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2007. szeptember 27-ei testületi ülésen történt
A képviselő-testület szeptember 27-én
tartotta soron következő ülését. A napirendek
között szerepelt a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása, az önkormányzat folyó
évi költségvetési rendeletének módosítása, tájékoztató a folyó évi költségvetés teljesüléséről
és a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
működéséről, előterjesztés a LEADER akciócsoport alapításában való részvételről, és az
önkormányzat gazdasági programjáról, településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek, közvilágításra energiavásárlási szerződés, fecskeházi lakásra
pályázat kiírása, játékautomata üzemeltetése,
valamint jegyzői eskütétel. Az ülésen 8 képviselőtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után a polgármester ismertette a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztését.
Elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett a Szabályzattal kapcsolatban, nevezetesen a zárt ülésekre, az önkormányzati
rendeletek kihirdetésére, valamint azok hatályon
kívül helyezésére vonatkozó hiányosságok, pontatlanságok megszüntetésére vonatkozóan. A képviselő-testület a rendelet-tervezetet egyhangúlag
jóváhagyta az előterjesztés szerint.
Ezt követően a képviselő-testület módosította az önkormányzat folyó évi költségvetési
rendeletét, mely a napi étkezési nyersanyagnorma
és az intézményi térítési díjak 10 %-kal történő
emelkedése, valamint a pedagógus álláshelyek
számának változása (a leépíteni tervezett egy
álláshely visszakérése) miatt vált indokolttá.
A harmadik napirendi pont keretében a polgármester beszámolt a folyó évi költségvetés teljesüléséről. Elmondta, hogy az augusztusi zárás
elemzése alapján elkészült a 2007. évi gazdálkodási kiadásokat tartalmazó kimutatás. Az intézményi bevételeknél felülvizsgálták, hogy melyek
azok a bevételek, melyeknek kiadás vonzatuk is
van, és hogy az önkormányzat költségvetési rendelete várhatóan hogyan fog teljesülni. A sajátos
bevételeknél az augusztusi zárásnál mutatkozott,
hogy a művelődési ház és a tornacsarnok bérleti
díjának a várható bevételét csökkenteni kellett.
A Tb. támogatás várható bevételét az augusztus
havi támogatással arányosan növelték a hátralévő
időre. Az önkormányzati ingatlaneladás bevételét
az augusztus utáni időszakra várható telekeladással (3 db) emelték, úgyszintén a lakossági
közműveket is. Az önkormányzati költségvetési
támogatások bevételét a várható kifizetett speciális támogatások 90 %-ával növelték meg. A dologi kiadásokat csökkentették a gázmegtakarítással,
amelyet az enyhe tél és a fűtéskorszerűsítés
(kazáncserék) segítettek elő. A személyi jellegű
kifizetéseknél az oktatásban változások voltak,
ennek következtében csökkent a várható kiadás.
Összességében így 6.456 ezer forintra csökkent
a forráshiány az év eleji 15 millió forinttal szemben. Az alapítvány változatlanul folyamatosan
biztosítja, ha szükséges, az önkormányzat működéséhez és a fejlesztésekhez a támogatást, ahogy
azt a kuratórium jóváhagyta. Nagyon fontos,
hogy a rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban és ésszerűbben tudja az önkormányzat
beosztani. Elég sok bizonytalanság van a jövőre
nézve a költségvetési kondíciókat illetően, és
igen komoly figyelmeztető jelek vannak jelenleg
az önkormányzat előtt. Ezek közül talán az egyik

legkomolyabb az, hogy a Parlament elfogadta a
kistérségekre és településekre vonatkozó területfejlesztési kedvezményezettségek új besorolási
rendjét, aminek alapján a társadalmi-gazdasági
elmaradottság változik. Tavaly volt utoljára ilyen,
akkor önkormányzatunkat még elmaradottnak
minősítették. Ez közel 5 millió forint állami
támogatásra jogosít. Ha az elmaradotti besorolásunk megszűnik, ez jelentős pénzkiesést okoz.
A költségvetési törvény az oktatási intézmények
vonatkozásában kevesebb bizonytalanságot hoz
majd, mivel a folyó évi törvény az oktatás
esetében 2008. augusztus 31-ig tartalmazza a
támogatási feltételeket, azonban az összes többi
esetében semmit nem lehet tudni. A törvény
ismeretében derül majd ki, hogy hogyan is tudja
az önkormányzat a következő évi költségvetést
összeállítani.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan Zana
Antal képviselőtag elmondta, hogy nem ért egyet
az iparűzési adó alapítványba történő fizetésével,
mert az adófizetés az kötelezettség, az alapítványi
felajánlás pedig önkéntes dolog. A polgármester
válaszában elmondta, hogy az iparűzési adó
tekintetében ez év végével befejeződik ez a
lehetőség. Az uniós csatlakozás miatt ugyanis a
versenysemlegesség okán fokozatosan fel kell
számolni azokat az adómentességeket, amelyeket
a vállalkozásoknak az önkormányzatok biztosíthatnak. Ebbe tartozik ez az adómentesség is.
Eddig az adózó döntése volt, hogy alapítványi
befizetést vállal vagy adóként az önkormányzat
adószámlájára fizet. Megállapíthatjuk, hogy a
képviselő-testületnek ez a döntése – visszatekintve az előző évekre – helyes volt, hiszen jó
hatékonysággal működött. A pénzügyi előadó
hozzátette, hogy az alapítványra befizetett iparűzési adót az önkormányzat fel tudta használni
fejlesztésekre, de ha ez a lehetőség megszűnik,
akkor már csak működési kiadásokra használható
fel a befizetett összeg. A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
A negyedik napirendi pont keretében a
polgármester beszámolt a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulási Tanács 2007. I. félévben
végzett tevékenységéről. A tájékoztató részletesen tartalmazta – a kistérségi fejlesztési
tanács, ill. a többcélú társulás feladatainak ellátása érdekében a helyi önkormányzatokkal, az
önkormányzatok területfejlesztési tanácsaival,
a kistérségben működő állami szervekkel, az
érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, továbbá a gazdasági szervezetekkel történő
együttműködés értékelését, – a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal,
a megyei területfejlesztési tanáccsal a saját
kistérségi fejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására kötött megállapodások
ismertetését, – a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelése érdekében tett intézkedések ismertetését, – a kistérségi hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel bemutatását, különös
tekintettel az együttműködő partnerekre és az
együttműködés céljára, – a Kistérségi Fejlesztési
Program Iroda tevékenységét, és – a szakmai
munkaszervezet tevékenységének összefoglaló
értékelését. A képviselő-testület a beszámolót
egyhangúlag jóváhagyta.
A következőkben a polgármester arról tájé-

koztatott, hogy már korábban is tettek kísérletet az Európai Unió vidékfejlesztési programja
keretében LEADER akciócsoport megalakítására, akkor sikertelenül. Ezúttal Kecskemét
környéki települések (a kistérség 17 települése)
körében indult kezdeményezés egy akciócsoport
megalakítására. A LEADER (akciók a vidék
gazdaságfejlesztéséért) 1991-ben indult kísérleti céllal. 1995-ben már négyszeres keretösszeggel folytatódott LEADER II, majd 2000ben LEADER+ néven. A program keretében
a vidéki térségekben a helyi önkormányzatok,
civil szervezetek és vállalkozók együttesen ún.
vidékfejlesztési akciócsoportokat hoznak létre,
amelyben maguk jelölik ki térségük fejlődésének irányvonalát. A korábbihoz képest annyiban
más a helyzet, hogy a 120 lakos/km2 népsűrűséget meg nem haladó városrészek is kedvezményezettjei lehetnek a támogatásnak, melynek
összege a csoport által közösen elkészített akcióterv bírálatától függ. A csoport mindenképpen
részesül támogatásban, de az akcióterv kedvező
elbírálása esetén az összeg többszöröse lehet az
egyébként remélhetőnek. Az országban már sok
helyen jött létre hasonló akciócsoport, így már
mások tapasztalatai is hasznosíthatók az eredményes munka érdekében.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a LEADER akciócsoport megalapításával,
és felhatalmazta a polgármestert az alapításhoz
szükséges dokumentumok aláírására. Ezt követően a településfejlesztéssel kapcsolatos ügyek
kerültek napirendre. Kutasi Ferenc alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Délalföldi Régió Operatív Programjának keretében
pályázat jelent meg önkormányzati utak fejlesztésére. A pályázatban mind felújításra, mind
új út kiépítésére lehetőség nyílik. A pályázati
felhívásban foglaltak szerint jelentősen növeli
a sikeres pályázás esélyét, ha összefüggő a
fejlesztendő úthálózat, ha a településen meghatározó mértékű forgalmat bonyolít le, illetve ha
iparterülethez vezet. Ezek alapján a tavasszal
sikertelenül pályázott útszakaszok (Alkotmány
és Sallai utcák) mellett az Arany János és
a Katona József utca burkolását, valamint a
Kossuth Lajos utca teljes felületű felújítását
javasolta egyetlen beruházásban megvalósítani,
ami még bővíthető lenne egy a Művelődési
Ház mögötti 370 m2-es parkoló létesítésével,
ahol később piacteret is ki lehetne alakítani.
Ehhez csatlakozna még a Hivatal és az orvosi
rendelő közötti 2 buszöböl kiépítése. Mindezek
tervezett költségigénye 77.400 ezer forint. A
pályázatban 85 %-os támogatási arány érhető el.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a
pályázat benyújtásával.
Tájékoztatott arról is, hogy önkormányzatunk szeptember 30-ig kapott vételi opciót
a Beltex Kft. telephelyére. A polgármesterrel
szemrevételezték az ingatlant és meglátásuk
szerint valóban sok célra hasznosítható lenne az
épület: szociális lakás, helytörténeti gyűjtemény,
inkubátorház, további építkezések, stb. Mindezek
megvalósítására elviekben több pályázati forrás
is rendelkezésre áll majd, de ennek feltétele az,
hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdona
legyen. Az ingatlan tulajdonosával személyesen
is beszélt már, akivel a fizetési feltételekről és a
konkrét árról tovább kellene tárgyalni.
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A hozzászóló képviselőtagok részéről a
hasznosítást illetően több javaslat is elhangzott. Így pl. turisztikai szempontból is hasznos
lenne, helyet adhatna egy helytörténeti kiállításnak, melyhez az „anyag” rendelkezésre
áll, csak rendszerezni kellene. Az ingatlannak
az út felöli végében lévő helyiség különféle
rendezvények – pl. bálok – lebonyolítására is
alkalmas lenne, a másik vége lakhatás céljára
is megfelel. A telken (annak nagysága miatt)
további építkezés (üzletsor, fölötte irodaház) is
lehetséges. A képviselő-testület kinyilvánította
az épületre vonatkozó vételi szándékát.
Az önkormányzati törvény előírja az
önkormányzatok számára gazdasági program
készítését. A gazdasági program legalább a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára
szól. Darányi József képviselőtag javasolta a
program kiegészítését földutak karbantartására
gréder beszerzésével. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést az elhangzott módosító javaslattal.
Ezután a polgármester arról tájékoztatott,
hogy a villamos energia szabadpiaci beszerzésével kapcsolatban az E-ON Kereskedő Rt.
mellett a Démászhoz tartozó kereskedő cég is
megtette ajánlatát a közvilágításra vonatkozóan.
Ennek jogszabályi háttere az, hogy az energia
törvény július 1-i módosítása a 3x50 Ampernél
többet lekötő fogyasztókat „kizavarja” a szabad
piacra. A két ajánlat gyanúsan közel van árban
egymáshoz, ám még ezzel az „akciós” árral is
30 %-os emelkedés van a mostanihoz képest.
Fölhívta a Gazdasági Minisztérium illetékesét,
aki elmondta, hogy a törvény előírja, hogy akkreditáltassák magukat a kereskedő cégek, hogy
jogosultak legyenek ilyen megállapodást kötni.
Ennek határideje az év vége, de október 15-ig
kell megjelentetni azt a miniszteri rendeletet,
ami a fogyasztók, és a piaci szereplők viszonyát szabályozza. Ettől várható esetleg, hogy
az önkormányzatok kedvezőbb áron kapják az
áramot. Véleménye szerint ennek esélye nem
sok. Elmondta azt is, attól nem kell tartani,
hogy nem lesz közvilágítás a településen, de az
elképzelhető, hogy január 2-től a kereskedő a
mostani ajánlatokban szereplő árnál magasabb
áron kínálja majd az áramot. Az előre gondoskodásnak és összefogásnak mindenképpen van
létjogosultsága. A képviselő-testület úgy foglalt
állást, hogy a kistérségi települési összefogásnak az elsődlegességét biztosítva, az ott kialakult állásponthoz tartja magát.
A Fecskeház földszinti 1. számú lakása
megüresedett. A képviselő-testület hozzájárult
a lakás ismételt bérbeadásának meghirdetéséhez.
Kéri József kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az általa üzemeltetett
presszóba játékautomatát szeretne telepíteni.
Az önkormányzat jelenleg hatályos rendelete
szerint erre nincs lehetőség. A kérés teljesítése
csak rendeletmódosítást követően lehetséges.
Mivel a jelenleg üzemelő játékautomaták üzemelésének megszüntetésére nincs lehetőség,
a képviselőtagok egyetértettek azzal, hogy a
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helyi rendelet módosításáról készüljön előterjesztés a következő ülésre.
Tájékoztatásként elmondta, hogy az önkormányzat honlapja meg fog újulni, ami 60 ezer
forintos egyszeri beruházást jelent.
Másik felvetése, hogy a Hivatalban a legrégebbi számítógép a jegyző használatában van.
A háziorvosnál történt számítógép fejlesztésnek
köszönhetően az önkormányzat hozzájutott egy
jó monitorhoz, így csak egy számítógép vásárlására lenne szükség a korszerűsítéshez. Nem
létkérdés, de időszerű volna a cseréje. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a számítógép vásárlásra 130 ezer forint biztosításával.
Utolsó napirendi pontként került sor Dr.
Lipka Klaudiának, az önkormányzat új jegyzőjének eskütételére.

Szentkirály Önkormányzata az
Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2008. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.

„A” típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben
vesznek részt. * Doktori (PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek. * Külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is, valamint akiknek a hallgatói
jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2007/2008. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (2007/2008. tanév második,
illetve a 2008/2009. tanév első féléve.) Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.
„B” típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik * a
2007/2008. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások, vagy * felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek, * és a
2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek
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felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009. tanévben ténylegesen
megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2008/2009. tanév első féléve. A pályázó a
felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2008. szeptember 1-ig az OM
Pályázati Osztályára írásban bejelenteni, hogy
a 2008/2009. tanévben melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait, továbbá nyilatkozni arról, hogy a 2008-as felvételi
évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási
intézménybe. Az értesítési kötelezettség elmulasztása az ösztöndíj folyósításából történő
kizárást vonhatja maga után.
Mindkét típusra vonatkozik: * A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók, továbbá a
rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói nem jogosultak az ösztöndíjra.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a megítélt
ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas
szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy
a szociális rászorultság felülvizsgálatánál az
önkormányzattal nem működik együtt.
A települési önkormányzat határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített
a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal
hozható meg.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és
TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek
számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékű nyilvánosságra hozatalához, illetve felvételi eredményéről a támogató
önkormányzatnak történő tájékoztatás nyújtásához.
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja
el, döntéséről 2007. december 10-ig írásban
értesíti a pályázókat. A döntés ellen a pályázó
fellebbezéssel nem élhet.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnál
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti Jogviszony-igazolást, valamint a pályázóra és családjára vonatkozó jövedelem-nyilatkozatot mellékelve, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. A pályázatok
benyújtási határideje 2007. október 31. Bővebb
felvilágosítás a www.bursa.hu címen kapható.

Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő, Szentkirály, Sallai u. 10/1. szám alatti
Fecskeház garzonlakásának bérletére. A pályázatok beadási határideje: 2007. október 22, hétfő. A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a
szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A részletes pályázati kiírás és adatlap a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető. A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi, legkésőbb 2007. október 31-ig.
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Haynau vérengzései Aradon

Statáriális bíróságok a tábornokokkal szemben, és Batthyány kivégzése Budapesten
1849. május 30-án I. Ferenc József, Ausztria
ifjú császára kinevezte a magyarországi osztrák
haderők élére báró Hajnau Julius táborszernagyot.
Az uralkodó felhatalmazta Magyarország és
Erdély teljhatalmú katonai és polgári kormányzati
tevékenységre is. Így azt tehette a meghódolókkal,
amit akart, ezt a későbbi tettei és vérengzései
fényesen igazolják.
1849. augusztus 24-én az alábbi utasítást
adta az egyik beosztott tábornoknak, Ludwig
von Wohlgemuth altábornagynak: „A fegyverek
letételére kényszerített felkelőkkel a következőképp
kell bánni: A lázadók minden főnökét, ideszámítva
az önálló csapattestek vezetőit is, fel kell akasztani. Mindazokat az egyéneket, akik a felkelők
sorai között harcoltak, és azelőtt a császári-királyi
osztrák hadseregben szolgáltak, agyon kell lőni…
Ilyen romlott időkben minden enyheszívűség csak
kételyt ébreszthet a felségsértők bűnös voltában,
és az igazság látszatával övezi őket.” A fogalmazás mindent elárul. Haynau tábornok ezt nagyon
is komolyan gondolta, hiszen augusztus 22-én
már magyar katonatisztet fel is akasztatott. Ezzel
a véres tettével megkezdte rettenetes bosszúját
a magyar forradalmárok, de főleg a katonák,
illetve a felelős beosztású polgári személyek ellen.
Különbséget tettek azonban a nemzetiségek között,
arról így szólt Haynau táborszernagy utasítása:
„Mindazokat, akik szóval és tettel, vagy befolyásukkal bármely módon szolgáltak, vagy támogatták
a felkelést, őrizetbe kell venni, és ügyükben a
haditörvényszéket kell alkalmazni… Azok közül,
akik közemberként, vagy altisztként szolgáltak a
felkelő hadseregben, vagy egyebütt, a románokat,
a horvátokat és a szászokat azonnal haza kell bocsájtani. A magyarokat, székelyeket, lengyeleket és
a német légióhoz tartozókat közemberként be kell
sorozni az osztrák hadseregbe…”
A fentiek szellemében egy hónap alatt öt
katonai nyomozó törvényszéket állítottak fel, s ezek
gyűjtötték a bizonyítékokat és a terhelő adatokat
a forradalom és a szabadságharc résztvevőiről,
katonai vezetőiről. A hadifogságba hurcolt tisztek s tábornokok joggal tarthattak ezektől a
vésztörvényszékektől. A pesti, aradi, vagy kolozsvári császári-királyi haditörvényszékek heteken,
hónapokon keresztül gyártották a súlyos ítéleteket a
hős honvédtisztek s vezető polgári személyek ellen
egyaránt. Csak Aradon 475 perbe fogott tisztből
231-et ítéltek halálra, de ezeket nem mind hajtották végre. Többen életfogytiglant, vagy hosszabbrövidebb várfogságot, börtönbüntetést kaptak. A
legsúlyosabb ítéletet kapta az a tizenhárom magyar

tábornok, akiket 1849. szeptember 26-án
az aradi rögtönítélő katonai bíróság halálra
ítélt. Az ítéleteket október 2-án jóváhagyásra felterjesztették a császárnak. De nem
volt kegyelem, Ferenc József jóváhagyva
visszaküldte végrehajtásra Haynaunak. A
jóváhagyás után 1849. október 5-én kihirdették a kegyetlen ítéletet a 13 honvédtábornoknak. A magyar szabadságharc bátor és
hős hadvezérei katonához méltó módon
fogadták a megmásíthatatlan tényt. Még
azon az estén a különböző vallású hősökhöz
beengedték a felekezetüknek megfelelő
atyákat és lelkészeket. Mindegyikük megkapta a feloldozást, és együtt imádkoztak
a papokkal. A lelkészek szinte sírva jöttek
ki a cellákból, mert látták, hogy a hősök
milyen nyugodtan fogadták az ítéletet, belenyugodtak a sorsukba. Még ők kérték a papokat,
hogy ne könnyezzenek értük! Hatalmas lelkierővel
rendelkeztek ezek a halálba induló oroszlánok, a
harcok félistenei. A hősök hősei!
Másnap, 1849. október 6-án az aradi osztrák
hadbíróság halálos ítéletét végrehajtották Aulich
Lajos, Dessewffy Arisztid, Damjanich János,
Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly,
Kiss Ernő, Knezich Károly, Nagy Sándor József,
Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác,
Vécsey Károly honvédtábornokokon, és Lázár
Vilmos honvédezredesen.
Halálos ítélet Batthyány Lajos ellen
A véreskezű, teljhatalmú, császári-királyi
seregek fővezére, Haynau táborszernagy nemcsak a tábornokokon és főtiszteken állt bosszút.
Kíméletlen hadjáratot és eljárást eszelt ki az állami
hivatalok vezetők (miniszterek, kormánybiztosok)
ellen is. Több, volt 48-as minisztert is lefogatott
és elítéltetett. De a legszörnyűbb gyalázatos tették
a király által törvényesen kinevezett első felelős
magyar miniszterelnök ellen hajtotta végre. 1849.
január elején az osztrák hatóságok elfogták, majd
letartóztatták a hivatalos küldöttséget vezető gróf
Batthyány Lajost. Ezt követően hónapokig fogva
tartották, szerették volna, ha Batthyány megtagadja
elveit, s szembefordul az 1848-49-es magyar szabadságharccal. A nemes gróf, aki az uralkodóval
mindvégig kereste a megegyezés útját, nem adta
fel a parlamentáris demokrácia jogelveit és a
független Magyar Királyság eszményét. Ezt a bécsi
udvari kamarilla soha nem tudta megbocsátani a
volt magyar miniszterelnöknek.
Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel után Haynau tábornok elérkezettnek látta a

helyzetet arra, hogy Batthyány Lajos ellen felgyorsítsa a bűnvádi eljárást. Haditörvényszék elé
állíttatta a grófot, majd halálra ítéltette. I. Ferenc
József császár nem adott kegyelmet, megerősítette
az ítéletet. A kegyetlen ítélet kötél általi halál volt.
Batthyány Lajost, hogy a méltatlan halálnemet
elkerülje, feleségével tőrt csempésztetett a cellájába. Az utolsó éjszaka megsebesítette magát a
nyakán a tőrrel. Így október 6-án a bakó nem tudta
az ítéletet végrehajtani. Ettől függetlenül nem
volt kegyelem! Még csak nem is halasztották el a
kivégzést. Pesten, az Újépület külső falánál – ahol
a Batthyány örökmécses világít – 1849. október
6-án lőpor és golyó által végrehajtották a magyar mágnáson a kegyetlen ítéletet. Magyarország
első kinevezett, volt miniszterelnökének a szíve
megszűnt dobogni. A gyalázatos tett örök szégyenfoltja marad a Habsburg-háznak és Ausztriának!
A mindig kiegyezést és jogszerűséget kereső
magyar miniszterelnököt becstelen módon – a
jogegyenlőség és a jog mellőzésével – ítélték
halálra, és végezték ki. Batthyány Lajos neve
méltán ragyog Kossuth és Széchenyi magaslatán.
Tettei és mártíromsága örökké a halhatatlanok
sorába került. Halálának helyszínén örökmécses
világít, Budapesten rét és a kerületekben utcák
hirdetik nemes cselekedeteit. Kecskeméten is van
róla utca elnevezve.
A hős tábornokok és Batthyány Lajos bátran
haltak meg azért az eszméért, melyre esküt, illetve
fogadalmat tettek. Nem hagyták el a zászlót,
melyet oly sok csatában magasan lobogtattak. A
legdrágábbat – amit ember adhat –, az életüket
adták a magyar nemzet önállóságáért, a polgári
függetlenségért vívott harcban, illetve politikai
csatározásokban.
Kenyeres Dénes

Nagyon magas a pszichiátriai kényszerbeszállítások száma Magyarországon
A pszichiátriai kényszerbeszállítások száma
Magyarországon sokkal magasabb, mint amire
bárki számítana. Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt, amely egy nemzetközi emberi jogi szervezet hazai csoportjaként
működik 1994 óta, és a pszichiátriákon történő
visszaélések feltárásával foglalkozik, rendszeresen keresik meg olyan emberek, akik jogtalan
pszichiátriai kényszerbeszállításra panaszkodnak.
A befutott esetek feltűnő gyakorisága miatt
az alapítvány felmérést készített arról, mennyi beszállítás történik évente Magyarországon. A részlegesen beszerezhető adatokból döbbenetes kép
rajzolódott ki: a becslés szerint évente mintegy

15 ezer embert szállítanak akarata ellenére, kényszerrel a pszichiátriára – ez naponta legalább 40
embert jelent, annak ellenére, hogy valakit csak
akkor lehetne ilyen drasztikus módon megfosztani a szabadságától, ha közvetlenül és súlyosan
veszélyeztető magatartást mutatna.
Az alapítvány ezért aprólékosan megvizsgálta a jelenlegi jogi szabályozást, és úgy találta,
hogy az számos pontban nemhogy nem védi megfelelően a kezeltek jogait, de egyenesen lehetővé
teszi az ilyen visszaéléseket.
Emiatt a szervezet nemrégiben egy kiadványt
jelentetett meg, amely részletesen feltárja a pszichiátriai kényszerbeszállítások körüli jogi problémákat, valamint bemutatja, mi lenne a megoldás.

A kiadványt már megküldték az összes országgyűlési képviselőnek, és folyamatosan küldik
az ország egyéb döntéshozóinak. Az alapítvány
emellett arra készül, hogy a közeljövőben törvénymódosítási indítvánnyal fordul a Parlamenthez, annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás jó irányba változhasson.
További információk:
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06(1) 342-6355, 06-70/330-53-84
Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf: 182
info@cchr.hu
www.cchr.hu
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GARABONCIÁS DIÁK
Hamégegyszer János
Száll a madár ágról ágra,
Száll a mese, szájról szájra:

Hol volt, hol nem volt, az óperenciás
tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac
túr, volt egyszer egy legény, akit úgy hívtak, hogy Hamégegyszer János. Jómódú
gazda fia vót, dógos családból való. De
valahányszor hívta az apja, hogy jöjjön
segíteni törökbúzát kapálni, vagy küldte
az édesanyja, hogy hozzon aprófát a
kemence alá, mindég azt mondta magában: „ha még egyszer hív, elmegyek.” S
ült tovább az eperfa alatt, míg újra rikkantottak érte. Így maradt aztán rá a név
is, Hamégegyszer János. Mert mindég
arra várt a restje, hogy még egyszer szóljanak hozzá. Bizony, még enni is kétszer
kellett hívja az édesanyja.
Egy szép napon ott üldögélt újra az
eperfa alatt, amikor hallja lent a pataknál
sikótani az anyját, aki a ruhát sulykolta
odalent: „Segíts, János! Elkapott a víz!”
„Ha még egyszer sikótozik, megnézem,
mi a baja” gondolta János, s csak ült
tovább az eperfa alatt. De biza az anyja
nem sikótozott többet, mert elnyelte a
víz, s nem vót, aki kihúzza szegényt,
mert a többiek mind odavótak dógozni
a mezőn. Így aztán özvegyen maradt a
János apja, s árván a három gyerek.
Telt, múlt az idő, s egy szép napon,
ahogy ott üldögélt János újra az eperfa
alatt, hallja kiáltozni az apját a csűr
mögött: „Segíts, János, öl meg a bika!
Kapj egy vasvillát, s verd le rólam gyorsan!” „Nocsak,” gondolta János az eperfa
alatt „tán bajba juta az öreg. Ha még egy-

szer kiáltoz, biza megyek s megnézem.”
De nem kiáltozott a János apja többet,
nem volt módja hozzá. Megölte őkelmét
a bika, meg ám, alaposan. Megmaradtak
hát hármasban, János meg a bátyja, meg
a kicsi testvéröccse.
Egy napon aztán nagy barom kanmedve esett neki az öccsének fent az
erdő szélin. Bátyjuk odavót a mezőn,
nem vót a háznál senki, csak a János az
eperfa alatt. „Segíts, János, eszen meg
a medve!” „Ha még egyszer kiáltozik
értem, biza megyek a puskáért,” határozta el János a fa alatt, „s megsegítem, meg
ám.” de az öccse szót se mukkant többet,
mert megette a szegény fejit a nagy
barom kanmedve, szőröstül-bőröstül.
Maradt tehát János, meg a bátyja.
Egy szép napon aztán nagy haramia
rabló támadt a bátyjára. Ott viaskodtak
egymással a csűr előtt. Még a föld is
nyögött alattuk, úgy tusakodtak. „Gyere
János, segíts!” kurjantott a bátyja. „Kapd
a baltát, sújtsd meg vele gyorsan!” „Ha
még egyszer kurjant értem” határozta el
János az eperfa alatt „kapom is baltát,
Isten látja a lelkem!” de biza nem kurjantott többet a testvérbátyja ott a csűr
előtt. Szegény fejit agyonverte a nagy
haramia rabló.
Mikor pedig végzett ezzel, kapta
a nagy ökörhajtó szíjostort s odament
Jánoshoz az eperfa alá. „Kelj föl onnat!”
parancsolt reá keményen. „Ha még egyszer mondja, ejszen fölkelek” határozta
el János. De alig gondolta végig, már
csattant is a hátán a nagy nehéz szíjostor,
még a bőre is fölhasadt tőle. Szökött is a
talpára ész nélkül ettől.

„Ott az iga, vedd a nyakadba!” ordított rá a haramia rabló. „Ha még egyszer
ordít, ejszen meg kell tegyem,” okoskodott János, de végire se jutott, s máris
csattant újra az ostor. Vette is az igát a
nyakába, szaporán. A nagy haramia rabló
pedig beakasztotta az iga rúdját az ekébe,
s akkorát ordított, hogy a csűr is megrázkódott belé.
„Húzzad az ekét, szántsad a fődet! Én
parancsolok itt ezentúl, meg ez az ostor!”
S meg se várta, hogy mit szól hozzá
Hamégegyszer János, hanem lesújtott reá
az ostorral, úgy, hogy szökött is szegény
feje, mint a bakkecske, s húzta az ekét
maga után, szántotta a fődet a haramia
rablónak, akár a barom állat.
S biza ezt teszi a szerencsétlen, mind
a mai napig. Gyötrődik a nehéz munkával, látástól vakulásig, szántja a földet,
ami valamikor az apjáé vót, kapálja a
törökbúzát, cipeli a nehéz zsákokat, a
csűrbe, s mindezt a nagy haramia rabló
hasznára végzi. „Ha még egyszer születhetnék, jaj biza, okosabb lennék” sóhajtgatja magában szegény feje éjjel-nappal.
De ha csak egy sóhajtásra is megáll,
csattan máris a nagy ostor Hamégegyszer
János hátán. Aki nem hiszi, járjon utána.
Minden rossznak baj a vége, itt a mese,
fuss el véle.
* * *
(Wass Albert amerikai emigrációban írott meséje éppen negyven
éve jelent meg először a Kanadai
Magyarság című emigráns lapban,
1967. szeptember 9. napján. Lehet,
hogy nem is mese ez?)
-- bor --

Meghívó mindenkinek
Október 13-án, szombaton délután
15 órakor érdekes rendezvény lesz
községünkben, a református gyülekezeti
házban. A „Szent a falu” című konferencián olyan előadások hallhatók a
magyar falu jelenéről és holnapjáról;
amelyek például televíziókban alig, ezért
megéri elszakítani magunkat a televízió
rabláncáról. Előadást tart: Andrásfalvy
Bertalan, néprajzkutató; Ángyán József,
a mezőgazdasági tudományok doktora,
a MAGOSZ tanácsadója; Csatári Bálint,
tanya- és falukutató; valamint Lezsák
Sándor, országgyűlési képviselőnk. Az
előadások után kötetlen beszélgetés is
kialakulhat.
* „Mindenkit szívesen látunk: bajtársat, barátot, ellenfelet. Csak egy kikö-

tésünk van: Aki ide jön, az úgy jöjjön
ide, mint nemzetéért felelős, jó szándékú
magyar.” (Wass Albert)
„A tetemrehívás ősi barbár szokása
szerint valahányszor egy élet elveszett,
s a gyilkos kiléte tisztázatlan maradt, a
nyitott koporsó elé megidézték mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolatban voltak a halottal. A babona szerint az
ismeretlen kéz okozta halálos seb vérezni
kezd, valahányszor olyan valaki halad el
a koporsó előtt, akit felelősség súlya terhel bármilyen mértékben is a halálesettel
szemben.
Úgy érzem, elérkezett az ideje
annak, hogy a tetemrehívás ősi szokását fölelevenítsük magunk között újra,
mi magyarok. De azzal a különbséggel,

hogy nem a gyilkosság elkövetése után,
amikor már nem lehet a megtörténteken segíteni, hanem a gyilkosság elkövetése előtt hívjunk tetemre mindenkit,
hogy a felelősség kérdését már most
eldönthessük s ezáltal esetleg megakadályozzuk a jóvátehetetlen bekövetkezését.
A máris folyamatban lévő tervszerű
gyilkosság áldozata a magyar nemzet és
a magyar haza. S tetemre hívunk minden
magyart a mások szorgalmas ásója nyomán egyre mélyülő sírgödör elé, s megkérdezünk mindenkit: tétlenül kívánod-e
nézni, míg eltemetik nemzetedet, avagy
tenni szándékozol valamit érte, amíg
nem késő? S ha igen, mik a terveid?”
(Wass A., 1966.)
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KATOLIKUS ÉLET
Mária-jelenések

A Mária-jelenések gyakorisága a századok során növekvő tendenciát mutat, s ez a
növekedés az utóbbi évszázadban radikális.
Következésképpen hatásuk is egyre szélesedő körben érzékelhető. A világon eddig
közel 770 Mária-jelenést regisztráltak. Az
első ezer évben ebből mindössze 24 történt,
a következő kilenc évszázadban 375, a
huszadik században pedig 370. A Máriajelenések elsősorban jelek, mégpedig a mai
idők jelei, amelyek az elhatalmasodó bűnre,
annak következményeire figyelmeztetnek,
és a kiút megjelölésével segíteni akarnak
rajtunk. Az üzenetek soha nem adnak új
kinyilatkoztatást, nem korrigálják és nem
egészítik ki a Szentírást. „Szabad azt is
mondanunk - írja II. János Pál -, hogy Mária
valamennyiünknek folyamatosan megismétli a galileai Kánában elhangzott szavakat:
Tegyetek meg mindent, amit csak mond”.
Vagyis soha nem magára, hanem mindig
Fiára irányítja az emberek figyelmét.
Bár a Szentírásban nem találunk konkrét
utalásokat a Mária-jelenésekre, egyáltalán a
magán kinyilatkoztatásokra sem, nem tudhatjuk, hogy egy-egy korban az Úristen kiket, és
milyen eszközöket kíván felhasználni a lelki
élet megújítására. Így pl. a szerzetesrendekre
sem kaptunk szentírási kinyilatkoztatást, de
megújító és léleképítő tevékenységük az
egyháztörténelem során mégis nyilvánvaló
és elismert. A jelenések lehetőségét tehát
elvben nem zárhatjuk ki. Isten megengedheti, hogy ilyenek is legyenek.
A látnokok esetében szó szerint megvalósul a szentírási igazság: ,,...Isten azt
választotta ki, ami világ szerint oktalan...,
azt választotta ki, ami a világ szemében
gyönge..., s ami a világ előtt közönséges és
megvetett..., a semminek látszókat...’’ (1 Kor
1,26-28). Növendék apácák, szegénysorú
felnőttek, gyakran gyermekek. Tanulatlanok,
védtelenek, kiszolgáltatottak, sebezhetők,
ugyanakkor természetesek és őszinték. Egy
dologban feltétlenül megegyeznek: minden
megaláztatás, megfélemlítés és keresztkérdés ellenére sem hátrálnak meg. Úgy tűnik,
az Isten nagy dolgairól mindig Dávidoknak
kell meggyőzni a Góliátokat.
A magán kinyilatkoztatások nem rapszodikusan következnek egymás után,
hanem nagyon is időszerűen, mert az adott
kor aktuális problémáira, veszélyeire már
előzetesen figyelmeztetnek, vagy a meglévő
bajokban kívánnak segítséget nyújtani.

Például a guadalupei jelenés DélAmerika megtérésében játszott jelentős szerepet. Aztán az sem véletlen, hogy sok jelenés
Franciaországban történt, ahol a szabadelvűség talán legerőteljesebben jelentkezett. A
fatimai jelenések az oroszok által közvetített
ateista ideológia előretörését jósolták meg, és
az ellen akarták felvértezni a híveket.
Sokan teljességgel elítélik a jelenéseket arra hivatkozva, hogy miért nem elég
nekünk a Szentírás, amire hallgathatunk.
De hiszen a Szent Szűz is ugyanezt akarja:
éppen arra hívja fel a figyelmünket, hogy
nem hallgatunk eléggé a Fiára és a Szentírás
szavaira.
Hogy egy jelenés és az azzal kapcsolatos kijelentések összeegyeztethetők-e a
kinyilatkoztatással vagy sem, annak eldöntésére egyedül az egyházi tanítóhivatal képviselője illetékes. Ha a jelenés ellene mond
a kinyilatkoztatásnak, vagy azt kiegészíteni
akarja, feltétlenül elvetendő. Nem perdöntő
az élménynek vagy annak nyomán jelentkező hiedelemnek az intenzitása. Az Egyház
általában a kísérő csodák alapján dönt.
Döntését megnehezíti, hogy számolnia kell
a lélek tudattalan részéből fakadó illúziókkal és a tömegszuggesztió erejével. Az egyházi döntés sohasem a jelenés megtörténtét
mondja ki, hanem annak elfogadhatóságát.
Ha a jelenések megtérést hirdetnek és eszközölnek, de azt nem fanatizmussal és nem
az egyház ellen irányulva teszik, akkor
olyan esetben is elfogadhatók, amikor azok
hitelességét, történetiségét még komoly
valószínűséggel sem lehet megállapítani.
Hiszen ez esetben is az üdvözítés szolgálatában állnak.
A jelenések során előfordulhat, hogy
Mária megdicsőült teste jelenik meg látható
alakban. A megdicsőült test ugyanis tökéletes eszköze lehet a léleknek. A feltámadt
Jézus is tetszés szerint tette magát láthatóvá,
felismerhetővé, vagy láthatatlanná, illetve
felismerhetetlenné (emmauszi tanítványok).
Vagy pedig az történik, hogy Isten úgy hat
a látnok érzékszerveire, hogy Szűz Máriát
véli látni és hallani. Ilyenkor is lehet Máriajelenésről beszélni.
Nem valószínű, hogy a jelenéskor
közölt igazságot maga az istenanya fogalmazza úgy, ahogy azt a látnok tolmácsolja.
Valószínűbb, hogy a Szent Szűz csak a
gondolatot közli az illető lelkével, ő pedig
egyéni stílusa, korának vallási elképzelései és a korabeli kifejezési formák szerint

fogalmazza meg és tolmácsolja a gondolatot.
Az egyház által elfogadott Mária-jelenések: Villa Guadalupe-i jelenések (Mexikó,
1531), Kazanyi jelenések (Oroszország,
1579), Párizs (Franciaország, 1830), La
Salette-i jelenések (Franciaország, 1846),
Lourdes-i jelenések (Franciaország, 1858),
Pontmain (Franciaország, 1871), Knocki
jelenések (Írország, 1879), Fátimai jelenések (Portugália, 1917), Beauraing-i jelenések (Belgium, 1932), Banneux-i jelenések (Belgium, 1933), Girgenti jelenések
(Málta, 1940-1996), Siracusa (Olaszország,
1953), Zeitouni jelenések (Egyiptom,
1968–1971), Akitai jelenések (Japán,
1973), San Francisco de Cuapa-i jelenések (Nicaragua,1980), Kibehói jelenések
(Ruanda,1982-1988), Litmanovái jelenések
(Szlovákia,1990-1995).
El nem ismert, de köztiszteletben álló
Mária-kegyhelyek: Marpingen (1876),
Amsterdam (1945), Montichiari (1947),
Garabandal (1961), Međugorje (magyarosan:
Medzsugore) I. II. III. (1981), Marpingen
(1983), Nadzsu (1985), Manduria (1992),
Marpingen I. II. III. (1997). A történelmi
Magyarországon: Csíksomlyó, Máriagyűd,
Máriapócs, Máriaradna, Márianosztra.

Hírek a Plébánia életéből

Rózsafüzéres litánia: A rózsafüzér
hónapjában minden este szeretettel várjuk
a Kedves Híveket litániára. Az imaórák
minden nap 18 órakor kezdődnek, kivéve
a pénteki napokat, amikor 17 óra a kezdési időpont. Nézzünk kicsit magunkba és
imádkozzunk jelen történelmünk kedvező
alakulásáért!
Síremlékek benedikálása: Kérjük,
hogy aki Mindenszentek ünnepén szeretteinek síremlékét szeretné megáldatni, szándékát mielőbb jelezze.

Kalendárium

2007. október 15. – november 15.
Október 18.: Szent Lukács evangelista
Október 23.: Nemzeti Ünnep
Október 28.: Szent Simon és Júdás Tádé
apostolok.
November 1.: MINDENSZENTEK
ÜNNEPE, a szentmisék 8:00 és 17:00 órakor kezdődnek
November 2.: Halottak Napja, a szentmisék 8:00, 9:00 és 17:00 órakor kezdődnek
November 5. Szent Imre herceg
November 13. Magyar szentek és boldogok.
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REFORMÁTUS ÉLET
Nagytettű magyarok

Bizony, négyszázkilencven éve már, hogy
Luther Márton ágostonrendi szerzetes kitűzte
a wittembergai vártemplom kapujára ama
vitairatát, amelyben 95 pontba szedve sorolta
fel kifogásait az akkor Európa nyugati és
középső részén egyedüliként létező római
egyház pénzhajhászásával, búcsúcédula árusításával szemben. (A korabeli búcsúcédula árusítás – melyben a cédulavásárló biztosíthatta
magának az üdvösséget – olyan lehetett, mint
ma az egészségügyi szolgáltatások magánosítása, a több biztosítós rendszer bevezetése,
mert ott a tőkés Fugger-család kaparintotta
meg a búcsúcédula árusítás rendszerét. Nem
más, tehát, mint a pénztőke erőteljes hódítása.) A római egyház nem hátrált, Luther nem
tudta átformálni; így kialakult az 1500-as
években a reformáció, azaz a visszaformálás,
átformálás, a visszatérés a tiszta, romlatlan
keresztyénséghez. A reformáció aztán alaposan átformálta Európát, s valamennyire a világot is az utóbbi évszázadokban, amikor még
a vallás volt a népek nevelője, nem a reklám.
A római katolikus egyház nevelte az olaszokat, spanyolokat, lengyeleket, valamennyire a
franciákat, Dél-Amerikát; a görögkeleti rítus
nevelte az oroszokat, a görögöket, a románokat, a szerbeket, bulgárokat. A protestantizmus pedig a németeket, angolokat, svájciakat,
hollandokat, skandinávokat, Észak-Amerikát.
A protestantizmuson belül a mérsékeltebb, a római egyházhoz még valamennyire
a szervezetében is hasonlító lutheri irány, az
evangélikus egyház, aztán pedig a svájci területeken kialakuló református egyház alakult ki,
amely aztán Magyarországon sajátos utat járt
be, magyar arculatot kapott. Magyarországon
a reformáció nem állami támogatással tejedet
el, mint pl: német területeken, sőt, kezdetben
igen kemény büntetésekkel szembeszállva
terjedt el. Lutheránusok már a mohácsi vész
előtt is voltak Magyarországon, ellenük már
1523-ban és 1525-ben törvényeket hoztak
(megégettetésüket elrendelve), a helvét irányú
reformáció pedig az 1540-es években kezdett
terjedni, s lett erőssé az 1500-as évek második
felében. Olyannyira, hogy az 1500-as évek
végére a magyarság mintegy kilencven százalékban protestánssá lett. Sok helyütt egész
gyülekezetek tértek át az új hitre, lelkészestől, földesúrral együtt, s az alsópapság nagy
része is. Északkelet-Magyarországon, ahol
gyönyörű festett mennyezetkazetták készültek a református templomokban, ahol több
nemzetiségű lakosság élt, érdekes módon a
más nemzetiségek magyar vallásnak hívták az

új, református hitet, nyilván mert a magyarság
tudott legjobban belenőni Kálvin tanításaiba.
Történészek szerint az 1500-as évek közepén
az alföldi pusztákon még létező kunok azért
is válhattak teljesen magyarrá, mert az új
hithez az ő lelkük is közel kerülhetett, kényszer nélkül. Az 1600-as években aztán pénzt,
hatalmat, fegyvert sorba állítva kezdődött az
új hit visszaszorítása, hiszen a Habsburgok
nem szívelhették az új hitet, a magyarokat
pedig még kevésbé, így aztán a római egyház
megerősödése kapóra jött nekik, hogy irthassák, kifoszthassák a magyarokat.
„Egész bölcseségünk, már tudni illik
amelyet igaz, valóságos bölcseségnek kell
tartanunk, két részből áll: Isten s önmagunk
ismeretéből.” E nagyhatású mondattal kezdődik Kálvinnak A keresztyén vallás rendszere
címmel írott összegző munkája, mely Genfben
jelent meg először, s utána rövidesen magyarra is átültették....... Az e mondatban gyökerező protestáns szellemiség lett a legnagyobb
kincse a reformációnak, azaz a visszatérés a
hagyományos, tiszta keresztyénséghez.
A reformáció azonban nem csak új hitet,
új egyházszervezetet hozott létre, mely közismert, s már e helyütt is írtunk róla, hanem az
európai gondolkodásmódot, szellemiséget, de
a gazdasági életet is átformálta. Fölismerték
az emberek, hogy az emberi élet legnagyobb
kincse az idő. Mert a pénz, a vagyon, a
hatalom, a ház, a jószág elveszíthető, de
visszaszerezhető. Olykor még az elveszített
egészség, vagy a becsület is visszaszerezhető.
De az elvesztegetett idő már soha többé nem
tér vissza. Nem véletlen tehát, hogy az első
órakészítők német területeken kezdték megalkotni az első időmérőket.
A fegyelem is a reformáció hatására kezdett az élet részévé válni, az egyházfegyelemből kiindulva. A hatalom maradjon az Úristen
kezében, ahová való, vallották a reformátusok.
Az egyházfegyelem, majd a polgári élet az
önként vállalt, tudatosan megélt életre alapult.
Az 1500-as, 1600-as években a református
egyháznak nem kellett foglalkoznia a válással, a házasság felbontásával, hiszen a követői
között gyakorlatilag nem fordult elő ilyesmi,
így egyházi gondként sem merült fel.
A protestantizmus ajándéka még a közügyekben való tudatos részvétel, kilépés a
magunknak való élet bűvköréből. A közügyeken itt az élet tág körét kell érteni, az
oktatásügy támogatását, de a bibliafordítás,
a könyvnyomtatás, az irodalomtámogatása
is ide tartozik. Hogy újabb példát is említsünk, református gyülekezeti jellegzetesség

az alföldön az olvasókörök alapítása, ahol
csizmás parasztemberek olvashattak, politizáltak, művelődtek. Szentkirályon a református olvasókörnek a gyülekezet nagy része
tagjává vált. A harmincas években Horváth
János gondnok húsz könyvet is adományozott az olvasókörnek! Minden magyar forradalomban, szabadságharcban bőven részt
vettek, élen jártak a protestáns hitűek, bátran
ontották vérüket, áldozták az életüket, ha kellett. Protestánsoknak a zsarnokság elleni küzdelem nem csak lehetőség, hanem kötelesség,
tudja ezt mindenki.
Igen szép virága a reformációnak a gyülekezeti éneklés. Máté János (1934-1998)
orgonaművész, kántor, karnagy írta: „A gyülekezeti énekkel, mint oly sok mindennel a
reformáció ajándékozta meg az emberiséget.
Lehet, hogy esztétikailag elmarad egy kórus
gyönyörű, egekbe szárnyaló éneke mögött, de
hatásában az éneklő gyülekezet Isten számára
sokkal többet jelent. … elég, ha elolvassuk a
16. század második felének katolikus írásait.
Mind arról panaszkodnak, hogy milyen óriási eredményeket értek el a reformátorok az
éneklés eszközével, és sürgették a katolikus
egyházban is a népének bevezetését. Ezt az
eszközt engedtük ki a kezünkből félelemből,
hitetlenségből, kényelemszeretetből…”
Mai magyar reformátusok! Gyönyörű
szép örökséget kaptunk eleinktől, akik, ha
kellett vérükön vették azt, hogy reánk hagyományozhassák. Éljünk vele, ápoljuk, használjuk, ismerjük meg! Kérjünk hitet, erőt,
lelkesedést Megváltónktól, hogy legyőzhessük kényelmességünket, véget vethessünk
időfecsérlésünknek, hogy igazán a lényegessel foglalkozhassunk! „Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat.” (Máté evengéliuma 22:37.-39.)
„Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel,
Miként a vigyázó virradást vár éjjel; Hozd fel
szép napodat nékem is jó reggel, Hogy szolgálhassalak serényebb elmével.
Dicsértessél. Atya Isten, magasságban,
Mi Urunk Krisztussal mind egy méltóságban,
És a Szentlélekkel mind egy hatalomban:
Háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.”
(226. dicséret 3.-4. versszak, kuruc dallamra
írta Pécselyi Király Imre az 1600-as évek első
felében)
Elvész a nép, mely istenismeret nélkül
próbál létezni.
Kenyeres Tibor
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Szüreti bál és felvonulás 2007.
Az idei szüreti felvonulásunkat és bálunkat szeptember 22-én tartottuk. A csodálatos szép őszi idő kitűnő
hangulatot varázsolt a látványos felvonulásra, és a bálra.
A szakácsot dicsérő marhapörkölt elfogyasztása után a
művelődési háztól indult a hosszú lovas kocsisor számos
lovas kíséretében. Úti cél az Ifjúság utca, ahol terített
asztallal várták az utca lakói, és a Hétvezér fogadó a nem
mindennapi látogatókat.
A tíz kilométeres kocsikázás után ismét községünk
belterületére érkeztünk, mégpedig az Árpád fejedelem utcába. Itt sem maradt el a lakoma, a vigasság.
Esteledett, mikor a díszes kocsisor a Béke utcába

érkezett. A vendégvárók
igazi jó hangulatába csöppent a másik vidám társaság. A felvonulók mindenütt táncbemutatóval, és
a vendéglátók megtáncoltatásával köszönték meg a
vendéglátást. Leáldozóban
volt a Nap, mikor véget ért
a felvonulás, hogy a vigasság folytatódjon a hajnalig
tartó bálban.

A fotókat készítette
Szutorné Mariann

Csőszpárok

Táncosok, kicsik és nagyok.

Táncbemutató

Étellel és itallal várták mindenütt a felvonulókat.
A fotó az Árpád fejedelem utcában készült.

Kedves Olvasó! Az évente egyszer megrendezésre kerülő látványos programnak igen sok közreműködője, és
részvevője volt akiknek itt mondunk KÖSZÖNETET AZ
ÁLDOZATOS FÁRADOZÁSÉRT ÉS A KÖZRE MŰKÖDÉSÉRT. KÖSZÖNJÜK.
A szüreti napunk résztvevői és közreműködői név szerint: Az úti célok vendégül látását szervezte, és rendezte: Az
Ifjúság utcában Madari Sáfár Julianna. Az Árpád fejedelem
utcában. Dóra Ferencné. A Béke utcában Pekár Andrásné.

Természetesen az utcák lakói, akik a sok finomságot elkészítették és kínálták.
A táncosok Vezetője Takácsné Kiss Márta. Ifjúsági csoport: ( csősz párok ) Sándor Ivett - Bodor Roland,
Kovács Anikó – Szórát Nándor, Kovács Lilla – Darányi Attila, Szabó Andrea – Gyurján Rajmond, Bodor
Krisztina – Kovács Gábor, Szabó Ágnes – Pesti Péter.
A csőszpárok díszítették fel a báli termet. A díszítéshez
a szőlőt Revucky Béla, az almát Rácz Mihályné hozta.
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Gyermek táncosok: Darányi Nóra, Kovács Renáta, Szabó Lili, Vörös Viki, Bimbó Andrea, Dudás Erzsébet, Oláh
Szabina, Fülöp Réka, Gömöri Erzsébet, Prikkel Petra, Oláh
Rita, Szutor Dorka, Rohács Veronika, Varga Ramóna, Takács Alexandra, Pekár Erka, Vörös Erzsébet, Takács István,
Ádám Patrik, Polyák Norbert, Tari Krisztián, Tari Roland,
Nagy Máté, Kasza Tibor, Siller Attila, Szabó Endre, Gulyás
Dávid, Szabó Martin, Kutasi István, Osbáth Donát, Deák
Alex.
Főbíró: ifj. Pápai Ferenc – Hojsza Kriszti. Kisbíró: Kerekes István. Asztal bírók: Bodor Boldizsár és neje Klárika,
ifj. Prikkel Antal és neje Sárika, Bimbó István és neje Ildi.
A pörköltet főzte:László Béni, aki ez mellett a felvonulást is irányította. Az ebédnél segítettek tálalni: Gergelyné
Marika, és Vörös Józsefné Edit. A fogatosokat borral kínálta
Szabó Gellért polgármester, közreműködött Szekér Ferenc.
Az anyagbeszerzésnél közreműködött, és a felvonulás közúti biztosításánál segített Benkovics Tibor. A közúti közlekedés zavartalan lebonyolítását segítette és biztosította:
Farkas Viktor körzeti megbízott, és kollégája.
Fogatosok: Bimbó László, Danka László. Domokos István (Kecskemét), Faragó Sándor (Lakitelek). Kara László,
Kiss János, Kokovai János. Török Mihály (Lakitelek), Kin-

cses László, Pápai Ferenc, Rohács József, Nyúl László. Tar
István (Lakitelek), Varga Zoltán. Puskás János és Piszmán
Zoltán (Kecskemét) Vince László. A fogatokat egy-egy segédhajtó kísérte.
Lovasok: Baranyi János (Tiszaalpár) Besenyei Dénes,
Dóra Ferenc, Gazdik Zsolt és párja Orsi (Méntelek), Gál
Linda ( Tiszaalpár)
Ladányi Tamás, Piszmán Zsolt (Kecskemét)
A báli tombola tárgyakat a következők ajánlották fel:
ANITA G.M.K Bencsik Jenő, Csorba József méhész, Darányi József, Zöld Szil KFT, Farkas Faiskola, Gavallér Lajosné, Iskolai szmk,Kovács Máté (Horgászmester ec) Kovács
K.F.T, MOTORINA KFT, MINI büfé, Marsa Ferenc (vendéglátós) MÁRKÓ butik, Nyúl László, Nyugdíjas klub,
Pataki Imre (iparcikk bolt) Óvodai szmk, Statice KFT, ifj.
Vörös Dezső.
A báli „belépőt”szedte, a tombolát árulta és segédkezett
a sorsolásnál, és egyben a rendezvény főmunkatársa Gergely Attiláné volt. A zenét a „HÉ – HÉ” zenekar szolgáltatta.
És aki a fotókat készítette: Szutorné Mariann.
Még egyszer mindenkinek köszönjük a közreműködést.
-szerk-

KÖZÉRDEK!

Összefogás Szentkirályon

Sajnos, tudomásul kell vennünk, hogy községünk belterületén ismét elszaporodtak a házi patkányok. Lyukakat
ásnak az épületek alá, megdézsmálják a háziállatok takarmányát, esetleg leölik az apró baromfit. Sokszor nappal is
megjelennek szemünk előtt, mászkálnak a házak tetején.
Mindezeken túl ürülékükkel szennyezik környezetünket,
emberi és állati betegségeket terjesztenek A fentiekből
látszik, hogy a patkány nemcsak gazdasági, hanem közegészségügyi probléma is. Nem fogadhatjuk közönyösen
megjelenésüket, elszaporodásukat. Ma már állnak rendelkezésünkre többé-kevésbé szelektív „környezetbarát” készítmények, melyektől a patkányok elpusztulnak Néhány
lakástulajdonos képtelen az inváziónak gátat vetni, sem
fizikailag, sem pénzügyileg. A véletlenszerűen megtelepedett rágcsáló család még csak könnyen kiirtható, azonban
a jelenlegi felszaporodott állományt már csak lakossági összefogással lehet elpusztítani. Ne várjuk meg, hogy hatósági kezdeményre kerüljön sor, hiszen a költségeket akkor
is nekünk kell vállalni. Egy jó házimacska sokat segíthet a
kellemetlen betolakodó kiirtásában, azonban a „viszkasz”
eledelen felcseperedett kedvenceink valószínűen erre már
képtelenek. Sokat segíthet egy kistestű kutya, már ha van
az udvarban. Ádáz pusztítója a patkánynak a sok család
éjszakáit megkeserítő nyest. Ez a vérszomjas kis ragadozó
elsősorban kistestű rágcsálókkal táplálkozik. De hát ezeket
is nagyrészt elűztük környezetünkből. Az emberiség a történelem folyamán tűzzel-vassal irtotta a patkányt, hiszen
olyan betegségeket terjesztett, melyek egész vidékek lakosságát tizedelték. Ne legyünk hát mi sem közömbösek,
ne sajnáljuk a néhány száz, vagy ezer forintot a környezetünkben is megvásárolható speciális patkányirtó szerekre.
						
V. F.

A szentkirályi könyvtár
is csatlakozott a Könyvtárak összefogása a társadalomért
elnevezésű
országos rendezvényhez,
melyre október 2-a és 12-e

között kerül sor.
Ebből az alkalomból október 8-án 11 óra 30 perckor Fábián Éva mesemondó lesz a könyvtár vendége, aki az 1-2. osztályosoknak mond majd mesét,
Megszólal a mese címmel. Ezen kívül az alsósok
Mesés hétpróba keretében küzdhetnek meg egymással, a felsősök pedig egy Activity játékban adhatnak számot irodalmi tudásukról. A legkisebbeket
édesanyjukkal együtt várjuk a Ringatóra, ahol mondókákkal ismerkedhetnek meg. A felnőtteknek újra
indul az Olvasókör. Ebben az időszakban a könyvtárba látogató olvasók irodalmi totókat tölthetnek
ki, megnézhetik a gyerekek mesehősökről készült
rajzkiállítását, és könyvajánlást készíthetnek. A legügyesebbek kézműves foglalkozás keretében egyedi könyvjelzőket készíthetnek.
Október 7-én a Könyves vasárnapon is várjuk
az olvasókat, ingyen internetezési lehetőséggel.
Minden régi könyvtártagunk, aki új olvasót hoz a
könyvtárba ajándékot, és ingyen internetezési lehetőséget kap egy későbbi időpontra. Részletes program megtekinthető a http://osszefogas.kjmk.hu
oldalon
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Családi nap az óvodában
A többéves hagyománynak megfelelően szeptember
29-én ismét megrendeztük nyílt családi napunkat az
óvoda területén.
Az előző napi időjárás – némi esőzéssel – aggodalomra adott ugyan okot, ám szombaton mégis napsütéses, gyönyörű szép őszi reggelre ébredtünk.
Évről-évre egyre többen érkeznek erre a vidám
eseményre gyerekek szüleikkel, testvéreikkel együtt. 9
órától vártuk őket sok szeretettel. A kis- és középső csoportos szülők paprikás krumplit, a nagyok keménylebbencset főztek az udvaron bográcsban, míg a gyereksereg önfeledten játszhatott. Volt ugráló-vár, tészta-gyöngyfűzés, arcfestés játékos sportvetélkedők, két helyi
fiatalember pedig hajtogatott luficsodákkal lepte meg a
kis közönséget, amit haza is lehetett vinni. Az éhesebbek frissen sült erdélyi kürtöskalácsot is vehettek.
A szülők jó hangulatú beszélgetéssel múlatták az
időt, miközben egyik szemük folyamatosan mozgásban
lévő gyermeküket vigyázta.
A déli harangszóra éhes szájak sorakoztak a bográcsok körül, persze volt olyan is, akit alig lehetett

lekönyörögni az ugráló várról… Elfogytak lassan az
otthonról hozott sütemények és üdítők is. Jóllakottan és
elégedetten zártuk a délelőttöt, s megbeszéltük, hogy
jövőre ugyanígy, ugyanitt találkozunk!
Ezúton is köszönjük a szülők együttműködő segítségét.
Az óvoda dolgozói

Gyerekek és felnőttek együtt játszottak.

Kész az ebéd.

Tessék megkóstolni.

Sok gyerek igénybe vette az arcfestést.

Gyerekek öröme az ugráló vár.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Gesztenyetorta

Hozzávalók: a tésztához: 5 tojás, 15 dkg darált főtt gesztenye
(gesztenyemassza is lehet), 10 dkg cukor, fél vaníliarúd kikapart
belseje, 3 dkg vaj, 8 dkg reszelt csokoládé, 5 dkg piskótamorzsa,
2 dkg finomliszt, a forma kikenéséhez: 3 dkg vaj, a töltelékhez: 5
dl tejszínből vert kemény ha, 4-5 vaníliás cukor, 20 dkg darált főtt
gesztenye (gesztenyemassza is lehet)
A tésztához a tojássárgáját az áttört gesztenyével, a porcukorral, a vaníliával meg a vajjal jó habosra keverjük. A csokoládét a morzsával és a
liszttel összeforgatjuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, egyharmadát
a gesztenyés masszához adjuk. A csokoládés keverék harmadát rászórjuk,
majd óvatos mozdulatokkal összeforgatjuk. A többi hozzávalót ugyanígy,
két részletben adjuk hozzá. Két, egyenként kb 23 centi átmérőjű tortaformát
kivajazunk, majd sütőpapírral kibéleljük. A masszát elfelezve belesimítjuk.
Előmelegített sütőben, közepes lánggal 18 percig sütjük.
A töltelékhez való tejszínhabot a vaníliás cukorral megédesítjük. Egyharmadát félretesszük, a többit az áttört gesztenye kétharmadával ízesítjük,
de keverhetünk bele pár szem leszemezett ribiszkét is. A két tortalap közé
töltjük, a tetejét a félretett tejszínhabbal habzsákból feldíszítjük, és a félretett, áttört gesztenyét rászórjuk. Hűtőszekrényben dermesztjük rövid időn át,
végül forró vízbe mártott késsel fölszeleteljük.
Jó étvágyat a finomsághoz!
Kenyeresné Zsuzsika

Szemtől szembe az aranysakállal
A Hímondó régi olvasói bizonyára emlékeznek egy jó tíz évvel
korábbi cikkre, mely mint lehetőséget említette újabb állatfajok megjelenését. Az akkor említett aranysakál
már itt van, igaz, hogy a közeli Tőserdőben. Többen nem tudták
mire vélni a kissé szokatlan alkatú
állatot. Valamikor őshonos vadkutyaféle volt hazánk egész területén. A múlt században, mint nagyon
sok állatfajt, az ember kiirtotta vagy
elűzte. A déli országokban az erdőkkel borított területeken megmaradt
az állománya, és most, hogy kedvezőbb lett számára a terep, igyekszik
újra azt elfoglalni. Valószínű, hogy
Toldi Miklós is egy ilyen „toportyánnal” küzdött.
Ne gondoljunk valami vérszomjas fenevadra. Békésnek mondható
az embertől kevésbé tartó vadkutya. Megjelenésében eltér a rókától. Teste karcsúbb, farka hosszú,
de nem lompos. A lábai viszont
hosszúak, szinte őzszerűek. A színe
hasonló a rókáéhoz. A szeme viszont

nem ferde vágású, a pupillái kerekek, míg a rókáé hosszúkásak, résszerűek. Az életmódjában azonban
eltér a rókától. Elsősorban dögevő,
apró rágcsálókat fog el, és az ember
által elszórt hulladékot, szemetet
fogyasztja. Ne ijedjünk meg, ha
kiránduláskor körülöttünk ólálkodik, hiszen valami maradékot vár.
Ha közelünkbe jön 10-20 méterre ez
természetes, és ne gondoljunk rögtön veszett rókára. Akár a falvakba
is bemerészkedik egy kis kukázásra.
Fondorlatosságában elmarad a rókától, inkább zaklatja, igyekszik annak
zsákmányából elcsenni, vagy addig
molesztálni a ravaszdit, míg az meg
nem unja, és ott hagyja zsákmányát. Valószínű, hogy ebből a szokásából adódóan a rókák állománya
esetleg megcsappan. Megjelenését
ne vegyük átoknak, várjuk ki beilleszkedését a kialakult kultúránkba.
A fentiekből kitűnik, hogy inkább
hasznot hajt az apró rágcsálók irtásával, és a hulladék eltakarításával.
Vecsei
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Szeptember
időjárása
A forró nyár után, gondoltuk,
meleg szeptember következik.
Éppen fordított helyzet alakult ki
a 2006-os évhez viszonyítva. A
hűvös nyarat igazi forró szeptember követte, az idén pedig
fordítottja lett. Utalásokat azért
a természetet értő-járó emberek
találtak. A gólyák, a fecskék korai
költözése intő jelként szolgáltak.
Bizony, a fázósabb emberek tizedike körül kénytelenek voltak a
lakások fűtési rendszerét üzembe
helyezni. A hűvös-csapadékos idő
következtében a fecskék sokasága pusztult el kiéhezve, elfázva.
Elmaradt a hangyák rajzása, az-az
- hétköznapi nyelven - nem füstöltek a magasabb fák tetejei, a tornyok. ( Az ivarérett hangyáknak
erre az egy alkalomra szárnyuk
fejlődik, és e szárnyas alakok milliói messziről füstnek látszanak.)
A hónap vége felé normális idő
alakult ki, igazi indián nyárban
részesültünk.
Csapadék viszonyok: 4-én 22,6
mm, 5-én 4,5 mm, 6-án 0,3 mm,
10-én 5,3 mm, 11-én 2,2 mm, 18án 10,6 mm, 27-én 3,8 mm, 28- án
1,3 mm. Összesen: 50,6 mm. A
sokévi átlag: 34 mm.
V. F.

Anyakönyvi
hírek
Születtek: 11-én Bódog Petra
anyja neve: Kordik Éva, 12-én
Kutasi Ferenc anyja neve: Kullai
Ilona, 28-án Kovács Kristóf
anyja neve: Zámbori Ildikó.
Házasságot kötött: Szabó Ildikó
-Szakáll Norbert, Medveczki Éva
- Csikós József, Karazsia Katalin
-Nagy István
Elhunyt: Pekár Jánosné Maró
Erzsébet élt: 66 évet

Viccek!
Az elmegyógyintézet kerítését
támasztja egy beteg, aki nézi, hogy
a szomszéd telken az egyik munkás trágyát szór az eperpalántákra.
Egy idő után nem állhatja meg, és
megkérdezi, hogy mit csinál. Nem
látja? Trágyázom az epret. Az ápolt
elgondolkodik. Érdekes, én cukorral
szoktam megszórni, igaz, hogy én
bolond vagyok.
***
A tanító megkérdi: Ki tudná megmondani, hogy az aranyhal micsoda? Móricka azonnal jelentkezik: Én
tudom! Egy meggazdagodott szardínia.
***
Kisfiam, hozz gyorsan egy konyakot,
anyukád elájult! –És anyukának mit
hozzak?

FELHÍVÁS

Felhívom a község
női lakosságának
figyelmét, hogy
2007. október 15-én és
16-án 8 –12 óráig
RÁKSZŰRÉS lesz az
Egészségházban.
Egészsége érdekében
éljen ezzel a
lehetőséggel!

Nyomdai munkák!

Kiadványok, egyedi céges
nyomtatványok, öntapadós
cimkék, színes szórólapok,
prospektusok készítését vállaljuk.
Nyomtató Kkt.
Tiszakécske Béke u. 102.
Tel/fax: 76/441-519
e-mail: geza 35@vnet.hu

HIRDETÉSEK

NAGY MONDÁSOK

1995-ös, piros, 5 ajtós, megkímélt
állapotú LADA Samara eladó!
Érdeklődni lehet: Kutasi István,
76/445-126
***
Eladó autóba való gyermekülés
(10 éves korig), és fekete-fehér tv!
Érdeklődni: Szentkirály, Ady E. u. 23.
***
Két fotel és egy három személyes rekamié eladó! Érdeklődni:
Szentkirály, Szt. István tér 10.
Telefon: 445-179

Tizenkét kötetes alig használt
enciklopédia eladó áron alul. Jelige:
Az asszony mindent jobban tud.
A legnagyobb nagy igazság:
Egy szál cigi két perccel rövidíti
meg az életed. Egy üveg alkohol
négy perccel. Egy munkanap nyolc
órával.
A munka élteti az embert, de a
pihenés sem ölt még meg senkit.

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Tiszakécskei Kirendeltsége
az alábbi képzési lehetőségeket ajánlja
álláskeresők részére:
- Háztartási gépszerelő (belépési szint: érettségi)
- Szociális gondozó és ápoló (8 általános) elméleti oktatás Tiszakécskén
- Kazánkezelő (belépési szint: kisteljesítményű kazánfűtő)
- Kisteljesítményű kazánfűtő

„Lépj egyet előre” Európai Uniós program keretében
-

Gyógypedagógiai asszisztens (érettségi)
Élelmiszer és vegyiárú eladó (8 általános)
Ruházati eladó (8 általános)
Pincér (8 általános)
Dajka (8 általános)
Logisztikai ügyintéző (érettségi)

Érdeklődni a Kirendeltségen lehet
Szalkainé Tarcsai Melinda ügyintézőnél
Tiszakécske, Béke utca 116.
Tel.: (76)441-286, (76) 540-079

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadás, teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Õstermelõk, magánszemélyek adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS.
Az iroda nyitva tartása: Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka
lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr.
Szűcs Zsolt, Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály,
Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető:
Tóth Géza

