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ÜNNEPELTÜNK
HarmadszorünnepeltükkülönSzentIstvánnapjátafalunaptól Szent István szobrunknál "Összetartozunk" címmel. Az
ünnepségreazidénaugusztus19-énkerültsor.EstefélhatkorSzabóGellértpolgármesterköszöntõjeutánbensõséges
kulturálismûsortláthatottazárnyékoshelyetelfoglalószépszámú érdeklõdõ.A helyi elõadóktól verseket, kórusmûveket, táncot, hallhattunk, láthattunk.Vendégmûvészek István
király életébõl adtak elõ részleteket.Az ünnepségen került
soraválasztásicikluselejénesedékeskitüntetõcímekátadására. Darányi József a család nevében átvette a rózsaszínû
"gólyás"zászlót,amelyaházrakitûzvehírüladja,hogymegszületettDarányiGitta.AzünnepségutánaMûvelõdésiHáz
kertjébenazünneplõközönségfinomvacsoraközbenjóhangulatúbeszélgetésen,nótázásonvettrészt.Köszönjükavendégeknekésaszereplõknekaszépünnepet.
-szerk-

Szüretimulatság
A hagyományos
szüreti felvonulás és bál
2011. szeptember 17-én
lesz Szentkirályon.
A látványos felvonulás 13:30-kor
a Mûvelõdési háztól indul.
Úticél az Ifjúsági lakótelep, majd visszaúton
a Petõfi és a Rákóczi utcák keresztezõdése,
és a Béke utca, majd vissza a Mûvelõdési Házhoz.
A megállóhelyeken a Szentkirályi Ifjúsági
Tánccsoport tánccal köszönti az ott lakókat,
érdeklõdõket.

Este20órátólhagyományosszüretibál
tombolávalésbüfével.
Anyitótánc21órakorlesz.
AtalpalávalótHomoki
SzabóJózsefészenekaraszolgáltatja.
Mindenérdeklõdõt
szeretettelvárnakarendezõk!
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A képviselõ-testületi üléseken történt
A szokásosnál korábbi lapzárta miatt a
képviselõ-testület augusztus 4-i ülésének
csakazelõterjesztéseszerepeltaHírmondó
elõzõszámában.ARendezésiTervmódosításával kapcsolatban döntés született arról,
hogyatervezettmódosításoknemtartoznak
akörnyezetivizsgálatrakötelezettkörbe,így
annakelvégzésenemindokolt.Atelektulajdonos 0160/17 hrsz-ú ingatlanon történõ
horgászteleplétesítésérevonatkozókérelmét
aképviselõ-testületarendezésitervmódosítás programjában szerepeltetni kívánja,
azonbanhaazjogszabályiütközésmiattjóváhagyásranemterjeszthetõelõ,aképviselõ-testületatervezõiszerzõdésmódosítására
felhatalmazta a polgármestert. Idõközben a
telektulajdonostovábbibõvítésiigénnyeljelentkezett,deannakaterületnekarendezési
tervbe való bekapcsolása ismételt egyeztetéstkíván,amelypluszidõéspénz,ígyezzel
atestületmostfoglalkozninemtud,arendezési tervmódosítás mielõbbi befejezésének
szükségességemiatt.
Aképviselõ-testületjóváhagytaahivatalihelyiségenkívüliésahivatalimunkaidõn
kívül történõ házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelettervezetet az elõterjesztett formában.A házasságkötés esetén fizetendõ díjak összegét
bruttó10.000.-Ft-banhatároztameg,melybõl az anyakönyvvezetõt megilletõ díjazás
bruttó5.000.-Ft.
A képviselõ-testület egyetértett azzal,
hogy külön bankszámla nyitására kerüljön
sor a Szentkirály községi önkormányzat részére, így lehetõvé válik az önkormányzat
erdõsítésreváróföldterületéreigényeltföldalapútámogatásfogadása.
A jelenlévõ képviselõtagok célszerûbbnektartottákszárzúzóvásárlásátfûkaszahelyett,mivelazzalszintemindenterületrendben tartható, azonban az önkormányzat jelenlegianyagihelyzetemiattezmégismegfontolandó. A képviselõtagok javasolták
megvárni a bevételek teljesülését, és utána
dönteniebbenazügyben.
Módosításra került a helyi általános iskola, és az óvoda alapító okirata, melyet a
közoktatásrólszólótörvényszeptember1-jei
hatállyaltörténõmódosításaindokolt,nevezetesen változott a sajátos nevelési igényû
tanulókraalkalmazottmeghatározás.
AFecskeház4.sz.lakásáraérkezettpályázatotaképviselõ-testületnemtámogatta,
mivel a kérelmezõk az önkormányzat helyi
rendeletében meghatározott feltételek egyikének nem felelnek meg, nevezetesen még
nemházasok.
Aképviselõ-testületaugusztus29-éntartotta soron következõ ülését. A napirendek
közöttszerepeltahelyiszociálisellátásokról
szólórendeletmegalkotásaésavoltMHSZépületfelújítása.

Azülésen5képviselõtagvoltjelen.
Azülésmegnyitásautánahelyiszociális
ellátásokról szóló rendelet megalkotása kerültnapirendre.Dr.LipkaKlaudiajegyzõelmondta,hogyarendeletújjáalkotásaazellátások jogosultsági feltételeiben bekövetkezettváltozásokmiattváltindokolttá,illetvea
változásokonkívülarendelet-tervezetbõlkikerültekazokakorábbirendeletünkbenszabályozott kérdéskörök, amelyeket központi
jogszabályoktartalmaznak,ugyanisajogalkotásról szóló törvény kimondja, hogy önkormányzati rendeletben nem ismételhetõ
meg olyan szöveg, amely egy magasabb
szintû jogszabály szövegével megegyezik.
Azaktívkorúakellátásánálújszabály,hogy
azaktívkorúakatkétcsoportbasoroljaaszociális törvény.A bérpótló juttatásban részesülõket tudja az önkormányzat a közmunka
programban foglalkoztatni, a másik csoport
arendszeresszociálissegélybenrészesülõk.
Idetartoznakazegészségkárosodottszemélyeken,az55évenfelülieken,ésa14éven
aluli gyermeket nevelõ személyeken kívül
azokazaktívkorúszemélyekis,akikazönkormányzat rendeletében családi körülményeikre, egészségi és mentális állapotukra
tekintettel meghatározott egyéb feltételeknekmegfelelnek.Ígyrendszeresszociálissegélyre a rendelet-tervezet alapján jogosult
leszazaszemélyis,akiközfoglalkoztatásra
irányulómunkaviszonytazértnemlétesített,
mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton
12 hónapon belül legalább két alkalommal
"nem alkalmas" minõsítést kapott és ennek
következtébenazorvos-szakértõiszervlegalább30%-osegészségkárosodástállapított
meg,továbbáhagyermeketvárésbetöltötte
a terhesség 12. hetét; illetve pszichiátriai
vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres
orvosi kezelés alatt áll. Az e körbe tartozó
személyek aktív korúak ellátására jogosultak,dejelenlegbérpótlótámogatásbanrészesülnek. Mivel a munkaerõpiacra történõ
visszatérésükegészségiállapotukmiattnem
lehetséges, a közfoglalkoztatásra vonatkozó
kötelezettséget nem tudják teljesíteni, így a
bérpótló juttatásukat meg kell szüntetni.
Emiattszükségesazokat,akikegészségiállapotuknál fogva nem képesek munkát végezni, a bérpótló juttatásban részesülõk közül-atörvényáltalbiztosítottlehetõségetkihasználva-arendszeresszociálissegélyben
részesülõkközéátsorolni.Ahelyilakásfenntartási támogatásra vonatkozóan a szociális
törvény 2011. szeptember 1-jétõl új szabályokattartalmaz.Ezenidõponttólbenyújtott
kérelmekvonatkozásábanajogosultságifeltételmegállapításáhoznemazegyfõrejutó
jövedelmet, hanem az egy fogyasztási egységrejutójövedelmetkellfigyelembevenni.
Továbbiváltozás,hogyalakásfenntartásitámogatásra való jogosultságnak a háztartás-

ban az egy fogyasztási egységre számított
havijövedelmihatárátúgykellszabályozni,
hogyazönkormányzatrendeleteazöregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultságifeltételkéntnemírhatelõ.Harmadik
fõ változásként kell megjelölni, hogy a lakásfenntartási támogatást elsõsorban természetbeniszociálisellátásformájában,ésalakásfenntartássalösszefüggõazonrendszeres
kiadásokhozkellnyújtani,amelyekmegfizetésénekelmaradásaakérelmezõlakhatásáta
legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az
egyébellátások-ápolásidíj,átmenetisegély,
szociális kölcsön, temetési segély, közgyógyellátás - esetében nem változtak a jogosultságifeltételek.
A képviselõ-testület néhány pontosítás
utánegyhangúlagjóváhagytaahelyiszociálisellátásokrólszólórendelet-tervezetet.
A képviselõtagok megkapták a régi
MHSZ-épületszigetelésére,válaszfaléskéményépítésérevonatkozóárajánlatot.Apolgármester kiegészítésül elmondta, hogy az
önkormányzatazIdõsekOtthonházátisbõvíteni szeretné, de ennek megvalósítására
egyelõre semmilyen lehetõség nem látszik.
Ezzelamegoldássalviszontajelenlegi6helyett8idõsszemélyelhelyezésérevolnalehetõség.Kérdéscsakaz,hogyeztmostvalósítsuk meg, vagy egy kedvezõbb gazdasági
helyzetben.KutasiFerencalpolgármesterjavasolta, majd ha az önkormányzat anyagi
helyzete lehetõvé teszi, akkor alakítsunk ki
olyanlakást,amelykétszemélyelhelyezésérealkalmas,denemost.Véleményeszerint
azonbanezteljesenújlakásfelépítésétjelenti. A javaslathoz csatlakozott még néhány
hozzászólóképviselõtagis,ígyazépületfelújításátatestületelvetette.

Szentkirály község Önkormányzatanyíltegyfordulóspályázatot
hirdet az önkormányzat tulajdonátképezõSzentkirály,Sallaiu.
10.számalatttalálható4.számú
bérlakás lakás céljára történõ
bérbeadásáralegfeljebb5évidõtartamra.
A pályázat benyújtásának helye: Szentkirály község Polgármesteri Hivatala Szentkirály,
KossuthL.u.13.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 26.
(hétfõ)16.00óra.
RészletesfeltételekaPolgármesteriHivatalbanmegismerhetõk.
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A "Szentkirályért" Közalapítvány
A  "Szentkirályért" Közalapítvány Kuratóriuma 2011. augusztus 11-én a Községházántartottülést.
Atanulmányiösztöndíjakelbírálásáról
SzabóGellértkuratóriumitagtájékoztatta
ajelenlévõket,hogynéhánypályázatelbírálásaelõttaKuratóriumelviállásfoglalásaszükséges.
Azun.szakmacsoportosalapozóoktatássalkapcsolatbanaKuratóriumúgyfoglaltállást,hogykülöntantárgykéntveszifigyelembe a résztantárgyakat, ennek következtében
viszont az összevont tantárgyi osztályzat az
átlagbanemszámítbe.
Egytovábbikérdés,hogyaszakközépiskolábanszerzettérettségitkövetõenaszakképesítés megszerzése hogyan legyen díjazva.
ÁltalánoselvkéntfogadtaelaKuratóriumazt,
hogy ezekben az esetekben a jeles rendûség
alapkövetelmény (amit a 4,61-es átlageredménynek feleltetnek meg), emelt összegû
ösztöndíja100%-osminõsítésrejár.
Ugyancsak ehhez kapcsolódó alapelv,
hogy a középiskolai érettségi megszerzése
után az elsõ szakképzettség (OKJ-s képzettség)megszerzéséértfolytatotttanulmányokat
tekinti a Kuratórium ösztöndíj-támogatásra
jogosítóképzésnek.
AszakközépiskolaelvégzéseutánifelsõfokúOKJ-sképzésselkapcsolatbanaKuratóriumúgydöntött,hogyafelsõfokúképzésben

tanulók részére megállapított ösztöndíjak a
középiskola elvégzése után felsõfokú szakképzésirendszerbenrésztvevõtanulókranem
alkalmazhatók.
A Kuratórium tagjai a fentiek rögzítése
utánazösztöndíj-juttatásokrólazalábbiegyhangúdöntésthozták:
Kiváló középiskolai bizonyítványáért
egyenként20ezerforintotkapottDarányiAttila, Fülöp RékaAnikó, Hojsza Piroska, KaszaKrisztina,KovácsAdrienn,KovácsKatalin,PrikkelPetra,SzabóAndrea,SzabóAnnamária,SzabóIldikó,TormásiAttila,Tormási
MariannésTurkevi-NagyRita.
Kitûnõ középiskolai bizonyítványért
egyenként 25 ezer forintot Csorba Johanna,
KaszaNelli,KecskésBettina,MadariZoltán
ésSzabóNóra.
Kiválófõiskolaibizonyítványáértegyenként 40 ezer forintot kapott Darányi Károly,
PekárRenátaésTakácsRenáta,kitûnõegyetemi bizonyítványáért 50 ezer forintot vehetettátTurkevi-NagySándor.
AdíjakátadásáraaSzentkirályNapjaünnepségkereténbelülkerültsor.
AkövetkezõnapirendipontbanaKuratóriumaSzentkirályiReformátusegyházközség
részéreareformátustemplommûemlékvédelmi feladatainak ellátásához 210.000.- Ft támogatásbiztosításáróldöntött.
EgyhangúhatározatszületettazÁltalános

AKuratóriumülésérõlkészültrészletesemlékeztetõönkormányzatunknálmegtekinthetõ.

Parlagfû-gyûjtés eredményei 2011.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete harmadszor hirdette
megaparlagfûirtási-gyûjtésiversenyt.Nemsokkallettkevesebba
közellenségnekszámítógyom,azonbanhamindenkiolyanlelkesedéssel pusztítaná a parlagfüvet mint a "versenyzõk", érezhetõen
csökkenneagyomfedettterület.Agyûjtésiakcióeredményhirdetésea"SzentkirályNapja"rendezvénykulturálismûsorábantörtént
meg,illetvelettekazajándékokátadva.Afotón:azelsõhelyezettekátveszikazajándékot.
I.GömöriBalázsésGömöriTamás1.559kötegkerékpár
II.SzabóAndrás
710
10eFt
III.GömöriErzsébet
672
10eFt
IV.RetkesIlona
450
5eFt
V.SzabóÁgnes
291
4eFt
VI.KutasiÁdám
235
gördeszka
VII.KutasiEnikõ
43AblakZsiráf
Összesen:3.960köteg=79.200szál
2009:19fõ16.200köteg
2010:12fõ5.446köteg

Iskolaigazgatójánakkérelmévelkapcsolatban
is, melyben az Általános Iskola részére tankönyvek, segédanyagok nyomtatására és
egyéb közoktatási feladatok ellátására
200.000.- Ft támogatást biztosít az Alapítvány.
SzabóGellérttagtájékoztattaaKuratóriumot,hogyazAlapítványpénzvagyonaamai
napon 44.166 ezer forint. Az önkormányzat
fennálló kölcsöntartozása azAlapítvány felé
17millióforint.
Az év hátralévõ idõszakára az önkormányzati bevételek és kiadások tekintetében
átfogó elemzés készül, különösen az adóbevételeketilletõen.Ideálisesetbenpénzmaradványakeletkezneazönkormányzatnak,ámaz
adóhátraléknakakiadotttáblázatbanisláthatójelentõsösszegeerrekevéseséllyelkecsegtet(Boszlop).
A hozzászóló kuratóriumi tagok az adók
és más önkormányzati kintlévõségek következetesbehajtásánakfontosságáthangsúlyozták a takarékos gazdálkodás mellett. Külön
felhívtákafigyelmetarra,hogyazAlapítvány
alaptevékenységeahelyiközutakfenntartása,
eztacéltpedignemveszélyeztethetikölcsön
nyújtása még az önkormányzat részére sem.
Mindeneszközzelatörvényesmûködéstkell
biztosítani,hiszenennekhíjánazAlapítvány
léte forog kockán, melynek következménye
beláthatatlanSzentkirályranézve.
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Szent Imre herceg neveltetése és tragikus halála
Szent István
ésGizellakirálynétrónörökösfia,
Imre fõherceg
1007-ben látta
meg a napvilágot. Az uralkodó
és felesége nagy
reményeket fûzöttImrekirályfi
majdanihatalomra kerüléséhez.
Így teljesen érthetõ,hogygondoséssokoldalúkirályinevelésben részesítették a felnövekvõ gyermeket.AzifjúgyakrantartózkodottEsztergomban, ésVeszprémben. Kijelölt nevelõi
igyekeztekfigyelembevenniahercegjellemét,rátermettségétéskatonaierényeit.Természetesenelsõnevelõi,felügyelõi,aszülei voltak. Már egészen korán igyekeztek
Imrének minden segítséget és lehetõséget
megadni, hogy felismerje saját helyzetét,
osztálytársadalmát, s leendõ feladatait,
uralkodóként rá váró kötelességeit. Már
nyolcéveslehetett,amikorhazánkbaérkezettGellértvelenceiapát,akikésõbbCsanádipüspöklett.Istvánkirályerreakiváló
felkészültségûfõpaprabíztaagyermekImreegyházi,ésvilágineveltetését.Azifjúelsajátította a fõpaptól korának latinos mûveltségét.Ahittanonkívülmegtanultaalatin nyelvet, a szónoklatot és bölcselettant,
de beavatták a papi élet rejtelmeibe, és az
egyházitudományokatisjólelsajátította.A

fentiekenkívülértettazenéhez,akatonák
révénismereteketszerzettafegyverfogatás
ésahaditudományterénis.Gellértpüspök
nevelõmunkája1023-igtartott.Eztkövetõen Imre herceg apja udvarába került a királymellé.Akirályiudvarbanakatonaemberekrévénelméletioktatásban,ésgyakorlati kiképzésben részesült. Megkezdte az
államtudományésadiplomáciaiismeretek
elsajátításátis.Akirályországjáróútjainis
résztvett,aholottvoltakülönfélehadgyakorlatokon és a hadiszemléken. Ezeken a
meneteken fegyverforgatásokon újabb ismereteket szerzett. Természetesen ezeken
felül kellõ jártasságot és elméleti tudást
szerzett az uralkodási kötelmeibõl éppen
úgy,mintazegyháziéletkormányzásából.
Éppen Veszprémben tartózkodott az egyik
alkalommalarégiSzentGyörgytemplomban,amikorlátomásadtatudtára,hogytegyenszüzességifogadalmat.Afiatalherceg
életevégéigbetartottaafogadalmát,annak
ellenére,hogyapjakívánságára22éveskorában megnõsült. Feleségül vette 1029 tájánII.Micislávlengyelfejedelemleányát.
Más forrás viszont Kresimir horvát király
leányát említi. A fogadalma értelmében
testvérkéntéltekegyüttifjúfeleségével.
Imrehercegtragikus,ésrejtelmeshalálaahildesheimikrónikaszerint1030.szeptember2-án980évvelezelõtttörtént.Egy
vadkan megölte vadászat közben, a nagy
reményekre jogosító Imre királyfit. A
VeszprémiekszerintImrehercegrejtélyes,
gyanús körülmények között lelte halálát.

Szerintükmamártöbbmintbizonyos,hogy
nemvadkanvégzettatrónörökössel.Kutatásieredményeikalapjánbátranhangoztatjákaztavéleményüket,hogySzentIstván
király ellenzéke, a pogány magyarok egy
csoportja, tették el Imrét láb alól, ugyanis
õkszerettékvolnamegszerezniatrónt.Ez
nemiselképzelhetetlen,hiszenazöregedõ
ésbetegeskedõIstvánkirályelleniskövettekelsikertelenmerényletet,deaznemsikerült.AbbanamerényletbenazÁrpád-ház
leszármazottaiisrésztvettek.VazulhercegetIstvánkirálymegvakíttatta,afiaitpedig
számûzték Magyarországból.Az egészben
viszontazakülönös,hogy1046-tólVazul
herceg leszármazottai ültek a Magyar királyságtrónján,egészen1301-ig,vagyisaz
Árpád-házkihalásáig.AzÁrpád-háziuralkodódinasztiatagjaitöbbévszázadigegymássalversengve,hadakozvaésmindvégig
civakodva éltek egymással szemben. Nagyonsokalkalommalelistettékariválist
az útból, még ha éppen király volt is. A
trónkövetelõriválisokmindigatömegekre
támaszkodvaharcoltakegymással,egymás
ellen. Így pusztították egymást évszázadokig a magyarok. Testvér a testvér ellen
harcoltakirályicímért,vagyegyébhasztalan érdekekért, vagyis a hatalomért. Tehát
mindezek tudtában valószínûsíthetõ, hogy
Imrehercegetakereszténykirályihatalom
ellenzõitettékellábalól1031.szeptember
2-án. Mindezzel a tettükkel évszázadokra
elhintettékazegymássalvalóviszálykodás
csíráit.Lovag Kenyeres Dénes

Táborozás Bogácson
Júliusutolsóhetébenhétnagyonvidámnapottöltöttünk
- 24 diák és 3 tanár - Bogácson, az iskolai táborban. A
KökölysziEgyesületáltalszervezettprogramokigazánérdekesek és változatosak voltak, mintha valóban egy idõkapszulába csöppentünk volna bele: egy napon keresztül
kutattukazõsembernyomát;majdazókoriGörögország
olimpiai számait próbálhattuk ki; a lovagok korában vár-

kisasszonytválasztottunk,akinekszerenádotírtunk,lovagi
pajzsot és zászlót  készítettünk; térképes felfedezõ túrán
voltunkafelfedezésekkorátmegidézve;majdGPSsegítségévelbolygókatkerestünk,ajövõtkutatva.Mindannyian
nagyonjóléreztükmagunkat,jóolvasniagyerekekkommentjeitaFacebookon!!!:
Lórné Molnár Tünde
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"…avilágmindigisglobálisvolt."
Bizony, a közvélekedés többnyire úgy
tartja, hogy a magyarok pusztulása elsõsorbanakirályhibájavolt,másodsorbanafelvonult sereg elbizakodottsága és széthúzása
okoztaaMuhivereséget.Deazokokközött
szerepel még a kunok "árulása" is. Nagyjából-egészében talán ennyit tud egy nem hivatásostörténész,tízévifekete-fehéréshuszonötéviszínestelevíziónézésutánazún.
tatárjárásról és annak lényegi pontjáról, az
1241. áprilisában megvívott muhi csatáról.
Ám a közvélekedés tarthatatlansága idõnkéntkiderül.
Márazelnevezéssemteljesenpontos,de
hát az 1100-as, 1200-as évszázadokban az
európai szerzetesek népismerete nem volt
különösebben pontos a belsõ-ázsiai lovasnépek megkülönböztetésében. Valójában a
mongol néven ismert nép által egybekovácsoltMongolBirodalomtámadtamegEurópát1240-1242-ben.Atatáregykisebbtörzs
elnevezésevoltcsupán,deanyolcszázévvel
ezelõtti krónikaírók e nevet ismerték, s ezt
vetítettékráatámadóhaderõre.Ritkaságma
a járás kifejezés utótagként való használata
is,mégleginkábbasáskajárásszóbólismert.
Arégimagyarnyelvbena"járás"pusztítást,
rombolástjelent.
Egy fiatal történész, B. Szabó János a
2007-benelõszörmegjelent"Atatárjárás"címû könyvében izgalmas, új szempontokat
hozottbeamuhicsataéselõzményeiértékelésébe.
Szerinte: "Nemcsak Mohács kapcsán
kell megvizsgálni az Oszmán Birodalmat,
vagyatatárjáráskapcsánamongolokhatalmát, hanem mindig el kell helyezni a saját
országunkat,asajátdolgainkatavilágdolgai
között. Ma is. Mert azt gondolom, hogy …
kiderül az, ami manapság talán triviálisan
(egyértelmûen)hangzik,hogyavilágmindig
isglobálisvolt."
Tõletudhatjuk,hogyIV.Bélakirályunk
(uralkodott 1235-1270) csapatai a muhi
pusztán egész Eurázsia akkori legkiválóbb
hadseregével kerültek szembe.A mongolok
kiválóanismertékésalkalmaztákakönnyûlovasság összes szokásos hadmozdulatát és
cselfogását - fegyelem dolgában alighanem
felülismúltákellenfeleiket-,salighavéletlen,hogy1241-remárasztyeppeösszesnépe meghódolt elõttük.  Cáfolja azt az elterjedttévhitetis,miszerintamagyarseregben
fejetlenség,szervezetlenséglettvolna.Ezzel
ellentétbenazelsõmagyarcsapásoksikeresekvoltakaSajónálacsatakezdetén,visszaverték az elsõ meglepetésszerû mongol támadást. Végül diadalmaskodott a mongol
túlerõ,amagyarcsapatokatmegtizedelték,a

maradékbeszorultaszekértáborba.
A magyar sereg létszáma tízezer körül
lehetett.A sereg összetételérõl nemigen tudunk.A nehézfegyverzetûek bizonyosan kisebbrészétképeztékaseregnek,mertaminõséginehézfegyverzetmárakkorisrettentõendrágavolt,ésahadrakelteknektúlnyomórészt nem telt rá.A magyaroknak is sok
lovasíjászuklehetett,bizonyárahasználtákis
õket,deamongoloknakisvoltaknehézpáncéloslovasai,beisvetettékõket.
AmongolokegészEurópaleigázásraindították el 400-600 ezer fõs összbirodalmi
seregükjelentõshányadát,ésennekfõereje
ütközöttmegamagyarkirályhadávalaSajónál, így valószínûsíthetõ, legalább kétszeres-háromszoros túlerõben lehettek.A muhi
csataígyisalegkomolyabbütközetevolta
mongol hadjáratnak, jelentõs veszteségeket
szenvedtek.
Amagyarokmegerõsítettállását-anagy
kör alakban összetolt és egymáshoz láncolt
szekerekbõlkészítettszekérvárat-nemlehetettkönnyedénmegtámadni,vagybekeríteni.
ASajónvalóátkeléshezidõkellett,atorkolatközelébentutajokatkellettácsolni,afelsõ
gázlóhozpedignagyotkellettkerülni.Ahidatpedigamagyarokszívósanvédték,amíg
a kínai mérnökök kõhajító gépei végül el
nemûztékonnanazõrséget.Amagyarellenállásleküzdéseésatermészetiakadályoklegyûrésejóvaltovábbtartott,mintahogyarra
amongolvezérekeredetilegszámítottak.Jó
darabigkiegyenlítettenfolytaküzdelem,és
igensúlyosveszteségeketkellettelszenvedni
atámadóknak.
Acsatárólbeszámolókétlegrészletesebb
szövegegyháziemberek-RogeriusnagyváradikanonokésSpalatóiTamásspalatóiesperes-munkája,akikalighalehettekjelentõs
hadiismeretekbirtokában.Adataikatminden
bizonnyalazeseményekbenrésztvevõvilágiszemélytõlvagyszemélyektõlkapták,ám
az a személy semmiképpen sem tartozott a
döntéshozókfelsõköréhez.Erreutalpéldául
az,hogy,mígasereghangulatárólésmoráljárólszámosrészletettalálhatunk,ahadvezetésszándékaibóligenkevésderülkiaszövegekbõl.
Amagyarhadkeményenéssokáigeredményesenisharcoltazellenséggel-eztéppenamongoloktörténetifeljegyzéseiállítják
aleghatározottabban.
AzellenfélMuhinálazakkoriviláglegjobb hadseregét sorakoztatta fel, hatalmas
túlerõben volt. A csatában a nagyobb parancsnokitapasztalat,amerészebbhaditerv,
ajobbszervezettség,anagyobbrutinésnem
utolsósorbanamongolokhaditechnikaifölényejátszottdöntõszerepet.-mondjaB.SzabóJános.
A szemben álló felek által alkalmazott
taktikákvégrehajtásátazonbandöntõmódon
befolyásolta a harci morálban és a vezetés
minõségében mutatkozó jelentõs eltérés. A
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fegyelmezett mongol harcosokat a súlyos
veszteségeket okozó magyar rohamok után
isrátudtákbírniparancsnokaikaküzdelem
folytatására, s vezéreik a harc kései fázisábanisrendelkeztekpihentcsapatokkal,míg
amagyarvitézekaharcihelyzetsúlyosbodásátkövetõenmárnemtörõdtekaparancsokkal, inkább kivonták magukat a küzdelembõl,ígyamagyarseregharcrafoghatórésze
egyre csökkent. Elsõsorban tehát a mongolokfegyelme,tapasztalataéskiválóanmûködõ parancsnoki rendszere múlta fölül a magyarhadvezetést,amelynemvoltkellõképpenegységes,snemtudtaszilárdankézben
tartaniembereitsem,amiaválságosraforduló helyzetben lehetetlenné tette az egységes
cselekvést.
Amongolokkitûzöttvégsõcéljaaviláguralomvolt,ésnemsoknépjutottténylegesen olyan közel hozzá, mint õk. A magyar
történetitudatnehezenbirkózikakudarcokkal, de talán utólag sem tekinthetjük nagy
szégyennek, hogy õseink veszítettek egy
olyan hatalommal szemben, ami még Kínát
is-amiakkorisóriásivolt-legyõzte.
Békességveletek!Akõmarad.
--bor--

Világrengetõ
évfordulók
Hetvenkétéve,1939.szeptember1én Hitler birodalma hadüzenet nélkül
megtámadta a háborúra felkészületlen
Lengyelországot. Ettõl az idõponttól
számítjuk a második világháború kitörését.Aháborúban70nemzetvettrészt.
Ahatévigtartóháborúnak62milliócivil,éskatonaesettáldozatul.Aháború
befejezésének tekinthetõ idõpont az
1946.szeptember2-ijapánfegyverletételérõlszólóokmányaláírása,melyeta
Missouricsatahajónírtakalá.
A második eseményt 2001. szeptember 11-ére idõzítették az öngyilkos
terroristák, melyet a világ televíziói
szinte egyenesben közvetítettek.A terroristákelfoglaltaknégyutasszállítórepülõgépetésazUSAfõjelképénekszámító világkereskedelmi központ ikertornyaibavezettekkettõt.Aharmadika
Pentagonépületébecsapódott,anegyediknemértcélba.Azeseménynéhány
percalattlezajlott,ígymegelõzõintézkedést nem lehetett hozni. Az ikertornyokösszeomlottak,magukalátemetve
néhánypillanatalatt2995embert.Amerikának rá kellett jönnie, hogy a "világ
csendõrje"isigensebezhetõ.Ahasonló
események megelõzésére, kivédésére
szinteipariforradalmonmentkeresztül
a modern mikroelektronika. Azóta az
egész világon a terrorizmus elleni harc
folyik.vecsei
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KATOLIKUSÉLET
Szentírás vasárnapja
Isten "szerelmes levele"
Öreg falusi házakban, gyermekkorunkélményeiközétartozott,amikor megtaláltuk azokat a megsárgult
levelezéseket, melyeket szüleink,
nagyszüleink írtak egymásnak jegyességük idején. S ezeket a leveleketõkújraésújraelõvették,elolvasták, jóllehet már kívülrõl tudták,
mégisújraésújraátélték,ízlelgették
azokat a szavakat, melyeket egymás
irántiszeretetükihletett.
A Szentírás nem más, mint Isten
"szerelmes levele" hozzánk. Ebben
vanleírva,hogyIstenmennyireszeret, hogy célja van az életünkkel, és
hogyminketválasztottkiavelevaló
közösségre.
AmennyeiAtya"szerelmeslevele"ottvanapolcunkon,porosodiknapok,hetek,hónapoktelnekelanélkül,hogykinyitnánk,sközbenkesergünk, roskadozunk terheink miatt,
holott Isten gyógyító szeretete csak
egykarnyújtásnyiravantõlünk.
Kisharapnivalótehátszámunkra,
egy-egymorzsa,vagypedigmindennapi kenyér, amibõl életünk forrásozik?
SzentírásvasárnapjameghívminketIstenélõszavánakszomjúhozására,meghív,hogyneelégedjünkmeg
egy kis futólag bekapott, gyors harapnivalóval, hanem engedjük, hogy
mindennapi táplálékunk, örömünk,
boldogságunk legyen, mely irányt
szab életünknek, és indít, hogy ne
csakolvassuk,hanemváltsukéletrea
mindennapokbanis.
Szent Jeromos írja: "Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!"Szentírásvasárnapjánfeltehetjükmagunkbanakérdést,vajonatavalyi Szentírás vasárnapja óta elõ-

rébbhaladtunk-eabibliaolvasásban?
Mert ha nem tartunk folyamatosan
Krisztusfelé,akkorbizonynemhogy
megállunk, de a valóságban távolodunktõle.
(Forrás:GáspárIstván,Újember)

A történet egy
öregemberrõl és fiatal
unokájáról
Minden reggel korán kint ült a
nagyapa a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját. Az unokája,
akiugyanolyanszeretettvolnalenni,
mint õ, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte,"Papa,énispróbálomolvasni
aBibliátúgy,mintte,denemértem
azt, és amit értek, azt is elfelejtem,
amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?"
Anagyapa,akiközbenszenettett
a tûzre, csendesen odafordult hozzá,
ésaztmondta:
"Fogd meg ezt a szenes kosarat,
menjleafolyóhoz,éshozzegykosár
vizet!".Afiúúgytett,ahogymondták
neki, bár az összes víz kicsurgott a
kosárból, mielõtt visszaért volna a
házhoz. A nagyapa nevetett, és azt
mondta, "A következõ alkalommal
egykicsitjobbanszeddalábad!",és
visszaküldteazzal,hogypróbáljaújra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a
kosárcsaküresvolt,mirehazaért.A
szuszbólkifogyvamondtanagyapjának,hogylehetetlenakosárbanvizet
hozni,éselindult,hogyvödrötkerítsenakosárhelyett.Azöregemberezt
mondta, "Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet
kérek.Megtudodteaztcsinálni,csak
nemigyekszeleléggé",ezzelelisin-

dult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal,hogymegnézi,hogyansikerüla
következõforduló.
Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen,
most már csak azért törte magát,
hogylássaanagyapjaazigyekezetét.
Megmerítette a kosarat, és futott,
ahogy csak tõle telt. Természetesen
sokkal azelõtt, hogy elérte volna a
nagyapját,akosármárüresvolt.Alig
bírtbeszélni,"Látod,papa,nincsértelme,ugyeteisígygondolod?".Az
öregemberaztmondta:"Nézdmega
kosarat!". A fiú ránézett, és a kosár
másmilyenvolt.Arégi,piszkosszenes kosár helyett egy tiszta kosár
volt.
"Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy
nemérted,vagynememlékszelmindenre, de amikor olvasod, az kívülbelülmegváltoztat.EzIstenmunkája
azéletünkben.Ezaz,amitcsakIsten
tud elvégezni, átalakítani bennünket
kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a
Fiáhozhasonlókleszünk".
Szánj idõt, hogy elolvass Isten
szavábólvalamennyitmindennap!

Kalendárium:
2011. szeptember 15. október 15.
• Szeptember21.SzentMátéapostol
ésevangélista
• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember 25.: Szentírás Vasárnap
• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt.
GáborésSzt.Rafaelfõangyalok
• Október8.:Magyarok Nagyasszonya
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REF ORM ÁT USÉLET

desz,ajtótnyitszaSátánfelé.Hiszen
nemlehetszegyszerrebékességbenés
ugyanakkor félelemben, aggodalombanvagyidegességben.
Isten arra hív el minket, hogy békességben éljünk és békességet szóljunk mások életébe. Nem azt jelenti,
hogy nem lesznek konfliktusaink. A
Biblia azt kéri, "Ha lehetséges,
amennyire tõletek telik, éljetek minden emberrel békességben." (Róma
12:18) Az evangélium saruja segít
bennünket szilárdan megállni még a
konfliktusokközepetteisésamegbékéléstmunkálni,amikorcsaktudjuk.

"ÉppenezértvegyétekfelazIsten
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve
megállhassatok. Álljatok meg tehát,
felövezvederekatokatigazságszeretettel,ésmagatokraöltveamegigazulás
páncélját, felsaruzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a
készségével.(Efézus6:13-15)
Pál apostol a szellemi fegyverzet
harmadikelemeként,olyancipõviselésétemlíti,amelyabékességevangéliumáthirdeti.TehátIstenteljesfegyverzetéhezatisztesség,atisztaságés
abékességtartozik.Abékességaztjelenti,hogybékébenélszésúgyisbeszélsz. Szavaiddal másokban nem a
konfliktusterõsíted,hanemabékességetmunkálod.
A római századosok különleges
lábbelitviseltekaharcban,hogymegóvja õket a csatában. A cipõjük alja
olyanszögekkelvoltkiverve,amelyek
olyanok,voltakmintastopliafutball
cipõn. Ez megakadályozta, hogy a
csatában elcsússzanak és elessenek.
Segítette õket, hogy megállják a helyüket.

Pál apostol szavai szerint ahhoz,
hogymegállhassaharcbanésnebotladozz, a békesség evangéliumával
felszereltsarutkellfelhúznod.Háromféle békesség van: békesség Istennel,
saját magaddal és másokkal. Mindig
kapcsolatbanlehetértelmezniabékességet.
Mirõl is ír Pál? Ha vannak összekuszált kapcsolataid, akkor könnyû
préda vagy a Sátánnak. Ha sértõdéshez vagy keserûséghez ragaszkodsz,
akkor a Sátán képes lesz erõszakoskodniveled.
De hol tanulhatok meg Istennel,
másokkal és magammal békességben
lenni?ABibliaaztírja:"Nagybékességükvanazoknak,akikszeretiktörvényedet; nem botlanak meg azok."
(Zsoltárok119:165)MinéltöbbettöltökIstenigéjével,annálnagyobblesz
bennemabékesség.
ASátánazonbannemakarja,hogy
Istenfegyvereitfelvedd.Atisztességedethazugságokkal,atisztaságodatvágyakkal, a békességedet aggodalommal támadja. Amikor aggódni kez-

Daily Hope, by Rick Warren 2011. 09.
01.

Parókia felújítás
Nagy öröm mindannyiunknak, a
gyülekezetnek és a lelkészcsaládnak
is, hogy belsõleg teljesen megújult a
parókia épülete. A két hónapig tartó
munkálatokban valóban minden újjá
varázsolódott.
Aparókiafelújításáérthálásakvagyunk Istennek, és köszönettel tartozunkamestereknekésazottdolgozó
munkásoknak,azadakozóknak.
2011. szeptember 18-án vasárnap
délután3óraikezdettelHálaadóIstentiszteletettartunk,melyenszolgálHegedûsBéla,esperes,aztkövetõensor
kerülalelkészlakásmegáldására,szeretetvendégségre.

Hívogató
Minden vasárnap 10 órakor Istentisztelet,ésgyermek-Istentisztelet.
Bibliaórákmindenpéntekeneste6
órakor,elsõalkalom:szeptember23.
Presbiteritisztújítás2011õszétõl,a
választás idõpontja: 2011. november
27.
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Képek a falunapról

Figyelem! Figyelem!

Papírgyûjtés
ASzentkirályiÁltalánosIskolaismét
papírgyûjtést szervez,
2011. szeptember 28-án, szerdán 10 órától,
az iskola melletti parkolóban.
Kérjükfeleslegespapírjaikatösszekészíteni
ésagyermekeknekátadni.
Köszönjük!

2011. szeptember
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HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL 2011

Immár 14. alkalommal került megrendezésre a Hírös
HétFesztiválkereténbelülatérségiKertészetiésélelmiszeripari Kiállítás. Községünk 4 m2-es kiállító felületen
mutatkozottbe.Azerreacélrarendszeresítettpolcotnagy
gonddalösszeválogatottterményekkel,éstermékekkeltöltöttükfel.Mintmindenévben,idéniszsûriértékelteatelepülések bemutatkozását. Kiállításunk elnyerte a BácsKiskunMegyeiAgrárkamarakülöndíját,amelyaMûvelõdésiHázbanmegtekinthetõ.Pavilonunklátogatója-vendégevoltFazekasSándorvidékfejlesztésiminiszter,Ángyán
Józsefállamtitkár,KissZoltánállamtitkár,FontSándoraz
OrszággyûlésMezõgazdaságiBizottságánakelnöke.Alá-

togatók között esküvõre igyekvõ menyasszony-võlegény
semhagyhattakikiállításunkat.Abibliaitiltottgyümölcsbe, a szomszédból csent almába nálunk "harapott" bele a
võlegény.Akoccintásésajókívánságokutánigyekeztekaz
esküvõre.ApavilononKerekegyházavárossalosztoztunk.
Azõkiállításuksztárjaabefõzõautomatavolt.Községünk
polgára Lakó Pál biogazda szintén népszerû volt, pavilonunkmellettmangalicakolbásztsütögetettaKerekegyházi"Rendek"ökogazdaságáltalrendezett"SLOWFOOD"
/komótosétkezés/kiállításipavilonnál.Szentkirálytelepülésnapja27-énszombatonvolt.Rövidközségibemutatás
utántánccsoportunkszórakoztattaaviszonylagnagyszámú
közönséget.EzutánanézelõdõkérdeklõdõkmegkóstolhattákKovácsIstvánsaszlaszõlõjét,RevuczkiBélamézédes
cserszegi fûszeres szõlõjét és tavalyi borát.A táncosokat
palacsintávalvártuk.
Köszönetet mondunk a kiállítóknak és a berendezõknek,mégpedignévszerint:Gáléstársa(szárazvirágkötészet), Lakó Pál (biozöldségek, fûszerpaprika csöves, és
piackészõrölt,ésburgonya),KókaiSzabóIstván(biozöldségek,paprika,sütõtök,ésburgonya),KaszaTiborné(sütõtök,fõzõtök,paradicsom,éspaprika),VörösDezsõ(sütõtök, burgonyák, és paradicsom), Kovács Pál (sütõtök),
Kovács Károly (görögdinnyék), Gavallér Lajosné (tuják),
NyúlLászló(tyúktojás),Méhecskebt.(mézkollekció).
Köszönjük Prikkel Antalnak, hogy a tikkasztó hõség
enyhítésérehidegvízautomatátüzemeltetett,mégsokoldalúbbátévekiállítóterünket.Köszönjüktovábbáaszõlõés
a borkóstolót, és természetesen köszönjük a Szentkirályi
Tánccsoport fellépését,Takácsné Kiss Márta vezetésével.
AberendezésbensegítségünkrevoltBenkovicsTibor,Kõházi-KissCsaba,KutasiFerenc,SzabónéErika,SzekérFerencésRimárZsuzsa.Bízvástelmondhatjuk,hogykiállításunkkalsikeresenszerepeltünkarangoseseményen.
Érdemesidézniazelnyertkülöndíjindokolását:"atelepülésenlévõtermelõksokféletermékénekfelvonultatásáért,ahelyiközösségegyegységkéntvalómegjelentetéséértésalátogatókkalvalóaktívkapcsolattartásért".Köszönjük!
vecsei
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Az Agrár Széchenyi Kártyáról
2011.szeptember1-tõlmegnyílikalehetõségazagráriumbanisaSzéchenyiKártyaspeciálisagrárváltozatánakigénybevételére(továbbiakbanASZK).
Azalábbiakbanafeltételekrõlolvashatnakateljességigényenélkül.Konkrétkérdéseikkel,kártyaigénylésiszándékkal
keressékakamaraitanácsadókat,akiksegítségetnyújtanakaz
igényléselindításában.
A hitel típusa: Mezõgazdaságiéshalászativállalkozások
éstermészetesszemélyekszámáranyújtottszabadfelhasználású,1,2vagy3éveslejáratúfolyószámlahitel.A hitel összege: 500000Ftés25000000Ftközöttiösszeg.
Igénybevétel feltételei:
Mezõgazdasági termék elõállításával, feldolgozásával és
forgalmazásával, valamint erdõgazdálkodással, vadgazdálkodássaléshalgazdálkodássalkapcsolatostevékenységetvégzõ:
•gazdaságitársaság,egyénicég•egyénivállalkozó•szövetkezet • termelõi értékesítõ szövetkezet (TÉSZ), valamint
BÉSZ•mezõgazdaságiõstermelõ,családivállalkozó(gazdálkodó)•erdõbirtokosságitársulat.
A hiteligénylésbõl kizártak: • exporttal kapcsolatos tevékenységfinanszírozásához,ill.haavállalkozáskizárólagexporthozközvetlenülkapcsolódótevékenységetvégez.
• nem adható nehéz helyzetben lévõ vállalkozások részére
(37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott
vállalkozás)
Igénybevétel feltételei
•Legalábbegyteljesenlezártgazdaságiév15millióFt-ig.
•Legalábbkétteljesenlezártgazdaságiév15.5millióés25
millióközött.•Egyteljesenlezártgazdaságiévvelnemrendelkezõfiatalgazdálkodóisigényelheti,egyébspeciálisfeltételekmellett.
Speciális igénybevételi feltételek
•AhiteligénylõnekMVHregisztrációsszámmalkellrendelkeznie,vagyahiteligénylésselegyidõbenmegkéri.•AGRÁR CSEKÉLY ÖSSZEGÛ (DE MINIMIS) JOGCÍMEN
ODAÍTÉLT TÁMOGATÁS(OK) TÁMOGATÁSTARTALMA3EGYMÁSTKÖVETÕPÉNZÜGYIÉVVISZONYLATÁBANNEMHALADHATJAMEGA7500EURÓT.
PÉLDA DE MINIMIS TÁMOGATÁSRA: szõlõ és gyümölcsösben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû
(deminimis)támogatás.
Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegû (de minimis)ámogatás.Agrár-VállalkozásiHitelgaranciaAlapítvány,
vagyaGarantiqaHitelgaranciaZrt.kedvezményeskészfizetõ
kezességvállalása.Családigazdálkodókátmenetiállamitámogatása.Adókedvezmény 100000 Ft/év.Tanyaprogram pályázat.
A hitel összegével kapcsolatos kitétel:
EgyvállalkozásáltaligénybevehetõASZKfolyószámlahitelösszegelegfeljebbazelõzõlezártévihitelcélszerintitevékenységbõlszármazóbevételeésalezártévbenkapottterületalapútámogatásokegyüttesösszegének35%-alehetazzal,
hogy az összes alapítványi könnyített fedezetû hitele és az
ASZKfolyószámlahitelösszegeegyüttesenmaximumateljes
elõzõlezártévibevételénekésalezártévbenkapottterületalapútámogatásokegyüttesösszegéneka45%-áttehetiki.
AMENNYIBENACSALÁDIGAZDASÁGVEZETÕJE
ACSALÁDIGAZDASÁGNEVÉBENÉSRÉSZÉREVESZI

FELAHITELTAKKORACSALÁDIGAZDASÁGTELJES
ÁRBEVÉTELÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉRE VAN LEHETÕSÉG.KÖZÖSÕSTERMELÕITEVÉKENYSÉGESETÉNISATELJESÁRBEVÉTELFIGYELEMBEVEHETÕ.
A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalásasegíti,hitelösszegének80%-áig.Azéveskezességvállalásidíj50%-átazállamátvállaljaademinimistámogatásokfigyelembevételével.
A HITEL FELVÉTELÉNEK VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI:
EGYSZERIREGISZTRÁCIÓSDÍJ:Társultszervezeten
kívülieknek:17000Ft.Agrárkamaraitagoknak,minttársult
szervezettagjainak:8500Ft.
Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói
Ahitelkerethezkiadottbankkártyadíjaakeretmértékétõl
függõen7500Ft-tól-160000Ft-ig.
Ügyleti kamat: 1haviBUBOR(jelenleg6,0-6,2%)+4
%.Kezelésiköltség:0,8%.Egyébdíj:Amennyibeningatlan
értékbecslés igénybevétele szükséges annak díja. A BANKOK ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT EGYÉB DÍJ: PL.
KERETBEÁLLÍTÁSI DÍJ
AHITELFOLYÓSÍTÁSTAZOTPBANKÉSAVOLKBANKKEZDTEMEG,DEKÉSÕBBVÁRHATÓATAKARÉKSZÖVETKEZETEK,AZMKB,AZERSTEÉSAZUNICREDITBANKCSATLAKOZÁSAIS.
AMENNYIBEN AZ AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA
IGÉNYBEVÉTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI VANNAK
KÉRJÜK KERESSE AZ AGRÁRKAMARAI  TANÁCSADÓKAT,AKIK BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁSSAL ÁLLNAKINGYENESENAZÖNÖKRENDELKEZÉSÉRE.
Mák Sándorné
ÚMVP TANÁCSADÓ
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Sajtos csirke
Hozzávalók: 1 közepes nagyságú konyhakész
csirke, só, õrölt fekete bors, 5 dkg vaj, 0,5 dl
fehérbor, 1 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál
finomliszt, 15 dkg reszelt trappista sajt
Acsirkétnégyrészrevágjuk,besózzuk,beborsozzuk.Avajat
egy lábasban fölolvasztjuk, majd a húsdarabokat megpirítjuk
rajta.
Abortmegugyanannyivizetaláöntünk,azúzottfokhagymával
fûszerezzük. Lefödve, kis lángon kb. 45 perc alatt puhára
pároljuk, közben elfövõ levét egy kevés borral vagy vízzel
pótoljuk.
A puha csirkét kiemeljük. A lisztet egy kevés hideg vízzel
simára keverjük, a csirke boros, fokhagymás levét ezzel
sûrítjük, ha kell, kissé megsózzuk, megborsozzuk. A mártás
felétegyakkoratûzállótálbavagytepsibesimítjuk,amibena
csirke pont elfér majd egymás mellett. A reszelt sajt felével
meghintjük, a húsokat rárakjuk. A mártás másik felével
meglocsoljuk, a maradék sajttal behintjük. Elõmelegített
sütõben, közepes lánggal kb. 20 perc alatt aranybarnásra
sütjük.Köretkéntnokedliveltálaljuk.

Csillagász szakkör Szentkirályon
a mûvelõdési házban
Szemléleteselõadásokkal,csillagászatitémájúfilmekkel
éstávcsövesbemutatóvalszeretnémacsillagászatalapjaitmegismertetnimindenérdeklõdõvel.
Szeptemberi idõpontok: 16-ánpénteken,este6órától.
30-ánpénteken,este6órától.
MindenérdeklõdõtvárokaMûvelõdésiHázkertjében.
Várokmindenérdeklõdõt!
Szakáll Norbert

Emlékezés
Hosszú az út, mely sírodhoz vezet,
Egy éve nem láttunk, s nem beszéltünk veled.

Kanizsai Gyula
halálának1évesévfordulójára
Szeretõ feleséged és gyászoló családjaid

Emlékezés
Csõsz Imre
halálának2.évfordulójára
akövetkezõképpenemlékezünk:
"Felfogni a felfoghatatlant
Nagyon fáj és nehéz.
Örökre szívünkben tart
A szeretet és az emlékezés."
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AUGUSZTUS IDÕJÁRÁSA
Hûvösen indult a hónap, de aztán megmutatta igazi
arcát,alegelõket,mezõkettikkasztónyár.Ahónapátlagos
hõmérséklete 2 C-fokkal magasabb volt sokévi átlagnál.
Esõgyakorlatilagcsaknyomokbanmutatkozott.ASzegedi
MeteorológiaiÁllomásonazutóbbiötvenévlegkevesebb
csapadékát mérték: 1,6 mm-t. A meleget és a
csapadékhiányt megszenvedték a növények. A hõségben
jelentõs kárt szenvedett a dinnye, de a kukorica is sok
helyen kényszerérés áldozata lett. Végül is a szárazság
segített az elgyomosodott gabonák betakarításában,
ugyanakkoraparlagfûpollenjeinekterjedésételõsegítette,
további szenvedést okozva az arra érzékenyeknek.
Feltétlenmegkelljegyezni,hogyeveszélyesgyomújabb,
mégagresszívabbváltozatakezdelterjedni,virágporamég
többallergiásmegbetegedéstokoz.
Gyakorlatilag az ez utáni csapadék a következõ év
gazdálkodását segíti. Az idén is a szilfákat sok helyen
lekopaszítottákatavalymegjelentlevéldarazsakálhernyói.
Jó hír, hogy pusztító ellenségük képében rájuk talált a
szõlõsgazdák réme a seregély. Nagy csapatokba verõdve
keresikfelafertõzöttszilfacsoportokat,fasorokat.Néhány
nap alatt rovarmentessé teszik a fákat. Ha szilfákon
tartózkodó seregélycsapatot látunk, ne riogassuk el, mert
segítségünkrevannak.Csapadékviszonyok:8-án9,7mm.
Azaugusztusisokéviátlag:47mm. V.F.

Anyakönyvihírek
Születtek:
PápaiVirág,2011.július20.anyjaneve:Hojsza
Krisztina, Bartucz Róbert 2011. augusztus 09.
anyjaneve:NyúlEdina,DarányiGitta2011.08.19.anyja
neve: Nagy Brigitta, Kalányos Ivett Regina 2011.08.23.
anyjaneve:MucsiIvett,KovácsPanni2011.08.26.anyja
neve:SáfrányIrén.
Házasságot kötöttek 2011.június4-én:Antal
NoémiésKókaiSzabóPéter.
Elhunytak: JúliusbanMartonAntalnééletének73.
évében,DeákBalázséletének71.évében.Augusztusban Vörös Sándor életének 82. évében, Urbán
Dezsõnééletének84.évében,ZanaAntaléletének67.évében.

Megnyitottuk
aGENERALIBiztosítóhelyiképviseletét!
Tanácsadók:

KovácsPéterné30/9383-783
KovácsPéter30/349-2944

*Nyugdíj*Életbiztosítás*Egészség-és
balesetbiztosítás*Munkahelyibiztosítás
*Gépjármû-biztosítás*Vagyonbiztosítás
*Felelõsségbiztosítás*Technikaibiztosítás
*Mezõgazdaságibiztosítás

HIRD ET ÉSEK
*110m2 alapterületû,központifûtésesfelújítottszépházeladó
Szentkirályon központhoz közel. Nagy pince, beépíthetõ tetõtér,
nagymelléképület,mûhely,garázs.Érdeklõdnia06308135698telefonszámon.
*Lakatosmûhelyigépekeladók:COhegesztõ,oszloposfúrógép,
kézigépek,szerszámok.Érdeklõdni:06308135698számon.
* Tolókocsi, szobai WC, fix és összecsukható járókeret eladó.
Érd.06308135698számon.
*Akáctûzifaeladó,ésdíszpintyekis.Érd:05706316013.
*Trágya eladó, helybe szállítással 130 Ft/q. Érdeklõdni: 06 30
3838697számon.
*Eladó50-60literessutudarálóval.Érdeklõdni:76/728-006telefonszámon

KÖNYVELÉSTÉSKÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalokcsaládigazdák,egyénivállalkozók,
BT-k,Kft-krészére.Vállalkozásindításávalkapcsolatos
tanácsadás,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.Õstermelõk,magánszemélyek
adóbevallásátelkészítem.
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
Érd.:76/343-219vagy06-30/266-85-36
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.
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