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A Szent ki rá lyért köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma,
mû Sor rAl egy be Kö tött Sor So láSt
ren dez az ado má nyo zók kö zött december
22-énfélkettõkor a gár do nyi gé za mû ve -
lõ dé si ház ban.
A mû sor ban is ko lánk di ák jai szó ra koz tat ják
az ér dek lõ dõ ket.
min den kit sze re tet tel vár az ala pít vány ku ra -
tó ri u ma
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A kép vi se lõ-tes tü let no vem ber 6-án tar tot -
ta so ron kö vet ke zõ ülé sét. A na pi ren dek kö zött
sze re pelt az ön kor mány zat Ál ta lá nos Ren de -
zé si Ter vé rõl és a He lyi Épí té si Sza bá lyok ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa, a vé dõ nõi kör zet -
ha tá rok meg ha tá ro zá sa, elõ ter jesz tés a Fa lu -
gond no kok Du na-Ti sza Kö zi Egye sü le te te -
lep hely-lé te sí té si ké rel mé rõl, He lyi Esély -
egyen lõ sé gi Prog ram ki egé szí té se, is ko lai In -
téz mé nyi Ta nács ba de le gá lás, ön kor mány za ti
tûz ol tó ság ok ál la mi fi nan szí ro zá sa, kö zös hi -
va ta li SzMSz ha tá ro za ti meg ál la pí tá sa.

Az ülé sen 6 kép vi se lõ tag volt je len.
Az ülés meg nyi tá sa után a kép vi se lõ-tes -

tü let mó do sí tot ta az ön kor mány zat Ál ta lá nos
Ren de zé si Ter vé rõl és a He lyi Épí té si Sza bá -
lyok ról szó ló ren de le tét, ne ve ze te sen: élel mi -
szer-fel dol go zó üzem lé te sí té se ér de ké ben a
bel te rü le ti 415/10 hrsz-ú te rü le tet (fo ci pá lya)
kü lön le ges te rü let bõl ke res ke del mi szol gál ta tó
te rü let be so rol ja, egyi de jû leg a ha tá ros zöld te -
rü le tet fa lu si as la kó te rü let ro vá sá ra 0,12 ha-ral
meg nö ve li. A horgászcsali elõ ál lí tó üzem bõ -
ví té sé hez a kül te rü le ti 0168/111 hrsz-ú tel ket
ál ta lá nos me zõ gaz da sá gi te rü let bõl ke res ke -
del mi szol gál ta tó te rü let be so rol ja. A bi o ló gi ai
ak ti vi tás ér ték vál to zat lan sá ga ér de ké ben 4 ha
er dõ te rü le tet je löl az If jú ság út ja tér sé gé ben. A
bel víz ve szé lyes te rü le tet a bel te rü let ÉK-i ré -
szén le ha tá rol ja. A szük sé ges egyez te té sek, a
la kos sá gi köz zé té tel és a fõ épí té szi szak mai
vé le mé nye zés meg tör tént. 

A Kecs ke mé ti Já rá si Hi va tal Nép egész -
ség ügyi In té ze té nek ké ré sé re a kép vi se lõ-tes -
tü let a vé dõ nõi kör zet ha tá rok fe lül vizs gá la tát
el vé gez te és a te le pü lés vé dõ nõi kör zet ha tá rát
a köz igaz ga tá si ha tár ban ál la pít ja meg, a gyer -
mek lét szám alap ján egy kör ze tet ha tá roz meg.

A har ma dik na pi ren di pont ke re té ben a
pol gár mes ter ar ról tá jé koz ta tott, hogy a Fa lu -
gond no kok Du na-Ti sza Kö zi Egye sü le te sze -
ret ne pá lyáz ni az EMVA LEADER tér sé gek
kö zöt ti együtt mû kö dés tá mo ga tá sá ra. En nek
kap csán az Egye sü let ve ze tõ je ké re lem mel
for dult az ön kor mány zat hoz. A prog ra mo kat a
Kis kun ok Vi dé ké ért Egye sü let, va la mint a
Ho mok hát ság Fej lõ dé sé ért Vi dék fej lesz té si
Egye sü let fa lu- és ta nya gond no kos te le pü lé se -
in kí ván ják meg va ló sí ta ni. Ter ve ik ben sze re -
pel Szak mai na pok szer ve zé se, jó gya kor la tok
át adá sa, szak mai ta pasz ta lat cse re, bûn meg elõ -
zés és ta nya vé de lem - la kos sá gi tá jé koz ta tók,
Du na-Ti sza Kö zi Fa lu gond no ki Hír le vél 3
szá má nak meg je len te té se, hon lap mû köd te té -
se, fenn tar tá sa, ki ad vány ok meg je len te té se (az
egye sü let mû kö dé si te rü le tén lé võ fa lu és ta -
nya gond nok sá gok be mu ta tá sa; az egye sü let
te vé keny sé gé nek be mu ta tá sa). Mi u tán az
egye sü let szék he lye Kecs ke mét bel te rü le tén
ta lál ha tó, így csak ak kor jo go sul tak pá lyáz ni,
ha a te lep hely ük kül te rü le ten vagy más te le pü -
lé sen van. Kér te, hogy a pá lyá zat meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben en ge dé lyez ze az Ön kor mány zat
épü le té nek telephelykénti be je gye zé sét,
egyút tal ja va sol ta is az együtt mû kö dést a pá -
lyá zat ban. Így egy ci vil szer ve zet, egy

LEADER egye sü let és egy ön kor mány zat
együtt mû kö dé sé rõl le het szó.

Ez zel az együtt mû kö dé si pro jekt tel a Kis -
kun ok Vi dé ké ért Egye sü let te rü le tén lé võ 24
te le pü lés bõl 22 te le pü lé sen mû kö dõ fa lu- és
ta nya gond no ki szol gá lat ered mé nye sebb mû -
kö dé sé hez já rul hat hoz zá. A pá lyá za ti prog ram
a hely ben föl me rült igé nyek hez és szük ség le -
tek hez iga zo dik. Le he tõ sé get kí ván biz to sí ta ni
a kö zös gon dol ko dás ra, ta pasz ta lat cse ré re,
együtt mû kö dés re, jó gya kor la tok meg is me ré -
sé re. Hoz zá já rul hat a ta nya vi lág ban élõk biz -
ton sá go sabb élet kö rül mé nye i hez.

A kép vi se lõ-tes tü let hoz zá já rult ah hoz,
hogy az Egye sü let az ön kor mány zat tu laj do -
ná ban lé võ Szent ki rály, Kos suth L. u. 18.
szám alat ti in gat lan ban (Fa lu ház) te lep he lyet
lé te sít sen. 

A kép vi se lõ ta gok meg kap ták a He lyi
Esély egyen lõ sé gi Prog ram ko ráb ban el fo ga -
dott, ki egé szí tett vál to za tát. Az egyen lõ bá nás -
mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról
szó ló tör vény ér tel mé ben min den te le pü lé si
ön kor mány zat öt év re szó ló he lyi esély egyen -
lõ sé gi prog ra mot fo gad el, me lyet két éven te át
kell te kin te ni, és felül kell vizs gál ni. A te le pü -
lé si ön kor mány zat az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i bõl, az eu ró pai uni ós for rá sok ból, il let ve
a nem zet kö zi meg ál la po dás alap ján fi nan szí -
ro zott egyéb prog ra mok ból szár ma zó, egye di
dön tés alap ján nyúj tott, pá lyá za ti úton oda ítélt
tá mo ga tás ban csak ak kor ré sze sül het 2013. jú -
li us 1-jét kö ve tõ en, ha he lyi esély egyen lõ sé gi
prog ram mal ren del ke zik. 

A kép vi se lõ-tes tü let egy han gú lag jó vá -
hagy ta a HEP vég le ges, ki egé szí tett vál to za tát.

Ezt kö ve tõ en a pol gár mes ter az aláb bi ak -
ról tá jé koz ta tott:  

A köz ne ve lé si tör vény sze rint az is ko lá -
ban a szü lõk, a ta nu lók, a ne ve lõ tes tü let, az in -
téz mény szék he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor -
mány zat, egy há zi jo gi sze mé lyek, a he lyi gaz -
da sá gi ka ma rák azo nos szá mú kép vi se lõ jé bõl
és a fenn tar tó de le gált já ból ál ló in téz mé nyi ta -
nács hoz ha tó lét re. A tör vény leg utób bi mó do -
sí tá sa azon ban kö te le zõ jel leg gel ír ja elõ a
szü lõk, a ne ve lõ tes tü let és a he lyi ön kor mány -
zat de le gált ja i ból in téz mé nyi ta nács meg ala kí -
tá sát. Az in téz mé nyi ta nács tag ja it az in téz -
mény ve ze tõ bíz za meg a de le gá lás ra jo go sul -
tak vé le mé nye alap ján a fel adat el lá tá sá ra. A
ta nács lét re ho zá sá ról az is ko la igaz ga tó ja ér te -
sí tet te a kép vi se lõ-tes tü le tet és kér te, hogy az
ön kor mány zat de le gál jon ta got ab ba. A ta gok
szá mát il le tõ en a tör vény nem tar tal maz sza -
bályt, emi att nem ki zárt az sem, hogy ol da lan -
ként (szü lõk, ne ve lõ tes tü let, ön kor mány zat)
két sze mély al kos sa a ta ná csot. 

A kép vi se lõ-tes tü let a he lyi is ko lai In téz -
mé nyi Ta nács ba az ön kor mány zat kép vi se le té -
nek el lá tá sá ra Kutasi Fe renc és Bim bó Fe renc
kép vi se lõ ta go kat de le gál ta.

A Ti sza kécs kei Ön kor mány za ti Tûz ol tó
Pa rancs nok ság (ÖTP) mû kö dé sé hez ön kor -
mány za tunk a vo nu lá si kör zet be tar to zó te le -
pü lé sek hez ha son ló an pénz be li hoz zá já ru lást

biz to sít. En nek ös  sze ge idén 1.414.291.- Ft,
mely bõl ed dig 800.000.- fo rin tot utal tunk el,
hát ra van még 614.291.- fo rint, mely rõl tes tü -
le ti dön tést kell hoz ni.

Fel föl di Zol tán lakiteleki pol gár mes ter
fel ter jesz té se Dr. Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz -
ter fe lé azt cé loz za, hogy az ÖTP-krõl szó ló
kor mány ren de let az ál la mi tá mo ga tá son fe lü li
fe de zet elõ te rem té se te kin te té ben job ban ve -
gye fi gye lem be a kör zet be tar to zó te le pü lé sek
ve szé lyez te tett sé gét, ne csak a la kos ság szám
és a te rü let le gyen a ve tí té si alap az ön kor -
mány zat ok hoz zá já ru lá sá nak meg ál la pí tá sa -
kor. Az ál la mi tá mo ga tás nál ugyan is a te le pü -
lé se ken lé võ ve szé lyes üze mek je len tik a fõ
mé rõ szá mot, va gyis ame lyik te le pü lés nek a
te rü le tén lé võ ve szé lyes üze mek mi att több ál -
la mi fi nan szí ro zást kö szön het az ÖTP szék -
hely te le pü lé se, an nak ke ve sebb hoz zá já ru lást
kell jen fi zet nie. Emi att nyil ván a töb bi te le pü -
lés re több pénz osz la na, meg nö vel ve az õ fi -
zet ni va ló ju kat. Vé le mé nyem sze rint azon ban
in kább ar ra ér de mes össz pon to sí ta ni be ad vá -
nyun kat, hogy sem mi kép pen nem te kint he tõ
mél tá nyos nak a nagy vá ros ok tól tá vo lab bi te -
le pü lé sek tõl több let ter het el vár ni, ha biz ton -
ság ban akar ják ma gu kat tud ni, hi szen ugyan -
ezt a nagy vá ro si kör ze tek te le pü lé se i nek nem
kell fi zet ni ük, mi vel ott ál la mi tûz ol tó ság mû -
kö dik.

A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett a Tûz ol tó
Pa rancs nok ság mû kö dé sé hez még 614 ezer
fo rint hoz zá já ru lás biz to sí tá sá val, és a fel ter -
jesz tés el kül dé sé vel. 

Elõ zõ ülé sün kön al kot tuk meg a kö zös ön -
kor mány za ti hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról szó ló ren de le tün ket. A Kor -
mány hi va tal ész re vé telt tett ez zel kap cso lat -
ban, en nek ele get té ve szük sé ges a ren de le tet
ha tá lyon kí vül he lyez ni, és azo nos szö veg tar -
ta lom mal ugyan ezt ha tá ro zat ba fog lal va el fo -
gad ni. 

A kép vi se lõ-tes tü let a fen ti e ket egy han gú -
lag el fo gad ta.

A hul la dék ke ze lés sel kap cso lat ban ar ról
tá jé koz ta tott, hogy az IZSÁK-KOM Tér sé gi
Kom mu ná lis Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ja meg be szé lés re hív ta azo kat a pol gár -
mes te re ket, ahol köz vet len kap cso la tot épí tett
már ki ko ráb ban, il let ve je len leg is fenn áll ez
a kap cso lat.  A ceg lé di hul la dék gaz dál ko dá si
kon zor ci um hely ze te nem tud ni, hogy mi re
ala kul. Szep tem ber 19-én tar tott egy köz gyû -
lést Ceg léd vá ros kép vi se lõ-tes tü le te, ahol
hoz tak egy ha tá ro za tot ar ról, hogy föl mond ják
a Hírös hul la dék gaz dál ko dá si Kft-vel a köz be -
szer zé sen el nyert szer zõ dés nek a hul la dék gaz -
dál ko dá si köz szol gál ta tás ra vo nat ko zó ré szét,
a va gyon ke ze lõi részt meg tart va. Ezt a ha tá ro -
za tot csak ok tó ber 21-én kap tuk meg, de nem
a gesz tor tól, ha nem a Hírös Kft-tõl.  A do log
lé nye ge, hogy köz szol gál ta tás az, ami kor ösz -
 sze gyûj töm a sze me tet és be vi szem a hul la -
dék tá ro ló ba, a va gyon ke ze lõi rész pe dig az,
hogy a lét re jött 5 mil li ár dos va gyont le ra kó -
val, kom posz tá ló val, vá lo ga tó val, stb. mû köd-

A kép vi se lõ-tes tü let no vem ber 6-ai ülé sén tör tént
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 te tem. Ja nu ár 1-tõl csak egy szer zõ dé se le het
az ön kor mány zat nak a hul la dék gaz dál ko dás -
ra. Ez most is szin te így volt, mert csak a
Saubermacher Kft-vel volt szer zõ dé sünk. Az
Izsák-Kom meg be szé lé sén azt a tá jé koz ta tást
kap tuk, hogy a Kft. meg kap ta a hul la dék gaz -
dál ko dá si köz szol gál ta tá si en ge délyt Szent ki -
rály ra is. A mi ese tünk ben a 8 mil li ós net tó
éves ér ték ha tárt nem ér jük el, így a köz be szer -
zés ha tá lya alá nem tar toz nánk, de ami iga zán
meg nyug ta tó vá te szi a hely ze tet az, ha az ön -
kor mány zat, mint aján lat ké rõ kvá zi sa ját cé -
gen ke resz tül vég zi ezt a szol gál ta tást. Ez a
Bácsvíznél már meg va ló sult, mert tu laj do no -
sok va gyunk rész vé nyes ként. Ugyan ez áll na
elõ ak kor, ha az Izsák-Kom kft-ben rész je gyet
vá sá rol nánk. A rész jegy-vá sár lás sür ge tõ, mert
elég gé idõ igé nyes. Kér dés, hogy aka runk-e mi
eb be a kft-be tu laj do nos ként be száll ni, er rõl
kel le ne most dön te ni. De cem ber ben len ne is -
mét tes tü le ti ülés, ak kor dön te nénk a köz szol -

gál ta tá si szer zõ dés rõl.
A kép vi se lõ-tes tü let ki fe jez te szán dé kát az

Izsák-Kom Kft. fe lé tu laj don rész meg vá sár lá -
sá ra, és az ez zel kap cso la tos to váb bi fel ada tok
in té zé sé vel meg bíz ta a pol gár mes tert.

Fel ve tet te a fo gá sza ti el lá tás kér dé sét. Is -
ko lai fo gá sza ti szû rés len ne, és a fog or vos kér -
te, hogy vi gyük be a gye re ke ket a ma gán ren -
de lõ jé be, mi vel olyan kö rül mé nyek kö zött,
mint ami a szent ki rá lyi fo gá sza ti ren de lõ ben
van, nem tud dol goz ni. Kér te, hogy ja vít tas suk
meg a fo gá sza ti szé ket és a lám pát. Hos  szabb
táv ra vo nat ko zó an em lí tet te, hogy jö võ év jú -
ni us 30-ig szól a szer zõ dé se, ám an nak mó do -
sí tá sát kez de mé nye zi majd. 

Kovácsné Láz ár Ilo na tet te szó vá, hogy
töb ben pa nasz kod nak a jár dák ra be nyú ló ágak
za va ró ha tá sá ról, il let ve jár da sza ka szok hi á -
nyá ról. E te kin tet ben leg rosszabb hely zet ben a
Kos suth La jos ut ca pá rat lan ol da li la kói van -
nak, hi szen itt he lyen ként egy ál ta lán nincs jár -

da. A pol gár mes ter el mond ta, hogy sze mé lye -
sen és le vél ben is kez de mé nyez te már a más
ut cá kon be vált mód szer rel a jár da épí tést, de
si ker te le nül.

Kutasi Fe renc al pol gár mes ter ja vas la tát,
mi sze rint a fa lu fõ ut cá ján még sem il lõ ilyen
hi á nyos ság, és jö võ ta vas  szal köz fog lal koz ta -
tot tak be vo ná sá val is, de épül jön meg a jár da
a Köz ség há zá tól a Rá kó czi ut cá ig, majd ké -
sõbb a Kéri-telepig, min den ki he lye sel te.

dr. La jos Krisz ti na al jegy zõ ja va sol ta mó -
do sí ta ni a cafetéria ke re tet an nak ér de ké ben,
hogy a kö zös hi va ta li dol go zók és a meg bí zá -
si dí ja sok is kap ja nak egy sze ri 10 ezer fo rin tos
Er zsé bet-utal ványt ka rá csony ra, mely nek
össze ge 184 ezer fo rint. To váb bá az ön kor -
mány zat töb bi dol go zó ja is kap na az ön kor -
mány zat tól ugyan így egy sze ri 10 ezer fo rin tos
utal ványt, mely nek ér té ke 680 ezer fo rint len -
ne. A kép vi se lõ-tes tü let egyet ér tett a cafetéria
ke ret fen ti ek sze rin ti mó do sí tá sá val.

…zengik a nagy cso por to sok a mi -
ku lás-vá rás ra ta nult ver sük ben.

Igen, mi is so kan még raj tuk kí vül
il let ve ve lük együtt sze ret nénk jó kat
szán kóz ni, sza ba don ját sza ni, ha le het -
ne. Ha len ne már hó!

És ha len ne HOL! Mert az az iga zi,
ha lej tõn sik lik az a szán kó!

A Du na part ján nõt tem fel, nagy ma -
mám kert jé tõl a fo lyót egy ma gas "töl -
tés" /védõgát/ vá lasz tot ta el. A fel nõt tek
szá má ra a gát a vé del met, a biz ton sá -
got, a fa lu meg óvá sát je len tet te. 

Ne künk gye re kek nek azon ban va ló -
sá gos pa ra di csom volt té len, ha le esett a
hó: szá mos -vagy szám ta lan? - szán kó -
pá lya. 

Most itt Szent ki rá lyon is len ne rá le -
he tõ sé günk, hogy ki ala kít sunk egy vé -
dett já ték te ret gyer me ke ink és a ját sza -
ni sze re tõ fel nõt tek szá má ra - a Szenny -

víz-tisz tí tó te lep mö göt ti te rü le ten. Van
ott egy nagy domb, egy elõ re tá vol ról
sem von zó, tudom… Ám, ha ös  sze fog -
nánk, gé pi se gít ség gel ki le het ne egyen -
get ni, né mi két ke zi mun ká val a sze me -
tet ki szed ni be lõ le, föld del be fed ni, és
már csak a ver set kel le ne meg ta nul nunk
hoz zá: " Tél apó, Tél apó! Ha zsá kod
leg al ján van a hó, szí ve sen vá runk még
né hány napot…"

Kö zel len ne a fa lu hoz, vé dett he -
lyen, nincs for ga lom. Gya log, szán kó -
val is meg kö ze lít he tõ.

Az tán ta vas  szal egy kis ös  sze fo gás -
sal, ker tész ke dés sel még to vább csi no -
sít hat nánk, par ko sí tás sal va rá zsol hat -
nánk re mek já ték tér ré!

Raj tunk áll, men  nyi re tes  szük él he -
tõ vé, tet sze tõs sé a sa ját kör nye ze tün -
ket! No sza!

ÁdámnéMarótiErika

Ös  sze fo gás
a mar git szi ge ti ás vány víz üzem

új ra in dí tá sá ért
EgyüttmûködikaFõvárosiVízmûvekés

aSzentkirályiásványvízKft.

A Fõ vá ro si Víz mû vek Zrt. és a Szent ki rá -
lyi Ás vány víz Kft. Bu da pest Fõ vá ros Ön -
kor mány za tá nak tá mo ga tá sá val ös  sze fog
az egyik leg ré geb bi pa lac ko zá sú ma gyar
kincs, a Mar git szi ge ti ás vány víz új ra in dí -
tá sa ér de ké ben.
2013 a víz ügyi együtt mû kö dé sek nem zet -
kö zi éve, mely nek mél tó zá rá sa a Fõ vá ro -
si Víz mû vek Zrt. és a Szent ki rá lyi Ás -
vány víz Kft. kö zös mun ká ja a mar git szi -
ge ti ás vány víz üzem új ra in dí tá sá ért. Az
egyik leg ré geb bi pa lac ko zá sú ma gyar
kincs, a Mar git szi ge ti ás vány víz ma gyar
pi ac ra va ló vis  sza ve ze té sé nek ér de ké ben
lét re jött ös  sze fo gás so rán a Szent ki rá lyi a
ki vá ló mi nõ sé get a pa lac ko zó tech no ló gi -
á já val és know-how-já val biz to sít ja, a
gyár tás hoz szük sé ges meg fe le lõ mi nõ sé -
gû ví zért pe dig a Fõ vá ro si Víz mû vek fe lel
majd.

"…Szánkózni sze ret nénk, 
meg nagy-nagy hócsatákat!..."

Mo soly nap és Pi zsa ma party az óvo dá ban
A no vem be ri hó nap is tar to ga tott mo soly ra fa kasz tó prog ra mo kat az óvo dá ban.
Már év kez dés óta vár ták a gyer me kek a Pi zsa ma partyt, ami kor az óvo dá ba ér ke -
zés tõl kezd ve pi zsa má ban tölt jük a na pot. A be sö té tí tett cso port szo bák ban, zseb -
lám pák kal köz le ked tünk, "bunkiban" ál la to kat ke res tünk, árny já té ko kat ját szot -
tunk. Zá rás ként a Ka ti ca cso por tos gye re ke ket meg hív ták a Ma ci cso por to sok egy
nagy pár na csa tá ra, ami ben jól el is fá radt mind két cso port min den egyes tag ja az
óvó né nik kel együtt, és a pár ná ink ra dõl ve jó kat ne vet tünk. Hó nap vé gén Mo soly -
na pot tar tot tunk, ahol a be lé põ ért egy mo sol  lyal kel lett fi zet ni és min den részt ve -
võ ka pott egy smile jel vényt. Ven dé günk volt Gyurján Raj mund és Ko vács Gá bor,
akik bo hóc ru há ba búj va bû vész elõ adás sal káp ráz tat ták el a kö zön sé get. Tá tott
száj jal, szé les mo sol  lyal és tág ra nyílt sze mek kel ámult az ovi sok ap ra ja és nagy -
ja. A mû sort kö ve tõ en, aki ked vet ka pott hoz zá még a bû vész esz kö zö ket is ki pró -
bál hat ta. Ez úton is sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Raj mund nak és Gá bor nak a
bol dog, mo solyt fa kasz tó per ce kért!  Durgóné Babett óvó né ni



4. ol dal                                   SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ                           2013. de cem ber

No vem ber ele jén egy nagy kõ rö si
klub tár sunk na gyon sú lyos köz le ke dé si
bal eset vét len ál do za ta lett. Az óta is, és
saj nos még na gyon so ká ig or vo si ke ze -
lés re fog szo rul ni ma ra dan dó egész ség -
ká ro so dá sa mel lett.

"Ki mond ha tat la nul há lás va gyok a
se gít sé ge te kért, és a mo to ros klub min -
den egyes tag já nak há lá san na gyon szé -
pen kö szö nöm! S kí vá nom, hogy a Jó is -
ten le gyen ve le tek és vi gyáz zon rá tok!
Ve lünk is itt van, si ke re sen át vé szelt
megint Dé nes még egy 8 órás mû té tet!!
Kö szö nöm szé pen! Ani ta"

Ez zel az SMS-sel kö szön te meg

klub tár sunk csa lád ja azt a se gít sé get,
amit a Szent ki rá lyi Mo to ros Club tu dott
nyúj ta ni. Kö szö net min den klub tag nak,
aki tu dott se gí te ni! Büsz ke va gyok ar ra,
hogy ami kor meg tud tuk a rossz hírt egy
em ber ként aján lot tá tok fel a se gít sé ge te -
ket, és egy na gyobb ös  szeg gel tud tuk tá -
mo gat ni ba rá tunk fel épü lé sét és a csa lád
ki adá sa it. A mai vi lág ban rit ka és pél da -
ér té kû ez az ös  sze fo gás. (Volt olyan, aki
éle té ben nem ta lál ko zott Dé nes sel, még -
is azon nal se gí tett!) Büsz kék le het tek
ma ga tok ra! "Le a ka lap pal elõt te tek!" Jó
ér zés egy ilyen kö zös ség tag já nak len ni! 

DurgóTamásSZMCelnök

Ti los a lég szen  nye zés, va la mint a
le ve gõ la kos sá got za va ró bûz zel va ló
ter he lé se, to váb bá a le ve gõ olyan
mér té kû ter he lé se, amely lég szen  nye -
zett sé get okoz.

A já rá si hi va tal, mint kör nye zet vé -
del mi ha tó ság a le ve gõ vé del mi kö ve -
tel ményt meg sér tõ ter mé sze tes és jo gi
sze mély, vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet ré szé re, a jog sér -
tõ te vé keny ség meg szün te té sé re, il let -
ve a mu lasz tás pót lá sá ra va ló kö te le -
zés sel egyi de jû leg - ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik - le ve gõ tisz -
ta ság-vé del mi bír sá got szab ki.

A mû anyag zacs kó kat, do bo zo kat
és egyéb szer ves anya got, ter mé ke ket
szé les kör ben hasz nál ják ott hon fû tés -
re, me le gí tés re, gyak ran a nyílt té ren is
éget nek ilyen anya go kat. Ez ál tal olyan

ve gyü le tek ke rül nek a le ve gõ be, ame -
lyek rend kí vül ár tal ma sak az élõ vi lág -
ra: rá kot, lég zõ szer vi el vál to zá so kat,
szem ir ri tá ci ót, bõr gyul la dást, ideg rend -
sze ri za va ro kat és szá mos egyéb be teg -
sé get okoz hat nak már vi szony lag kis
men  nyi ség ben is. Az ilyen jel le gû le ve -
gõ szeny  nye zést jog sza bály tilt ja, a ti la -
lom meg sze gõ it bír ság gal is sújt hat ják.

Mind an  nyi unk egész sé ge ér de ké -
ben fon tos, hogy ne le gyünk el né zõ ek a
mû anya got ége tõk kel, bûz zel szen  nye -
zõk kel szem ben: pró bál juk meg le be -
szél ni õket er rõl, és ha ez nem si ke rül,
kér jünk azon na li in téz ke dést a he lyi
ön kor mány zat jegy zõ jé tõl, a kör nye -
zet vé del mi fel ügye lõ ség tõl, a tûz ol tó -
ság tól vagy a rend õr ség tõl.

dr.LajosKrisztina
aljegyzõ

Lát ni és lát sza ni
Nem elég ha én lá tok, en gem is kell,

hogy lás son a köz le ke dés töb bi részt ve -
võ je. Leg alább is min dent meg kell ten -
nem azért, hogy idõ ben ész lel hes se nek,
ha ke rék pár ral köz le ke dem!

A "Lát ni és lát sza ni!" szlo gen je gyé -
ben a rend õr ség - a Me gyei
Balesetmegelõzési Bi zott ság tá mo ga tá sá -
val - a ke rék pá ros ok vé del mé ben 2013.
no vem ber 7-én, a ké sõ dél utá ni órák ban
Szent ki rá lyon is balesetmegelõzési, fi -
gye lem fel hí vó kam pányt szer ve zett. Ta -
nya gond nok ként én is csat la koz tam a
szol gá la tot tel je sí tõ, nyárlõrinci kör ze ti
meg bí zott hoz.

Az ak ció el sõd le ges fel ada ta a ke rék -
pá ros ok lát ha tó sá gá nak el len õr zé se volt.
Azo kat, akik nél prob lé mát ta lált a rend õr,
fi gyel mez tet te a ve szé lyek re, és el mond -
ta ne kik, hogy mi vel te het nek töb bet biz -
ton sá gu kért, il let ve kér te, hogy tart sák be
a vo nat ko zó sza bá lyo kat. Az ak ció so rán
meg ál lí tott bi cik li sek a rend õr tõl lát ha tó -
sá got biz to sí tó esz kö zö ket és tá jé koz ta tó
fü ze tet kap tak. 

A fa lu ban el len õr zött 11 ke rék pá ros
kö zül csu pán egy sze mély nek volt meg -
fe le lõ a lát ha tó sá ga, a töb bi ek nél több-
ke ve sebb hi á nyos ság volt fel lel he tõ. Né -
hány olyan bi cik lis is akadt, aki sem mi -
lyen vi lá gí tó és fény vis  sza ve rõ esz közt
nem hasz nált. 

Von juk le a ta nul sá got! A ke rék pá ros -
ok, mint a köz le ke dés leg véd te le nebb
részt ve või, na gyobb koc ká zat nak van nak
ki té ve az õszi-té li idõ szak ban, ami kor a
lá tá si vi szo nyok gyak ran kor lá to zot tak.

A gép jár mû vek tom pí tott fény szó rói
35-45 mé ter tá vol ság ban vi lá gít ják meg
az út fe lü let egy ré szét. A szür ke-fe ke te
kör nye zet be ol va dó ru há za tú, vi lá gí tás
nél kü li ke rék pá ros ok bal ese ti koc ká za ta
na gyon nagy, fék tá vol sá gon be lül el gá -
zol hat ják õket.

A köz le ke dõk so kat te het nek sa ját
biz ton sá guk ér de ké ben. Amen  nyi ben
fény vissza ve rõ anya gok kal fel sze relt ru -
há zat ban, il let ve ki vi lá gí tott jár mû vel
köz le ked nek, ész le lé sü ket és lát ha tó sá gu -
kat a sok szo ro sá ra nö vel he tik.

Kö te le zõ kel lé kek ke rék pá ro zás hoz: 
• Fe hér vagy borostyánsárga szí nû el sõ

lám pa
• Vö rös szí nû hát só lám pa
• Vö rös szí nû hát só priz ma
• Két, egy más tól füg get len fék
• Csen gõ
• Borostyánsárga szí nû kül lõ priz ma leg -

alább az el sõ ke ré ken
• Fény vis  sza ve rõ mel lény - es te, vagy

rossz lá tá si vi szo nyok kö zött 
KovácsnéLázárIlona

"Le a ka lap pal elõt te tek!"

Fû té si sze zon ban fo ko zot tan
fi gyel jünk a le ve gõ tisz ta ság ra

Azátadásnálnégyenképviseltükaklubbot



A ha zai mi ért nem jó? 

Zám Ti bor pe da gó gi ai kí sér le te

Bi zony, no vem ber ben ad ta hí rül né hány
saj tó ter mék, hogy ta lál ko zó ju kat tar tot ták
Ma gya ror szá gon an nak a nyolc ál ta lá nos
is ko lá nak a kép vi se lõi, ame lyek ben a
komp lex inst ruk ci ós prog ram sze rint ta ní ta -
nak. A mód szert - szö ge zi le a hí rek - az
egye sült ál la mok be li Stanford Egye te men
fej lesz tet ték ki, va la mi har minc éve. Lé -
nye ge sze rint olyan ta ní tá si mód szer, mely
"le he tõ vé te szi a ta ná rok szá má ra a ma gas
szin tû cso port mun ka szer ve zé sét olyan osz -
tá lyok ban, ahol a ta nu lók kö zöt ti tu dás be li
kü lönb ség és ki fe je zõ kés zség tág ha tá rok
kö zött mo zog. A prog ram a kö vet ke zõk mi -
att al kal mas a he te ro gén ta nu lói cso port ne -
ve lé sé re: Az osz tá lyon be lü li stá tusz be li
prob lé mák már az is ko la kez dõ sza ka szá -
ban fel is mer he tõk ké és ke zel he tõk ké vál -
nak. A cso port fog lal ko zá sok alatt a he te ro -
gén ös  sze té te lû osz tá lyok ban a spe ci á lis
inst ruk ci ós el já rás al kal ma zá sán ke resz tül
le he tõ ség nyí lik a ta nu lók nak az együtt mû -
kö dé si nor mák ra tör té nõ fel ké szí té sé re.

Sok fé le, el té rõ ké pes sé get meg moz ga tó
tan anyag al kal ma zá sá val a fel szín alatt
meg bú vó ké pes sé gek ki bon ta koz ta tá sa."
(bõ veb ben: www.komplexinstrukcio.hu)

Csak hogy a hír ol vas tán is mét be bi zo -
nyo so dik a ré gi, bib li ai böl cses ség:
"…nincs sem mi új a nap alatt." (Pré di ká tor
köny ve 1,9). És azért, mert ame ri kai, nem
kell ka lap gyû rö ge tõ alá zat tal áll nunk elõt -
te. A mód szer ugyan is nem új és va ló já ban
már jó val ko ráb ban is is mert és al kal ma zott
volt ha zánk ban. S ki és hol al kal maz ta?
Nem más hoz köt he tõ ez, mint az éle te utol -
só éve i ben köz sé günk ben élõ és al ko tó
Zám Ti bor hoz (1929-1984). Zám Ti bor író,
és szo ci og rá fus volt, de pá lya fu tá sa ele jén
hét év nyi pe da gó gi ai gya kor la tot is sze rez -
he tett, hi szen ta ná ri dip lo má val in dult a
Deb re ce ni Tu do mány egye tem rõl, 1952-
ben. Idõtállóbb ol va só ink nak nem kell
rész le tez ni, ez a leg va dabb Rá ko si-rend szer
ide je volt; a fi a ta lok meg már úgy sem hi -
szik el. Nem is akár hol sze rez te a ne ve lõi
ta pasz ta la tot: há rom tan évet Debrecen-
Kónyapusztán osz tat lan is ko lá ban töl tött, s
a töb bit is haj dú sá gi, bi ha ri fa lu si is ko lák -
ban. Köz ben, a hat va nas évek ben meg ír ta a
Hor to bá gyi jegy ze tek cí mû ri port so ro za tot,
a hí res Hor to bá gyi Ál la mi Gaz da ság ról,
amely nek "ju tal ma ként" las san el fo gyott
kö rü löt te a le ve gõ Haj dú-Bi har ban. Így az -
tán 1970-ben "ko csi rúd ját" ide, Bács-Kis -
kun ba irá nyí tot ta. Itt szo ci og rá fus ként kez -

dett dol goz ni, s tar to zott a FOR RÁS cí mû
lap szer kesz tõ sé gé be is, majd az tán szép -
iro dal mi mû vek is kö vet kez tek. 1973-ban
lá tott nap vi lá got a Bács-Kis kun ból jö vök
cí mû szo ci og rá fi ai ta nul mány kö tet, több sé -
gé ben a ter me lõ szö vet ke ze ti élet árny ol da -
la it - lászlófalvit is - be mu ta tó írá sok kal. 

E kö tet el sõ írá sa az Egy kí sér let ta nul -
sá gai, amely az 1967-68-as biharkeresztesi
pe da gó gi ai él mé nye i nek sû rít mé nye. Ott és
ak kor al kal maz ta a mód szert, ame lyet dif -
fe ren ci ált cso port fog lal ko zás nak ne vez tek
volt. Az idé ze tek te hát eb bõl a negy ven év -
vel ez elõt ti, de meg le põ mó don ma is friss
Zám Ti bor-írás ból va lók. "A mód szer ki in -
du ló pont ja, hogy a ta nu lók ké pes sé ge kü -
lön bö zõ. Cél ja pe dig azt biz to sí ta ni, hogy
az osz tály min den egyes ta nu ló ja a ne ki
meg fe le lõ szin ten ta nul jon." A mód szer ben
a he te dik ben, majd a nyol ca dik ban az azo -
nos ké pes sé gû ta nu ló kat osz tot ta cso por -
tok ba, s a fel ada to kat a cso por tok szint jé -
hez mér te a ma gyar iro da lom órá kon Zám
Ti bor. 

"A cso port fog lal ko zá so kat zöm mel ha -
gyo má nyos, ún. is me ret köz lõ óra vagy órák
elõz ték meg, ami nem azt je len tet te, hogy a
cso port mun ka gé pi es vis  sza kér de zés re,
szá mon ké rés re szol gált. Pél dá ul A né hai
bárány-ból [Mik száth-no vel la] tar tott is me -
ret köz lõ óra csak az ér zel mi, gon do la ti ér -
té ke it lát tat ta a no vel lá nak, a fel-fel vil la nó
hu mort, a di a ló gu sok élet sze rû sé gét meg a
cse lek ményt ös  sze tar tó szer ke ze ti vá zat.
Több nem is fért vol na be le az órá ba. Vi -
szont a cso port fog lal ko zá son a kö vet ke zõ
fel ada tok vol tak: az elég sé ge sek nek jel le -
mez ni ük kel lett Sós Pált, a kö ze pe sek ösz -
 sze gyûj töt ték a no vel lá ból a ba bo nás hi e -
del me ket és a me sés ele me ket. A jó ren dû
cso por tok ar ra a kér dés re fe lel tek, hogy Mit
je len tett Mik száth ko rá ban sze gény em ber -
nek len ni? A je le sek El be szél ni nem írók tól
ta nul tam, ha nem a ma gyar nép tõl mot tó val
Mik száth stí lu sá ról ír tak ér te ke zést."

"A fen ti ek ér zé kel te tik ta lán a kö ve tel -
mé nyek dif fe ren ci ált sá gát: amit a je le sek
kap tak, ab ba az elég sé ge sek be le buk tak
vol na, az elég sé ge sek fel ada tát ama zok ol -
dot ták vol na meg kön  nye dén, így meg min -
den cso port a sa ját szín vo na lán dol go zott -
és meg kel lett dol goz nia az osz tály za tá ért.
A fel ada tok meg fo gal ma zá sá ból az is ki tû -
nik ta lán, hogy tel je sít mény ké pes tu dást
kel lett bi zo nyí ta ni mind egyik cso port nak,
még a leg gyen géb bek nek is."

Ez ed dig rend ben, mond hat nák ol va só -
ink, de még is ho gyan le he tett mo ti vál ni e
kis cso por to kat, hogy min den ki dol goz zon.
"A ha gyo má nyos órá kat ha gyo má nyo san

kí sé rõ je len sé ge ket - ren det len ség, tu nya -
ság, la pí tás, a fi gye lem el ka lan do zá sa stb. -
a cso port fog lal ko zá sok ról szám ûzi az a tu -
dat, hogy az elõ csen ge tés után min den cso -
port tól el ké rek egy fü ze tet, s ami ab ba ad -
dig be ke rül, at tól függ a cso port tag ja i nak
osz tály za ta. Tud ni il lik a fel ada tot írás ban
kel lett meg fo gal maz ni. A kö zö sen jó vá ha -
gyott szö ve get min den ki le ír ta, de azt sen ki
sem tud ta, ki nek a fü ze tét vi szem el. Mi u -
tán ele gen dõ idõt hagy tam a mun ká ra, a tar -
tal mon túl, a he lyes írás ban, a kül alak ban is
igé nyes sé get kö ve tel tem."

"A cso port fog lal ko zá so kon nem kel lett
fe gyel mez ni. Ezek nek az órák nak a lég kör -
ében a ha gyo má nyos ta nár-di ák vi szony
min den erõ sza kolt ság nél kül, ter mé sze tes
em be ri kap csolt tá tisz tult, de a fog lal ko zá -
sok leg na gyobb erõs sé ge még is az volt,
hogy táp lál ta az ös  sze tar to zás, az egy má -
sért va ló fe le lõs ség ér zé sét." "A fé le lem ol -
dó dik, a fe le lõs ség szi lár dul: a mun ká ra
szö vet ke zett em be rek ré gi tör vé nyét új ra
fel fe dez tem ma gam nak."

A ta nul mány iga zi vis  sza jel zé se ket is
ma gá ba fog lal. Zám Ti bor a tan év utol só
órá in név nél kü li, csak né hány kér dés sel
han golt fo gal ma zást kért a di á kok tól (A-B-
C osz tály, kö zel 120 di ák), mely a lét szám
mi att va ló ban ér té kel he tõ vá lasz men  nyi sé -
get ho zott. Nincs te rünk az eze ket ér té ke lõ
ol da lak be mu ta tá sá ra, de tény, hogy õszin te
ér té ke lé sek, vis  sza jel zé sek ke rül tek a la -
pok ra. Ta nul sá gos azért is (új ra) el ol vas ni
az Egy kí sér let ta nul sá gai-t, mert so ra i ból
ki de rül nek a negy ven-öt ven év vel ez elõt ti
is ko la ügyi prob lé mák is, me lyek ol vas tán
új fent meg erõ söd het ben nünk a nincs új a
nap alatt-élet ér zés: hogy van az, hogy a
huszadik-(huszonegyedik) szá za di, az ál ta -
lá nos vá lasz tó jog ra épü lõ rend sze rek (le -
gyen az kom mu niz mus, avagy ka pi ta liz -
mus) alig tud nak va la mi tár sa dal mi prob lé -
mát meg ol da ni, így a köz ok ta tás is vál ság -
ról vál ság ra evic kél, so kan pe dig már e so -
ro kat sem tud ják ér tõ ol va sás sal el ol vas ni? 

Bi zony, Zám Ti bor nak ma is men  nyi
meg ír ni va ló ja akadna… Ne héz el dön te ni,
hogy a kö vet ke zõ gon do la tot negy ven éve
ve tet te-e pa pír ra vagy akár egy fél éve?
"Fa lu si és ta nyai is ko lák ere sze alól nem
lát ni mes  szi re. Azt azon ban in nen is lá tom,
hogy a vi lág új je len sé ge it ér tel mez ni, azo -
kat a pe da gó gi á ba és a pedagogizálásba il -
lesz te ni, egy re re mény te le nebb vál lal ko zás.
Azt is lá tom, hogy a pe da gó gia ve szít, egy -
re csak ve szít ha té kony sá gá ból. Ural ma az
anya ga fö lött gyen gül, ne ve lõ és ne velt
egy re ke vés bé ér ti egy más nyel vét. Ho gyan
le het új mó don ül ni a pad ban, és ho gyan
kell új mó don áll ni a pa dok elõtt? Ezek a
leg na gyobb kér dé sei a pe da gó gi á nak, de
nincs a vi lá gon olyan is ko la, ahol nem kel -
le ne a ta nu lás, a ta ní tás iga zabb ér tel mét
ke res ni."

Bé kes ség ve le tek! A kõ ma rad. 
--bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
A ha zai mi ért nem jó? 

Zám Ti bor pe da gó gi ai kí sér le te



Aján dé kok

Aján dé kok, ame lyek nem ke rül nek sem mi be, 
de ame lyek kel meg gaz da gít hat juk a kör nye ze tün ket és
ma gun kat is:
mond junk egy jó szót;
vi gasz tal juk a be te ge ket;
ba rát sá go san nyújt sunk ke zet;
óva to san csuk juk be az aj tót;
az ér dek lõ dõk nek kész sé ge sen vá la szol junk;
le gyen idõnk a se gít sé get ké rõk re;
ap ró sá gok nak is örül jünk;
min de nért le gyünk há lá sak;
ad junk jó ta ná cso kat;
egy le vél meg írá sá val sze rez zünk örö met;
ap ró túl zá so kon ne rá gód junk;
pa naszt ne em le ges sünk új ra;
ne te gyük szó vá, ha a má sik hi bá zott;
fo gad juk el, ha hát tér be szo ru lunk;
le vert han gu la tot ne ve gyünk ko mo lyan;
ne sér tõd jünk meg egy fél re si ke rült szón;
együtt ér zés sel for dul junk a meg alá zot tak hoz;
egy-egy tré fás szó val szól junk a gyer me kek hez;
is mer jük el a té ve dé se in ket;
örül jünk a hol na pi nap nak; 
ne ve gyük fel új ra a teg nap ter he it;
bi zo nyos dol gok ra jó alud nunk egyet;
min den ki re szán juk rá a kel lõ idõt és gon dot;
ne érez tes sük má sok kal, ha "rossz na punk" van; 
és min den ki hez sze re tet tel for dul junk.
Tud va azt, amit Is ten Igé je mond:
"Min den dol go tok sze re tet ben men jen vég be."
(1 Korintus 16,14)
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KATOLIKUSÉLET

Ka len dá ri um:
2013.december15.-2014.január15.

• De cem ber 24. Éj fé li Szent mi se
• De cem ber 25.: Urunk Szü le té se, KA RÁ -

CSONY
• De cem ber 26.: Ka rá csony 2. nap ja, Szent

Ist ván el sõ vér ta nú
• De cem ber 27.: Szt. Já nos apos tol és evan -

gé lis ta
• De cem ber 28.: Ap ró szen tek, vér ta núk
• De cem ber 29. Szent Csa lád ün ne pe
• De cem ber 31. es te 16 óra: Há la adás
• Ja nu ár 1.: Új Év, Szûz Má ria, Is ten Any -

ja
• Ja nu ár 6.: Víz ke reszt, Urunk meg je le né se
• Ja nu ár 12.: Urunk meg ke resz tel ke dé se

Hí rek a Plé bá nia éle té bõl:
• Szá lást ke res a Szent csa lád: De cem ber 15-étõl, 23-ig

min den es te 17 óra kor (szom ba ton 16 óra kor) Szent -
csa lád áhí ta tot tar tunk. 

• Ád ven ti lel ki gya kor lat: De cem ber 12., 13. és 14-én
lesz nek a lel ki gya kor la tos na pok, es te 18 óra kor, mely -
nek szó no ka Huszák Zsolt társ szé kes egy há zi káp lán.

• Ka rá csony es ti mû sor: Ha gyo má nyos ka rá csony elõ -
es ti mû so runk de cem ber 24-én, 16 óra kor kez dõ dik. A
bet le he mi láng be ho za ta la után ün ne pé lyes evan gé li -
um-ének lés kö vet ke zik, majd ka rá cso nyi mû sor dal ban
és ze né ben.

An ge lus Silesius:
Ka rá cso nyi pár ver sek

Em ber ré lett az Úr, szal mán ka pott he lyet, 
Hogy szé na-szal ma én már so se le gyek. 

Alá zat s gyer me ki lé lek mily szent do log! 
Kik lát ták az Urat el sõ nek? Pász to rok. 

Mért mon dod, hogy a Nagy ki csinnyé nem le het, 
S a por szem kép te len fel fog ni az eget? 

Nézd a Szûz Gyer me két! S a szûk já szolt te kint sed: 
Ben ne a föld s az ég és száz vi lág pi hent meg. 

Bi zony a szí ved is ki csi já szol ha len ne, 
Új ra jön ne az Úr s gyer mek ként meg szü let ne. 

Ha Krisz tus száz szor is szü let ne Bet le hem ben, 
El vesz nél, hogy ha nem jön ne el a szí ved ben. 
(Fordította:CsanádBéla)
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

fotó:KirjákJózsef

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”  Máté
1,23
Szeretetteljes és áldott adventi és karácsonyi ünnepeket kívánok a szentkirályi református gyülekezet

nevében! Szeretettel hívjuk ünnepi alkalmainkra!

Szeretettel és örömmel vesszük, ha támogatja gyülekezetünk életét, szolgálatát, létét, fejlődését. Nagyon köszön-
jük eddigi adományaikat, és az egyházfenntartói járulékok befizetését! Adventi időszakban borítékos adakozást
hirdetünk a Gyülekezeti Ház felújítására, szigetelésére. Jobb adni, mint kapni!
Nagyon remélem, hogy találkozunk!

Ünnepi al kal ma ink

ÜrögdiFerenc:
Mindenádvent

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

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

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

December 25.-26. Karácsony
ünnepnapjai, 10 óra, úrvacsorás
ünnepi Istentiszteletek

December 29. vasárnap
Istentisztelet 10 óra
December 31. – Óévi Istentisztelet,
kedd 14 óra
2014. január 1. – Újévi
Istentisztelet, szerda 10 óra
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Tün dér or szág me se mon dói
Évek óta ha gyo mány, ha no vem ber,

ak kor is ko lai Me se mon dó ver seny. Ed -
dig re már az el sõ sök is be le szok nak az
is ko lai min den nap ok ba, a na gyob bak
már ru ti no san ke ze lik az elõt tük ál ló fel -
ada to kat, meg is mer ték az új ta ná ro kat,
tan tár gya kat. Min den ki túl van már az
el sõ té ma zá ró dol go za tok örö mén vagy
épp csa ló dá sán, de még nem kez dõd tek
el az ün ne pek re va ló ké szü lõ dés bol dog
pil la na tai. 

Idén már szep tem ber ben vol tak
olyan gye re kek, akik egye dül, vagy épp
szü le ik kel be tér tek a könyv tár ba és

olyan köny ve ket kér tek, ami ben ta lál -
hat nak me sé lés re al kal mas me sét. Vagy
épp bön gész ték az Internetet éj sza ká kon
át. Mert az ugye nem mind egy mi vel is
áll ki a vál lal ko zó ked vû ne bu ló a nagy -
kö zön ség elé. Ne le gyen túl hos  szú, de
túl rö vid se; le gyen ben ne pár be széd, de
ne le gyen túl sok sze rep lõs, vagy épp
szö ve vé nyes cse lek mé nyû. Na és per sze
hu mo ros is le gyen, mert ar ra a töb bi ek is
job ban oda fi gyel nek, és jót le het köz ben
ka cag ni. Le he tõ leg még is me ret len is le -
gyen. Min den év ben ta lán ez a leg ne he -
zebb do log, mert csak a jól meg vá lasz -

tott me se lo pó dzik be kön  nyen a ki csi
fe jek be. 

Idén 20 ta nu ló nak si ke rült az osz -
tály vá lo ga tók után ki áll ni a kis rög tön -
zött szín pa dunk ra tár sa ik, szü le ik, és a
Tün dér meg fi gye lõk elé. Mert idén nem
zsû ri dön tött a he lye zé sek sor rend jé rõl,
ha nem Tün dér meg fi gye lõk, akik min -
den ki nek ki osz tot tak egy-egy meg tisz te -
lõ cí met. Így ta lált gaz dá ra töb bek kö -
zött Tün dér or szág Leg hi te le seb ben Me -
sé lõ Tün dé re vagy épp a Leg csil lo góbb
Sze mû Tün dé re cím is. 

A Tün dér meg fi gye lõk - Bencz
Istvánné, Nagy Noelné, Ta kács Re ná ta,
Ádámné Csor dás Ju dit és Kokovai Ni -
ko lett- vé gül a leg ran go sabb cí me ket az
aláb bi ta nu lók nak ítél ték oda:

1-2. osz tály: Bim bó Fe renc, Kókai-
Szabó Gréta, Hu nya di Mik lós.

3-4. osz tály: Bim bó Ist ván, Bim bó
Im re, Sza bó Ad ri enn, Var ga Nel li

Per sze most is min den kis tün dér ka -
pott egy ju ta lom köny vet, és egy em lék -
la pot, amit re mél he tõ leg so ká ig meg -
õriz nek majd, és egy szer ta lán a sa ját
gye re kük nek is ezek bõl a köny vek bõl
fog nak me sél ni, mint ahogy több kis is -
ko lás anyu ká ja, és apu ká ja tesz ma is így
es tén ként. Mert a köny vek, az ol va sás
sze re te te irán ti igény már gye rek kor ban
el kez dõ dik. Kö szön jük min den szü lõ,
pe da gó gus és se gí tõ fel nõtt köz re mû kö -
dé sét! Re mél jük jö võ re is szebb nél-
szebb me sé ket hall ha tunk majd!

SzutornéMariann

A NYÁR LEG SZEBB PIL LA NA TA
A fen ti cím mel hir de tett fo tó pá lyá za tot a Ti sza kécs kei Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont az õs  szel. A ren ge teg be ér ke zett

pá lyá za tot há rom ta gú zsû ri ér té kel te. Az el sõ he lye zett fo tót köz sé günk la kó ja Vö rös Bog lár ka ké szí tet te. Az ün ne pé lyes díj át -
adás ra no vem ber 28-án ke rült sor. A ké pen vö rös Bog lár ka, és a nyer tes fo tó.
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Köszönjük az érdeklõdést és a támogatást!
Az idén is megrendezésre került az iskolai

jótékonysági est, melyen felléptek a szentkirályi iskola
tanulói és tanárai.

Változatos és színvonalas produkciók követték

egymást, a lelkes közönség nagy tapssal és adomány-
ozással hálálta meg. Az est folyamán 128.000.- Ft gyûlt
össze az iskola támogatására Szentkirályért
Közalapítvány számlájára.

Az iskola tanulói és tanárai köszönik a támogatást!

Nyelvtanulás játékosan
Az idegen nyelvoktatás lényege,

hogy a gyerekek a megszerzett
tudást a gyakorlatban is hasznosí-
tani tudják. Projekthét keretén belül
játékos formában ismerkedtek meg
a 4. osztályosok angol és német
órákon az enni- és innivalókkal
kapcsolatos szavakkal és kife-
jezésekkel. Záró foglalkozáson
Englishbuffet és Schulkiosk nyitás
volt, ahol a gyerekek játékpénzzel
vásárolhattak a sok-sok finomság-
ból a tanult idegen nyelven, beszéd-
fordulatok alkalmazásával. 

Köszönjük a szülõknek a sok-
sok enni- és innivalót, amivel
segítették életszerûvé tenni a vásár-
lást!

ÁdámnéPéliAndrea Amegrakottasztal
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Szep tem ber el se jén ha tály ba lép tek a
nit rát ren de le tek mó do sí tá sai, mely nek kö -
vet kez té ben a Du na-Ti sza kö zén is je len -
tõs te rü le tek ke rül tek át so ro lás ra nit rát-ér -
zé keny ka te gó ri á ba, ez érin ti Szent ki rályt
is.

A nagy koc ká zat mi att ja vas lom az új
érin tet tek szá má ra a be tar tan dó kö te le zett -
sé gek meg is me ré sét és a tü rel mi idõ le tel -
tét - 2014.09.01.  - kö ve tõ en an nak be tar -
tá sát.

A be tar tan dó fon to sabb elõ írá sok át te -
kin té se:
• A szer ves trá gyá val, il let ve szer ves ere -

de tû ki jut ta tott nit ro gén ha tó anyag
mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a 170
kg/ha ér té ket

• Ti los ki jut tat ni trá gyát ok tó ber 31-tõl
feb ru ár 15-ig, ezen kí vü li idõ szak ban
csak a ren de let sza bá lya i nak be tar tá sa
mel lett le het sé ges.

• A té li le gel te tés csak ak kor meg en ge -
dett, ha a le gel te tett ál la tok ál tal el hul -
laj tott ürü lék bõl szár ma zó nit ro gén ha -
tó anyag men  nyi ség nem ha lad ja meg
éves szin ten a 120 kg/ha-t.

• A fel szí ni vi zek ren de let sze rin ti par ti
sáv já ban ti los mû trá gyát il let ve szer ves
trá gyát ki jut tat ni.

• A me zõ gaz da sá gi te rü le tek re ki jut ta tan -
dó táp anyag ok men  nyi sé gé nek meg ha -
tá ro zá sa kor fi gye lem be kell ven ni a ta laj

táp anyag-el lá tott sá gát, a ter mesz tett nö -
vény nek a ter mõ hely adott sá ga i hoz iga -
zí tott ter més szint jé hez tar to zó táp anyag -
igé nyét. A ki jut ta tan dó táp anyag ok
men  nyi sé gé nek ki szá mí tá sá nál az al kal -
ma zott ér té kek nem ha lad hat ják meg a
ren de let mel lék le te i ben meg adott ér té -
ke ket.

• A ki jut ta tan dó mû trá gya ha tó anyag
men  nyi sé get, ta laj vizs gá la tok ra ala po -
zot tan kell meg ha tá roz ni. A szük sé ges
ta laj vizs gá la tok hoz a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint kell ta laj min tát
ven ni és akk re di tált la bor ban be vizs gál -
tat ni (2014.09.01. elõtt!!) amen  nyi ben
nem áll ren del ke zés re 5 év nél nem ré -
geb bi ta laj vizs gá la ti ered mény.

• Az ál lat tar tó te le pe ken kép zõ dött trá -
gyát a ren de let ben fog lal tak sze rint ki -
ala kí tott trá gya tá ro ló ban kell gyûj te ni a
fen ti idõ pon to kat kö ve tõ en. Mû trá gya,
il let ve egyéb ter més nö ve lõ anyag a kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint tá -
rol ha tó.

• Ide ig le nes trá gya ka zal ban, így ter mõ -
föld ön is a trá gya ma xi mum 2 hó na pig
tá rol ha tó a ren de let elõ írá sa i nak be tar tá -
sa mel lett!

A nyil ván tar tás és az adat szol gál ta tá si
kö te le zett ség sza bá lyai:
• A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta -

tó nak a gaz dál ko dá si év re vo nat ko zó an

(szep tem ber 1. és az azt kö ve tõ év au -
gusz tus 31. kö zött) az adat szol gál ta tást
meg ala po zó fo lya ma tos nyil ván tar tást
kell ve zet nie a 61/2009 FVM r. (AKG
jog cím r.) sze rin ti Gaz dál ko dá si Nap ló
táp anyag-gaz dál ko dás ra, trá gyá zás ra,
táb la mû ve lé si ada tok ra, va la mint ál lat -
tar tás ra vo nat ko zó lap ja in vagy en nek
meg fe le lõ adat tar ta lom mal ve ze tett
egyéb nyil ván tar tás is meg fe lel.

• Az adat szol gál ta tást a gaz dál ko dá si évet
kö ve tõ de cem ber 31-ig a me zõ gaz da sá -
gi te vé keny ség he lye sze rint il le té kes ta -
laj vé del mi ha tó ság nak kell be ad ni, vagy
elekt ro ni kus for má ban is tel je sít he tõ a
www.nebih.hu weboldalon el ér he tõ
prog ram se gít sé gé vel. 2014-ben már
vár ha tó an csak elekt ro ni kus úton lesz
be ad ha tó! Az adat szol gál ta tást és az
alap ját ké pe zõ nyil ván tar tá so kat öt évig
meg kell õriz ni.

Az is mer te tett sza bá lyok a fi gye lem -
fel hí vást szol gál ják, az érin tet tek szá má ra
ja vas lom az ala pos tá jé ko zó dást a jog sza -
bály ok (27/2006. (II. 7.) Korm. r. és az
59/2008. (IV. 29.) FVM r.) vagy Nem ze ti
Ag rár gaz da sá gi Ka ma ra hon lap ján ta lál -
ha tó anya gok alap ján vagy sze mé lye sen a
ka ma rai ta nács adók nál.

MákSándorné
kamaraitanácsadó

A B&D ComMedia az AGRO.bio Hun ga ry Kft.-nek nyújt pr-tanácsadást
Azügynökségkommunikációvalsegítiafenntarthatómezõgazdaságszakértõjét

A 2001-ben ala kult AGRO.bio Hun ga ry
Kft. 2013 no vem be ré tõl a B&D ComMedia
Kom mu ni ká ci ós Iro dát vá lasz tot ta pr-ügy-
nökségének. Az AGRO.bio Hun ga ry Kft.
komp lex mik ro bi o ló gi ai meg ol dá so kat nyújt
a me zõ gaz da ság és a kör nye zet vé de lem te rü -
le tén, ame lyek ter mé sze tes mó don biz to sít -
ják a ta la jok táp anyag szol gál ta tó ké pes sé gét
és ja vít ják a ter mé keny sé gét. A fenn tart ha tó
me zõ gaz da ság ért tett mun kás sá ga el is me ré -
se ként több díj jal is ju tal maz ták már a cé get,
leg utóbb a MagyarBrands dí jat ve het ték át a
tu laj do no sok. A cég BactoFil ter mék csa lád ja
idén el nyer te a II. FMCG Greennovációs
Nagy dí jat a Greennovatív Ter mék ka te gó ri á -
ban, va la mint az ez évi Ma gyar Ter mék
Nagy díj jal is büsz kél ked het.

A B&D ComMedia éle té ben igen nagy
sze re pet kap nak azok a cé gek, akik ha zánk -
ban te vé keny ked nek, ma gyar em be rek nek
ad nak mun kát, ma gyar ter mé ket ál lí ta nak elõ
és mind eh hez ma gyar know-how-t hasz nál -
nak. Az ügy nök ség mun ka tár sai szí ve sen kö -
te le zik el ma gu kat ilyen cé gek mel lé és tesz -
nek meg min dent azért, hogy a kom mu ni ká -
ció út ján is tá mo ga tást nyújt sa nak az ered -

mé nyes mû kö dés hez. Ezt tük rö zi a meg lé võ
ügy fe le ik lis tá ja is, hi szen a Szent ki rá lyi Ás -
vány víz Kft., a Sága Foods Zrt., a HYD Rák -
ku ta tó és Gyógy szer fej lesz tõ Kft. és a KÜRT
Zrt. kom mu ni ká ci ó ját is õk ke ze lik.

Az AGRO.bio Hun ga ry Kft. ko ráb ban
nem dol go zott pr-ügynökséggel, az utób bi
évek ben el sõ sor ban mé dia fog la lá sok ke re té -
ben kom mu ni kált. Az AGRO.bio Kft. a saj tó
fi gyel mé nek és a pub li ci tás nö ve lé sé nek ér -
de ké ben bíz ta meg a je len tõs re fe ren ci ák kal,
ki vá ló szak mai ta pasz ta la tok kal és saj tó kap -
cso la tok kal ren del ke zõ B&D ComMediát.
Az ügy nök ség se gít sé gé vel sze ret né nek
nem csak az ag rár szak mai kö rök ben, ha nem a
fo gyasz tók kö ré ben is is mer teb bé vál ni, hi -
szen az élel mi sze rek mi nõ sé ge nem a fel dol -
go zó és gyár tó üze mek ben, ha nem már a ter -
mesz tés nél el dõl.

###
A ma gyar tu laj do nú B&D ComMedia

1999 óta vé gez kom mu ni ká ci ós fel ada to kat
meg bí zói szá má ra. Re fe ren ci ái kö zött meg -
ta lál ha tó ak ma gyar tu laj do nú és mul ti na ci o -
ná lis cé gek, ame lyek több sé ge az FMCG
szek tor meg ha tá ro zó sze rep lõi, de az ügy -

nök ség más (pl. in for ma ti kai, pénz ügyi) te -
rü le te ken is vég zett már si ke res kom mu ni ká -
ci ós te vé keny sé get. A B&D ComMedia leg -
fon to sabb re fe ren ci ái: a pi ac ve ze tõ ha zai ás -
vány víz már ka, a Szent ki rá lyi Ás vány víz
Kft., az adat men tés rõl, in for má ció me nedzs -
ment rõl és in for má ció biz ton sá gi szak ér tel -
mé rõl is mert té vált KÜRT Zrt., Ma gyar or -
szág egyik leg je len tõ sebb hús ipa ri cé ge, a
Sága-Foods Zrt., va la mint a deutériumc-
sökkentés so rán a rák ku ta tás ban és gyógy -
szer fej lesz tés ben je len tõs si ke re ket el ért
HYD Kft. Az el múlt idõ szak ban az ügy nök -
ség szer vez te ha zánk leg na gyobb és leg kor -
sze rûbb bio gáz üze mé nek, va la mint Bu da -
pest el sõ ma gán kór há zá nak kom mu ni ká ci ó -
ját; ezek mel -
lett részt vál lalt
szá mos nem -
zet kö zi és ma -
gyar vál lal ko -
zás nép sze rû sí -
té sé ben.

NIT RÁT-ÉR ZÉ KENY TE RÜ LE TEK BÕ VÍ TÉ SE 



Sü te mény lisztérzékenyeknek
Sacher-kocka

Hozzávalók: A tésztához: 12 dkg vaj, 7 tojás, 12 dkg kristálycukor,
0,33dlzsírostejszín,2,5dkgkeserûkakaópor,6-6dkgkukoricalisztés
rizsliszt,1mokkáskanálõröltfahéj,1kiskanálsütõpor.Aformakike-
néséhez:2dkgvaj.Atetejére:20-25dkgbarackíz.Abevonáshoz:15-20dkgétcsoko-
ládé.

A pu ha (szo ba hõ mér sék le tû) va jat a to já sok sár gá já val és a cu kor ral elekt ro mos hab -
ve rõ vel jó kré mes re, sû rû re ke ver jük, ez ma xi má lis fo ko za ton 4 perc. A tej színt be le -
dol goz zuk.
A to já sok fe hér jét ke mény hab bá ver jük. A ka kaó port és a két fé le lisz tet a fa héj jal meg
a sü tõ por ral ös  sze ke ver jük. A to jás hab fe lét a cuk ros-va jas to jás sár gá já ra tes  szük, a ka -
ka ós-lisz tes ke ve rék fe lét rá szi tál juk. Szé les moz du la tok kal ös  sze for gat juk. A hab, il -
let ve a ka ka ós liszt má sik fe lét ugyan így ke ver jük hoz zá.
Egy 20x30 cen tis ma gas pe re mû tep sit vagy tûz ál ló tá lat ki va ja zunk, a mas  szát egyen -
le te sen be le si mít juk. Elõ me le gí tett sü tõ ben, kö ze pes láng gal (180 C, lég ke ve ré ses sü -
tõ ben 165 C) 30-35 per cen át süt jük. El ké szül tét a kö ze pé be szúrt tû vel el len õriz het -
jük, ha nem ta pad rá ra ga csos mas  sza, ak kor jó.
A for má ba hagy juk ki hûl ni, a pe re me men tén kör be vág juk, majd a tész tát vá gó desz ká -
ra bo rít juk, hogy a szép si ma al ja ke rül jön fe lül re.
A ba rack ízt hab ve rõ vel si má ra ke ver jük, a tész ta te te jé re ken jük, és 3-4 órá ra hû tõ szek -
rény be ál lít juk. Vé gül a fel ol vasz tott ét cso ko lá dé val egyen le te sen meg ken jük, egy éles
kés sel be je löl jük (be kar col juk a ké sõb bi sze le tek he lyét, 3x5 sze let tel szá mol junk),
azu tán der med ni hagy juk. For ró víz be már tott kés sel, a vá gá sok men tén föl sze le tel jük.
Jó ét vá gyat kí ván  

KenyeresnéZsuzsika
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK NO VEM BER
IDÕ JÁ RÁ SA

Iga zán elé ge det tek le het tünk a hó -
nap ban az idõ já rás sal. A hõ mér sék let is
igen ked ve zõ en ala kult. Az Er zsé be tek
sem ráz ták meg "pen de lyü ket". A Ka ta li -
nok ígér ték a ko po gást, el ma radt.  No -
vem ber hó nap ban a hõ mér sék let a sok évi
át lag fe lett ala kult. Igen ma gas ról, 15 C
fok ról in dult, és fo ko za to san csök kent.
Alig vol tak ki sebb in ga do zá sok. Iga zán
no vem be ri hõ mér sék let csak 27 és 28-án
volt. Ek kor sem ment -5C fok alá 2 mé -
te res ma gas ság ban. No vem ber az év leg -
kö dö sebb hó nap ja szo kott len ni. Az idén
né hány eset ben in kább csak erõ sen pá rás
idõ rõl be szél het tünk. (Egyéb ként, a hi va -
ta los hõ mér sék le ti ada tok min dig 2 mé -
te res ma gas ság ra ér ten dõk. A ta laj szin ten
ez az ér ték több fok kal is el tér het.) Ér de -
kes, hogy ibo lya vi rá got szin te egész hó -
nap ban le he tett ta lál ni. Csa pa dék vi szo -
nyok: 2-án 0,8 mm, 3-án 4,2 mm, 4-én
12,2 mm, 5-én 18,4 mm, 9-én 0,7 mm,
10-én 0,5 mm, 11-én 2,4 mm, 20-án 2,2
mm, 21-én 0,7 mm, 23-án 5,2 mm, 24-én
6,5mm, 25-én 0,3 mm. Ös  sze sen: 54,1
mm. A sok évi át lag: 46 mm. Ez na gyon
szép ered mény, azon ban, a szá mo kat
néz ve, saj nos sok a "kö dö lõ" esõ, ami a
ta laj ról rö vid idõ alatt el pá ro log. Vecsei
Fe renc.

Anya köny vi hí rek
El hunytak: Kis Jánosné Szé les Ilo na élt 80 évet, Sz. Ko vács Ist ván élt
90 évet, Mol nár Fe renc élt 59 évet, Sza bó Kár oly élt 84 évet, De ák
Józsefné Balla Mar git élt 80 évet

Az idõ hi deg re for dul tá val ker tünk
se gí tõi a ma da rak is éle lem-ki egé szí tés -
re szo rul nak. Még a ger lék és a ve re bek
is hasz not haj ta nak. A ve re bek ro va rok -
kal ete tik fi ó ká i kat. Té len mag va kat
esz nek, el sõ sor ban gyom mag va kat. A
ger lék is mag va kon él nek. Ete tés re
azon ban a ci ne ge fé lék szo rul nak. Per -
sze a szá muk ra ki tett táp lá lék ra na gyon
sok fé le ma dár rá jár. A ci ne gék az ola jos
mag va kat ked ve lik. Nap ra for gó, dió bél,
tök mag, ken der mag jö het szá mí tás ba.
Per sze eze ket a mag va kat szin te min -
den ma dár meg eszi. Az egyéb mag -
evõk, mint a pin tyek, ten ge li cek, ki rály -
kák, zöl di kék, meg eszik a kö lest, fény -
ma got, ku ko ri ca és bú za da rát.  Cél zot -
tan a cin kék nek füg geszt he tünk ki fa -
ágak ra nem só zott sza lon nát, há jat, ami
le het akár ba rom fi háj is. Az élel met te -
het jük ma dár ete tõ be, a ta laj ra,
hómentes hely re, de akár ab lak pár kány -
ra is. Fon tos, hogy az egy szer meg kez -
dett ete tést ne hagy juk ab ba. V.F.

Té li ma dár ete tés

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ VIGASSÁG
Szentkirályon az idei évet is elbúcsúztatjuk

egy közös sétával a falu utcáin!!!

2013. december 31-én
14.30 órától

Gyülekezés: a karácsonyfánál
Tervezett útvonal: 

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

Tartson velünk Ön is!!!
További információ: 

Kutasiné Kullai Ilona Tel.:70/953-7181

ÁlmomaCSALÁD-- Ta nya gond no kok -
kal a csa lá do kért a kecs ke mé ti kis tér ség  ta nya gond -
no kos te le pü lé se in TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK
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.

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

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

Meg je le nik ha von ta: Ki ad ja: Szent ki rály Köz ség Ön kor mány za ta - Fe le lõs ki adó: Sza bó Gel lért pol gár mes ter - Fe le lõs szer kesz tõ: Vecsei Fe renc
- Mun ka tár sak: 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 - Szer kesz tõ ség cí me: Pol gár mes te ri Hi va tal Szent ki rály, Kos suth La jos ut ca 13. -
Tel./fax: 76/597-011 - Ké szül 350 pél dány ban Nyom da: Kécs ke Nyom da Kft. Ti sza kécs ke T: 76/441-519 - Fe le lõs ve ze tõ: Tóth Gé za

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

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

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

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

K Ö Z L E M É N Y
Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból "A
fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támo-
gatásra" 2009-ben sikerrel pályáztam. Így lehetõségem
nyílt arra, hogy kertészeti és méhészeti vállalkozást indítsak
a 2010-es évben. Osztényi Éva Gizella

SIGMA öntözõdobok átalakítását,
javítását vállalom.

Vállalok továbbá egyéb fémesztergálást is.
Csíkos Csaba Lakitelek, Szikra 291.

Telefon: 0670/931-7952


