sú meg tor ló
ak ci ót kezd tek a he lyi szerb pol gá ri la kos ság el len.
A raz zi á nak Zsablyán és Csurogon, majd ja nu ár 20-
tól Új vi dé ken nagy szá mú ha lá los ál do za ta volt. A
tisz to ga tás so rán ös  sze sen 3340 - nagy rész ben ár -
tat lan - sze mélyt, 2550 szer bet, több mint 700 zsi -
dót és más nem ze ti sé gût, köz tük 11 ma gyart gyil -
kol tak meg, s lök tek a je ges Du ná ba. Az ese mé -
nyek nem ma rad tak vissz hang ta la nul, a ma gyar or -
szág gyû lés ben kép vi se lõk - töb bek kö zött Baj csy -
Zsi linsz ky End re és Beth len Ist ván kö ve te lé sé re -
Szom bat he lyi Fe renc ve zér ka ri fõ nök nyo mo zást
ren delt el. A tö meg gyil kos ság té nye be bi zo nyo so -
dott, majd az el já rás be fe jez té vel, 1943. de cem ber
14-én a Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké nek Bí ró sá ga
meg kezd te a vé reng zés fõ bû nö sei pe ré nek tár gya -
lá sát. Mi vel a vád lot ta kat - élü kön Feketehalmy-
Czeydner Fe renc al tá bor nag  gyal - nem tar tóz tat ták
le, így 1944. ja nu ár 15-én Né me tor szág ba tud tak
szök ni, ezért a bí ró ság nem ho zott íté le tet. A tör té -
net rõl Cse res Ti bor (1915-1993) re gényt írt 1964-
ben Hi deg na pok cím mel, amely bõl - töb bek kö zött
Latinovits Zol tán sze rep lé sé vel - fil met is for gat tak
(1966 r: Ko vács And rás). Így je lö li e ki fe je zés az
1942-es tör té né se ket. 

1944 vé gén a ma gyar ka to nai ala ku la tok ki ürí -
tet ték a Dél vi dé ket. Oda - an gol és ame ri kai tá mo -
ga tás sal, szov jet se gít ség gel - szerb fél ka to nai egy -
sé gek nyo mul tak be, Joszip Broz - a ké sõbb Ti to
ne vet fel vett szerb mozgalmár ve ze té sé vel. Sem mi -
lyen írott és írat lan em be ri és ka to nai sza bályt sem
kí ván tak be tar ta ni, cél juk a te rü let meg tisz tí tá sa
volt a ma gyar és sváb, õs ho nos la kos ság tól. A min -
den em be ri al jas sá got fe lül mú ló ke gyet len ke dé sek
a meg ma radt svá bo kat a tel jes el me ne kü lés re kész -
tet ték, a ma gyar la kos sá got pe dig több év ti zed re a
fé le lem és a hall ga tás kar ja i ba ta szí tot ták. A le ír ha -

tat lan vé reng zé sek - me lyek ben szerb parizánnõk is
részt vet tek - nem kí mél ték a ma gyar fér fi la kos sá -
got. Sok ma gyar köz ség ben a ti zen éves gyer mek tõl
az öreg em be rig, akit ér tek, meg kí noz tak, ki vé gez -
tek. Nem kí mél ték a pa po kat, lel ké sze ket sem. Va -
dász tak a köz sé gi bí rók ra, csend õrök re, tiszt ség vi -
se lõk re, nagy gaz dák ra. A ma gyar ál do za tok szá ma
35.000 és 50.000 kö zé te he tõ, las san-las san egy-
egy lis ta is elõ ke rül már a szerb le vél tá rak ból.
Szerb ol dal ról azon ban nem az zaj lott le, mint ma -
gyar ol da lon a hi deg na pok kap csán. A szerb el kö -
ve tõ ket nem hogy nem ál lí tot ták bí ró ság elé, ha nem
a ma gyar la kos sá got kollektíve ne vez ték há bo rús
bû nös nek. Zsablya, Csu rog, Mozsor köz sé gek be
(me lyek ben a leg na gyobb vé reng zé se ket ren dez -
ték) nem en ged tek ma gya ro kat be te le pül ni. A ma -
gyar ál do za tok tö meg sír ja it nem le he tett fel tár ni, de
még rá juk em lé kez ni sem. Több he lyütt sze mét te le -
pet, más hol üze me ket te le pí tet tek a tö meg sír ok ra.
Az utób bi évek ben is az éj lep le alatt rend re le dön -
töt ték az is mert tö meg sír ok he lyén ál lí tott ma gyar
em lék ke resz te ket. A szerb saj tó és iro da lom sem
fog lal ko zott az üg  gyel, így 1991-ben is mét Cse res
Ti bor írt köny vet Vér bos  szú Bács ká ban cím mel. A
re mek dél vi dé ki író, Gion Nán dor pe dig csak Ma -
gya ror szág ra va ló át te le pü lé se után mer te re gény -
ben fel dol goz ni a mé szár lást, "Ez a nap a mi énk"
cím mel, 1997-ben. A cím az ak ko ri ban, 1944-45 te -
lén han goz ta tott szerb jel szó ra utal. 

Csurogon az utób bi évek ben csak egy fa ke -
reszt je löl te ott a ma gyar ál do za tok el pusz tí tá sá nak
a hely szí nét, ahol 2013. jú ni us 26.-tól már
Szarapka Ti bor sza bad kai szob rász mû vész ál tal ké -
szí tett em lék mû áll. A kõ fal elõt ti ke reszt nél az ap -
já ba ka pasz ko dó fiú alak ját meg min tá zó szo bor -
kom po zí ci ót a szerb ál lam anya gi tá mo ga tá sá val
emel ték.

A szerb or szág gyû lés ben mon dott be szé dé ben
Áder Já nos bo csá na tot kért a hi deg na po kért, a
szerb or szág gyû lés pe dig el íté lõ nyi lat ko za tot fo ga -
dott el az 1944-45-ös mé szár lá sok ügyé ben, il let ve
el tö röl te a ma gya ro kat kol lek tí ven há bo rús bû nös -
nek nyil vá ní tó ko ráb bi po li ti kai nyi lat ko za to kat. E
lé pé sek so ra ként a két ál lam fõ együtt ko szo rú zott
Csurogon. Bíz zunk ben ne, hogy szerb rész rõl to -
váb bi ko moly lé pé sek kö ve tik eze ket: meg nyíl hat -
nak le vél tá rak, meg is mer het jük mi nél több ál do zat
ne vét, s az em lék je le ket sem pusz tít ják el mód sze -
re sen. 

Bé kes ség ve le tek! A kõ ma rad.
--bor-
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Fotópályázat2013.

GA RA BON CI ÁS DI ÁK
Hi deg na pok és Vér bos  szú Bács ká ban



A ha gyo mány sze rint Szent Kris tóf a 3.
szá zad de re kán Szamóban (Lükia) ad ta éle -
tét Krisz tu sért. Az útonjárók pat ró nu sa, aki -
nek ké pét ma is sok au tós és mo to ros hord ja
ma gá val. 

Az óri á si ter me tû, erõs Kris tó fot min dig
az a vágy fû töt te, hogy ere jét és szol gá la ta it
a vi lág leg ha tal ma sabb urá nak ajánl ja fel.
Elõ ször egy ki rály szol gá la tá ba állt. Egyik
nap azt lát ta, hogy a ki rály szün te le nül ke -
resz tet vet, mi kor az ör dög ne vét meg hall ja.
Rá kér de zett, mi ért te szi ezt. A ki rály meg -
mond ta, hogy õ bi zony fél az ör dög tõl, és
azért vet ke resz tet, hogy ne tud ja õt bán ta ni.
Kris tóf nak rá kel lett jön nie, hogy a ki rály
nem a leg ha tal ma sabb, ezért ott is hagy ta, és
az ör dög szol gá la tá ba sze gõ dött. Csak hogy
az ör dög gel jár ván, egy út szé li ke reszt mel -
lett el ha lad va azt ve szi ész re, hogy az ör dög
mes  szi ki ke rü li azt. Nem ér tet te Kris tóf, mi -
ért fél az ör dög a ke reszt tõl. Er re az kény te -
len volt meg mon da ni, hogy õ bi zony na gyon
tart a meg fe szí tett Krisz tus tól. Kris tóf nem
is mer te ak kor még Krisz tust, de en nek hal la -
tán el kezd te Õt ke res ni.

Ta lál ko zott egy re me té vel, aki azt a ta -
ná csot ad ta ne ki, hogy ha Krisz tus sal akar
ta lál koz ni, ke resz tel ked jék meg és böj töl jön.
Kris tóf nak a böjt nem na gyon ment ha tal -
mas ter me te mi att, ezért más fel ada tot kért.
Ek kor a re me te a vir rasz tást és az imád sá got
ja va sol ta ne ki. Mi vel Kris tóf ere je tel jé ben
volt, ezt a szol gá la tot sem érez te ma gá hoz
va ló nak. A re me te vé gül újabb öt let tel pró -
bál ta Kris tóf hi va tá sát se gí te ni. 

Volt egy ha tal mas fo lyó, me lyen a za -
rán do kok min dig csak nagy fé le lem mel tud -
tak át kel ni nagy sod rá sa mi att. A re me te azt
aján lot ta Kris tóf nak, hogy óri á si ere jét itt ál -
lít sa az em be rek szol gá la tá ba, az az ha a fo -
lyó hoz ér ke zik va la ki, se gít sen ne ki az át ke -
lés ben. Kris tóf ké szí tett ma gá nak egy kuny -
hót a fo lyó part ján, ab ban élt, s egy nagy
bot ra tá masz kod va sor ra át vit te a fo lyón az
uta so kat. 

Egy éj jel úgy hal lot ta, mint ha a ne vén
szó lí tot ták vol na. Egy sze gé nyes kül se jû
gyer mek állt kuny hó ja elõtt, és a se gít sé gét
kér te. Kris tóf szí ve sen tel je sí tet te ké ré sét,
már csak azért is, mert a ki csi kön  nyû te her -
nek ígér ke zett ha tal mas vál lai szá má ra.
Amint azon ban a fo lyó kö ze pe fe lé tar tott, a
te her mind ne he zebb lett, mint ha ól mot ci -

pelt vol na, a víz pe dig mind ma ga sabb.
Csak nem a víz alá me rült a sú lya alatt, s
min den ere jét ös  sze kel lett szed nie, hogy át -
ér jen a túl só part ra. 

Ami kor vég re meg ér kez tek, azt mond ta
a fi ú nak: "Nagy ve szély be so dor tál és olyan
ne héz vol tál, mint ha az egész vi lá got a há -
tam ra vet tem vol na". "Ne cso dáld, mert nem
csak a vi lág ter hét vit ted a vál la don, ha nem
azt is, aki a vi lá got te rem tet te, mert én va -
gyok az a Krisz tus, aki nek szolgálsz."- vá la -
szol ta a fiú. En nek bi zony sá gá ra Kris tóf nak
azt mond ta, hogy szúr ja le a bot ját a kuny -
hó ja mel lé és cso dát fog lát ni. Az reg gel re
pál ma ként ki lom bo zó dott és da to lyát ter -
mett. 

Kris tóf ez után fá rad ha tat la nul té rí tet te
az em be re ket Szamóban. Jó szol gá la tot tett
ne ki a bot ja, amely a föld be szúr va men ten
ki zöl dült. Nem csak azok a ka to nák tér tek
meg sza vá ra és cso dá i ra, aki ket az el fo ga tá -
sá ra küld tek, ha nem az a két szol gá ló lány is
bát ran vál lal ta a vér ta nú ha lált, akik nek a
bör tön ben kel lett vol na õt el csá bít va hi te el -
ha gyá sá ra rá ven ni. 

Mi u tán Kris tóf nak sem a mág lya tü ze,
sem az iz zó si sak nem ár tott, ki ren del tek
négy száz ka to nát, hogy nyi lak kal cél ba ve -
gyék, de a nyi lak egy ki vé te lé vel meg áll tak
a le ve gõ ben. Az az egy a bí ró sze mé be re -
pült. Kris tóf mond ta ne ki, hogy ha az õ ki -
folyt vé ré vel be ke nik, meg fog gyógy ul ni.
Vé gül le fe jez ték Kris tó fot, és va ló ban még a
vé ré ben is erõ volt: meg gyógy ult tõ le a bí ró
sze me. 

Az em lí tett le gen da okán is ért he tõ,
hogy azok, akik fél nek a tra gi kus ha lál tól: a
ha jó sok, za rán do kok, az uta zók vagy a ka to -
nák kü lö nös tisz te let tel for dul nak a Kris tóf -
ba ve tett bi za lom fe lé. 

A vé dõ szent ál dá sát nem a fegy ve rek re,
vagy a harc ra ké rik, ha nem ar ra, hogy a
fegy ve re sek és a harc ko csi zók a min den na pi
fel ada ta ik tel je sí té sé bõl em ber sé gü ket meg -
tart va ép ség ben tér hes se nek ha za. Az uta zók
pe dig út juk meg se gí té sét és ha za ér ke zé sük
biz ton sá gát re mé lik Kris tóf tól. 

Azéletkocsija
Itt ülünk az élet ko csi ján. Si et ve vág ta -

tunk. Gyors ez a ko csi, mert a lo vai is gyor -
sak.

Há rom ló is húz za. Egy más mel lett ha -
lad nak.

Az el sõ ló: a HIT. Hit nél kül a ko csi nem
tud na el sza kad ni a föld tõl, le las sul na, be le -
ra gad na a sár ba. Ez elõtt a ló elõtt nincs le -
he tet len. Mi kor a má sik ket tõ el is gyen gül,
ne ki még min dig van nak erõ tar ta lé kai. 

A má so dik ló: a RE MÉNY. Ez a ló fel -
emelt fej jel csak elõ re te kint, a sze me csil -
log. Nem ijed meg sem mi tõl, és min den út -
vesz tõ bõl lát ki utat. 

A har ma dik ló: a SZE RE TET. Sze líd,
még is erõs. Szü gyén meg fe szül nek a szí jak,
és a lom ha föl det sza ka dat la nul húz za. Meg -
pró bál ki csit elõbb re ha lad ni, hogy a má sik
két ló ter hét kön  nyít se, át ve gye.

Te mö göt tük ülsz a ko csin. Rá juk bí zod
ma gad, de szo ro san kell fog nod a kan tá ro kat
ah hoz, hogy mind há rom lo vad biz to san tud -
jon té ged húz ni. 

Ha le tört vagy szo mo rú vagy, nézz az el -
sõ lo vad ra. Õ fel fe lé te kint, és nem is fél
sem mi tõl. 

Ha re mény te len nek lá tod a hely ze ted, a
má so dik lo vad ról végy pél dát, és bá tor te -
kin tet tel ke resd a ki utat.

Ha el fá rad nál, ak kor szá mít hatsz a har -
ma dik lo vad ra, amely min dig meg kön  nyí ti
ter he det.

Ha a ko csi ke re kek csi ko rog nak is, vagy
ha né ha be le is süp pedsz a láp ba, lo va id nem
en ged nek tel je sen el me rül ni. Men nek, húz -
nak to vább, mert tud ják, hogy aki mö göt tük
ül -az uta suk- szá mít rá juk, és biz tat ja õket
az zal, hogy hisz, re mél és sze ret.

Add, Uram, hogy mi is biz tos kéz zel
fog has suk a kan tár ja it en nek a há rom ló nak.
Amen

Ka len dá ri um:
2013. jú li us 15. - au gusz tus 25.

• Jú li us 16.: Kármelhegyi Bol dog as  szony
• Jú li us 28.: Jár mû szen te lés - Szent Kris -

tóf 
• Au gusz tus 5.: Ha vas Bol dog as  szony
• Au gusz tus 6.: Urunk szí ne vál to zá sa
• Au gusz tus 15.: NAGYBOLDO-

GASSZONY
• Au gusz tus 20. Szent Ist ván ki rály
• Au gusz tus 25. TEMP LOM BÚ CSÚ
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KATOLIKUSÉLET

Július:SZENTKRISTÓFünnepe
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

Gyak ran ke se re dik el az em ber, s ma gam
is, ha úgy tû nik, hogy ku dar cok kö ze led nek,
vagy már jócs kán ben ne is va gyunk a mély ség -
ben, a bo rú ban, a fáj da lom ban, ne tán be teg sé -
gek tesz nek pró bá ra. A re mény te len ség nagy
úr. Gyak ran el in dul hat az éle tünk olyan irány
fe lé, ami ben már csak ki lá tás ta lan ság van,
mert nincs bel sõ és ta lán kül sõ mo ti vá ci ónk
sem ar ra néz ve, hogy ho gyan le gyen to vább.
Hi ány zik a csend, hi ány zik a bé ke, az az idõ in -
ter val lum, ami ben meg él he tem az ön ma gam -
mal va ló ta lál ko zás pil la na tát, mi ben meg ál -
lok, és azt mon dom: most he lye men va gyok,
és jó ez így. 

"Ami kor el csüg ged a lel kem, te ak kor is
is me red uta mat." (Zsolt. 142,4a.) Ez az üze net,
ez a gon do lat ami a ne héz sé gek ben is re ményt
kell, hogy ad jon. Van nak ki lá tás ta lan hely ze -

tek, van nak, reménytelen(nek tû nõ) élet ese mé -
nyek, s van nak tra gé di ák is. Is ten so ha nem
mond ta, hogy ilye nek nem lesz nek, vagy nin -
cse nek. Azt vi szont ígér te, hogy ott van ak kor
is ve lem, ott is tud ja, hogy mi fog ki ala kul ni,
ami ben mi nem lá tunk sem mi fényt. Is me ri a
jö võt, is me ri az uta mat, is mer min dent, tud ja, s
meg akar ja mu tat ni ma gát ak kor s, ami kor em -
be ri leg néz ve min den olyan ér tel met len. Ma -
gát pe dig a je len lé té vel mu tat ja meg. A biz ta tá -
sá val, az igé i vel, sza va i val, Lel ké nek ere jé vel. 

Ki mun kál ja azt is, ami le he tet len nek tû nik
szá munk ra. De csak ak kor, ha lát juk õt az éle -
tünk ben, ha en ged jük szó hoz jut ni az éle tünk -
ben. Ha meg ad juk ma gun kat a re mény te len -
ség nek, ak kor ve szí tet tünk. Ha a re mény te len -
ség és a csüg ge dés ját szik sze re pet az éle tünk -
ben, ak kor a go nosz mun ká ja gyõ zött. 

Is ten sok kal sza ba dabb, mint amit mi gon -
dol nánk. A sza bad sá got ar ra ér tem, hogy tel je -
sen vég te len és tág, nin cse nek ha tá rai, mint ne -
künk. Mi gyak ran gon dol ko dunk ha tá rok ba, s
emi att gyak ran be is va gyunk ha tá rol va, s ma -
ga az éle tünk is be ha tá rolt, vé ges. Ezért tu laj -
don kép pen nem va gyunk sza ba dok, fo lya ma -
tos bör tön ben élünk, me lyet gyak ran mi ma -
gunk ho zunk lét re ma gunk nak. A lel künk
azon ban szün te le nül óhaj toz za a sza bad sá got
és a vég te len sé get, a nyu gal mat és a meg elé ge -
dést. 

Mi lyen le he tet len nek tû nik ne ked el ér ni,
amit ál mod ni sem mersz? Is ten meg ál mo dott
ne ked még an nál is töb bet, s tud ja, hogy VE LE
el is ér he ted.

Min den re ké pes le hetsz, csak akar ni kell,
és Is ten ben bíz ni, nem fél ni.

Jézusígyfelelt:"Amilehetetlenazembernek,azIstenneklehetséges."Lk.18,27

Jú ni us 9-én tar tot tuk meg csa lá di na pun kat,
me lyen gyü le ke ze tünk tag ja i val egy kel le -
mes kö zös dél utánt tölt het tünk el. A gyer me -
kek sza ba don él vez het ték a nyár el sõ me le -
gét, a sza bad és tá gas te ret, a já ték örö mét.
Min den ki ta lált va la mi lyen el fog lalt sá got,
sen ki nem unat ko zott, még is olyan sza bad
volt min den. A gyer me kek ki pró bál hat ták az
új ját szó té ri má szó ká kat, il let ve li bi kó ká kat,
ame lye ket az Ön kor mány zat tól kap tunk
aján dék ba a ré gi ját szó tér rõl, (ez úton is kö -
szön jük!) s most fel újí tott, új kül sõt kap tak,
azon nal hasz nos sá is vál tak. 
Az idõ já rás na gyon kel le mes volt. A dél elõt -
ti In te rak tív Is ten tisz te le ten a szent ki rá lyi fi -
a tal re for má tu sok di csõ í tet ték az Urat, a Ká -
té ze ne kar szol gá la tá val, gi tár ral, zon go rá -
val, tisz ta ének szó val. Ezek az al kal mak még
kö ze lebb visz nek az Is ten hez, s ki fe je zik a

fáj dal mun kat, ki fe je zik az örö mün ket egy -
aránt. Mert szív mé lyé rõl szü le tett da lok
ezek, me lyek imák, kö nyör gé sek és ma gasz -
ta lá sok. A fel eme lõ Is ten tisz te let után, bog -
rá csos ebé dek kezd tek el ké szül ni, sok fé le fi -
nom ság és táp lá ló tes ti ele del is ju tott min -
den ki nek. Ké szült két fé le mar ha pör költ, bo -
lo gnai spa get ti, pap ri kás bur go nya, bab gu -
lyás, zú za pör költ. Jó han gu lat ala kult ki az
asz ta lok kö rül, mi köz ben a gyer me kek arc -
es tés sel és lo vacs ká zás sal ütöt ték el az idõt.
Név sze rint sok min den kit meg em lít he tünk,
hogy men  nyi szor gos kéz, fel aján lás és oda -
szá nás volt ezen a na pon a test vé rek ré szé rõl.
Most a ne ve ket még sem so rol juk, ha nem kö -
szö ne tet adunk min de nek Urá nak: Krisz tus -
nak, aki ál tal meg te het tük ezt, egy más ja vá -
ra, kö zös sé günk épü lé sé re és Is ten di csõ sé -
gé re.

CSALÁDINAPagyülekezetben

Jú ni us 21-23. kö zött a Fülöpháza kö ze lé -
ben le võ Papp-tanyán tar tot tuk csen des hét -
vé gén ket az ágasegyházi, hel vé ci ai, bal-
lószögi, ke rek egy há zi re for má tu sok kal kö -
zö sen. Ez a rö vid hét vé ge iga zi fel töl te ke zés
volt, s mind an  nyi an meg erõ söd tünk a gyü le -
ke ze te ink épí té sé nek kül de té sé ben. Óri á si
épí tõ ere je van a kö zös ség nek. Sze ret nénk
mi szent ki rá lyi re for má tu sok is ilyen élõ és

épí tõ kö zös ség gé vál ni, ahol he lyet ta lá lunk,
ahol az el töl tött idõn ket ér ték ként és öröm -
ként él jük meg.
Küldetésünk, hogy Istent imádjuk,

dicsérjük egy erõs és szeretetben össze-
tartóközösségben,aholszeretetbenszol-
gálunkegymásfeléa lelkinövekedésál-
tal,ésmásokfeléazevangéliummegosz-
tásával.

Fülöpháza,gyülekezeticsendeshétvége

Má jus ban 2 fi a tal le ány kon fir mált gyü le ke -
ze tünk ben. Név sze rint: Da rá nyi Nó ra és
Ko vács Ré ka tet tek fo ga dal mat, hogy jé zus
Krisz tus ba ve tett hit ben élik az éle tü ket. Is -
ten Lel ke se gít se õket a hoz zá va ló hû sé gük -
ben!

Alkalmaink

Is ten tisz te let - min den va sár nap 10 óra -
kor
Csil lag pont - re for má tus if jú sá gi fesz ti -
vál: 2013. jú li us 23-27. 

Ba lázs Haj nal ka, el ér he tõ ség:
0670/9676-480

Konfirmáció2013



8.oldalSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ2013.július

Egynapazegészségrõl
Vál to za tos prog ra mok vár ták a gye re ke ket az idei egész -

ség na pon, mely a TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-0362 szá mú In -
no va tív is ko lák pá lyá zat ke re te in be lül va ló sult meg.

Kü lön le ges, fej lesz tõ sport esz kö zö ket pró bál tak ki a gye re -
kek. Egész sé ges és egész ség te len éte le ket, hoz zá va ló kat vá lo gat -
tak szét, ta nul sá gos fil met néz tek meg együtt, a bát rab bak nem -
csak a vér nyo má su kat, de vér cu kor szint jü ket is meg mé ret ték.

Bé ni Sán dor me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó tól 70 li ter te jet ka -
pott az is ko la, mely bõl Pá pai Ferencné ta ní tó nõ  irá nyí tá sá val
7 sajt ké szült, a sajt kós to lás nak nagy si ke re volt a gye re kek és
fel nõt tek kö zött egy aránt.

Kö szön jük Bé ni Sán dor és Farkasné Baranyi Be á ta se gít -
sé gét a ren dez vé nyen!

KöszönjükaSzentkirályi
ÁsványvízKftajándékát!

Az idén már har mad szor kap tak lap to pot aján dék ba a
szent ki rá lyi is ko la ki tû nõ ta nu ló nyol ca di ko sai a Szent ki -
rá lyi Ás vány víz Kft-tõl.

Ba logh Le ven te ügy ve ze tõ igaz ga tó iro dá já ban sze mé -
lye sen ad ta át a lap to pot a há rom ta nu ló nak.

Kö szön jük az aján dé kot, az al sóbb év fo lya mo sok pe dig
hajt sa nak rá a ta nu lás ra, meg éri! Aboldogdíjazottak:DankaViktória,PéntekLaura,TakácsIstván

Fontosavérnyomásellenõrzése Agolyókatalábujjakkalkellettösszeszedni

Asajtokközöttegykíváncsiszempár Ebbõlleszasajt!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatás Szervéhez érkezett közérdekû bejelentések alapján tájékoztatjuk a

Lakosságot, hogy ÁNTSZ munkatársaként bemutatkozó személyek keresik meg a Lakosságot, különbözõ ellenõrzésekre hivatkozva. 
A helyszíni szemle során az álellenõrök magukat igazolni nem tudják, a pontos hivatali eljárás okát nem jelölik meg. 
Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmét, hogy a Népegészségügyi Szakigazgatás Szerv és a Járási Hivatalok Népegészségügyi Intézeteinek

munkatársai eljárásuk során minden esetben igazolják magukat, és tájékoztatást adnak az ellenõrzés pontos okáról, az aktuális eljárásról. 
KérjükaLakosságfokozottfigyelmétazesetlegesbûncselekményekmegelõzéseérdekében!

Bács-KiskunMegyeiKormányhivatal
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Ballagás2013.június28.
Az idén 23 nyol ca di kos ta nu ló bú csú zott a Szent ki rá lyi Is -

ko lá tól. Sok si kert kí vá nunk ne kik a to váb bi ta nul má nya ik -
hoz!

Aballagókegycsoportja

Tanévzárás
Vé get ért a 2012/2013-as tan év, mely most is tan év zá ró

ün nep ség gel zá rult, me lyen részt vett Seresné Kozári Nó ra
tan ke rü le ti igaz ga tó is. A leg job bak ju ta lom köny vet kap tak és
min den ki nagy örö mé re el kez dõ dött a va ká ció.

Azünnepségenszínvonalasmûsortadtakaziskolatanulói.

Aképenazeneiskolahegedûtanszakoshallgatóinakegycso-

portjalátható.MegmenekültMosoly-nagyanyó!
Mo soly-nagy anyót bá tor gye re kek men tet ték meg, akik

vál lal tak min den ve szélyt, hogy a vi lá gon új ra le gyen mo soly,
jó kedv és ka ca gás.

Ez a rö vid tar tal ma an nak a szín da rab nak, ame lyet az is -
ko lai szín ját szó cso port tag jai ad tak elõ jú ni us 10-én a mû ve -
lõ dé si ház ban.

Az elõ adás a TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-0035. sz. Épí tõ
kö zös sé gek pro jekt tá mo ga tá sá val jött lét re.

PetiésTinakalandotkeresnek,éstalálnakis

ATengeriCsikóésbátorkapitánya

Folytatásazelsõoldalról.

Már szin te biz to sak vol tunk a gyõ zel mé ben, ami kor a vé ge
elõtt mint egy 70 mé ter rel el me re ve dett a moz gá sa, az egyik el len -
fe le pe dig ezt lát va egy utol só nagy haj rát nyit va a cél elõtt né hány
mé ter rel be ér te õt. Ezt a tá ma dást már nem volt idõ, le he tõ ség
vissza ver ni és Nor bi 7 ti zed del le ma rad va, na gyon el ke se red ve
má so dik ként he vert a fû re. Ha tal mas si ker volt ez, amely azon ban
ott, ab ban a pil la nat ban csa ló dást oko zott. Pe dig ez a di ák olim pi -
ai ezüst is ko lánk leg jobb sport ered mé nyét je len tet te!

Fo ci csa pa tunk nak húsz perc múl va kel lett ját sza ni. Far kas
Nor bi nél kül, aki a fá rad ság tól, de in kább az el ke se re dés tõl kép te -
len volt pá lyá ra lép ni. Ez nyil ván va ló an ko moly ha tás sal volt a
töb bi ek tel je sít mé nyé re is, akik így vesz te sen ke rül tek ki az ös  sze -
csa pás ból. Nem ke rül tünk a leg jobb négy kö zé. A mér kõ zés alatt a
sta di on ban Tóth Krisz ti án a di csé re tes 14. he lyet sze rez te meg.

Más nap ra, a fo ci tor na foly ta tá sá ra az tán min den ki át ér té kel te
ma gá ban a tör tén te ket, és már érez ték a gye re kek is, hogy az a
"csakezüst" mi lyen nagy si ker. Lab da rú gó ink vé gül a ha to dik he -
lyen zár tak. Így elé ge det ten in dul hat tunk ha za fe lé az ered mény -
hir de tés után.

Ez zel ért vé get a sport tan év, amely nek so rán ös  sze sen 19
arany, 10 ezüst, 13 bronz ér met és 6 kü lön dí jat sze rez tünk. Mind -
emel lett Baukó Fe renc kol lé gám irá nyí tá sá val két hosszú táv fu tó
(Tóth Krisz ti nán és Mol nár Zol tán) is rend sze res in du ló ja lett tö -
meg-fu tó ren dez vé nyek nek, Zo li túl van éle te el sõ félmaratoniján
is, amely na gyon ko moly tel je sít mény.

Kö szö net a szü lõk nek, akik se gí tet tek ezek nek a si ke rek nek az
el éré sé ben ben nün ket és pe da gó gus tár sa ink nak, akik to le rál ták a
gye re kek és a mi gya ko ri hi ány zá sa in kat!

A tan év ver se nye i rõl rész le tes be szá mo ló kat, ren ge tek fo tót és
vi de ó kat (köz tük Nor bi drá mai dön tõ jét) meg ta lál ják az is ko la
hon lap ján: www.iskola.szentkiraly.hu

SzutorSándor

Nagyszerûsporteredményekkel
zárultasikerév



10.oldalSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ2013.július

2013. jú ni us 7., Szent ki rály - A je len le gi ár -
ví zi hely zet mi att a Szent ki rá lyi Ás vány víz Kft.
4 rak lap (több mint 3 000 li ter) 1,5 li te res szén -
sa vas és szén sav men tes Szent ki rá lyi ás vány -
víz zel tá mo gat ta a rá szo ru ló kat és az ár víz vé de -
lem ben se gí tõ ön kén te se ket. A cég a szál lít -
mányt a Bács-Kis kun Me gyei Ka taszt ró fa vé -

del mi Igaz ga tó ság köz re mû kö dé sé vel, sa ját "Szomj ol tó Au tó já val"
jut tat ta el a Bu da pest-Ba ja sza ka szon, ki emel ten a Bács-Kis kun
me gyei te rü le tek re 2013. jú ni us 9. és 12. kö zött (va sár nap tól szer -
dá ig).

A ma gyar ter mé sze ti kin cset pa lac kok ba töl tõ Szent ki rá lyi Ás -
vány víz Kft. évek óta ki emel ten ke ze li a ha zai - fõ ként víz zel kap -
cso la tos - se gít ség re szo ru ló  te rü le te ket: né hány éve az esz ter go mi
víz szen  nye zé sek so rán  és a mis kol ci csa tor na rend szer fer tõ zõ dé se -
kor ás vány vi zet kül dött a vá ros ba, a Ma gyar Vö rös ke reszt tel kar -
ölt ve is osz tott ás vány vi zet az ár víz ká ro sul tak nak, to váb bá a 2009-
es sza bol csi vi har kár ká ro sult ja it és az el há rí tás ban dol go zó kat is
tá mo gat ta több ezer li ter ás vány víz zel. 

Ingatlantulajdonosokfigyelem!
A Kecs ke mé ti Já rá si Föld hi va tal tá jé koz ta tót jut ta tott el az

ön kor mány zat ok hoz. Esze rint az in gat lan tu laj do no sá nak a vál -
to zás be kö vet ke zé sé tõl, il le tõ leg a tu do más szer zés tõl szá mí tott
30 na pon be lül tör vé nyi kö te les sé ge be je len te ni a Föld hi va tal nak
az épü let, épít mény lé te sí té sét, il let ve le bon tá sát.

A kö te le zett ség úgy bel te rü le ti, mint kül te rü le ti azon in gat -
lan ra vo nat ko zik, amely a 12 m2 alap te rü le tet meg ha lad ja, anya -
ga pe dig kõ, tég la, vá lyog, be ton, elõregyártott elem, il let ve a szi -
lárd ala pú vagy lá ba za tú fa épü let (te kin tet nél kül an nak ren del te -
té sé re, fõ-, vagy mel lék épü let jel le gé re).

A föld hi va tal ok na pi mun ká juk so rán (ügy fél fo ga dás, par lag -
fû-el len õr zés, pa na szos be ad vány ok, stb.) szá mos olyan pon tat -
lan ság ra buk kan nak, ami kor a nyil ván tar tá si tér ké pek nem a va -
ló sá gos hely szí ni ál la po tot tük rö zik. Kü lö nö sen adás-vé tel al kal -
má val fon tos, hogy az új tu laj do nos gyõ zõd jön meg az in gat lan-
nyil ván tar tás ren de zett sé gé rõl, kü lön ben az õ kö te les sé ge lesz a
ren de zés.

Fon tos tud ni azt is, hogy a be je len té si kö te le zett ség el mu -
lasz tá sa kor vég sõ eset ben a Föld hi va tal a tu laj do nos költ sé gé re
jo go sult el vé gez tet ni az épü let fel mé ré sét és do ku men tá lá sát,
egyi de jû leg bír sá got szab va ki a tu laj do nos ra.

Aján la tos ezért meg gyõ zõd nie, hogy az in gat la nán lé võ min -
den fent le írt épü let sze re pel-e a tér ké pi nyil ván tar tás ban, és pó -
tol ni a mu lasz tást.

A Köz ség há zán 2009-es belterületi(!) tér ké pen Ön is meg te -
kint he ti a sa ját tel kén fel tün te tett épü le te ket, és tá jé koz tat juk a
te en dõk rõl, ha ké ri. Ke res se Kis Józsefné mun ka tár sa mat!

SzabóGellért

A2013-astámogatásiév
termeléshezkötött

anyatehéntartástámogatás
igénylésérõl

Tá mo ga tá si fel té te le ket a 88/2013 (V.30.) szá mú MVH Köz -
le mény tar tal maz za

A fel té te lek az el múlt éve ké hez ké pest nem vál toz tak:
A be adás nap ján leg alább 8 hó na pos, hús-, vagy ket tõs hasz -

nú nõ iva rú egyed; 6 hó na pos bir to kon tar tás; üszõk ará nya leg -
fel jebb 40%; gü mõ kór-, bru cel ló zis- és leukózismentes ál lo -
mány; sza bály sze rû je lö lés; nyil ván tar tás; apa ál lat-, il let ve sza -
po rí tó anyag-hasz ná lat; a jo go sult ál la tok leg alább 30%-a az év
so rán le el lik, leg alább 3 tá mo gat ha tó ál lat sze re pel a ké re lem ben.

A tá mo ga tá si ké rel met 2013. jú ni us 1. és 2013. jú li us 31. kö -
zött le het be nyúj ta ni pos tai úton.

A ké re lem ki töl té sé ben se gít sé get nyújt az ag rár ka ma rai ta -
nács adó

TiszteltÜgyfelek!

2013. jú ni us vé gén in dul a kö te le zõ ag rár ka ma rai tag ság gal
kap cso la tos ön be val lás a tag díj mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz.
Er rõl min den ki sze mély re szó ló le ve let fog kap ni a Nem ze ti Ag -
rár gaz da sá gi Ka ma rá tól. Az ön be val lás elekt ro ni ku san egy inter-
netes fe lü le ten ke resz tül te he tõ meg. Ha tár ide je 2013. jú li us 31. 

Az ön be val lás el ké szí té sé hez is se gít sé get kér het nek a ka ma -
rai ta nács adó tól.

MákSándorné06/30/288-1623

ÁrvízisegítségaSzentkirályitól

Az el múlt na pok so rán em ber fe let ti ki tar tás ról, és el szánt ság ról
tet tünk, tet te tek ta nú bi zony sá got. Olyan fel adat ba vág tunk be le
együtt, mely az elõ re jel zé sek sze rint is két sé ges nek bi zo nyult. Mind -
ezek el le né re, több szá zan vo nul tunk fel a töl té sek men tén és több
tíz ezer ho mok zsá kot meg tölt ve és több száz mé ter sán cot ki épít ve
fel vet tük a har cot a ter mé szet tel. Ha kel lett a tû zõ na pon, ha kel lett
éj sza ka dol goz tunk ki tar tó an, bíz va ab ban, hogy meg tör té nik egy kis
cso da, és az ed di gi leg na gyobb ár hul lám fe lett di a dal mas kod ha tunk.

Saj nos jú ni us 9-én es te 10 óra kor be bi zo nyo so dott, hogy ez a
cso da saj nos nem si ke rült, az ide ig le nes töl tés, amit épí tet tünk nem
bi zo nyult elég sé ges nek, el ön töt te a meg vé de ni kí vánt üdü lõ te rü le tet.
Te le pü lé sünk há la Is ten nek nem for gott ve szély ben.

Min dent el kö vet tünk, min den le het sé ges tar ta lé ka in kat moz gó sí -
tot tuk, de le he tet len volt ek ko ra víz fö lé ke re ked ni.

De egy kis cso da ta lán még is meg tör tént. Egy kis cso da, amely
ha ki te kin tünk te le pü lé sünk ha tá ra in vé gig a Du na men tén, egy re
gya ra po dott, da gadt, mint ma ga a víz. Egy cso da me lyet Ti, és az ál -
ta la tok nyúj tott se gít ség je len tett. Az ön zet len ös  sze fo gás cso dá ja,
amit le ír ni nem, eset leg csak kör be ír ni le het. Azok, akik ott vol tak,
ér tik mi re gon do lok, akik nem le het tek ott, ta lán sejt he tik, hogy mi -
rõl is van szó.

Ked ves Ba rá tom!
En gedd meg, hogy ez úton is meg pró bál jam ki fe jez ni há lá mat

Tass Köz ség Ön kor mány za ta, és a ma gam ne vé ben az ál do za tos, ki -
tar tó és ön zet len mun ká ért.

Is ten áld jon mindannyiótokat!
NémethGáborTasspolgármestere

Köszönõlevél



Húsos-krumplisrakottcukkini

Hoz zá va lók: 50 dkg cukkini, só, õrölt fe ke te bors,
50-60 dkg bur go nya, 5 evõ ka nál olí va olaj, 1-2
ágacs ka friss roz ma ring, 2 vö rös hagy ma, 2 ge rezd
fok hagy ma, 50 dkg da rált mar ha hús, 1-1 kis ka nál -
nyi friss ka kukk fû és zsá lya le vél, kés hegy nyi
Cayenne bors (le het csí põs pi ros pap ri ka is) 50 dkg pa ra di csom, 4 to -
jás, 2 dl tej

A cukkiniket meg mos suk, ko csá nyu kat le vág juk, tör zsü ket 3-4 mil li -
mé ter vas ta gon föl sze le tel jük. Eny hén be sóz va áll ni hagy juk.
Ez alatt a bur go nyát meg tisz tít juk, majd ugyan úgy fel sze le tel jük,
mint a cukkinit. Kö ze pes mé re tû, 1 evõ ka nál olaj jal ki kent tep si be te -
rít jük, só val, bors sal és az ap ró ra vá gott roz ma ring fe lé vel be hint jük.
For ró sü tõ ben, a kö ze pes nél na gyobb láng gal (200 C, lég ke ve ré ses
sü tõ ben 180 C) 35-40 per cig süt jük.
A hagy mát és a fok hagy mát meg tisz tít juk, fi nom ra ap rít juk és egy
nagy ser pe nyõ ben 2 evõ ka nál ola jon meg fut tat juk. A da rált húst hoz -
zá ad juk, meg sóz zuk, a ka kukk fû vel, a zsá lyá val és a Cayenne bors -
sal fû sze rez zük. Ke ver get ve 15-20 perc alatt meg pi rít juk, majd
egyen le te sen az elõ sü tött bur go nyá ra hal moz zuk.
A be só zott cukkini le vet en ge dett, ezért ki nyom kod juk, a ma ra dék
ola jon a sze le tek mind két ol da lát 1-1 per cig süt jük. A pa ra di cso mo -
kat le for ráz zuk, meg há moz zuk, fél be vág va mag ja i kat ki ka par juk,
hú su kat vé kony cik kek re vág juk. Ez után a cukkini sze le tek kel fel -
vált va, úgy, hogy fé lig ta kar ják egy mást, a hús ra fek tet jük. A te te jét
kis sé meg sóz zuk, meg bor soz zuk, a ma ra dék roz ma ring gal meg hint -
jük. 
A to já so kat a tej jel si má ra ke ver jük, a te te jé re önt jük. Ak kor jó, ha a
cukkinit tel je sen el le pi, így eb ben sül meg, nem szá rad ki. A sü tõ be
vis  sza tol va még kb. 20 per cig süt jük.

Tipp: cukkini he lyett pad li zsán nal, mar ha hús he lyett da rált bá rány -
hús sal is ké szít het jük.

Jó ét vá gyat kí ván Kenyeresné Zsu zsi ka
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK JÚNIuSIDõJÁRÁSA
A Kár pát me den ce idõ já rás ára min dig is jel lem zõ volt a szél sõ -

sé ges idõ já rás. Így volt ez az el múlt hó nap ban is. Kel le mes ko ra
nyá ri idõ ben volt ré szünk a hó nap ele jén 20 25C-fokos hõ mér sék -
le tek kel.

Vál tott az idõ 16-tól, iga zi nyá ri ká ni ku la kö szön tött ránk 23-
ig. (A ká ni ku la Kö zép-Eu ró pá ban rend sze rint má jus vé ge és au -
gusz tus vé ge kö zöt ti idõ szak ban for dul elõ. Több na pon át tar tó
csa pa dék sze gény for ró idõ szak. Sze re pet ját sza nak a Sza ha rai si va -
tag ból szár ma zó lég tö me gek is, ilyen volt a má jus 30-i "sá ros" esõ.
A ká ni ku la la tin ere de tû szó, az ég bolt leg fé nye sebb csil la gá nak a
Sziriusznak a ne vé bõl ered. Eb ben az idõ szak ban ez a csil lag
együtt ál lás ban van a Nap pal, ter mé sze te sen a hoz zá tar to zó "Nagy
ku tya" csil lag kép pel együtt.) Ez után ér ke zett egy hi deg front, igen
hû vös le ve gõ vel áraszt va el tér sé gün ket, szin te õszi es han gu la tot
idéz ve, és ter mé sze te sen bõ sé ges csa pa dék kal, ami igen jól jött a
nö vé nyek nagy ré szé nek. Nem ked ve zett vi szont az idõ a fész ken
ülõ éne kes ma da rak nak: el áz tak, ke ve sebb volt a ro var. Ér de kes,
hogy a cse resz nye légy raj zá sa is ké sett, azért ju tott bõ ven ked velt
gyü möl cse ink be. Az ava tat lan sze mek ta lán nem is vet ték ész re,
hogy a gó lyák az idén szin te or szág szer te mé lyebb fész ket épí tet -
tek, an  nyi ra hogy szin te üres nek lát szott a gó lya pa lo ta. Túl va -
gyunk az év leg rö vi debb nap ján, a Nap el ér te a Rák té rí tõt, in nen -
tõl kezd ve szin te ész re vét le nül rö vi dül nek a nap pa lok. Csa pa dék -
vi szo nyok jú ni us ban: 4-én 9,2 mm, 5-én 9,5 mm, 6-án 2,3 mm 10-
én 0,9 mm, 2-én 8,2 mm, 24-én 32, 6 mm. Ös  sze sen: 62,7 mm. A
sok évi át lag: 72mm. A ta laj víz szint a sok csa pa dék nak, il let ve a fo -
lyók ma gas víz ál lá sá nak kö szön he tõ en el fo gad ha tó szin ten van
238 cm.  Vecsei.

Anyakönyvihírek
Született: Csõsz Vi vi en 2013.06.21., any ja ne ve: Ka to na
Nó ra

Elhunyt: Mé szá ros Sándorné élt 86 évet, Hencz Im re élt
95 évet

Fordítottnapaziskolában
Már szép ha gyo má nya van is ko lánk ban a for dí tott nap -

nak. Ezen a na pon a gye re kek ta ní ta nak, a há zi fel ada tot
pe dig a ta ná rok kap ják. Di ák igaz ga tó nak Po lyák Nor bert
8. osz tá lyos ta nu lót vá lasz tot ták meg tár sai. 

AzalsóspedagógusokésBaukóFerenc-azazaZizila-

borésaVeresegyháziAsszonykórus

Ács-állványozóképzés
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Ti sza kécs kei Já rá si Hi va tal
Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge ha ma ro san OKJ-s ács-áll vá nyo zó kép zést
ter vez in dí ta ni a TÁMOP 1.1.2 prog ram ke re té ben ti sza kécs kei,
tiszaalpári, lakiteleki, tiszaugi, szent ki rá lyi re giszt rált ál lás ke re sõk
szá má ra  

Kép zés idõ tar ta ma: 2013.08.05. - 2014.05.05.

El mé le ti ok ta tás hely szí ne: Ti sza kécs ke vagy Lakitelek
Gya kor la ti ok ta tás hely szí ne: Lakitelek
Jelentkezésfeltételei:

- ál lás ke re sõ ként tör té nõ re giszt rá ció
- be fe je zett ál ta lá nos is ko lai ta nul má nyok

A fel vé te li tá jé koz ta tó, majd a teszt írás és egyé ni el be szél ge tés ter -
ve zett idõ pont ja: 2013. jú li us 22. 10:00 óra
To váb bi in for má ció a kép zés sel kap cso la to san Lengyelné Gu lyás
Edi na ügy in té zõ tõl, vagy Bo dor Ág nes men tor tól kér he tõ a ki ren -
delt sé gen. Je lent ke zé si szán dé kát je lez he ti sze mé lye sen, vagy a
lengyelnege@lab.hu, il let ve a bodora@lab.hu e-mail cí me ken.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal
Ti sza kécs kei Já rá si Hi va tal Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge 

bacs-kiskun.munka.hu
6060 Ti sza kécs ke, Bé ke u. 116.

Tel:76/540-079
Ki ren delt sé gi mo bil: 30/695-1371



KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK
egyé ni vál lal ko zók, õs ter me lõk, ma gán sze mé lyek, Kft-k, Bt-k,

ala pít vá nyok ré szé re, tel jes kö rû APEH- és
TB-ügyintézéssel, kép vi se let tel. Ha von ta tá jé koz ta tást kap

vál lal ko zá sa ered mé nyé rõl, áfá já ról, a köny ve lést így
pon to san tud ja kö vet ni. Igény sze rint a köny ve lé si anya gért

el me gyek. Az iro da nyit va tar tá sa: hét fõ tõl szom ba tig
8 - 18 órá ig. Te le fo non egyez te tés alap ján csak egy fõt

fo ga dok a tel jes diszk ré ció ér de ké ben. Ké rem, vá las  szon en gem,
ha csa lá di as kör nye ze tet és nem "tö meg-köny ve lõ iro dát" ke res.

Vargáné Farkasházi Or so lya, Nyárlõrinc,
Is ko la u. 7., 06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap

Meg je le nik ha von ta: Ki ad ja: SzentkirályKözségÖnkormányzata - Fe le lõs ki adó: SzabóGellértpolgármester - Fe le lõs szer kesz tõ: VecseiFerenc
- Mun ka tár sak: CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,Takácsné
KissMárta,VargaBéláné,VarjúnéSzéchenyiMarianna - Szer kesz tõ ség cí me: PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -
Tel./fax: 76/597-011 - Ké szül 350 pél dány ban Nyom da: KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT: 76/441-519 - Fe le lõs ve ze tõ: TóthGéza

Hirdetések
* Ház el adó 1 hold te lek kel (er dõ, szán tó) Szent ki rá lyon, a Kos -

suth-ma jor ban. Víz, vil lany van. Ér dek lõd ni: 06-76/728-657
* Ház el adó Szent ki rá lyon a Bé ke ut ca 33. szám alatt. ér dek lõd -

ni: 06 30 505 2251 te le fon szá mon.
* Szent ki rá lyon, és a ve le szom szé dos te le pü lé se ken szán tót, le -

ge lõt, ka szá lót vá sá rol nék, vagy bé rel nék. Bencsik Je nõ. te le fon: 06
20 9424 219.

Zámbori Il di kó
S z e n t k i r á l y, Dó zsa György ut ca 9.

Be je lent ke zés: 06-30-267-78-50

Megnyitottamférfi-nõi
fodrászatomat!

Kel le mes kör nye zet ben vá rom szé pül ni vá gyó
ven dé ge i met.

ANEWYORKNyelviskola
90órásangolésnémetszinteingyenes
nyelvtanfolyamokatindítTiszakécskén.

Ha Ön ma gyar ál lam pol gár és
je len leg nem áll ta nu lói / hall ga tói jog vi szony ban és

je len leg nem vesz részt más ál la mi vagy EU for rás ból tá mo ga -
tott kép zé sen, ak kor a tan fo lya mon va ló rész vé tel hez 95-98 %-
os tá mo ga tást nyújt Ön nek a TÁMOP 2.1.2 Ide gen nyel vi és in -

for ma ti kai kom pe ten ci ák fej lesz té se pro jekt.
www.tudasodajovod.hu

an gol (1-2-3.szint) kez dõ: 2013.07.03-tól; szer da: 16.30-20.00;
né met (1-2-3.szint) kez dõ: 2013.07.03-tól; szer da: 16.30-20.00;
A tan fo lyam ok meg kez dé se elõt ti 7. na pon le zá rul a je lent ke zés.

New York Nyelv is ko la sze ge di kép vi se le te Mi ner va Bridge Kft.
Atanfolyamhelyszíne:

6060Tiszakécske,KossuthLajosu.65.
Kap cso lat tar tó: Me zõ Zoltánné Lõrincz Edit 

06-30/639-4500 (hét köz nap 16 óra után és szom ba ton)
6724 Sze ged, Bá lint Sán dor u. 14. (Pi a ris ta Gim ná zi um épü le te)

H-P: 10-18  Tel: +36-30/478-5136
@: newyork.szeged@gmail.com

FELHÍVÁS
1613. ok tó ber 23-án a ko lozs vá ri or szág gyû lés Beth len Gá bort vá -
lasz tot ta Er dély fe je del mé vé. Az ese mény 400. év for du ló ja al kal má -
ból a Beth len Gá bor Ala pít vány és a lakiteleki Nép fõ is ko la Ala pít -
vány 

ERDÉLYARANYKORA
cím mel tör té nel mi ve tél ke dõt hir det a Kár pát-me den cé ben élõ kö zép is -
ko lás ko rú (14-19 éves) fi a ta lok szá má ra.

Ver se nyünk re há rom fõs csa pa tok je lent ke zé sét vár juk. Egy in téz -
mény bõl, ba rá ti tár sa ság ból, egy ház köz ség bõl több csa pat is je lent kez -
het. A já té ko sok kö zül írás be li elõ ze tes meg mé ret te tés alap ján 24 csa -
pat jut a Lakiteleki Nép fõ is ko lán meg ren de zen dõ kö zép dön tõ be, in nen
pe dig 12 csa pat a dön tõ be.

A ve tél ke dõ véd nö kei: Ka tó Bé la, az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü -
let püs pö ke, Böjte Csa ba fe ren ces szer ze tes és Lezsák Sán dor, az or -
szág gyû lés al el nö ke. A zsû ri tag jai: Ba kos Ist ván mû ve lõ dés ku ta tó, Bí -
ró Zol tán iro da lom tör té nész, Har ma tos Áronné, a lakiteleki is ko la nyu -
gal ma zott igaz ga tó ja, Dr. Marjanucz Lász ló, a Sze ge di Egye tem tan -
szék ve ze tõ ta ná ra és Péterné Fe hér Má ria, a Bács-Kis kun Me gyei Ön -
kor mány zat Le vél tá ra fõlevéltárosa.
A ver seny re ne ve zé si díj nincs, je lent kez ni a lakiso@freemail.hu és a
bezdedi@gmail.com e-mail cí me ken le het. 
Je lent kez ni az írás be li fel adat sor be kül dé sé vel le het, je lent ke zé si ha tár -
idõ: 2013. szep tem ber 16. hét fõ. A ver seny írás be li fel ada tai, a kap cso -
ló dó tud ni va lók, szak iro dal mi aján ló le tölt he tõ ek lesz nek szep tem ber
el se jé tõl a  www.lakitelek.hu/nepfoiskola és a
www.eotvosiskola.atw.hu hon lap ról is.

Aközépdöntõésdöntõhelyszíneésidõpontja:LakitelekNépfõis-
kola,2013.október11-13.

A kö zép dön tõ be ju tott csa pa tok va la men  nyi tag ja em lék la pot, könyv -
ju tal mat kap. A dön tõ be ju tott csa pa tok tag jai pe dig to váb bi ju tal ma kat,
va la mint az el sõ há rom he lye zett csa pat rész vé te li le he tõ sé get kap
Beth len Gá bor szob rá nak ko lozs vá ri ava tá sá ra, amely fe je de lem mé vá -
lasz tá sá nak 400. év for du ló ján, 2013. ok tó ber 23-án lesz.
To váb bi fel vi lá go sí tás sal szí ve sen szol gál Ola jos Ist ván is ko la igaz ga tó
a 70/931-7808-as szá mon.


