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Huszonöt éves szentkirály

Szentkirály Napja
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 2012. augusztus 26-án a szentkirályi falunapra.
Program:

Egyházi szertartások: • 10:00-kor a református templomban úrvacsorás istentisztelet, • 10:00-kor a katolikus
templomnál templombúcsú: ünnepi szentmise, körmenet, kenyéráldás
Művelődési Ház: • „20 évesek lettünk” a Szentkirályi Tánccsoport kiállítása, • egy tanya berendezése az
’50-60-as évekből, • Szentkirályi Szikvíz (Prikkel Antal), • a fotópályázatra érkezett anyagok bemutatása, •
terménykiállítás, • egész napos filmvetítés
Ünnepi műsor 15:30-tól: – köszöntő, díjak átadása, – Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai, –
színjátszókör, – KÁTÉ zenekar, – Fortissimo (Kuna Lajos) együttes, – The Cross (Csorba György zenekara).
21 órától utcabál: Gáspár Ákos - retro disco. 21:30-kor Jugglers of the Village (szentkirályi tűzzsonglőrök)
Egész nap vásári árusok és mutatványosok, a vendéglátásról a „Hétvezér Fogadó” gondoskodik.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A képviselő-testület július 19-ei ülésén történt
A képviselő-testület július 19-én tartotta soron következő ülését. A napirendek között szerepelt az óvodavezetői
pályázat elbírálása, Általános Iskola alapító okiratának módosítása, előterjesztés
non-profit kft. alapításáról, helyi építési
szabályokról szóló rendelet módosítása,
szemetes konténerek értékesítése-bérbeadása, lovas oktatás. Az ülésen minden
képviselőtag jelen volt.
Az ülés megnyitása után az óvodavezetői állásra beérkezett pályázat elbírálására került sor. Dr. Lipka Klaudia
jegyző elmondta, hogy az állásra egy
pályázat érkezett Görbe Ervinné, jelenlegi óvodavezető részéről. A pályázat
írásos véleményezése megtörtént a
nevelőtestület, és a szülői munkaközösség részéről is. A nevelőtestület 14:1
arányban támogatta nevezett pályázatát,
a szülői munkaközösség viszont erősen bírálta vezetői stílusát, és javasolta,
hogy a pályázatot a képviselő-testület
ne fogadja el. A véleményből kiderült,
hogy a pályázatban leírtakkal egyetértenek, elismerik a vezető eddigi szakmai
eredményeit, de az idill, ami abban
szerepel, a Szentkirályi Óvodában nem
létezik. A probléma nem új, a felszín
alatt régóta zajló folyamatról van szó,
szinte minden szülőnek van megoldatlan
konfliktusa a vezetővel, de most egy
esemény kapcsán ez felszínre került,
maga ellen fordítva ezzel a szülők többségét, akik írásban szintén azt kérték,
hogy a képviselő-testület a pályázatot
ne fogadja el.
A polgármester hozzászólásában
elmondta, hogy a mostani óvodavezetői
pályáztatás izgalmasabb lett annál, mint
amire számítottunk, de a maga részéről
csak megerősödött abban, amit az előző
testületi ülésen is elmondott: nem baj,
hogy megmozdult a falu. Nagy kérdés
viszont, hogy tudunk-e a mai napon
olyan döntésre jutni, amely a falunk
békéjét, alkotó légkörét, az óvodánk jó
működését biztosítja. Béke alatt nem a
korábbi békét érti, hanem teljesen új lap
nyitását és biztosítását gondolja, és ez
a feladvány számára teljesen független
attól, hogy az óvodavezetői pályázat
elbírálása most sikeres lesz vagy sem.
A mai döntésünkkel valahová eljutunk,
de az már most látszik, hogy az eddig
történtek számtalan tanulsággal szolgálnak mindannyiunk számára. Ezekből
az élményekből kell tudni majd úgy
okulni, hogy amiket eddig nem igazán

jól csináltunk, nem finoman, a másik
ember iránt nem kellő figyelmet tanúsítva, az most ezután másként történjen.
Mivel sokakat megmozgatott ez az ügy,
mindenki rá van kényszerítve, hogy a
saját álláspontját kialakítsa. A napirend
tárgyalását le is lehetne egyszerűsíteni, mert a képviselő-testület azzal kapcsolatban mindent ismer, meghozhatja döntését. Ennél azonban nagyobb
figyelemmel, és tisztelettel akarok lenni
a jelenlévők iránt. Elsősorban annak
szeretnék elismerően hangot adni, hogy
nyílt ülésen beszélgethetünk, másodsorban azt szeretném kérni, hogy tartsuk be
azokat a játékszabályokat, amelyek egy
hozzánk hasonló békés faluközösséghez
illenek.
Ezt követően Görbe Ervinné pályázatának kiegészítéseként részletesen
beszámolt az elmúlt 21 évben végzett
tevékenységéről, az elért eredményekről. Az ülésen jelen lévő szülők hangsúlyozták, hogy a vezetőnek nem az óvodapedagógusi munkáját kifogásolják,
abban mindenki egyetért, hogy nagyon
sokat dolgozott, sokat tett a gyerekekért,
az óvodáért, a faluért. Köszönet érte. A
vezetői stílusa nem megfelelő. Hibaként
róható fel, hogy az ebből eredő problémákat nem érzékelte. Sőt azok feltárása
után, az elmúlt egy hónap alatt sem
látszott a békességre törekvésnek semmi
jele részéről.
Ezután titkos szavazásra került sor.
A 7 érvényes szavazat megoszlása: 1
igen, 1 tartózkodik, és 5 nem szavazat,
így a pályázatot a képviselő-testület
nem fogadta el. A fentiek miatt az óvodavezetői állás betöltésére a pályázat
ismételten kiírásra kerül. A következő
pályázat sikeres elbírálásáig, de legfeljebb egy év időtartamra a vezetői
feladatok ellátásával a képviselő-testület Ádámné Maróti Erika óvodavezető
helyettest bízta meg.
Ezt követően a képviselő-testület
módosította az Általános Iskola alapító
okiratát, mivel iskolánk egyik tanulója sajátos nevelési igényű, érzékszervi
fogyatékos – nagyothalló – ezért különleges gondozásra jogosult. Az alapító
okirat további módosítását igényli a
jelenleg hatályos jogszabályokban előírt
tartalmi követelményeknek való megfelelés is.
A harmadik napirendi pont keretében
Kutasi Ferenc településfejlesztő arról
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy több

alkalommal volt már szó arról, hogy
önkormányzaton belül feldolgozó kapacitást kellene kiépíteni, ami segítené a
helyiek részére munkahelyek létesítését,
esetleg a konyha élelmiszer-alapanyaggal történő ellátását, és jelentős lépés
lenne az önfenntartó képességünk erősítésére. Augusztusban két pályázati keret
is nyitott lesz önkormányzatunk részére.
Egyik a tanyafejlesztési program: tanyai
termékek piacra juttatása, önkormányzati bolt, feldolgozó létesítése, stb., a
másik a TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív,
kísérleti foglalkoztatási programok:
komplex foglalkoztatási program, melyben az elsődleges termelés és a feldolgozás is szerepet kaphat. Mivel mindkét
pályázat gazdasági jellegű tevékenységekről szól, melyekben nincs gyakorlata önkormányzatunknak, javaslom
hogy ezen tevékenységeket non-profit
kft. formában indítsuk el. Ezen felül
lehetőségünk lenne további önkormányzati feladatokat (pl. útfenntartás, sport,
szemétszállítás) is ilyen módon ellátni.
Tapasztalatgyűjtés céljából ellátogattunk
Mórahalomra. Ez a kisváros pályázatok
szempontjából az egyik legsikeresebb
település, szinte az év minden napjára
jut egy nyert uniós pályázat. Sok nonprofit kft-jük van, ezekben több mint
400 főt foglalkoztatnak. Az oktatáson
kívül szinte mindent kiszerveztek. A
település vezetője elmondta, hogy gyakorlatilag más kiutat nem lát most az
önkormányzatok számára.
A polgármester aggodalmát fejezte
ki, mivel egyrészt ez számára teljesen
új világ, másrészt szeptember 1-től kezdődően a köznevelési törvény hatályba lépése, a járások, a közös hivatal
kialakítása miatt nagyon tevékenynek
tűnik az előttünk álló egy éves időszak.
Ezzel együtt lehet, hogy ennek is most
a legkedvezőbbek a feltételei, és most
kellene elindítani.
Végül a képviselő-testület elvi hozzájárulását adta non-profit kft. alapításának előkészítéséhez és az ezzel kapcsolatos két pályázat benyújtásához.
A következőkben a képviselő-testület
módosította a helyi építési szabályokról
szóló rendeletét, melyben mindazok a
szándékok érvényre jutottak, amelyek a
képviselő-testület korábbi határozatában
szerepeltek. Ilyenek a tejüzem céljára
terület kijelölés, temetőbővítéshez telekalakítás, M44-es országos autóút céljára
tartalékolt déli területrész feloldása.

2012. augusztus

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

„Egyebek” napirendi pont keretében
Kutasi Ferenc településfejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lakitelek
önkormányzata be kívánja vezetni általános iskolájában a lovas oktatást, melynek jobb kihasználtsága, közös teherviselése okán partnerként be szeretné
vonni a szentkirályi és a nyárlőrinci
önkormányzatot-iskolát is. Az oktatás
a 3. osztály tanrendjébe lenne beépítve 5 lóval, helyszínt a Népfőiskola
adna. A lovas képzés az úszásoktatással tartozna párba: szept-nov., ápr.máj.: lovaglás, nov.-ápr.: úszás. Hetente
kb. 1-1 nap jutna Szentkirálynak és
Nyárlőrincnek, 2 Lakiteleknek. A lovakat és azok szerszámzatának jelentős
részét a lakiteleki lovas polgárőrök

bocsátják rendelkezésre térítésmentesen.
A lovak melletti kisegítő személyzet
egy lakiteleki közmunkás lenne, a lovas
oktató szintén lakiteleki illetőségű. A
lovas oktatás állami támogatására van
remény, de erről pontos információval
még nem rendelkezünk. Tisztán önerőből az oktatás elindítása egy csaknem
900 ezer forintos egyszeri beruházást,
illetve a működés kb. 2,5 millió forintos
éves költséget jelent. A beruházási és a
működési költségeket gyerekszám arányosan osztanánk meg. Ez nagyjából az
összköltség 60-65%-át jelenti Lakitelek
számára, 35-40%-át Nyárlőrinc és
Szentkirály számára. A gyerekek utaztatásáról mindenkinek magának kellene gondoskodnia. Amennyiben állami
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támogatást kapnánk az oktatásra, azt a
hozzájárulások arányában lehetne szétosztani. Augusztus végén várható végleges döntés az ügyben.
A képviselő-testület Lakitelek
önkormányzatának iskolai lovas oktatás
bevezetésére vonatkozó együttműködési
javaslatát az együttműködés részleteinek kidolgozására alkalmasnak tartja.
Ezután a polgármester elmondta,
hogy a külterületi konténerek közül
jelenleg használaton kívül van 3 db.
Megkeresést kapott arra, hogy bérelnének, esetleg meg is vásárolnának 2
darabot.
A képviselő-testület egyetértett a
konténerek bérbeadásával havi bruttó
15 ezer forint bérleti díj ellenében.

25 éve Szentkirály (újra)
Sanctus Rex, Szentkirály
Szentkirály nevével Nagy Lajos király
1354-ben kiállított oklevelében találkozunk először. A régészeti leletekből és a
korai oklevelekből következtetve azonban tudjuk, hogy eleink már az Árpád-kor
folyamán is itt laktak a község területén.
A falu ősi nevét Szent István királyunk
után kapta. Minden olyan településnek,
amelyikben szerepel a „szentkirály” szó,
történészeink szerint első uralkodónk a
névadója, és valamikor a XI. század végén vagy a XII. században nevezhették el
őket. Államalapítónkat ugyanis 1083-ban
avatták szentté. Az a feltételezés, hogy
másik szent királyunk, László lenne a
névadó, talán csak azután merült fel némelyekben, hogy 1952-ben átkeresztelték
községünket. Pedig az egyház által fenntartott helyi hagyomány mindig Szent
Istvánt tartotta a település névadójának.
Az idők folyamán az iratokban, a térképeken a község nevét többféle formában
olvashatjuk: Sanctus Rex, Zenthkiral,
Zenthkyral, S. Kyral, Z. kyral, Szentkirály
puszta.
Lászlófalva vagy László falva?
1951. december 28-án Kecskemét város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága a
következő hirdetményt tette közzé: „Tudomására hozom a város lakosságának,
hogy a Belügyminisztérium Szentkirály,
Ágasegyháza, Városföld, Helvécia és
Hetényegyháza tanyaközpontok önálló
községgé alakítását rendelte el, és ezek a
tanyaközpontok önálló községi működésüket 1952. évi január hó 2. napján megkezdik.”
Ezután közli a hirdetmény az említett új
települések határleírását, településünk
esetében a következőképpen: „Szentkirály: Új ideiglenes neve: Lászlófalva. A

községhez ugyanazok a területek tartoznak, mint a jelenlegi kirendeltségekhez,
tehát Alsó- és Felsőszentkirály-puszták…”.
A hirdetmény előzménye az a belügyminiszter által a kecskeméti tanácselnöknek
küldött levél volt, amelyben „A lakosság
kérésének helytadva (így!) … a Kecskemét városhoz tartozó Szentkirály nevű
tanyaközpontnak és környékének önálló
tanácsú községgé alakítását” rendelte el.
Megállapította a Kecskeméti járásba beosztott új falu „ideiglenes”, Lászlófalva
nevét is. (Noha az önállósítást előkészítő
bizottság még a Szentkirály, esetlegesen
a Kunszentkirály elnevezést ajánlotta a
belügyminisztériumnak.)
A megalakult új tanács elnöke Palásti László lett, akinek tanult mestersége
állítólag suszter volt. A helybeliek nem
igazán értették a településnév megváltoztatását, talán ezért született meg a modern
kor legendája, hogy az új falu névadója ez
a László. Vagy talán a másiknak, a pártvezér iskolaigazgatónak – aki Dalmadi
László volt – is kedveskedni akartak a
döntéssel? Ki tudja?
A következő esemény a falu nevével kapcsolatban az ’56-os forradalom idejére
tehető. A helyi forradalmi bizottság elsődleges követelése az volt, hogy a falu
határába a Szentkirály táblát helyezzék
vissza. Ezt meg is tették, s ott is hagyták,
amíg lehetett.
Újra Szentkirály
1987 augusztusában, amikor a szomszéd
községben, Lakiteleken éppen egy nagy
sátor felállításának munkálatai zajlottak,
ünnepelt Lászlófalva apraja-nagyja, hiszen 20-ától újra szentkirályinak vallhatta magát. (A sátorban egy egész ország
jövőjét meghatározó döntések születtek,

községünk pedig jóval megelőzte korát
azzal, hogy visszaszerezte ősi nevét.)
A Minisztertanács Tanácsi hivatala elnökének 2/1987-es, július 28-án meghozott
rendelkezése intézkedik a „…Lászlófalva
helynévnek Szentkirály helynévre való
változtatásáról..”.
A Lászlófalva nevet tulajdonképpen mindig idegennek érezték a szentkirályiak.
A nyolcvanas évek közepén már komolyabban is kezdeményezett név-visszaszerzési akcióval mindenki egyetértett.
Teljes mellszélességgel állt ki az ügy
mellett Szecsődi György tanácselnök, dr.
Gajdócsi István akkori megyei tanácselnök, Miskó István országgyűlési képviselő pedig fáradhatatlanul küzdött a cél
elérése érdekében.
Nyilvánvaló szerepe volt még az ügyben
annak is, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kutatási programjában 1970-től szerepelt a középkori Szentkirály falu ásatása,
s ennek eredményeit ekkortájt kezdte igazán publikálni dr. Pálóczi Horváth András régész. Pedig a távoli hivatalos körök
nem igazán akarták, hogy Szentkirály legyen újra a falu neve. Javasolták például
Istvánfalvát, másrészt pedig az a kifogás
merült fel, hogy minden magyarországi,
a szentkirály szót tartalmazó településnek van további elő- vagy utótagja, s ha
Szentkirály esetében ez elmarad, akkor
mintegy kiemelkedik a többi közül.
Végül azonban a pártfogók állhatatossága
meghozta gyümölcsét. A Szentkirály oklevelet Gajdócsi István adta át. Szentkirály név-visszaadását csak több mint két
évvel később követte a Magyar Köztársaság név visszaszerzése országunkban.
(Forrás: Ádám Ferenc: Szentkirály évszázadai)
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Szent István küzdelmes évtizedei

Géza nagyfejedelem idejében a honfoglalást követően, a lakosság pogány volt, és nem
akart lemondani ősi hitéről, szokásairól. Géza
fejedelem 997-ben meghalt, és megindult a harc
a hatalom megszerzéséért. Az ősi szokások és
hagyományok alapján a fejedelmi méltóságot
mindig a legidősebb Árpád-ivadék örökölhette. Viszont az egyenes ági leszármazási vonal
szerint István következett a fejedelmi székben.
A legidősebb Árpád-utód Koppány somogyi
vezér volt, aki évek óta készült a hatalomra. A
fejedelmi poszt mellett az özvegy fejedelemné
kezét is akarta. Koppány vezér és környezete a
régi szokásjogok szerint élt, az ősi pogányvallást gyakorolta. Nem kívánta a latin katolikus
vallást felvenni, teljesen az ősi rituálék szerint
szerettek volna élni és dolgozni. István herceg viszont apja nyomdokait követve folytatni
akarta a nyugati vallás és szokások térhódítását. Ebben támogatták a környezetében élő és
dolgozó szerzetesek, papok és hittérítők, illetve
német és olasz testőrök, katonák is. Koppány
és István unokatestvérek voltak, de a cél és a
hit szembeállította őket és környezetüket. Így
halálos ellenségei lettek egymásnak. Mindkét
vezér fegyverkezett és hadakat gyűjtött a másik
ellen. Koppányt az ősmagyarérzésű, hitvilágukat tekintve pogány magyarok egy része támogatta. Ők nem értettek egyet Géza fejedelem
erőszakos kereszténység felvételével. Szívük
mélyén továbbra is őseik isteneit imádták, nekik áldoztak, tőlük vártak támogatást a bajban.
Koppány hadai kezdték a támadást Veszprém
közelében. Istvánt felövezték a vezérek, majd
Esztergomból megindultak a pogányok ellen.
A tét: kereszténység vagy a régi ősi vallás és
szokások visszarendeződése volt. Ennek értelmében a két sereg összecsapása is kegyetlen és
véres volt. A küzdelem hevében Koppány halálos sebet kapott és meghalt. A keresztények
fényes, és a magyarság jövőjét tekintve meghatározó győzelmet arattak. Koppány testét István
parancsára négyfelé vágták és az ország négy
várkapujára tűzték. Elrettentésül, hogy így jár
minden lázadó, illetve a központi hatalomra

Búcsú…..

Felmerül a kérdést: Honnan ered a búcsú szokása, milyen ünnep is ez? Vajon tudunk-e rá helyesen válaszolni? Sok mai embernek a búcsú már
csak a kirakodó vásárt, a felhőtlen szórakozást
jelenti. De mit is jelentett egykor, és a hívő katolikus ember számára ma is, a búcsú? A teljes
búcsú az „ideigtartó” büntetéstől, vagyis tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben szenvedőket a mennybe juttatja. A búcsú
eredeti neve „elengedés” (latinul: indulgentia)
volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az Egyház által
elengedi az ideigtartó büntetést.
A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az
ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által.
A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott emlékünnepéhez is.
Templomunk védőszentje Szent István király az
Államalapító, így mi, augusztus 20-át követő va-

törő személy, legyen az akár Árpád-ivadék is. A
Koppány vezér felett aratott győzelem után István folytatta azt az utat, amelyet apja megkezdett évekkel korábban. A kereszténység felvételét szorgalmazta, a hittérítőknek szabadkezet
adott. Néhány év fejedelemkedést követően III.
Ottó német-római császár támogatásával István koronát kért II. Szilveszter pápától. Asztrik
pécsváradi apát hozta el a koronát Rómából. Ez
is bizonyítja, hogy a római egyház feje milyen
sokra tartotta István fejedelem azon tevékenységét, amelyet a magyarság a kereszténység
felvétele terén nyújtott. A koronázás nagy valószínűség szerint 1001. január 1-jén történt Esztergomban, a Várhegyen a Géza fejedelem által
emelt templomban. Fényes külsőségek között,
nagy egyházi és világi pompával koronázták
meg első királyunkat. A szertartás, a kor szokása
szerint latinul zajlott.
Belháborúk kora
István király jelentős küzdelmek és belharcok közepette tudta megszilárdítani és kiterjeszteni hatalmát az ország népe felett, ugyanis
a törzsfők egy része féltette korábban megszerzett ősi jogait, és a régi szokásait sem könnyen
adták fel. Első ilyen összecsapásra Erdély urával került sor 1003-ban. Nagybátyja Gyula vajda nem akart alkalmazkodni az új rendhez. Az
erdélyi hadjáratban István hadai diadalmaskodtak. Gyulát feleségével és két fiával együtt elfogták, Magyarországon őrizték, nehogy újabb
lázadást szítson az uralkodó ellen. A Maros
menti Ajtony vezér a görögkeleti vallást gyakorolta, nem engedelmeskedett a királynak. Nem
engedte régiójában a latin/nyugati/keresztény
vallás térhódítását. István Csanád vezért nevezte ki a serege élére, aki azelőtt Ajtonyt szolgálta. Csanád hada 1008-ban legyőzte Ajtony
seregét. Ajtony is elesett az ütközetben. Így már
Koppány, Gyula és Ajtony legyőzésével István
király az egész országra ki tudta terjeszteni politikai és katonai hatalmát. Akadálytalanul folytathatta békés ország építő munkáját.
Az egyház- és államszervező
A kezdetekben a németek mainzi egyház-

megyéje alá volt rendelve a kiépülő magyar
egyházi szervezet. A pápa áldásával Esztergomban érsekség jött létre, így 1001-től kezdve a
német egyház elvesztette befolyását hazánkban.
Veszprém és Esztergom után 1009-ben, Győrben, majd Pécsen jött létre püspökség. Utána
Erdélyben, Egerben, Vácott, Kalocsán, 1038ig Csanádon és Biharban is létesült püspöki
székhely. Kalocsán jött létre a második érseki
méltóság. Ezzel tízre emelkedett hazánkban
az egyházmegyék száma. István kötelezte a
településeket arra, hogy minden 10 falu legalább egy templomot építsen. Vasárnaponként
a tűzhely őrzőjén kívül, mindenki köteles volt
szentmisén részt venni. Kolostorok létesültek,
szerzetesrendek települtek le országunkban a
király beleegyezésével. István király az egyházmegyék kiépítésével párhuzamosan végezte
az ország vármegyékre osztását. A vármegyék
élére várispánokat nevezett ki. Uralkodásának
idején 45 vagy 48 vármegyét alapított. Később
újabb és újabb vármegyék alakultak halála
után. Nagyon fontosnak ítélte az államszervezet kiépítését, hatáskörének meghatározását.
A vármegyei és egyházi szervezetek nyugati
mintára épültek ki. István korszerű és hatékony
törvényeket is alkotott, ezek révén átalakult az
ország addig alkalmazott szokásokon alapuló
jogrendje. Modern ezüst pénzrendszert léptetett
életbe. Saját pénzt veretett, amelyet a nyugati
államokban is elfogadtak. Szent István király
nagyszerű tetteivel, előrelátó egyházi és világi
politikájával megszilárdította országa helyzetét
Európában. Jövőbelátó államférfiként alkotott
és dolgozott egész életében. Kemény kézzel
uralkodott, de nemes szív lakozott benne. Egy
cél vezette minden cselekedetében. A magyar
nemzet megmaradása nyugati keresztény ember módjára a Kárpát-medencében. Ez eddig
több mint ezer esztendőn át sikerrel járt. A
szentkirályiak sokat köszönhetnek Szent István
királynak. Viszonzásul az itt élők hűen ápolják
a nagy király emlékét. Tiszteletük jeléül tér és
szobor is őrzi első királyunk emlékét.
Kenyeres Dénes

sárnap tartjuk a szentkirályi búcsút.
1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, I. István király az országot a Szent Korona
képében a Szűzanyának ajánlotta fel. Ez az Ég
és Föld között létrejött Szövetség földi hatalom
által érinthetetlen, keresztény magyar ember ezt
a Szövetséget nem hagyhatja figyelmen kívül,
és nem bonthatja fel. Ezen felajánlás következtében Szűz Mária az ország királynője (Regina
Hungariae), Magyarország pedig a Boldogas�szony országa (Regnum Marianum).
„Hazánk Nagyasszonya, nem féltjük országunk,
Hiszen Neked adta első Szent Királyunk.
Ameddig velünk vagy, jöhet vészek vésze,
Erős lesz e nép, ha Te leszel vezére
Semmi más nem maradt csak szent segítséged,
Ezért könyörög most a hű Magyar néped
Mária, Mária maradj a Magyarnak segítő Asszonya!”
(részlet a Hazánk Nagyasszonya c. erdélyi népi
énekből)
Az ünnep történelmünk legrégibb hagyomá-

nyokra visszatekintő alkalma, mivel gyökerei a
XI. századra nyúlnak vissza. Szent László király
augusztus 20-ra tette át a korábbi augusztus 15re eső ünnepnapot, mert 1083-ban ekkor emeltette oltárra VII. Gergely pápa hozzájárulásával
I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában,
ami a szentté avatással volt egyenértékű.
I. Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia ismét elrendelte a
Szent István-nap megtartását, 1771-ben Bécsbe,
majd Budára hozatta a Szent Jobbot. A kiegyezést követően augusztus 20-a fokozatosan vis�szanyerte korábbi státusát, és 1945-ig a nemzeti
ünnepek közé tartozott. A kommunista rendszer
számára vallási és nemzeti tartalma miatt nem
volt vállalható, ezért az új kenyér ünnepének
nevezték el, majd az új alkotmány napjaként tartották számon. Az új, demokratikusan választott
Országgyűlés 1991-ben hivatalos nemzeti és állami ünneppé nyilvánította.
Kovácsné Lázár Ilona
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garabonciás diák
„A liberalismus, a philosophok találmányainak legidétlenebbike”
„Pedig ma elerőtlenedve, csaknem
reményvesztett csüggetegséggel nézünk
borús jövőbe, a magyar állam tekintélyt, a
magyar eszme tért vesztett, saját érdekében
hatályt kifejteni nem tud sem kifelé sem
idehaza, inkább a viszonyok tartják fenn
államunkat, mint saját ereje és hatálya. Két
éve mindenki szeméről leesett a hályog,
ismerjük helyzetünk egész silányságát, de
meddő tehetetlenségben vergődünk, isten
kegyelméből, hogy ne mondjuk egyes bankárok kegyelméből élünk, a legsúlyosabb
feltételek alatt milliónyi kölcsönt kötvén,
elzálogosítván egyszerre évezredes szerzeményeket, államjavainkat, kötelezve
magunkat öt év alatti visszafizetésre, a
nélkül hogy tudnók hogyan és miből, és a
nélkül, hogy egy mentő eszmére, egy tettre vergődni tudnánk, mert a mi legroszabb,
a sivár kiábrándulás alatt, mely a vérmes
elbízás, a téveszmék, a könnyelműség, a
pazarlás és a corruptió orgiái után reánk
következett, mintha kiveszett volna belőlünk a tetterő, a hazafi lelkesedés, a hazafi
önmegtagadás és áldozatkészség, mintha
menthetlenül sülyedve fásult agóniába,
leeresztett kezekkel akarnók nézni pusztulásunkat.”
Az idézet jó Asbóth János (1845-1911)
Magyar conservatív politika című, 1875-

ben megjelent könyvéből származik.
Természetesen és sajnos, még mindig el
kell mondani, hogy a konzervatív kifejezés e helyütt is, nem valami vaskalaposságot, maradiságot jelent, hanem értékőrzőt,
a társadalmi együttélés során kialakult
építő emberi tehetségben bízót; a múlt és
a jelen közötti szerves összefüggésben, a
folytonosságban bízó embert. Az értékőrzés jelenti azt is, hogy eleink történetét
úgy olvassuk, mint amelyik hatással van
a miénkre. Ha a múlt örökségét a jelenben felfedezzük, jobban megérthetünk mai
történéseket és a jobban láthatunk előre.
Asbóth János író, újságíró, néprajzkutató,
politikus, Asbóth Lajos honvéd tábornok
fia. Hosszú időt töltött külföldön, s dolgozott több minisztériumban is a kiegyezés, 1867 után. 1887-től 1901-ig országgyűlési képviselő. 1887-ben BoszniaHercegovináról írt alapos értekezést, amelyért A Magyar Tudományos Akadémia a
tagjai közé választotta. 1895-ben tartott
akadémiai székfoglaló értekezése „Korunk
uralkodó eszméiről” szólt. 1878-ban a
szépirodalmi regénye az „Álmok álmodója” látott napvilágot. Európát, a környező
térséget, s a honi politikai, életet alaposan
ismerő férfiúról van hát szó, nem érdektelen megismerni, miként is látta a haza
sorsát.
A mai újságírás szüntelenül a jelenben,
a perc sodrásában kívánja tartani a mai

választópolgárt. Szociológusok szerint az
átlagos választópolgár ún. „politikai emlékezete” a kétezres években kb. 6 hónap
volt; azaz az ennél régebbi – akár számára
hátrányos – politikai, kormányzati eseményekre nem nagyon emlékezett vissza. Ha
ez igaz, akkor az újságírás bulvárosabb és
a televíziókból áradó változata könnyen
elhitetheti a polgárokkal, hogy csak ma
élünk, hogy semmiből nem lehet, mert
nem is érdemes tanulni, okulni, annyira
egyedi a mi korunk és időnk. Így volt ez
már Asbóth korában is: „Azok ugyanis, a
kik gondolkodni nem tudnak vagy nem
szeretnek, úgy szerzik be nézetüket, meggyőződésüket és mindazt, a mit elveiknek
neveznek, mint a hogyan a szabótól veszik
a ruhát; készen kapják, onnan veszik, a hol
a legtöbb hű-hóval árulják, és ha egyszer
a kellő készlettel el vannak látva, annak
használatában magukat zavartatni nem
szeretik; mindenekfölött pedig gyűlölik
azt, a ki más, a ki új nézetekkel jön, a ki
azt meri kívánni, hogy elveik tarthatóságát
alkalmazásuk következményein, a változott idők próbakövén kémleljék ki.” De így
nem jó, mert: "csak azon haladás bizonyúl
üdvösnek, mely szervileg belőlről fejlődik
és nem rögtönzésnek vagy fölforgatásnak
köszöni létét. (...) Nagy és szilárd gazdagságot is csak conservativ módon, nemzedékek fáradsága által lehet teremteni”
– írja ő maga. --bor-Folytatjuk

Újra benyújthatók a tanyafejlesztési pályázatok
Tanyagazdaságok fejlesztése:
A támogatás forrása 400 millió Ft. A támogatás igénybe vehető:
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására,
építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök
fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyagazdaság energetikai megújítására;
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
i) természet közeli, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre, valamint
j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis
értékű eszközök beszerzése (pl. riasztók).
A pályázat több támogatási célra is irányulhat. A megítélhető támogatás max.
7.500 eurónak megfelelő forintösszeg. Egy
pályázó, egy tanyára csak egy pályázatot
adhat be.
A pályázónak az igényelt összeghez mért
25 % önerővel kell rendelkezni, melyet

igazolni kell, (pl. banki számlakivonattal).
Így a tényleges vissza nem térítendő támogatás, az igényelt összeg 75%-a.
A pályázónak regisztrációs számot kell
igényelni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.
Pályázat benyújtására jogosult az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő,
egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó, aki:
életvitelszerűen tanyán él (lakcímkártya)
a tanya saját vagy házastársa tulajdonában
van (tulajdoni lap),
a 2011. évi összes bevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származott és az nem haladta meg a nettó
5 millió forintot (személyi jövedelemadó
bevallás).
Települési és térségi fejlesztések:
Rendelkezésre álló forrás 1.040 millió Ft.
A támogatás igénybe vehető:
1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére;
2) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott munkagépek, eszközök

beszerzésére;
3) a villany nélküli tanyák energiaellátását
biztosító önkormányzati fejlesztésekre;
4) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére;
5) valamint térségi tanyafejlesztési programok kidolgozására irányulhat.
A pályázat benyújtására jogosult tanyás
települések önkormányzatai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági
társaságok, és az ott működő civil szervezetek.
Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de egy pályázó egy pályázati célra
csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázónak az igényelt összeghez mérten min. 10 % önerővel kell rendelkeznie.
Mindkét pályázat utófinanszírozott, 2012.
július 9-től augusztus 31-ig benyújtható.
A pályázati adatlapok kitöltése kizárólag
elektronikus úton történhet. Bővebben a
www.nakvi.hu honlapról vagy további
információ kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől: 20/973-4922, 76/597-019,
kutasi.ferenc@aranyhomok.hu.
- GyR -
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KATOLIKUS ÉLET
Szent István király
intelmei I-V.

Szent István nevéhez nemcsak a feudális keresztény magyar állam kiépítése,
hanem a magyar középkorból fennmaradt
egyetlen királytükör elkészítése is fűződik.
A szöveget feltehetőleg valamely egyházi személy (valószínűleg Asztrik érsek)
fogalmazta, azonban tartalma vélhetően
istváni sugalmazású. Az Intelmek a középkor egyik gyakori műfajában íródtak egyszerű, de annál nemesebb céllal; ezeket
olvasva kellett az uralkodóknak megérteniük, hogy hogyan kell jó, igazságos,
bölcs és erős királlyá válni. Az írás tíz
rövid fejezetből áll, eredetileg Imre herceg számára. De a mai kor vezetőinek és
polgárainak is hasznos a mondanivalója.
A vallás szerepének fontosságát tükrözi,
hogy a tíz fejezetnek több mint a fele a
keresztény hittel és egyházzal kapcsolatos
kérdésekkel foglalkozik.
A fejezetek kivonata:
I.
A
KATOLIKUS
HIT
MEGŐRZÉSÉRŐL
Minthogy a királyi méltóság rangját
csakis a hívők és a katolikus hitet vallók
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent
hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi
koronát meg akarod becsülni, legelőször
azt javaslom és sugallom, kedves fiam,
hogy a katolikus és apostoli hitet akkora
buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy
minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy
méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg,
sem kereszténynek, sem az egyház fiának
nem mondanak. Akik ugyanis hamisat
hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel
teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit cselekedetek híján meghal, sem
itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az
örök uradalomban vagy koronában nem
lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod,
rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki
fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz
láthatatlan és látható ellenségeid ellen.
II. AZ EGYHÁZI REND BECSBEN
TARTÁSÁRÓL
A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben Krisztus vetette
el magját, majd az ő tagjai, vagyis az

apostolok és szent atyák ültették át, meggyökereztették erősen, s elterjesztették az
egész földkerekségen. És ámbár mindig
hajt új sarjat, más helyeken mégis réginek tartják; itt viszont, kedves fiam, a
mi birodalmunkban eddig még mint ifjú,
friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván
meg szemfülesebb s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket elárasztott, tunyaságod és
restséged, valamint hanyagságod miatt
megromoljék s megsemmisüljön. Mert aki
a szentegyház méltóságát csorbítja vagy
csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Így hát, fiam, napról napra
virágzó szorgalommal kell őrködnöd a
szentegyházon, hogy inkább gyarapodjék,
mintsem fogyatkozzék.
III. A FŐPAPOKNAK KIJÁRÓ
TISZTELETRŐL
A királyi trón ékessége a főpapoknak
rendje, ezért a királyi méltóságban ők
kerülnek a harmadik helyre. Hiszen ha ők
megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható
Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül
az Isten népe fölé, és őket tette meg a
lelkek felvigyázóivá, valamint az egész
egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Az ő közbenjárásukra
törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk
az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is
kétségkívül megjobbítod, országodat is
tisztességgel igazítod.
IV. A FŐEMBEREK ÉS VITÉZEK
TISZTELETÉRŐL
Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége,
serénysége, szívessége és bizalma. Mert
ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok
gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és
testvéreid, közülük bizony senkit se hajts
szolgaságba, senkit se nevezz szolgának.
Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden;
tartsd mindig eszedben, hogy minden
ember azonos állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a
gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden
vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen,
gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az

ispánok és főemberek fölött, a vitézek
ereje bizonnyal homályba borítja a királyi
méltóságot, és másokra száll királyságod.
Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy
vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben
békés legyen.
V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS A TÜRELEM
GYAKORLÁSÁRÓL
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása
a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid
király és próféta mondja: "Isten, a te
ítéletidet add a királynak." És ugyanő
másutt: "A királynak tisztessége szereti az
igaz ítéletet." A türelemről így beszél Pál
apostol: "Türelmesek legyetek mindenki
iránt." És az Úr az evangéliumban: "A
ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket." Ehhez tartsd magad, fiam: ha
becsületet akarsz szerezni királyságodnak,
szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban
akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
Ne ítélkezz te magad, nehogy királyi
méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet
inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy törvény szerint döntsenek.
Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak
lenni s neveztetni. A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni
méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így
lesz majd koronád dicséretes és ékes.

Kalendárium:

2012. augusztus 15. – szeptember 15.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Augusztus 26. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen
a napon reggel 7 órakor lesz az első szentmise, míg az ünnepi szentmise 10 órakor
kezdődik, melynek szónoka főtisztelendő
Máté György prépost, szolnoki plébános. A
hagyományok szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül sor a kenyéráldásra és a hősi
emlékműnél történő megemlékezésre is.
Szeptember 8.: Kisboldogasszony
Szeptember 9.: 8 órakor: Tanévnyitó Veni
Sancte
Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása
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REFORMÁTUS ÉLET
Lásd úgy az embereket, ahogy Isten látja őket!
Egymás terhét hordozzátok: és
így töltsétek be a Krisztus törvényét." (Galata 6:2)
Isten azt mondja, hogy hívőkként
kötelességünk megbecsülni egymást.
Ha a körülötted élő emberekre nézel
– és ebbe beletartoznak azok is, akik
támadnak vagy megaláznak téged
–, úgy kell látnod őket, ahogy Isten:
olyan embereknek, akikért megéri
meghalni. Isten elküldte a Fiát, hogy
meghaljon értük, tehát számítanak.
Amikor megerősítesz valakit, azzal emeled az értékét. Amikor méltányolod az embereket, emeled az értéküket. De hogyan tudsz megerősíteni
másokat?
1. Hallgasd meg őket! "Egymás
terhét hordozzátok: és így töltsétek
be a Krisztus törvényét." (Galata
6:2) Az egyik legnagyobb dolog,
amivel meg tudod ajándékozni az
embereket, egy nyitott fül. Ha belenézel valaki szemébe, és figyelmesen
végighallgatod, azzal azt mondod
neki: "Értékellek téged, és azt, amit
mondani szeretnél."
2. Használj pozitív kifejezéseket! A Biblia azt mondja erről: "Soha többé ne káromkodjatok, se ne
használjatok csúnya szavakat. Csak
olyat mondjatok, ami a javát szolgálja annak, aki hallja! Legyen a beszédetek kedves és építő!" (Efézus 4:29,
egyszerű fordítás)
Isten azt akarja, hogy a hívők ne
használjanak, hanem építsenek másokat. A világ tele van olyan emberekkel, akik kihasználják a társaikat.
Isten azt mondja, hogy ha pozitív,
bátorító módon szólsz másokhoz
– Ügyes vagy! Jól csináltad! Tetszik,
amit csináltál! –, azzal szolgálsz feléjük. Ha észreveszel valami jót az

életükben, dicsérd
meg, és azon a területen növekedni
fognak.
3. Imádkozz értük! A 2 Korinthus
1:11-ben ezt olvashatjuk: "Mivel
ti is segítségünkre
vagytok az értünk
mondott könyörgéssel
" Készíts egy
imalistát azoknak
az embereknek a
nevével, akikkel
együtt dolgozol,
tedd a Bibliádba,
imádkozz értük, és
figyeld, mi történik
a munkahelyeden.
Nem tudsz úgy
imádkozni
emberekért, hogy ne
A fénykép a júniusi családi napon készült.
kezdjenek el megAugusztus 19. vasárnap, ünnepi Isváltozni. Sőt, arra
biztatlak, mondd meg nekik, hogy tentisztelet, Újkenyéri úrvacsora.
imádkozol értük, és akár kérdezd is Augusztus 26-án Káté zenekarunk
meg, miért imádkozhatsz velük kap- szolgál a Falunap ünnepségén.
csolatban. Minden alkalommal, ami- Szeptembertől indul a hitoktatás és
kor ezt teszed, hidat építesz, amin hétköznapi alkalmak is.
Ruhavásárunkat ősszel ismét kinyitkeresztül szolgálni tudsz feléjük.
juk!
Beszéljünk róla!
Írd föl magadnak egy ismerősöd Felnőtt keresztelési oktatás és konnevét, akit ezen a héten bátorítani firmációra való felkészülési lehetőfogsz. Erősítsd meg őt azzal, hogy séget hirdetünk mindazoknak, akik
pozitív szavakat használsz felé, meg- szeretnének többet megtudni Istenről, és még nem volt módjukban
hallgatod, vagy imádkozol érte!
Daily Hope by Rick Warren, 2012. megkeresztelkedni, illetve szeretnének református gyülekezetünkhöz
07. 30.
csatlakozni. Szeptembertől havi egy
esti alkalom, összesen 10. Szeretettel
Alkalmaink:
Minden vasárnap 10 óra kor Isten- várjuk a jelentkezőket!
Balázs Hajnalka 70/9676480
tisztelet.
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Porrogszentkirály június 28-július 1
Nagy öröm volt, amikor a tavalyi
Szent Király Szövetség Találkozón
Porrogszentkirály polgármestere említette, hogy jövőre ünnepli faluja fennállásának 680. évfordulóját, és velünk szeretné
ünnepelni. Ekkor még nem gondoltuk,
hogy ez idén júniusban valósággá válik.
Porrogszentkirályra késő délután értünk, és ez sokak számára nagy élmény

volt, hiszen ők már nem először jártak
itt, 2003-ban gyerekként itt táboroztak.
Négy napra hívtak minket, így
a fellépésen kívül lehetőségünk volt körültekinteni a vidéken, sőt még strandolni is tudtunk.
A fellépés nagyon fárasztó volt, patakokban folyt a hátunkról a víz a nagy meleg
miatt. De a siker azért nem maradt el.

Az egyveleget felkötött hajjal táncoltuk
a nagy hőség miatt. Ezen kívül palotást,
princesst, operett-mixet, mambót, rock
and roll partyt, és let kisst adtuk elő. A
JOV-osok (tűzzsonglőrjeink) játékát is
mindenki ámulattal figyelte.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk
Porrogszentkirály ünnepének!
T. Nagy Rita

Civil szervezet alakult Szentkirály nyugalmáért
Az új szerveződés képviseletében
Dóráné Békési Erzsébet augusztus 1-én,
a Faluházban tartott Nemzeti Együttműködési fórumon adta át a 261 aláírást
tartalmazó petíciót Szabó Gellért polgármesternek. A jelenlévő helybéli lakosok, szállásadók és gazdák 64 igen és
1 ellenszavazattal fogadták el az alábbi
Egyezményt, amit a továbbiakban „Az
együttműködés és békés egymás mellett
élés törvénye”-ként tekintenek Szentkirályon.
1.)Szentkirály közigazgatási területén
minden Szállásadó nyilvántartást vezet

a tulajdonában/használatában lévő ingatlanba befogadott valamennyi vendégmunkásról az ott tartózkodás időtartamára tekintet nélkül, amit a civil szervezet
képviseletében megjelenő legalább két
személy kérésére bemutat. A nyilvántartás tartalmazza: a vendégmunkás nevét,
címét, útlevele vagy személyazonosító
okirata számát
2.) A Szállásadó a vendégmunkások részére biztosított lakhelyet-albérletet úgy
alakítja ki, hogy az emberhez méltó legyen, ami eleget tesz az elemi higiéniai
elvárásoknak, ahol lehetőség van a min-

dennapi tisztálkodásra, pihenésre, zsúfoltság nélkül.
3.) A vendégmunkást szegődtető Szállásadó, vagy Gazda még a befogadás/alkalmazás előtt tájékozódik, hogy a vendégmunkás büntetett előéletű-e, követett-e el
bárhol olyan cselekményt, amivel társait és
környezetét veszélyeztette. Csak az a vendégmunkás jöhet Szentkirályra, aki eleget
tesz a helyi együttélési normáknak.
A jelenlévők egyben felhatalmazást is
adtak a civil szervezetnek az Egyezményben foglaltak végrehajtására, betartásának ellenőrzésére.

Piac Szentkirályon

Türelmetlenül várják községünk lakói, hogy mikor nyílik meg a Szentkirályi piac, hiszen közeleg az őszi
zöldség, gyümölcs szezon. A szemnek is tetszetős árusítóhely rendelkezésre áll. Az Uniós előírások, és
hozzá kreált magyar jogszabályok
útvesztőit végig kell járni. Sajnos
megkerülhetetlen a hatósági iratok,
engedélyek beszerzése. Ezen okiratok birtokában már semmi akadálya
nem lesz a megnyitónak, kezdődhet
a piaci értékesítés. A fotón: Varga Józsi bácsi elsőnek kipróbálta a piacot.
-szerk-
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Újra nyár, újra napközis tábor!

Öltözködő verseny – 40 fokban

„A három család” napján vendégül látták egymást a
családok.
Az idén is több mint 60-an vettek részt a nyári napközis táborban a három hét alatt.
A programok között az idén is szerepelt evezés, strandolás, kézműves foglalkozás, üzemlátogatás, kecskeméti
kirándulás, mozilátogatás, csapatjátékok, gyöngyfűzés,
karaoke, fagyizás és sok más érdekes foglalkozás.
Köszönetet mondunk a szülőknek és Benkovics Tibornak, akik segítettek a gyerekek szállításában, Béni
Sándornak és családjának, akik vendégül láttak bennünket a gazdaságukban.
Köszönjük a Szentkirályért Közalapítvány támogatását!

Készül a palacsinta, a legkisebbek is hozzáteszik
szaktudásukat

Comenius Iskolai Együttműködések
Az idegen nyelv egyre fontosabb az oktatásban.
Mindenféle új módszerekkel, versenyekkel próbáljuk
még hasznosíthatóbbá, eredményesebbé tenni. 2005.
óta minden évben pályáztunk Comenius Iskolai Együttműködési pályázatra, sikeresen. Az utóbbi két tanévben
„Intercultural Bridge”címmel vettünk részt egy projektben, török, angol, olasz, lengyel iskolákkal együtt. Témánk az országok szokásairól, hagyományairól, ásványi
kincseinek bemutatásáról szólt. Sok érdekes tevékenysé-

get foglaltak magukba a programok, pl. nemzeti ételek
főzése, tánctanulás, hangszerbemutató, hímzésminták
bemutatása, logo készítése, skype-olás stb. A két év alatt
16 diák és 8 pedagógus vett részt Comenius találkozókon, ahol a gyerekek felejthetetlen élményekkel lettek
gazdagabbak, barátokat szereztek.
Ezt a projektet most zárjuk, de a következő években
újakat tervezünk, német és angol nyelven is.
Dr. Steklács Jánosné

A Szentkirályi Általános Iskola
tanévnyitó ünnepségét
2012. augusztus 31-én, pénteken 17 órakor
tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Parlagfű veszély

Lakóhelyünkön, Szentkirályon sajnos rengeteg olyan külterületi szántót,
parlagot, tarlót láthatunk, ami erősen fertőzött parlagfűvel és más egyéb gyomnövénnyel, de belterületen is számos az elhanyagolt, dzsungelszerű, gyom borított
kert és udvar. Elsősorban mindenkinek
saját, belülről jövő igénye kellene legyen
a gondozott környezet kialakítása és annak rendben tartása. De ha a belső igény
nem elég motiváció némelyek számára,
ajánlom figyelmükbe a penzcentrum.hu
weboldalon leírtakat.
Országszerte virágzás körüli állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a
pollenjeit. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal július 1-jétől bírságolhat
a parlagfű miatt. Az erről szóló törvény
értelmében „köteles a földhasználó az

adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani” (XLVI/2008. tv.
17§, 194/2008. Korm. rendelet).
A határnap nagy biztonsággal került megállapításra, mert eddig az időpontig nem éri el a parlagfű a virágzó állapotot. Amennyiben a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségének a
földhasználó (nem a tulajdon számít!)
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós állapotú parlagfűvel
fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv
alapján a megyei illetékes hatóság a
parlagfű-mentesítési kötelezettségre
való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít!

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és
parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől
függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.
Belterületen az ingatlan méretéhez képest
nagyobb összegű bírság szabható ki, mint
a külterületi ingatlanokon, mivel a lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent. Amennyiben az ügyfél nem fizeti meg a bírságot,

az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelynek végrehajtásáról
az adóhatóság gondoskodik.
A kötelezően kiszabott bírságon túl
a közérdekű védekezéssel kapcsolatban
felmerült költségeket is az „ügyfélnek”
kell megfizetnie. Külterületek esetében a
Megyei Kormányhivatalok Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzője
végzésben állapítja meg az eljárás során
felmerült költségeket.
Irtsuk a parlagfüvet! Megéri!!
Kovácsné Lázár Ilona

Hírös Hét Kiállítás Kecskeméten 2012. augusztus 21-26.
A kiállítás megtekinthető kedd-péntek 16-22 óra között,
szombaton 10-22 óra között, vasárnap 14-20 óra között.
Szentkirályi program 24-én 16-18 óra között.
Ekkor fellép a Szentkirályi tánccsoport.

Várjuk szeretettel a látogatókat!
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Pályázati felhívás

álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő
támogatására

1. Támogatás nyújtható:
a) egyéni vállalkozás indításához, vagy
b)új induló társas vállalkozás létrehozásához, vagy
c) mezőgazdasági őstermelői tevékenység folytatásához
2. Támogatás nyújtásának feltételei:
• a pályázat benyújtását közvetlenül
megelőzően a munkaügyi központ által
3 hónapja folyamatosan álláskeresőként
nyilvántartott, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő
• a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt
benyújtja,
• rendelkezik a beruházás költségének
legalább 20%-át elérő saját forrással
(készpénzzel)
• tevékenységét 3 évig szüneteltetés nélkül fenntartja
• a beruházást legkésőbb 2012. november 15-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó eredeti bizonylatokat
legkésőbb 2012. november 30-ig benyújtja,
3. Támogatás formája és mértéke:
Legfeljebb 2.000.000,- Ft vissza nem
térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség
értékének 80%-át.
4. Elszámolható költségek:
• kizárólag új tárgyi eszközök
• ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne
lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület
• a vállalkozás profiljához illeszkedő
építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz kapcsolódó
költség
• egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz,
indulókészlet vásárlása), melyre a teljes
fejlesztési költség legfeljebb 20 %-a fordítható
5. A pályázat benyújtásának helye,
ideje: A pályázatokat 1 db eredeti példányban 2012. szeptember 15-ig személyesen vagy postai úton (tértivevényes
küldeményként) az illetékes munkaügyi
kirendeltségére kell benyújtani.
A pályázati dokumentáció elérhető:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacskiskun. Bővebb információért forduljon
kirendeltségünkhöz!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
Tiszakécskei Kirendeltség

2012. augusztus
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Fáradtságűző vacsorák
Padlizsános melegszendvics

Hozzávalók: 1 közepes padlizsán, 4-5 paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 4-5 cikk fokhagyma,
só, bors, kevés zsiradék, majoránna, oregánó,
kenyérszeletek.
A padlizsánt alaposan megmossuk, és héjastól kis kockára
vágjuk, a hagymát felaprítjuk, majd a zsiradékon megfuttatjuk. Rádobjuk a padlizsánt, és lassú tűzön addig kavargatjuk, amíg a színét el nem veszíti. Ekkor hozzáadjuk a kis
kockára vágott paradicsomot is, ízlés szerint fűszerezzük,
hozzávágunk 2-3 cikk fokhagymát, majd fedő alatt az egészet puhára pároljuk. A kenyérszeleteket megpirítjuk, és
bedörzsöljük őket fokhagymával. Az elkészült padlizsános
ragut a fokhagymás pirítóssal fogyasztjuk.

Karfiolos kence

Hozzávalók: 10-15 dkg gépsonka vagy virsli, 1 kisebb karfiol, majonéz, 2 evőkanál tejföl, só, bors, csipetnyi currypor.
A karfiolt rózsáira szedjük, és enyhén sós vízben puhára
főzzük. Közben, ha virslit vásároltunk, azt is megfőzzük,
majd hagyjuk kihűlni. A sonkát kisebb kockára vágjuk, a
virslit karikára. A majonézt sózzuk, borsozzuk, végül pedig
simára kavarjuk a tejföllel. A megfőtt karfiolt összetörjük,
hozzáadjuk a majonézt, a sonkát vagy virslit, végül utána
ízesítünk. Tálalásig hűtőben tartjuk, majd pirított kenyérrel
vagy kiflivel tálaljuk.
Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

Anyakönyvi hírek

Született: Lajter Kristóf 2012. 07. 10.
anyja neve: Szabó Rózsa

11. oldal

Július időjárása
Valószínű, hogy emlékezetes marad az idei nyárnak július első
felére eső időszaka. Hőséggel indult a hónap, szinte mindennap
37-39C fokokat mutattak a hőmérők. Szinte elviselhetetlen volt a
meleg. Enyhülés 12-e után következett be, ezután a hónap végéig
már elfogadható volt a hőmérsékleti maximum. A forrósághoz
tartozott egy csapadékmentes időszak, ami segítette az aratást,
ugyanakkor kérlelhetetlenül végzett a kukorica, a napraforgó
táblákkal, ezek csörgőre száradtak. Egyes helyeken a fiatal akácerdők is ledobták lombjukat, nyári nyugalomba „vonultak”. Csak
az öntözőberendezéssel bíró gazdák növényei menekültek meg
a pusztulástól. Persze, meg kell jegyezni, hogy a légköri aszály
miatt a növények az öntözött területeken is sérültek, hiszen sok
esetben képtelenek voltak egyensúlyban tartani vízháztartásukat. Láttunk „napégette” dinnyéket, ideje korán érésnek indult
paradicsomot. Sokat szenvedtek a kertek, mezők, erdők vadjai
is. Sűrűn látogatottak voltak a kerti tavak, madáritatók. A nagy
csapatokban összeverődött seregélyek lecsaptak a kerti gyümölcsökre, az éretlen szőlőkre, de nem hagyták ki az esetleg feltalált
zsenge csövekkel rendelkező kukorica táblákat sem.
Csapadékviszonyok: 7-én 0,3 mm, 21-én 7,2 mm, 24-én 22,2
mm, 27-én 6,5 mm, 29-én 1,1 mm, 30-án 4,2 mm. Összesen:
41,5 mm. A sokévi átlag: 61 mm.
VF

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

Kovács Sándor

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Hálás szívvel mondunk köszönetet volt
munkahelyének, a Szentkirályi Ásványvíz Kft-nek is.

Gyászoló család

Helyi termények-termékek felhasználása a közétkeztetésben
Évek óta gyakorlat, hogy a tanítási szünetben az arra rászorult gyerekek nyári étkeztetésben részesültek állami segítséggel. Ez
elsősorban tartós élelmiszerekkel, konzervvel történő ellátást jelentett. Községünkben ez évente kb. 80 gyereket érintett. Ez
évtől változott az ellátás módja, hiszen az
új rendelkezés szerint ezután meleg étellel
kell ellátni az arra jogosult diákokat. Ennek viszont alapfeltétele, hogy a felhasznált alapanyagok 30%-a helyi termelőktől származzon. Sajnos községünkben ez
a százalékos arány nem volt meg, minek
következtében a nyári étkeztetés nem valósult meg az idén. Községünk kistermelői,
házi kerttel rendelkező lakosai rendelkeznek annyi terményfelesleggel, ami bőven
fedezné az előírt árumennyiséget. Bölcsen
döntött önkormányzatunk, hogy a konyhai
fagyasztószekrény kapacitásunkat 2 db
500 literes fagyasztóládával egészítette ki,
hogy legyen hely a helyi áruknak. A tároló

eszközök feltöltése szinte azonnal elkezdődött 220 kg zöldbab, és 120 kg főzőtök
felvásárlásával. Az alapanyagok a köz-

munkások közreműködésével konyhakész
állapotban kerültek a fagyasztóládákba.
Folytatásra számítunk!
-szerk-

Hirdetések
* Szentkirályon háromszobás
családi ház eladó, gáz, illetve
vegyes tüzelésű fűtéssel, nagy
kerttel,
melléképületekkel.
Érdeklődni a 06 70 418 1876
telefonszámon.
* Szentkirályon és a vele szomszédos településeken szántót,
legelőt, kaszálót keresek, bérbe
vagy megvételre. É: Bencsik
Jenő telefon: 06-20/9424-219.

Fotópályázat 2012.
Szentkirály Község
Önkormányzata idén
is fotópályázatot hirdet. Pályázat nyújtható be bármely Szentkirályt érintő
szabadon választott témakörben. Elsődleges cél a község természeti, kulturális, társadalmi, építészeti és egyéb
értékeinek bemutatása, művészi ábrázolása.
Pályázati feltételek:
- a pályázaton életkortól, foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül bárki részt
vehet,
- kizárólag saját eredeti szerzői alkotással lehet pályázni,
- egy pályázó legfeljebb 5 pályaművet
nevezhet.
A beküldött pályaművekből Szentkirály
Napja alkalmából 2012. augusztus 20. és
A könyvtár a nyári szünet ideje alatt az alábbi napokon tart
nyitva
Hónap Kedd Csütörtök
10-17 10-17 óráig
Augusztus
14-én 23-án
28-án
31-én
  
Kellemes pihenést kívánunk minden kedves olvasónknak!

26. között kiállítást rendezünk, melyen
az érdeklődő közönség szavazata dönti
el a helyezéseket. Eredményhirdetés az
augusztus 26-i rendezvény végén.
Minden pályázónak névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét.
A közösség által a három legjobbnak
ítélt munkát beküldők értékes ajándékokat kapnak:
- első helyezett: pénzjutalom 30.000,- Ft
értékben
- második helyezett: pénzjutalom
10.000,- Ft értékben
- harmadik helyezett: egyéves Szentkirályi Hírmondó előfizetés
A pályázat benyújtási határideje 2012.
augusztus 14. (kedd) 16 óra.
A pályaműveket papír alapon (legalább
9x13 cm-es méret) és CD-re is kiírva
(JPG formátumban, max. kb. 1 Mb mé-

ret) lehet benyújtani. A képek hátoldalán
és a fájlok nevében legyen feltüntetve a
pályamű sorszáma és címe, melyeket a
pályázó egy külön összesítő lapon is felsorol, a saját nevének és elérhetőségeinek (lakcím, telefonszám) megadásával
együtt. A képeket és a CD-t, valamint az
összesítő lapot lezárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban (6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.). A borítékon
fel kell tüntetni: „Fotópályázat: Szentkirály 2012.”
További tájékoztatás kérhető Kutasi Ferenc településfejlesztőtől:
76/597-019,
06-70/382-9190,
tpfejl@szentkiraly.hu

KÖNYVELÉST ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK

egyéni vállalkozók, őstermelők, magánszemélyek Kft-k, Bt-k, alapítványok részére,
teljes körű APEH- és TB-ügyintézéssel, képviselettel. Havonta tájékoztatást kap
vállalkozása eredményéről, áfájáról, a könyvelést így pontosan tudja követni. Igény szerint
a könyvelési anyagért elmegyek. Az iroda nyitva tartása: hétfőtől szombatig 8 - 18 óráig.
Telefonon egyeztetés alapján csak egy főt fogadok a teljes diszkréció érdekében.
Kérem, válasszon engem, ha családias környezetet és nem "tömeg-könyvelőirodát" keres.
Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7., 06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
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