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Ünnepeltük a 25. éves Szentkirályt

Szent István szobor az ereklyével
Igazinyárinapköszöntöttközségünk
legnagyobb ünnepnapjára. Településünk25éveviseliméltóújkorinevét.
Délután fél hatra gyülekeztünk Szent
Istvánszobrunk,ésamelletteelhelyezettereklyeköré,hogyrészeseilehessünk a bensõséges ünneplésnek. Az
ünnepi köszöntõt, a Szentkirály név
küzdelmesvisszaigényléséveljáróadminisztratívnehézségeketSzabóGellértpolgármesterismertette25évtávlatában.Ebbõlazalkalombólaképviselõ-testület oklevelet adományozott
Szecsõdi Györgynek az "akkori" tanácselnöknek,akiszûkkiscsapatával
felvállaltaa"világra"szólótelepülési

névváltozás bonyodalmait, nem megtörve, meghajolva a magasabb szintû
pártjavaslatok elõtt. Községünk kovácsmestere Barta Tibor zászlóárbocot adományozott Szent István parkunkrészére,ésünnepélyesenfelvontatelepülésünkcímereszászlóját.KovácsSándornéésVargaBélánényugdíjba vonulásuk alkalmából részesültekelismerõoklevélben.Polgármesterünka90.születésnapjátünneplõPéli
Ferencnétisköszöntötte.Kedvesszínfoltja volt az ünneplésnek az idén 25
éves szentkirályiak, szám szerint 32
fiatalnevénekafelsorolásais.Aszobordombon színes kulturális mûsor
következett. Ezután 50 színes léggömb repült a magasba hírvivõnek.
Azünnepléstamûvelõdésiházkertjében hangulatos vacsora követte 419
személy részvételével. Erre az alkalomralakosságifelajánlással25méter
hajtott kalács /bejgli/ készült, természetesen a vacsora bezárásaként ez
voltadesszert.Továbbifotóka8.oldalon. Sok-sok ilyen szép ünnepet
Szentkirály!Vecsei Ferenc

Megnyílt a piac

Népes kis csapat gyûlt össze szeptember1-énreggelamûvelõdésiházmelletti piactéren: portékájukat kínáló eladók, vevõk, érdeklõdõk, nézelõdõk,
járókelõk.Hivatalosátadási,megnyitásiünnepségrekerültsor.SzabóGellért
polgármesterelmondta,hogytöbbéves
gondolati elõkészítés, és a lakossági
igény,végülisamegvalósuláshozvezetett.AlétesítményaTanyasiTermékek
piacra jutásának a támogatására kiírt
pályázatkeretébenkészült4.150.060Ft
értékben.Ebbõlazösszegbõlasajáterõ
10%-ot képvisel.A piaci rendtartás ismertetéseutánazünnepélyes"szalagátvágás"következett.Arésztvevõkvalamennyien megkapták a nemzeti színû
avatószalagkisrészletét.
Apiacirendtartásróla10.oldalontájékozódhatnakolvasóink.v.f.
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A képviselõ-testület augusztus 23-ai ülésén történt
A képviselõ-testület augusztus 23-án
tartottasoronkövetkezõülését.Anapirendek között szerepelt az óvodavezetõi pályázat kiírása, Tiszaug község kezdeményezése közös hivatal létrehozására, helyettes jegyzõi feladatok ellátása Tiszaug
községben, Tanyafejlesztési Programra
pályázatbenyújtása,lovasoktatáshozcsatlakozás, fecskeházi lakásra pályázat elbírálása,áramvásárlásróltájékoztató.
Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.
Azülésmegnyitásautánajegyzõarról
tájékoztatott,hogymivelazelõzõüléséna
képviselõ-testület nem választott intézményvezetõt,ésjelenlegazintézményvezetésével kapcsolatos feladatokat az óvodavezetõ-helyetteslátjael,azóvodavezetõiállásraapályáztatásieljárásmegismétlése szükséges az elõterjesztésben foglalt
feltételekkel.
A képviselõ-testület egyetértett a pályázat kiírásával az elõterjesztett formában.
Ezt követõen közös hivatal létrehozásáravonatkozókezdeményezéskerültnapirendre.Apolgármesterelõterjesztésében
elmondta,hogyTiszaugközségképviselõtestületekinyilvánítottaszándékát,hogya
Magyarország helyi önkormányzatairól
szólótörvényrendelkezéseszerintiidõtartamonbelül(2013.január1.ésmárcius1.
között)településünkkelközösönkormányzati hivatalt kíván létrehozni Szentkirály
székhellyel.Amintazházasságkötéseknél
is el szokott hangzani: a kölcsönös szándékkinyilvánításántúlafelekakaratának
"törvényes akadálya nincs". Legalább is
jelenlegi ismereteink szerint, hiszen járásonbelüli,egymástóllegfeljebbegytelepülés közigazgatási területével elválasztott, 2000 lakos alatti településekrõl van
szó. Megjelent ugyan a közös hivatalok
alakításávalkapcsolatosanegymódszertanisegédletaBelügyminisztériumkiadásában,ámazisemlítrendezetlenségeket,és
egyébként is számos szabályozatlan, de
fontos részterület van, amit az együttmûködésimegállapodásaláírásaelõtt,ésmég
több,amitaztkövetõentudunkcsaktisztázni.Legyenittelegendõ,hacsakaközös
hivataláltalellátandófeladatokpontoskörére, illetve azok finanszírozására utalok.
Ennek ellenére az alábbi alapvetésekbõl
indulokki:kétségtelen,hogytörvényköteleziönkormányzatunkataközöshivatal
létrehozására.Atiszakécskeijárásbaöttelepülés tartozik, közülük ketten vagyunk
Tiszauggal2000lakosalattiak.Ajáráshoz
tartozómásikháromtelepülés(Tiszakécske, Lakitelek, Tiszaalpár) bármelyike lehetséges partnerként tekintendõ, mégis a

kétkicsitársulásaapraktikus.Sokközös
vonásunk van, ezek között igen lényeges
az adósság-mentesség. Számos különbözõségislétezikpersze,deezekkezelésea
kölcsönös bizalom és jóindulat, illetve a
világosjogszabályielõírásokmenténmegoldható, sõt új lehetõségek nyílhatnak.A
részletszabályok hiánya ellenére elsõdlegesaszándékkinyilvánítása,hiszenmenet
közben születnek majd központi elvárások, amiknek könnyebben tudunk eleget
tenni,haidejébenéshiggadtkörülmények
között döntünk, hogy a ránk háruló bizonyos terheket közösen viseljük.A lehetõségekszerintialaposelõkészületutánkézenfekvõnektûnikaközöshivataltajövõ
évjanuárelsejévelfelállítani,ígymindkét
településhivatalaegészévetzárhat.
Aképviselõ-testületegyhangúlagelfogadta Tiszaug önkormányzatának szándéknyilatkozatátaközöshivatallétrehozása tárgyában. Felhatalmazta a polgármestert,hogyerrevonatkozóanazelõkészületekettegyemeg,errõlatestületettájékoztassa,majdamegállapodás-tervezetetterjesszeelõ.
Aharmadiknapirendipontkeretébena
polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogyajegyzõifeladatokhelyettesítõellátására is érkezett Tiszaugról kérés. Augusztus31.napjávalletelikazahathónaposidõszak,amelyalattTiszakécskejegyzõje látta el a helyettesi teendõket
Tiszaugon.Ajegyzõiállásrakiírtpályáztatáseredménytelenlett,ígyaképviselõ-testület azzal a kéréssel keresi meg testületünket és jegyzõnket, hogy legkésõbb
2013. március 1. napjáig Tiszaugon a
jegyzõihelyettesítõteendõketlássael.
Aképviselõ-testületegyhangúlaghozzájárultahelyettesjegyzõifeladatokellátásához.
EztkövetõenKutasiFerenctelepülésfejlesztõarróltájékoztatott,hogyatanyaprogram keretén belül idén is lehetõsége
vanazönkormányzatnakföldutakkarbantartásáragépieszközökbeszerzésére.Elõzetes tájékozódás alapján egy PÖMA RP
220vibrációslapzömítõbeszerzésétjavasolná,melynekbekerülésiértékebruttó8
millióforint.Apályázat90%-ostámogatástnyújt.Azömítõtgazdaságiutakésterek tömörítésére használják, így azonnal
létrejön a terület pótlólagos egyengetése.
Ugyanezen program keretében lehetõség
vanatanyagondnokihálózatrészéregépjármûvet vásárolni.A Lada Niva hiányát
nagyonérezzük,hiszenazolyanterepeken
is tudott közlekedni, ahol a Toyota nem
tud mozogni.  Lehetõség lenne egy Lada
Niva vásárlására, melynek jelenlegi ára
3,2millióforint.Azönerõmértéke10%.

AképviselõtagokrészérõlfelmerültaNivahelyettesetlegmástípusúautóvásárlásánaklehetõségeis5millióforintösszeghatárig. A lapzömítõ beszerzésére vonatkozójavaslatotelvetették.
Az "Egyebek" napirendi pont keretébenapolgármesterazalábbiakróltájékoztatott:
A képviselõ-testület elõzõ ülésén már
voltszóarról,hogyLakitelekönkormányzataaTiszaMentiKözoktatásiintézményfenntartó Társulás Eötvös iskolájában lovasoktatásbevezetéséretettkezdeményezést.A napokban tartottTársulási tanácsülésen megvitatták a kezdeményezés ismertkörülményeit.Egyfelõlvárható,hogy
aKincsemNemzetiLovasProgramazúj
köznevelésitörvényfelhatalmazásáraöszszeállítottnemzetikerettantervbenamindennapos testnevelés bevezetése kapcsán
aközoktatásszintjéniskonkrétintézkedésekben jelenik meg. Nem ismert jelenleg
errevonatkozótervezet.Másrésztazonban
önmagában a mindennapos testnevelés
elõírása nem feltételezi egyúttal a lovas
oktatásállamitámogatásátis,amijelentõs
bizonytalansági tényezõ.  Igaz ugyan,
hogy jelenleg is léteznek pályázati források,amiketerreacélralehetigényelni,ám
egy felmenõ rendszerben indított oktatási
folyamatot ilyen eseti támogatásokra alapoznimegfontolandó.Azoktatásbana3.,
4.és5.osztályoktanulóivennénekrészt,a
tanrendbe illesztve, felmenõ rendszerben.
Ez utóbbi körülmény jelentõsége abban
áll,hogyazidénszeptemberbena3.osztályosoknakaNépfõiskolánkezdõdõoktatás költségtervezetét ismerjük csak, ami
873 e Ft egyszeri (talicska, gereblye, vödör, nyereg, futószár, gerincvédõ, stb.) és
továbbiévi2-2,5millióforintmûködtetési költséget jelent (takarmány,
oktató+kisegítõ személyzet bére). Plusz a
gyermekszállításköltsége.Ajövõtanévtõl
már az akkori 3. és 4. osztályosok, még
egy év múlva pedig már a három osztály
képzése a költségek arányos emelkedésével jár, azaz 2-3 szoros mértékû lenne.
Nyárlõrinc és Tiszaug részérõl nem volt
csatlakozásikészség.
Aköltségekabbanazesetbencsökkennének,haazállamtámogatásbanrészesítenéeztaképzésiformát.Haeznemtörténne meg, vagy csak formális összegû
lenne, úgy inkább a fokozatos költségnövekedésrevanesély.Azállamitámogatás
ténye és mértéke még kérdéses. Ugyancsaktervezhetetlenmostmégaköltségvetésitörvényalapjánaszeptembertõlállami
feladattáválóközoktatásfinanszírozásais.
Bizonytalanazis,hogyegyideiszeptemberiindítássalazórarendrészévé,annak
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oktatóját pedig a tantestület tagjává tévõ
önkormányzatiintézkedésmilyenfogadtatásra számíthat januártól az állami intézményfenntartóközpontrészérõl.Afentiek
ismeretében a képviselõ-testület úgy foglalt állást, hogy fontosnak tartja a lovas
oktatás bevezetését, de a döntéshozatalra
csakaII.félévbenkerüljönsor.
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Afecskeház1.számúlakásáraérkezett
pályázat Tóth Gábor és Csuka Terézia
szentkirályilakosokrészérõl.Nevezetteka
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
megfelelnek,ígyaképviselõ-testületalakás bérbeadásáról döntött nevezettek részére.
Azönkormányzatintézményeitekinte-

tébenazelektromosárambeszerzéséreelfogadta az EDF Démász ajánlatát, mely
szerintebbenazévben18,80Ft/kWh,jövõre 21,50 Ft/kWh költségen kapjuk az
áramot. Az ajánlati ár erre az évre megegyezik a tavalyi árral.Az emelkedés jövõre várhatóan bruttó 235 e Ft költségtöbbletetokozönkormányzatiszinten.

Táncos kirándulás július 26-29.

Ha nyár van, akkor a Szentkirályi
Tánccsoportfelkerekedik,éskirándulni
indul.Idénsemvoltezmásképpen,célunk pedig Észak-Magyarország, Bánk
volt.
Anégynaposkirándulássoránnem
kellett unatkozni, rengeteg élményben
lehetettrészünk.
Elsõnapreggelmárizgalmakvártak
ránk, hiszen kiderült, hogy a sofõrünk
csakegynaprakészültkirándulni.Afélreértések tisztázása után végül mégsem
bántaanégynaposkirándulást,ésaholmijátgyorsanbeszerezték.
Elõször Budapesten a Liszt Ferenc
NemzetköziRepülõtérentettünkegylátogatást, szerintem ez mindenkinek
nagyélményvolt.Azemlékparkbanrégirepülõgépeket,vontatóautókat,hajtómûveketcsodálhattunkmegkívül-belül,
sõt,kiispróbálhattukmagunkatapilótafülkékben. (persze csak álló helyzetben)Buszraszálltunk,majdegyszigorú
ellenõrzésutánmegkezdõdhetettalátogatás a repülõtéren. Az idegenvezetõ
hölgy nagyon aranyos volt, megtudhattuktõle,hogyanparkolnakbearepülõgépek, láttunk utashídakat, kerozinos
autót, tûzoltókocsikat, és persze a járatosrepülõgépeket.Akedvünkértfelkapcsoltákafénysort,ésközvetlenközelrõl
láthattunk fel- és leszálló repülõket. A
repülõtérilátogatásutánBudára,aSziklakórházbamentünk.Ittbemutattáknekünk a második világháború alatt üze-

melõ, Budai Vár
alatt elhelyezkedõ,
barlangos kórház
szegleteit. Viaszfigurák segítségével
idéztékfelakórház
akkoriállapotát,ez
kicsit nyomasztó
volt, hiszen ebben
a barlangrendszerben ténylegesen
életmentésfolyt,és
akórházbefogadóképességét többszörösen meghaladtaazellátásraszorulóbetegekszáma.
Az1960-asévekbenakórházatátépítették,ígybunkerkéntalkalmassáváltegy
esetlegesatomtámadáseseténis.
Ezutáncélbavettükaszálláshelyünket, a Bánki-tavat és környékét. Gyönyörû,nyugodthelyenlaktunk.Estesétáltunkegyetakörnyéken,majdvacsoráztunk.
MásodiknaponaRám-szakadékfelé
vettükazirányt,ittjónagytúráttettünk.
Az idõ nagyon szép volt, a visszaérkezéskor már mindenki jól elfáradt, így a
szállásra mentünk, és pihentünk egyet.
Esteegypáranújrasétábafogtunk,amíg
fõttavacsora,bejártukafalut.ABánkitó halállományának nem lehetett ellen-

állni,ígyafiúksokszorórahosszákonát
ahorgászbotmellettültek.
Harmadik napon újra túrára indultunk, Drégely várát akartuk bevenni.
Szerencséreezmindenkineksikerültis,
demegérteafáradság,hiszengyönyörû
panoráma tárult elénk a várromról. A
szállásravisszatérvemegkívántukafürdést, így csobbantunk egyet a tóban.
Délután már mindenki Anikó elveszett
gyûrûjétkereste,deezvégülcsakutolsó
nap, detektoros segítséggel került elõ.
Deazértígyisnagyvoltazöröm.Estea
szállásunk melletti, tó fölé nyúló színpadelõttvártukakezdést:mostazonban
nemmivoltunkafellépõk,hanemPintér Tibor rendezésében nézhettük meg
Azutolsóbetyárc.rockoperát.
Negyedik napon Zebegénybe látogattunk, ahol felmásztunk a Kálváriához,majdkisszabadidõkövetkezett,elleptükazajándékboltot,éssokankipróbáltákahelyirétesezõt.Ezutánkisvasúttal Királyrétre mentünk, ahol megebédeltünk,éstettünkegykissétát.Hazafelé megálltunk Vácott, ahol a városban
nézelõdtünk,demégjókorindultunkhaza,hiszenmindentelmosottutánunkaz
esõ.
Atáncoskirándulásidénisegymaradandóélményvolt,köszönjükszépen
Mártika!T. Nagy Rita

4. oldal

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

2012. szeptember

Falunap 2012. augusztus 26. Szentkirály
Képes beszámoló falunapunkról

A KÁTÉ zenekar

2012. évi ösztöndíjasaink

A FOURTISSIMO együttes show mûsora
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Kiállítási részlet a 20 éves Szentkirályi
tánccsoport kiállításából

2012. szeptember
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GARABONCIÁS DIÁK

"A liberalismus, a philosophok találmányainak legidétlenebbike"
Voltaképpenaztsemlehetmondani,hogy
akörülvevõeurópai-északamerikaiválságvalami újdonság volna. Éppen Asbóth János
könyvébõlláthatjuk,máraz1867-eskiegyezés
után létrejött a versengõ pártok által uralt és
irányított országgyûlés és államszervezet. Ez
önmagában-legyenakárkirályság,akárköztársaság az államforma - tartós lehet, de
ugyanakkor lényegéhez tartozik, hogy befolyásolható,pénzzelrossziránybasodorható,s
idõrõl-idõre a gazdaság színterén megjelenõ
válságokatkelltúlélnie.
Amûmegjelenésénekidõszakaishasonlatos volt a maihoz. Az 1875-ben megjelent
könyv hátterét a berendezkedõ liberalizmus
idõszakaadta.Erreazidõszakratehetõamagyarliberalizmushatalomrajutása,ekkorkezdõdött meg programjának végrehajtása.
Asbóth ezt az építeni alig tudó liberalizmust
kritizálta."A magyar konzervativizmust Asbóth
gyakorlatias politikának nevezi, szembeállítva
a liberalizmussal, amelynek jellegzetességeit
ekkor így sorolja: doktriner, absztrakt, "gyámoltalan ideológok, lelketlen izgatók és hiu
szájhõsök által importált idegen eszméken"
alapuló politika, amelynek eredménye az anarchia és az önkény, az egyéni szabadság és a valódi jogegyenlõség hiánya, hevenyészett elvtörvények, amelyek az életbe zûrzavart, destrukciót és keserû bajt okoznak." -írtaAsbóthról az õt méltató Lõrincz András, jó öt éve
(www.viribusunitis.blog.hu)
DehogyanissummáztaAsbóthJánosnevezettmûvébenmindezt:"Zátonyra jutott még
eddig minden ország, melynek vezetõi jobban
szerették és inkább követték egyszer elfogadott
nézeteiket, mint az ország érdekeit; ahol nem
az adott viszonyok, hanem bizonyos elvek képezték a kiindulást, és nem a haza érdeke, ha-

nem bizonyos elvek érvényesítése volt a czél...
A liberalismus, a philosophok (= azaz filozófusok -bor-) találmányainak legidétlenebbike
nem apasztotta, hanem növelte a szegénységet
és a becstelenséget. Felemelte a közterheket a
nélkül, hogy a népnek munkát és keresetet
szerzett volna. Bölcsességének kezdete és vége
az éhezésre és a szuronyra alapított társadalmi
szerzõdés. Ily körülmények közt természetes,
hogy a kiaknázott munkásosztály és az elszegényedett földmûvelõ nép a socialismus és a
communismus vészes ábrándjaiba kergettetett,
és nem e szerencsétleneket, hanem szerencsétlenségük okozóit éri ezért felelõsség."
DeolvassuktovábbAsbóthJánost:"Pedig
nem így kellett volna mind ennek bekövetkezni.
Nem lehetett puszta csalálom, hogy van még
helye a világon a magyarnak, hogy nincsen
még lejátszva szerepe, hogy múltja jövõt kér,
hogy nemzeti újra feltámadása nem szappanbuborék, hanem a sírból azért tört ki, mivel
eleven és élni tud, mivel nincs még itt az ideje
hogy elborítsa a népek tengere, hogy a feledésbe vesszen nagy múltja, és végzetes hibák mellett annyi nemes erénye; nem vált még a magyar feleslegessé, nem veszett ki belõle még az
életerõ, nem még minden õsi erény, és van még
dolga a világon, van még hivatása betöltendõ
a nemzetek sorában.
Ezért még ma is, még ottan is, a hol ma az
Andrásy-korszak után állunk, nem lehet az,
hogy a nemzet feladja önmagát. Bármint rágta
meg nemzettestünk velõit a könnyelmûség és
demoralisátió rendszere, nem lehet az, hogy kiveszett légyen már minden hazafiságunk, nem
lehet hogy még egyszer, megfeszítve utolsó izmunkat is, meg ne próbálkozzunk a balsorssal,
támaszkodva ama csodamívelõ szent akaraterõre, a melyre a haza veszélyében, keleti

indolentiájából ébredezve, a magyar képes:
hogy küzdjünk még egyszer végcsatát életért
vagy halálért. És a hol kezdenünk kellett volna
hét év elõtt, ott kell kezdenünk, bár sokkalta
nehezebb viszonyok közt, mint az önokozta balsikerek leverõ csapásai után ma. Szakítva az
utunkban álló elõítéletekkel és kedvencz eszméikkel, szakítva a botorkálás, az egy napról
másikra élés, szakítva az expediensek és a
könnyelmûség politikájával, és szakítva azon
corruptióval, mely e politika folytonos zavarainak szükségszerû kifolyása volt: erélyesen
össze kell fogni a nemzet minden erõit, egységesen, egy czélra kell vezérelni, eszmét kell adni a nemzetnek, annak szolgálatába kell állítani minden erõit, annak alárendelni mindent.
Ha ezt nem akarjuk, akkor a küzdelem hiábavaló, akkor bukásunkat mi sem tartóztathatja
fel. Sem idõnk veszteni, sem erõnk szétforgácsolni való nincsen többé. Ez eszme nem lehet
más, mint a magyar állam eszméje. A ki Magyarországot akarja, tegyen félre minden mást,
és hordana szívén e kívül bármit is, és lenne az
bármi szép és bármi szent, õrizze meg jobb
idõkre, és mindaddig, míg a magyar államot
erõsnek és nagynak nem látja, hozzon meg annak minden áldozatot mit megkíván, volna ez
akár a liberalismus is. Mert hogy Magyarországot a liberalismusnak, a democratiának s
más ilyen schlagwortoknak feláldozni lehet, az
való, de igazabb még, hogy ha itt e földön Magyarország nem lesz többé, akkor úr nem lesz
a maga hazában sem a magyar, sem az oláh,
sem a tót, hanem uralkodni fog az anarchia;
vagy uralkodni fog idegen, és sem megelégedettségnek, sem jólétnek vagy szabadságnak e
föld nem lészen tanyája."
Békességveletek.Akõmarad.AsbóthJánostérdemesolvasnimais.--bor--

Kerekegyházán jártunk

Kerekegyházánaugusztus18-ánmegünnepeltékazideiaratás
befejezését nagyszabású aratófesztivál keretében.A rendezvény
nagyszabásútöbbkilométertkitevõfelvonulássalkezdõdöttavárosutcáinagabonabetakarításfeldíszítettgépeivel,eszközeivel,
kezdve a lovas fogattól a legmodernebb aratókombájnig. Az
egészdélutántkitevõkulturálismûsorkeretébenünnepiköszön-

tõket hallhattunk. Az újkenyér megszentelése és áldása után a
résztvevõk kóstolót kaptak a friss ropogós kenyérbõl. KözségünkbõlarendezvényremeghívástkapottVargaImregépkiállító
ésKissLászlóGáborérmegyûjtõ.Afesztiváltvacsora,ésutcabál
zárta.
V.F.
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KATOLIKUSÉLET
Szent István király intelmei VI-X.
VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL
ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL
Avendégeksajövevényekakkorahasznot
hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi
méltósághatodikhelyén.Hiszenkezdetben
úgynövekedettarómaibirodalom,úgymagasztaltattakfeléslettekdicsõségesséarómaikirályok,hogysoknemesésbölcsáradt
hozzájuk különb-különb tájakról. Mert az
egynyelvûésegyszokásúországgyengeés
esendõ. Ennélfogva megparancsolom neked,fiam,hogyajövevényeketjóakaratúan
gyámolítsadésbecsbentartsad,hogynálad
szívesebben tartózkodjanak, mintsem másuttlakjanak.
VII. A TANÁCS SÚLYÁRÓL
A királyi emelvényen a tanács a hetedik
helyretartigényt.Atanácsállítkirályokat,
döntelkirályisorsokat,védelmeziahazát,
csendesítiacsatát,gyõzelmeketõarat,kergettámadóhadat,behívjaabarátokat,városokatõrakat,ésõrontleellenségesvárakat.
Minthogypedigatanácsnakekkorahaszna
van,ostoba,pöffeszkedõésközépszerûemberekbõl összeállítani, én úgy vélem, mit
semér;hanematekintélyesebbekésajobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb
vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.
Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkelnetanácskozz,neiskérjtõlüktanácsot, csak a gyûlés véneitõl, kiknek koruk
ésbölcsességükmiattmegfelelezafeladat.
Haugyanisabölcsekkeljársz,bölcsleszel,
ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod
magadhozzájuk.
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelõ dologbanforgolódjék,tudniillikazifjakfegyverben,avénekatanácsban.Egyébkéntaz
ifjakatmégsemkellteljesenkiûzniatanácsból; ámde ahányszor velük tanácskozol,
méghaéletrevalóisazatanács,mindigterjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedetabölcsességmértékévelmérhesd.
VIII. A FIAK KÖVESSÉK AZ ELÕDÖKET
Õseinkkövetésefoglaljaelakirályiméltóságbananyolcadikhelyet.Alegnagyobbkirályi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelõdök után járni, a szülõket utánozni.
Aki ugyanis megveti, amit megszabtak
atyai elõdei, az isteni törvényekre sem

ügyel.Mertazatyákazértatyák,hogyfiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak,
hogyszüleiknekszótfogadjanak.Akiatyjával szemben áll, Isten ellenségének áll.
MertmindenengedetlenIstennelállszemben.Ésazengedetlenségszelletjeakorona
virágaitszórjaszerte.Azengedetlenségvalójábanpestisazegészkirályságban.Ezért,
kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én
rendeleteim,mindiglegyenekszemedelõtt,
hogyszerencsédetmindenüttkirályigyeplõ
igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekrõl látod, hogy a királyi méltósággal
összeférnek, a kétkedés minden béklyója
nélkülkövessed.Mertnehézleszmegtartanietájonkirályságodat,haszokásbannem
utánzod a korábban királykodó királyokat.
Melygörögkormányoztaalatinokatgörög
módra,avagymelylatinkormányoztaagörögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát
kövesdszokásaimat,atieidköztkimagasló
így leszel, s az idegenek dicséretére szert
ígyteszel.
IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL
Az imádság megtartása a királyi üdvösség
legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg.A
folytonosimádkozás:abûnöktõlmegtisztulásésfeloldozás.Tepedig,fiam,valahányszorIstentemplomáhozjárulsz,hogyIstent
imádd, Salamonnal, a király fiával, magad
iskirálylévén,mindigmondjad:"Külddel,
uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak
székétõl,hogyvelemlégyenésvelemmunkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves
nálad minden idõben." És ismét: "Uram
atyám,énéletemnekIstene,nehagyjengem
álnokságnakgondolatában,azénszemeimnekneadjkevélységet,ésagonoszkívánságottávoztasdeltõlem,Uram.Veddeltõlematestnekkívánságit,ésatisztátalanés
esztelenléleknekneadjengem,Uram."Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi
királyok,teisugyanezzelfohászkodj,hogy
Isten minden vétked eltörlésére méltasson,
hogy mindenki legyõzhetetlen királynak
hívjon.Imádkozzazértis,hogyatétlenséget, tunyaságot elkergesse tõled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével,sígylegyõzhesdláthatóésláthatatlanellenségeidet.Hogyvalamennyialattvalóiddalegyüttgondtalanul,ellenségestá-

madásoktól nem háborgatva, békében végezhesdéletedpályáját.
X. A KEGYESSÉGRÕL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI
ERÉNYRÕL
Azerényekmértéketesziteljesséakirályok
koronáját, és a parancsok közt a tizedik.
Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasságdíszítse,deatöbbierényishassaátés
ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és
kegyetlenségszennyezi,hiábatartigényta
király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, kérlek,
megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekbenaszeretetretámaszkodvanecsak
atyafiságodhozésarokonságodhoz,vagya
fõemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a
szomszédhozésazittlakóhozlégykegyes,
hanemmégakülföldiekhezis,sõtmindenkihez,akihozzádjárul.Mertaszeretetgyakorlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.
Légyirgalmasmindenerõszakotszenvedõhöz,õrizdszívedbenmindigazisteniintést:
"Irgalmasságot akarok, nem áldozatot."
Légytürelmesmindenekhez,nemcsakahatalmasokhoz,hanemazokhoz,akiknemférnekahatalomhoz.Azutánlégyerõs,nehogy
a szerencse túlságosan felvessen, vagy a
balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy
Isten felmagasztaljon most és a jövõben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl
senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy
szelíd,hogysohaseharcoljazigazságellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha
senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes,hogyelkerüldabujaságmindenbûzét,
valamintahalálösztönzõjét.
Mindez,amitfentebbérintettünk,alkotjaa
királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud
senki uralkodni, sem az örök uradalomba
bejutni.Ámen.

Kalendárium:
2012.szeptember15.-október15.
• Szeptember21.SzentMátéapostolés
evangélista
• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. GáborésSzt.Rafaelfõangyalok
• Szeptember30.:Szentírás Vasárnap
• Október4.AssisiSzentFerenc
• Október8.:Magyarok Nagyasszonya
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REF ORM ÁT USÉLET

"Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást."
(János13:35.)
A Biblia azt mondja, hogy egy
kereszténygyülekezetnélkül,olyan
mintegyszervtestnélkül,mintegy
báránynyájnélkül,vagyegygyermek család nélkül. Ez egy természetellenes állapot.Az Efézus 2:19
mondja: "Ezért tehát nem vagytok
többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és
házanépeIstennek."
A független egyéniség mai kultúrájarengetegszellemiárváthozott
létre-"nyuszihívõket",akikugrálnakegyikgyülekezetbõlamásikba
személyazonosság, felelõsségre
vonhatóság vagy elkötelezettség
nélkül. Sokan azt hiszik, hogy "jó
keresztények" lehetnek anélkül,
hogycsatlakoznának(vagyakáreljárnának) egy helyi gyülekezetbe,
viszontezzelIstennemértegyet!
A gyülekezet annyira fontos,
hogy Jézus meghalt érte a kereszten. "Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte" (Efézus
5:25/b.)
Néhányfontoskivételtleszámítva,atörténelemsoránélõösszeshívõreutalésmajdnemmindenesetbenagyülekezetszótúgyhasználja
aBiblia,mintegyhelyi,láthatóöszszegyülekezést.AzÚjszövetségúgy
foglalja össze, mint tagság a helyi
gyülekezetben.
A gyülekezeti család hiteles hívõkéntazonosíttéged.Nemvallhatom, hogy követem Krisztust, ha
nemkötelezemelmagamegytanítványokból álló csoport mellett. Jézusmondja:"Arrólfogjamegtudni
mindenki,hogyazéntanítványaim

vagytok, ha szeretitek egymást."
(János13:35.)
Amikor szeretetben összegyûlünk mint egy gyülekezeti család,
különbözõ háttérbõl, fajból, társadalmiállapotból,azisbizonyságtételavilágnak.(Galata3:28.)
Beszéljetek róla:
Mitmondelróladagyülekezeti
tagságod? Nem csak gyülekezeti
tagként,hanemhívõkéntisazonosítod magad. Hogyan szolgálod a
gyülekezeticsaládodésakörnyezeted? (Daily Hope by Rick Warren,
2012.08.29.)
A Szentkirályi Református gyülekezetmindenkitszeretettelváralkalmaira:
Alkalmaink:
Minden vasárnap 10 óra kor Istentisztelet,gyermek-Istentisztelet
Szeptember23.vasárnap10óra
- zenés interaktív Istentisztelet,
Káté zenekar szolgálatával

Szeptember13.csütörtök19óra
-Bibliaóra
Szeptember 21. péntek 19 óra Filmklub
Szeptember27.csütörtök15óra
HáziIstentisztelet-KincsesnéJuliskanéniotthonában
Szeptember27.csütörtök19óra
Énekkarésdicsõítés
Ruhavásár indulszeptember18tól 2 hétig, õszi-téli ruhákat lehet
jelképes áron vásárolni, a befolyt
összeggelagyülekezetiéletettámogatja! Nyitva a késõ délutáni órákban!
Felnõtt keresztelési oktatás és
konfirmációra való felkészülési lehetõséget hirdetünk mindazoknak,
akik szeretnének többet megtudni
Istenrõl, és még nem volt módjukban megkeresztelkedni, illetve szeretnénekreformátusgyülekezetünkhözcsatlakozni.Szeptembertõlhavi
egyestialkalom,összesen10.Szeretettelvárjukajelentkezõket!
Balázs Hajnalka 70/9676480
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Folytatásaz1.oldalról.Fotók az ünneplésrõl

Készül a vacsora

A legkisebbek is
köszöntötték az ünnepet
(Hunyadi Miklós és Réka)

Zászlófelvonás

Nyugdíjba vonulók

Az énekkar

Szabó Andrea Kölcsey írását olvassa

Pusztai Tamásné és Réka

A Szentkirályi táncosok
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Ha nyár, akkor nyári tábor!
20 szentkirályi iskolással táboroztunkjúlius30.ésaugusztus4.között
Balatonberényben.
AzidénelõszörnyíltlehetõségErzsébet-táborban való részvételre pályázni, sikeres pályázatunk nyomán

pedigelisjutottunkazaugusztusimelegbenigenkellemesBalaton-partra.
Az Erzsébet-táborozók ingyen
buszjáratával szinte az egész északi
partot bejártuk. Túráztunk, strandoltunk, és a tábori olimpián is nagy si-

kerrelvettekrésztgyerekeink.
Reméljükjövõreiskiírjákeztapályázatot,mertmimárkészülünkakövetkezõErzsébet-táborba,újúticéllal.
KatznéAlmásiZsuzsanna

A balatongyöröki strandon gyorsan eltelt egy nap

A Tihanyi Apátság lépcsõjén

Pihenõ túrázás közben

A tábori olimpián eredményesen szerepeltünk

Évnyitó 2012/2013
Megkezdõdött az új tanév. A
SzentkirályiÁltalánosIskolaaugusztus31-éntartottatanévnyitóünnepségét.16elsõosztályoskezdtemegaz
ismerkedést a betûk, számok és más
tudományok világával.Az új köznevelésitörvénynekikésaz5.osztályosoknak kötelezõvé tette a mindennapostestnevelést,ésbevezettékatankötelezettség16éveskorracsökkentését.2013.januárjátólújabbváltozások várhatóak, hiszen az oktatási intézményekállamifenntartásbakerülnek. Egy azonban biztos nem változik: tanulni, leckét írni a jövõben is
kell,tehátmindenkinekjómunkátkívánok!Katzné Almási Zsuzsanna
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Piac Üzemeltetési Szabályzat
(kivonat)

Harmadikalkalommalírtkiönkormányzatunkfotópályázatot falunapunk tiszteletére. A pályázatra 36 fotó
érkezett 8 pályázótól. Az eredményhirdetésre augusztus
26-án a falunapi gálamûsorban került sor.Az elsõ helyet
Vörös Boglárka: Van valami a lovak külsejében, ami jót
tesz az ember bensõjének címû fotója érdemelte ki. Ez
látható a képen. Jutalma 30.000 Ft. Második lett Csorba
Jánosné:Útrakelekcímûfotója.Jutalma10.000Ft.AharmadikhelyezéstmegosztvakaptaSzakállnéSzabóIldikó:
Keretbefoglalvacímûfotója,ésPrikkelPetra:Apillangó
reggelije címû felvétele. Jutalmuk a Szentkirályi
Hírmondóegyéveselõfizetéseazönkormányzatrészérõl.
-szerk-

Kötelezõ kamarai tagság!
2012.augusztus1-jénhatálybalépettazújMagyarAgrár-,ÉlelmiszergazdaságiésVidékfejlesztésiKamarárólszóló2012.éviCXXVI.törvény.Ajogszabályalapjánahazai
agrártermelõi és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyipiaciszereplõje-agazdaságitársaságoktólazõstermelõkig-kötelezõentagjáváválikajövõévelejénmegtartandóországoskamaraiválasztásokrévénlétrejövõújagrár
köztestületnek.
Atagnyilvántartásirendszerfelállításáhozatörvényelõírja,hogyazagrárkamaraitagságrakötelezettekajogszabály
hatályba lépését követõ 60 napon belül kötelesek bejelentkezniazagrárkamarainyilvántartásba,és5.000Ftösszegû
egyszerikamaraihozzájárulást(regisztrációsdíjat)tartoznak
fizetni.
A LEENDÕ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉSÕBB 2012. SZEPTEMBER 30-IG KÖTELESEKA MAGYARAGRÁRKAMARAHONLAPJÁNMÁRMÛKÖDÕ
ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN BEJELENTKEZNI, ÉS A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST AZ OTT
KÖZZÉTETT14100000-10790649-02000004SZÁMÚELKÜLÖNÍTETTSZÁMLASZÁMRABEFIZETNI.
Az on-line regisztrációban ingyenes segítséget nyújtanak a
kamaraitanácsadók.
Mák Sándorné
kamarai tanácsadó

1.ApiacfenntartójaésüzemeltetõjeSzentkirályKözségÖnkormányzata.
2.Apiaconcsakazárusíthat,akiatelepülésenrendelkezikállandólakhellyel,vagySzentkirályközség40km-eskörzeténbelül
lakik.
A piacon az 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletnek megfelelõen
csakkistermelõárusíthat.
3.Apiaconanyilvántartottkistermelõkizárólagakülönjogszabályszerintmeghatározotttermékeketértékesíthet,azabbanmeghatározottfeltételekszerint.
Értékesíthetõtermékek:
a)asajátgazdaságábanelõállítottnövényieredetûalaptermékeket(zöldség,gyümölcs,virág);
b) a saját gazdaságában elõállított mezõgazdasági termékbõl
származó,nemhõkezelt,savanyítottterméketésegyébfeldolgozott
növényieredetûterméket;
c)mézet(lépesmézet),
d)sajáttenyésztésû,nevelésûállatbólszármazótejet,tejterméket,tojást;
e)vadonbetakarított,összegyûjtöttterméket,kivévegomba.
4.Helyhasználóaz,akianapihelyhasználatidíjmegfizetésével
napihelyhasználatijogotszerez.Apiaconcsakazüzemeltetõáltal
kijelölthelyenszabadárusítani.
5.Apiacterületénekatisztántartásáról,aszemételszállításáról,
aszükségesfertõtlenítésrõl,apiacterületénekõrzésérõlazüzemeltetõgondoskodik.
6.Apiaconelfoglalthelyértésazigénybevettszolgáltatásérta
helyhasználóahatályosdíjszabásszerintiösszegetkötelesfizetni.
Anapidíjösszege2012.július1.napjától:100.-Ft/fm.
7.Apiacravonatkozóházirendrõlazüzemeltetõjólláthatóhelyenközzétetthirdetménybentájékoztatjaazárusokatésvásárlókat.
8.Apiacnyitvatartásánakideje:szerdaésszombat6-12óra.

HÁZIREND
A piaci rend megtartása az ott jelen lévõ valamennyi személy
kötelessége.
AHelyhasználóazÜzemeltetõfelhívásárahelyhasználóiminõségéthiteltérdemlõenigazolniköteles.
Akiapiaconértékesítésnincsahelyhasználatidíjbefizetésérõl
érvényeskészpénzfizetésiszámlája,vagyaztazÜzemeltetõképviselõjénekfelszólításáranemmutatjafel,azonnalköteleselhagynia
piacterületét.
AHelyhasználóazáltalajogszerûenelfoglalthelyetcsakrendeltetésénekmegfelelõenhasználhatja.
Azárusítóhelyekencsakhitelesítettmérleghasználható.
KereskedelmitevékenységkeretétmeghaladószemételszállításánálaHelyhasználóköteleskülöndíjatfizetnivagyazelszállításrólsajátköltségénmagagondoskodni.
Apiacterületéreállatot(kutya,macska,stb.)bevinni,etetnitilos.
A piac területéndohányozni
tilos.
Az Üzemeltetõakereskedés
rendjétszabályozó valamennyi
jogszabályi elõírásbetartásátellenõrizheti.
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Köleses birka másnévenJuhhúsos kása
Hozzávalók: 1 kg pörköltnek való birkahús (lehet
csontos is), kb. 15 dkg sertészsír, 2 közepes vöröshagyma, kb. 1 evõkanál só, 1 evõkanál jóféle pirospaprika, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál csípõs Piros Arany vagy Erõs Pista, 1 kg étkezési köles
Ahúst2,5centiskockákravágjuk,ésbõvízbenföltesszük forrni, hogy erõs, faggyús ízét elvegyük. 3-4 percnyi fõzés
utánleszûrjük,hidegvízzelleöblítjük.
A zsír felét egy bográcsban vagy lábasban fölolvasztjuk, majd a finomravágotthagymátmegfonnyasztjukrajta.Ahústrádobjuk,éstovábbraiskevergetveerõstûzönmegpirítjuk.Afelesóvalízesítjük,a
felepirospaprikávalmeghintjük,azúzottfokhagymávalfûszerezzük,
a PirosArannyal tüzesítjük. Egy kevés vizet öntünk alá, és lefödve
1,5-2óraalattéppencsakpuhárapároljuk.Közbentöbbszörmegfogatjuk,hakell,egykevésvizetisöntünkalá,azazéppenúgyfõzzük,
mintegypörköltet.
Amaradékzsírtegymásikbográcsbanvagylábasbanfölolvasztjuk,és
akölestaranysárgárapirítjukbenne.Azéppencsakpuhahúshozadjuk,amaradékpirospaprikávalfûszerezzük,atöbbisóvalízesítjük.2
liternyi,halehetforrásbanlévõvízzelfölöntjük,amintaleveújraforrnikezd,megkeverjük.Kisrésthagyvalefödjük,ésgyengetûzfölött
addigpároljuk,mígaleveteljesenelforr,akölesismegpuhul.Ezkb.
15perc.Hakell,utánasózzuk,fûszerezzük,esetlegmegborsozzuk.
Túrkevekörnyékénmáskéntkészítikeztarégifogást:ahúsfölkockázva,bezöldségelvemegfõzikúgy,minthahúslevestfõznének,majd
azöldségetkiemelikbelõle.Ízeslevébeszórjákakölest,megsózzák,
megborsozzák,dobnakbeleegykanálkazsírt,ésígyfõzikkészre.
JóétvágyatkívánKenyeresné Zsuzsika

Csillagos égbolt szeptemberben
Szeptemberbenmárhosszúakazárnyékok,langyosak,hûvösekaz
éjszakák.Aderültesték,éjszakákkiválóanalkalmasakegykiségi
szemlélõdésre.Esteszinteafejünkfölöttlátszik,húzódikgalaxisunk,tejútrendszerünklaposkorongjánaksávja.Egyébkéntcsillag
erdõnk"középpontja"adélnyugatiégboltlátóhatárközelében,az
Antaresz óriás csillag irányában van. Este a Göncölszekér még
magasan látszik az Északnyugati égbolton. Északkeleti irányba
majdnemafejünkfelettaCassziopeacsillagkép"Wbetûje"látszik.Akoránébredõkakeletiégbolton,azéjfélelõttkelõcsillogó-ragyogó Jupiter látványában gyönyörködhetnek. A hajnali
óráktólföldünktestvérbolygójaaVénuszolyanfényesenragyog,
hogyárnyékotisvet.Eztabolygóthívjákhajnalcsillagnak,esthajnalcsillagnak,aszerelmesekcsillagának,vacsoracsillagnak,pásztorokcsillagának.Ezutóbbiazértvoltérdekes,mertapásztorok
akkorhajthattákbeazállatokatalegeltetésbõl,hamegláttákazelsõcsillagot.MárpedigaVénuszakárnaplementeelõttislátható.
Egyébkéntföldünkbolygótestvéreabikaésamérlegcsillagjegybenszületettekuralkodóbolygólya,sokközösvonással,egyszerûenVénusztípusúemberek.Vecsei.

11. oldal

AUGUSZTUS IDÕJÁRÁSA
Ezenanyáronnemsokhízelkedõsorjelentmegazidõjárásrólújságunkidõjárásirovatában.Nemcsakazelviselhetõséghatárátsúrolóhõmérsékletirekordok,hanemalégköri
aszály, a csapadékhiány tette próbára az embereket, állatokat,növényeket.Ahónapelején
ésa20-átkövetõnapokbanszinteelviselhetetlenvolta
hõség.Némihûvösebbidõszakokazértvoltak,azonbanezeketanapokatisforrónakéreztükalégköriaszálymiatt.Intenzívöntözésnélkülgyakorlatilagsemminövénynemhozotttermést,egyszerûenahónapközepéreakapásnövények
elszáradtak.Ténylegklímaátalakulásmegélõivagyunk?!Ez
aváltozásnemcsakegyestérségekreterjedtki,világszerte
katasztrofális helyzetekrõl kapunk híreket. A talajok vízkészletét csak egy rendkívüli csapadékos idõjárás tudná
helyrebillenteni.Európanemsokországarendelkezikolyan
adottsággal, mint hazánk, sok a síkvidék, az öntözésre berendezhetõterület.Mindezekheznagyvízhozamúfolyókis
tartoznak.Azéltetõvízcsakúgy,keresztülfolyiksíkvidékeinken.Drasztikusszemléletváltozásravanszükségatermelésbiztonságaérdekében.Nemmegoldás,hogyöntözésrea
felszínalattikincsetérõvizethasználjuk,miközbenavízátsétálországunkon.PerszeegykoronEurópaéléskamrájának
tekintett,nevezetthazánkmamárfelvevõpiaccádegradálódottköszönhetõenapolitikának.Azaszálymegváltoztattaa
vándormadarak szokásait. Térségünket már a hónap elején
elhagytákagólyák,agyurgyalagok.Eltûntekaszõlõsgazdák
rémei,aseregélyekis.Valószínû,hogyfolyók,tavakközelségét keresték fel. Csak reménykedhetünk, hogy nem egy
koraiéskeménytélárnyékátólmenekültekel.Feltûnt-eaz
olvasónak,hogydarazsatisaliglehetlátni?Csapadékviszonyok:2-án0,3mm,26-án3,8mm.Összesen4,1mmcsapadékesett.asokéviátlag:47mm.VecseiFerenc.

Anyakönyvihírek
Született:
CsontosCsenge2012.08.04.anyjaneve:SándorEdina
SusaPatrik2012.08.22.anyjaneve:ZakarOrsolya
Házasságot kötött:
JánosyJenõésGarzóÁgnes
Elhunyt:
DarányiKárolyélt51évet
SzabóSándorélt66évet

Emlékezés

Emlékezés

id. Csõsz Imre halálának3.évfordulójára

Szabó János halálának2évfordulójára.
„Szerettemvolnamégélni,
Betegségetlegyõzni.
Búcsúztamvolnatõletek,
Deerõmnemengedett“

Örökazarcod,
Nemszállelaszavad,
Mindenmosolyod
Szívünkbenmarad.
Szeretõ Családja

Szeretõ feleséged, fiad és menyasszonya.

Hirdetések
HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.
Érdeklõdnia063065052251telefonszámon.
Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót,legelõt,kaszálótkeresekbérbe,vagymegvételre. Érdeklõdni: Bencsik Jenõ.  Telefon: 06 20
9424219.
Eladó6,5hagyepSzentkirályon.Irányár:600EFt/ha.
Érdeklõdni:06305781393,ésa0676445195telefonszámokon.
Eladó5,5haszántóSzentkirályon.Irányár800EFtha.
Érdeklõdnia06305781393,ésa0676445195telefonszámokon.

A könyvtár
nyári megújulása
A könyvtárba a
nyár folyamán 4
újpolckerült, és az
elkoszolódottlábazatnemesvakolattalvalóellátása illetve a használathoz igazodó
villanyszereléseismegtörtént.MindezenmunkákkivitelezésétaSzentkirályértKözalapítványhoz,akönyvtár
javára tett olvasói felajánlásokból
tudtuk megvalósítani. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki
éltezzelalehetõséggel,ésígyhozzájárultakönyvtármegújulásához.Remélemajövõbenmégtöbbenválasztják majd a támogatás ezen formáját,
és segítik a kisebb könyvtári fejlesztéseket.

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyekKft-k,Bt-k,
alapítványokrészére,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosantudjakövetni.
Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõtfogadok
ateljesdiszkrécióérdekében.
Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetés
nem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
VargánéFarkasháziOrsolya,
Nyárlõrinc,Iskolau.7.,06-30/266-85-36

Csillagász szakkör Szentkirályon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Mûvelõdési házban.
Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmekkel és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait
megismertetnimindenérdeklõdõvel.
Szeptemberiidõpontok:14-én,és28-ánpénteken,este6órától.
Októberiidõpontok:12-énés26-án,pénteken,este6órától.
MindenérdeklõdõtvárokaMûvelõdésiHázban.
Szakáll Norbert

Akönyvtárszeptembertõlamármegszokottidõbenlátogatható:
Hétfõ:szünnap
Keddtõlpéntekig:10-17óráig
Szombaton:9-12óráig
Minden régi és új olvasót szeretettel
várok!
Szutorné Mariann

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
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