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ÜNNEPELTÜNK
Községünknévadójának,SzentIstvánnaknevenapjánaugusztus20-ánméltósággalemlékeztünkállamalapítókirályunkra. Szent István szobrunknál Szabó Gellért polgármesterünnepibeszédétkövetõenközségünkamatõrmûvészei verssel, zenével, énekkel, tánccal emlékeztek a jeles
napra.Mûsorközbenpolgármesterünkköszöntötteanyugdíjba vonuló önkormányzati dolgozókat. A rendezvény
utánvacsoravártaaközséglakosait,azelszármazottakata
MûvelõdésiHázkertjében.V.F.AfotókatBenkovicsTibor
készítette.

HÍRMONDÓ

Szüreti
Mulatság
A hagyományos szüreti felvonulás és bál
Szentkirályon

2013.szeptember21-énlesz.
A látványos felvonulás 13:15-kor
a Mûvelõdési Háztól indul.
Úticél az Ifjúság Lakótelep, majd
visszaúton a Kossuth L. és az Arany J.
utcák keresztezõdése és a Béke utca,
illetve újra a Mûvelõdési Ház.
A megállóhelyeken a Szentkirályi Ifjúsági
Tánccsoport tánccal köszönti az ott lakókat,
érdeklõdõket.
Este 20 órától asztalfoglalásos szüreti bál,
tombolával. Jelentkezés a 70/452-3850-es
telefonszámon.
Zenét a MIXER együttes szolgáltatja,
nyitótánc 21 órakor.

Mindenérdeklõdõt
szeretettelvárnak
arendezõk!
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Aképviselõ-testületaugusztus2-aiüléséntörtént
A képviselõ-testület augusztus 2-án
tartotta soron következõ ülését. A napirendek között szerepelt a közterülethasználatrólszólórendeletmódosítása,a
gyermekjóléti szolgálat és a tanyagondnoki szolgálatok szakmai programjának
módosítása,szelektívhulladékkezelésdíja,útjavítás.
Azülésen5képviselõtagvoltjelen.
Az ülés megnyitása után Kutasi Ferenc településfejlesztõ tájékoztatta a jelenlévõket,hogymindenönkormányzatnak Helyi Esélyegyenlõségi Programot
kellkészíteni,ésaképviselõ-testületnek
elfogadni,ugyanisennekhiányábanuniós pályázatot nem lehet benyújtani. A
Program két részbõl áll, tartalmaz egy
helyzetföltárást és van egy intézkedési
tervrészeis,melyegycsomótáblázatot
tartalmaz.Aképviselõ-testületaProgramotelfogadta.
Eztkövetõenaképviselõ-testületmódosította a közterület-használatról szóló
helyi rendeletet. A polgármester elõterjesztésébenelmondta,hogyazegyestörvényeknekaközigazgatásihatóságieljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggõ, valamint
egyébtörvényekmódosításárólszólótörvénytöbbekközöttmódosítottaamozgóképrõl szóló törvényt is, melynek értelmében a települési önkormányzat tulajdonábanállóközterületfilmforgatásicélúhasználatávalkapcsolatosegyesfeltételeketatelepülésiönkormányzatképviselõ-testületénekrendeletbenkellszabályozni. Településünkön nem gyakori játékfilmek (hírmûsorok, és az aktuális és
szolgáltatómagazinmûsoroknemtartoznakatörvényhatályaalá)forgatása,dea
törvény elõírásainak eleget kell tenni.A
fentiekfigyelembevételévelaképviselõtestület rendeletében az alábbiakról rendelkezett:Aközterületfilmforgatásicélú
használatára vonatkozó hatósági szerzõdésabbanazesetbenhagyhatójóvá,haa
kérelmezõakövetkezõfeltételekteljesítésétvállaljaahatóságiszerzõdésben:az
eredetiállapothelyreállítását,azigénybe
vettközterületésaközterületenelhelyezetttárgyakrendben-éstisztántartását,a
keletkezett hulladék elszállításáról való
gondoskodást, a filmforgatással érintett
lakosság és vállalkozás tájékoztatását a
filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését
ahelyimédiában,továbbáafilmforgatás
miattivagyazzalösszefüggésbehozható
esetlegeskárokmegtérítését,beleértvea

harmadikszemélyáltalazönkormányzat
feléérvényesítettkártis.
Afilmforgatástakadályozó,deakérelmezõnek nem felróható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén
az akadály elhárulása után, az önkormányzat az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítástkövetõ10munkanaponbelül biztosítja újra a közterületet olyan
idõtartamban, ameddig a filmforgatás
akadályozva volt, legfeljebb az engedélybenszereplõidõtartamig.Afilmforgatási célú közterület-használat legfeljebb 500 m2 területre és egy hét idõtartamra adható, ami egy alkalommal legfeljebb egy héttel meghosszabbítható.
Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó
filmforgatási célú közterület-használat
nemhagyhatójóvá.Aközterület-használatnaponta7és21óraközöttiidõtartamra vonatkozhat. A filmforgatás során a
szomszédos lakóingatlanok gyalogos
vagygépkocsivaltörténõmegközelítését
aközterület-használókötelesfolyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazóhatóságiszerzõdésnemhagyható jóvá.A filmforgatási célú közterület-használat használati díja megegyezik
a mozgóképrõl szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek
mindenkori mértékével. A filmforgatás
céljábóltörténõközterület-használatcsak
adíjnakegyösszegbenazönkormányzat
számlájáratörténõmegfizetésétkövetõen
kezdhetõmeg.
Aharmadiknapirendipontkeretében
kerültsoragyermekjólétiszolgálatszakmai programjának módosítására. Dr. LajosKrisztinaaljegyzõelmondta,hogyönkormányzatunk2013.június28.napjától
önálló gyermekjóléti szolgálatot mûködtet.KettõésfélévrekaptukmegazideigleneshatályúmûködésiengedélytaKormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától.A személyi feltételeket teljesítenünk
kell,acsaládgondozómostjelentkezika
KároliGáspárReformátusEgyetemTanítóképzõFõiskolaáltalánosszociálismunkás szakára, a pótfelvételi eljárást a napokban tették közzé. A júniusi testületi
ülésentárgyaltukagyermekjólétiszolgálatszakmaiprogramját,melyetaSzociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Módszertani Fõosztálya szakvéleményezett.Ennekalapjánaszakmaiprogramátdolgozására és kiegészítésére van szükség. A szakmai programot a szakvéleményben foglaltak szerint kiegészítettük
ésannakmegfelelõentagoltuk.
Amódosítottszakmaiprogramotaképvi-

selõtagokegyhangúlagjóváhagyták.
A következõkben a tanyagondnoki
szolgálatokszakmaiprogramjátmódosította a képviselõ-testület. Az aljegyzõ
elõterjesztésében elmondta, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményekszakmaifeladatairólésmûködésük
feltételeirõlszólórendeletmellékletében
található tevékenységnapló vezetésével
dokumentálják a tanyagondnokok. A
nyomtatvány tartalmazza a szolgáltatást
igénybevevõaláírását,deatevékenységnapló ellátott általi aláírása a fenntartó
döntése alapján mellõzhetõ.A napló alkalmankénti aláírása esetenként sok nehézségbeütközik,idõigényes,ezértjavasolta, hogy 2013. augusztus 5. napjától
kezdõdõenaszolgáltatástigénybevevõkkelnekelljenaláíratnianaplót.
A képviselõtagok a szakmai program
fentiekszerintimódosításátegyhangúlag
elfogadták.
Az"Egyebek"napirendipontkeretében a polgármester az alábbiakról tájékoztatott:
Megtörtént a Kordik bekötõút martaszfaltos borítása, illetve az Árpád fejedelem utca felületi zárása a budapesti
székhelyû Tubi-Hani Kft. kivitelezésében. Legnagyobb gondunk azonban a
kocséri út, melyre vonatkozóan az út
egyikoldalánkorábbankialakítottnemesítettpadkaújraborításaésfelületizárása, valamint padkarendezés munkákat
végezneafentebbemlítettcég.Megkaptukazárajánlatotis,melyszerint2.500.Ft+áfa/m2azár,4.500fmútrólvanszó
avoltAlkotmánytelepésaGyõrfibekötõútközöttazútjobboldalán.Ottlenne1
méteres szélesítés, melynek bruttó költsége 14.287.500.- Ft. Ha a kecskeméti
útigelakarjukvégezniamunkát,akkora
költségtöbbmint15millióforintlenne.
Felvetõdött az is, hogy miért a meglévõ
jobboldali nemesített padka fölmarását
tervezzük, mikor a másik oldali padkán
ki lehetne vágni a tükröt, és azt rendbe
hozni. Elõbbre volnánk, ha az egyméteres szélesítést a másik oldalon végeznénk.Eztalehetõségetisjeleznikellene
azajánlattevõfelé.JánosyJenõkuratóriumitagmegjegyezte,hogyazárajánlatbanszereplõmûszakitartalom,nevezetesen a martaszfaltos terítés nagyon jó
módszer. Az ajánlat mûszaki része korrekt, és árban is kedvezõ, de javasolta,
hogyversenyeztessemegazönkormányzatamunkáttöbbcéggelis.Ajavaslatot
aképviselõtagoktámogatták.
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Atelepülésfejlesztõrészérejavasolta
augusztus1-tõl10%-osbéremelésmegállapítását, mivel a pályázatok készítése
idõigényes,nagyhozzáértéstigénylõfeladat.Nemcsakazönkormányzatifejlesztési célokat szolgáló pályázatokkal foglalkozik, hanem magántermészetû, illetve helyi vállalkozókat érintõ pályázatokatiskészít,illetvefelhívjaazérintettek
figyelmét az aktuális pályázati lehetõségekre. A képviselõ-testület egyhangúlag
támogattaajavaslatot.
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
értesítette az önkormányzatot, hogy annakellenérecsökkentikaszelektívhulladékkezelésdíját,hogyarezsicsökkentésrõlszólótörvényrendelkezéseierrenem
vonatkoznak. Így az eddigi 1,32 Ft/liter
díj 2013. július 1-tõl 1,238 Ft/liter díjra
módosul.
***
A Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriuma is ülést tartott, mégpedig augusztus 12-én.A Kuratórium elbírálta a

beérkezett érvényes ösztöndíjpályázatokat. (Egy pályázat érvénytelennek bizonyult.)A döntés szerint Csorba Johanna
ésSzabóNóraközépiskolásokkitûnõbizonyítványukértegyenként25.000.-,DeákÉva,FülöpRékaAnikó,HojszaAttila,
Kovács Adrienn, Prikkel Petra, Rohács
Fanni, Rohács Veronika, Szabó Ildikó,
TakácsBernadettésTormásiAttilatanulmányi eredményéért pedig egyenként
20.000.- Ft-ot kapott. Ádám Dorina és
TakácsRenátafelsõoktatásihallgatókkitûnõeredményeegyenként50.000.-,Gál
Éva, Pekár Renáta, Rohács Zsuzsa, és
Turkevi-Nagy Sándor tanulmányi eredményepedigegyenként40.000.-Ftjutalmatérdemelt.
Azülésenelhangzottazis,hogyazAlapítványidén20.évehirdettemegpályázatát.Azelteltidõszakalattösszesen71
szentkirályifiatalrészesültösztöndíjban,
a kiosztott pénz mindösszesen
5.107.000.-Ft.
Kétkülöndíjrólisdöntöttek.FarkasNor-

Álláshirdetés
Nyugdíjazás miatt megürül egy fõ
konyhaikisegítõiállás, melynekbetöltésérejelentkeznilehet.
Feltételek: legalább alapfokú végzettség  és szentkirályi állandó lakcím.
Azalkalmazásfeltételeitaközalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénytartalmazza.
Próbaidõ3hónap.
Napimunkaidõ8óra.
Azállásbetölthetõ2013.október1-tõl.
Akinevezésrõlapolgármesterdönt.
ÍrásosjelentkezéstaKözségházánlehetbenyújtani,vagypostaiútona6031Szentkirály,KossuthLajosu.13.címrelegkésõbb
folyóévszeptember23-ánhétfõn16óráig
beérkezõen.

bert8.osztályostanulóazideiDiákolimpián600méteresfutásbanelértII.helyezéséért15.000.-,PekárErika12.évfolyamos középiskolás (Kada Elek Szakközépiskola) pedig az INTERSTENO
Nemzetközi Gyors-, Gépíró és Szövegszerkesztõ Világbajnokságon Belgiumbanelért14.helyezéséért25.000.-Ft-ban
részesült.
Napirenden szerepelt még a Kocséri
összekötõút padkanemesítésére kiírt
ajánlattételifelhíváselbírálásais.Három
meghívott kivitelezõbõl egy nyújtott be
ajánlatot, így a Kuratórium a budapesti
székhelyû Tubi-Hani Kft ajánlatát elfogadva felhatalmazta az elnököt, hogy
btto12.400.000.-forintért3.500m2nemesítettpadkakészítéséremegállapodást
kössön.Atagokjavasoltákapolgármesternek, hogy a kocséri és köröstetétleni
önkormányzatotiskeressemeghozzájárulásukatkérve,hiszenaMarsa-tanyától
aGyõrfybekötõútigismegkelleneépítenianemesítettpadkát.

SzentkirályközségÖnkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot
írkiaSzentkirály,KossuthL.u.7.számalattiIdõsekHázábanlévõ3.és4.számúlakás
bérletijogára.
Alakásokalapterületeegyenként33m2,komfortos,
1szoba-konyha,fürdõszobaésWC+gázkonvektorokkal helyiségenként. A lakbér összege 200.Ft/m2/hó.
A lakás bérleti jogára az a szentkirályi lakcímmel
rendelkezõ, 60. életévét betöltött, önálló életvitelre
képesszemélypályázhat,akineknincssajáttulajdonában lévõ ingatlana, vagy rendelkezik saját ingatlannal,deazmûszaki,egészségügyi,vagykomfortfokozataszempontjábólszámáranemmegfelelõ.
Abérbevettlakáslakhatásijoganemörökölhetõ,arraeltartásiszerzõdésnemköthetõ.Abérlõmásszemélytottlakáscéljábólnemfogadhatbe.
ApályázatotaPolgármesteriHivatalhozkellbenyújtani,döntéstaSzociálisBizottsághoz.
Apályázatbenyújtásánakhatárideje:

2013.szeptember23-ánhétfõn16óra.
További tájékoztatással Vörösné Vári Ilona szolgál
(tel:597-016).
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Helyiterméketaközétkeztetésbe!

Álláspályázatom benyújtásakor egyik
célomként jelöltem meg a helyben termelt, idénynek megfelelõ gyümölcs- és
zöldségfélék felvásárlásának megszervezését, majd azok felhasználását a közétkeztetésben.
Miért jobb a helyi idénygyümölcs és
zöldségféle? Mert ezeket az érési folyamat végén szüretelik, így magasabb
beltartalmi értékekkel - vitamin, ásványi
anyag,antioxidáns-rendelkeznek.
Érvek,amelyekahelyitermékekfelhasználásátindokolják:
•Ahelyicsaládigazdálkodókáltaltermelt élelmiszerek ellenõrizhetõ forrásból
származnak, nyomonkövethetõek, a termesztésmódszerénélfogvaegészségesebbek,kevesebbkárosvegyszermaradvány
található bennük, illetve beltartalmi értékeik is kedvezõbbek, mint a nagyüzemi
termesztéssoránelõállítottaké.
• A helyi termékek megvásárlásával
támogatjuk a helyi termelõket, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a termesztés hagyományaifennmaradjanak.
•Fontosakörnyezet-éstermészetvédelmi szempontok figyelembevétele is: a
helybenelõállítotttermékeketkistávolságokra kell csak eljuttatni, ilyen módon
csökken az áruk szállítása során okozott
környezetterhelésis,valamintnemkeletkezik felesleges csomagoló anyag és az
üvegek,ládákújrafelhasználhatóak.Öszszességébentehát,ahelyitermékekmegvásárlásávaléselfogyasztásávalnemcsak
sajátmagunk,hanemkörnyezetünkésezáltal mások egészségesebb életmódjához
ishozzájárulhatunk.
• A gyermekkori minták határozzák
megtáplálkozásiszokásainkat,ezértahelyes táplálkozás alapjait minél korábbi
életkorbankellelkezdenikialakítani.Mivel a gyermek ideje jó részét óvodában,
iskolában tölti, nem mindegy, hogy ott
milyenminõségûételtkap.
• A megfelelõ gyermekétkeztetés az
egyikleghatékonyabbeszközagyermekszegénységenyhítésére,hiszenaziskolába,óvodábajárógyermekekegyrészejóformánsajnoscsakaközétkeztetésbenjut
élelemhez.A jó minõségû, kiváló beltar-

talmi értékekkel bíró, helyben termelt
zöldség-ésgyümölcsfélékolcsóbbanbeszerezhetõk. Az ételek alapanyagának
költségétaszülõk,vagyhelyettük-rászorulók,nagycsaládosokesetén-azönkormányzatfizeti.Ebbõlkifolyólagatérítési
díj - azaz a nyersanyagár - nagyságát az
önkormányzatlehetõségeiisbehatárolják,
hiszenszámosolyangyermekvan,akiaz
ingyenesvagykedvezményeskategóriába
esik.
•Hahelyitermelõktõl,vagytermelõi
piacokrólszerezzükbeazalapanyagokat,
csökkenhetne a közétkeztetésben a kényelmi termékek - poralapú, szárított és
sûrítmény, mirelit készítmények - menynyisége, friss, idényjellegû zöldségek,
gyümölcsökjelennénekmegazasztalon.
•Azidõskoréveibenazétkezésszerepefelértékelõdik,aszépkorúakszámáraa
nyugodt, kellemes étkezés egyike azon
megmaradtörömöknek,amelyetnapmint
nap megélhetnek.  A mai nyugdíjasok a
hagyományos ízeket kedvelik, azonban
arraisügyelnikell,hogyafelszolgáltfogásoknelegyenektúlnagyenergiatartalmúak, és tartalmazzanak elég vitamint,
amelyekahelyi,frisstermékekbenmegtalálhatók.
• A betakarításban szükség esetén a
közmunkásokisrésztvesznek,vagyteljes
egészébenõkvégzikazt,agyümölcsötés
zöldségféléketisõkdolgozzákfel,ígyaz
önkormányzatnakezmunkabérterhetnem
jelent.
• A nyári vakáció alatt, a zöldségek,
gyümölcsök érésének idején, a konyhai
dolgozók részérõl a feldolgozásra, befõzésre,tartósításraisadódikszabadkapacitás.
•Gazdaságosságiszempontokatfigyelembe véve alacsonyabb ráfordítási költségekmellett,magasabbbeltartalmiértékekkelbíró,egészséges,kiválóminõségû
terméket hozhatunk létre (például a szamócát a lekvárkészítéshez 300 Ft/kg-os
áronvásároltukmeg,ahozzáadottcukorral és tartósítószerrel együtt a lekvár önköltsége580Ft/kg).
A helyi termények beszerzésének és
feldolgozásánakfolyamata:
Februárhónapbanazélelmezésvezetõ közremûködésével, a tõle kapott
adatok alapján elvégeztem a közétkeztetésben igényelt alapanyagok felmérését,
majdfelvettemahelyitermelõkkelakapcsolatot. A termelõkkel szóbeli megállapodást kötöttünk a különféle zöldség- és
gyümölcsfélékmegtermelésére.
- Éléskamra kialakítása, meszelése,
polcrendszerkialakítása,annakfestése

-Tartósítószerek,edények,eszközök,
csomagolóanyagokmegvásárlása
- Befõttesüvegek gyûjtése (óvoda, iskola,háztartások)
-Befõttesüvegek,lapkákmegvásárlása
-Közmunkásokmunkábaállítása(4fõ
csakfeldolgozástvégez),3fõabetakarításbansegít,valamintszükségeseténelõkészítõmunkátvégez
-Befõzõautomatamegvásárlása(tartósítószernélkülieltarthatóságmiatt)
-Idénynekmegfelelõfrissgyümölcsészöldségfélékfelvásárlása,vagybetakarításának megszervezése, a feldolgozó
helyreszállítása
-Cukor,ecet,sóésfûszerekbeszerzése
-Folyamatostermékfeldolgozás,házi
receptekalapjánmájusközepétõloktóber
közepéig (lekvár fõzés, mirelitkészítés,
befõttelrakás,savanyúságkészítés)

Termékeinket bemutattuk augusztus
25-én,aFalunapunkonrendezettkiállításon.Elismerés,önbizalom-növelés,hasznosságtudat-tapasztalataimszerintazértékteremtõ feladat segít leginkább  közmunkásainknakvisszatérniamunkavilágába, növelheti munkához jutásuk esélyeitazelsõdlegesmunkaerõpiaconis.
A helyi gazdaságokban megtermelt
zöldség-ésgyümölcsfélékfelvásárlásával
közvetlen,jókapcsolatottartokfentatanyán élõkkel, garantálva ezzel a minõséget,amelyrebüszkékgazdáink.
A közösség felé való áldozatvállalásuk megnyilvánul abban is, hogy terményeikegyrészétajándékkéntkapjuk.
Mennyivel több ez, mint egy átlagos
fogyasztó-eladókapcsolatamultikpolcai
között?!Köszönjükegymásnak!
Kovácsné Lázár Ilona
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GARABONCIÁS DIÁK
Nem lehet hallgatni 2.
Bizony, a szó, a beszéd erõs fegyver. Olykor a hallgatás is. "Hallgatni akartam. De
aztán megszólított az idõ, és megtudtam,
hogy nem lehet hallgatni. Késõbb megtudtam azt is, hogy a hallgatás legalább úgy válasz, mint a szó és az írás. Néha nem is a legveszélytelenebb válasz. Az erõszakot semmi
nem ingerli úgy, mint a tagadó hallgatás."
E bekezdéssel kezdõdik az idei könyvtermésegyiklegszebb,legérettebbgyümölcse; Márai Sándor Hallgatni akartam címû
visszaemlékezése. Elõzõ cikkünkben már
említettük e gyöngyszemet, Márai (19001989)hagyatékbanmaradt,eddigmégsoha
napvilágotnemlátott
írását.Ahíres,1935-benmegjelentEgy
polgár vallomásai-nak folytatása ez, tizenöt
évvel késõbbrõl. 1950-ben, két évvel emigrációjautánvetettepapírraesorait,melyekbõl a másfélszáz oldalas, sûrû írás keletkezett. Megjósoltuk, hogy vastag csend fogja
körülvenniemûvet,súgyislett.Máraidivatosugyan,decsakazemlegetésszintjén,kevéssé az ismeret szintjén. Márai ugyanis mindhalálig-következetesvolt.Emigrációjábólnemtérthazaéskönyveinekmagyarországi kiadását sem engedélyezte, amíg hazánkföldjénmegszállószovjetcsapatoktartózkodnak.Sbizony,korunkbannemszokásosmárazerkölcsöskövetkezetesség.
AklasszikusEurópavégétMáraiAusztria náci megszállásától számítja, amelynek
kezdõnapja 1938. március 12. (németül:
Anschluss).
Mintemlítettük,amûelsõfelébentársadalmi-történelmi visszatekintés a két világháború közti viszonylagos békérõl és az
1919-esbolsevikkísérletmagyarországihatásairól.Amásodikfelébenapolgáriéletforma,mûveltség,ízlésjelentõsétteszimérlegre,van-eméghelyeanagyeurópaiátalakulásutánapolgáriéletformánakEurópában,s
Magyarországon. A Kassán született Márai
kényszerûségbõlelhagytaszülõvárosát(nem
akart"cseh"katonalenni),deszülei,semlékei ott maradtak. "A magyarság nem azért
ragaszkodott a revízió követeléséhez, hogy
néhány erdélyi vagy felvidéki nagybirtokos
részérevisszaszerezzeazõsinagybirtokokat,
hanemegyszerûennemzetiöntudatból,történelmiszükségbõl.Nincsnemzet,amelyföladhatná a jogot, hogy tiltakozzon önmaga
megcsonkítása,feldarabolásaellen.…amagyar revízió nagy kérdésének … az ellenszenveskísérõtüneteisemváltoztattakavalóságon: egy ezeréves Duna-táji nemzetet
igazságtalanul,mohónrövidlátónfeldaraboltak,sazelszakítottrészekésazanyaország
ezt a kegyetlen mûtétet soha nem heverték
ki.Aföldkérdésmellettatrianonikérdésiz-

zottamagyaréletmélységeiben.…apillanatban,amikorakétévtizedenátannyiszor
elképzeltrevízió,harészlegesenis,valósággáváltozott,akétkedõkésgyanakvókisúgy
érezték,hogyegytörténelmiigazságtalanságértjogoselégtételtkapottamagyarság.…
Ajándékba kaptuk azt, amit erõvel és igazsággal nem tudtunk visszaszerezni, s mindenkiérezte,hogyeztazajándékotnemadjákingyen,nagyáratkelléretterövidesenfizetni.Azok,akikutólagmindigbölcsek,késõbbhangoztatták,hogyilyenkörülmények
között a magyar kormányzat helyesebben
cselekszik,halemondabécsidöntéselõnyeirõl, nem is kívánja ezt a megoldást. De a
gyakorlatban ez lehetetlen volt. Nincs kormány,amelymegállanáahelyétegynemzet
elõtt,havisszautasítjaegy,anemzetetsújtott
történelmi igazságtalanság jóvátételének a
lehetõségét."
Ez a kényszerpálya határozta meg hát
hazánk,sbenneapolgárságsorsát.Saszámlán az állt: háborús részvétel a német oldalon.Egyújabbkényszerpálya,sõt,avégzet
pályája. "… a végzet, amelyet a németség
önmaga és a magyarság számára is felidézett,mindenképpenbeteltfelettünk:anémeteknemtudtakmegvédenibennünketabolsevizmussal szemben, de feláldozták Magyarországot a német hadigépezet, a német
haditervek és a nagynémet imperializmus
céljaiérdekében."
Ám a harc nemcsak a hadszíntereken
folyt,hanemaháttérben,asajtóban,aközhangulatban.Apolgársághosszúvadászaton
vettrészt.Rávadásztak."Anácikésnémet
elvbarátaikmegfizetettügynökeikáltalszerkesztett,írtésnagytömegekáltalolvasottlapokban,folyóiratokbanelkezdõdöttavádaskodás a polgári életforma, a polgári világszemléletésapolgárimûveltségellen.Afaji gyûlölettel és a származási hencegéssel
párhuzamosan elkezdték az osztályizgatást.
Ezafolyamatis'történelmitávlatban'érthetõcsakigazán:kezdtékanácikazzal,hogy
zsidónak,segyáltalánsenkineknincshelye
azországbanaki'idegenfajú'ésbefejezték,
tízévvelkésõbb,abolsevistákazzal,hogyaz
országbansenkineknincsjogaélni,dolgozni,hivataltviselni,mûveltségettanítani,kenyeretkeresni,aki'osztályidegen',tehátnem
kétkezi mezõgazdasági vagy ipari munkás
leszármazottja… Ez a folyamat is kérlelhetetlenüllogikus,könyörtelenülkövetkezetes
volt. A nemzetiszocialista, magyar nyelvû
hetilapok és újságok megkezdették támadásukata'zsidópolgárság'ellen,stízévvelkésõbb - nagyon csekély változtatással, csaknemszószerint-újralenyomtattáketámadásokat,csaképpen-nemismindenesetben

-elhagytáka'polgár'mellõla'zsidó'jelzõt."
Igen,Máraiszerintisnemzetiszocialista
ésanemzetköziszocialistaeszmeegytõrõl
fakad,egylényegû…
"Ez a polgárságot támadó szellemiség
nemakartmérlegelni,semegyezkedni,nem
akart mást, csak azt, hogy minden, ami a
'polgár' és a 'polgáriság' rendkívül összetett
és bonyolult fedõfogalmai alatt megtalálható,pusztuljonel,értékeiveléppenúgy,mint
hibáival, szerepével éppen úgy, mint mindazzal, ami a polgári életformában már idõszerûtlen.Adühön,apolgárságellenintézett
elvakult támadások hevességén, majd késõbb a kommunista rendszer világnézeti és
gyakorlati hadmûveletein, melyet a polgárságellenindítottak,éreznilehetett,hogyigazi, végsõ ellenfelüknek nemcsak egy birtokosiéstermelésirendszert-tehátakapitalizmust,mellyelapolgárságotfelületesáltalánosítással egy kalap alá vették -, nemcsak
egyosztályt,hanemegyszellemet,apolgári
szemlélet, a polgári életérzés szellemét tekintik. A 'burzsoá' fogalma és évtizedben
gyalázkodó gúnynévvé változott, a 'polgár'
csatakiáltás volt, amely hadisorba állított
mindenkit, aki jobb- és baloldali lobogók
alattnemcsakatõkéstermelésirend,hanem
mindenfelettapolgáriszabadságeszmékben
társadalmialakotöltötthumanistagondolatvilágellenfellázadt.Megkelletttudnomegy
napon,hogyebbenaforradalmivilágbanéppen nekem, a megvetett polgárnak 'szerepem' van: az a humanista gondolatvilág,
melynekszellemébennevelkedtem,melynek
mûveltségében és életformájában éltem,
melynekszellemiéserkölcsiörökségétmagaménakérzem,éssohamegtagadninemtudom: a totalitárius rendszerek szóvivõinek
szemébenazõsellenség.Ahumanista-polgáriszellemiségazacéltábla,amelyregyakorlatozás közben minden újkori ideológia suhancaileadjákaPártáltalkezükbenyomott
géppisztolybólsortüzeiket."
Ésvégül:"…megkellettélnemapolgári osztály nagy vizsgáját hazámban, amikor
erkölcsbõl kellett vizsgáznia.A nácik adták
felosztályomnakeztakérdést,éssorstársaimmalegyütt,úgytetszik,elégtelenülfeleltünk.Aztánmegkellettélnem,amitazerkölcsi vizsgán elszenvedett bukás ürügyén a
kommunisták az egész polgári osztályt a
vádlottak padjára ültették, elmarasztaláták
valóságosésrákentbûneiben,halálraítélték,
ésmindentársadalmi,gazdasági,ideológiai,
majdterrorisztikuskivégzésimódszerrelnekiláttakvégrehajtanieztasommásítéletet."
Minden,agondolkodás,azeszmélés,az
elemzés fényûzését kedvelõ szentkirályinak
érdemeselolvasniMáraiHallgatniakartamját.Azontúl,hogyírás:erkölcs.
Békesség veletek.A kõ marad. És nem
lehethallgatni.
--bor--
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KATOLIKUSÉLET
GondolatokSzentírásvasárnapra
Egyjómódúcsaládifjúsarjadiplomaosztójához közeledett. Rokonai,
ismerõsei is meg voltak híva az ünnepségre, így a fiú rengeteg értékes
ajándékra számított. Igazán szüleitõl
várta a legértékesebbet. A fiú biztos
volt benne, hogy legalább egy autót
fogkapni,hacsaknemegylakást.
Eljöttanagynap.Mérhetetlenvolt
acsalódása,mikorapjaeléállt,ésegy
kis csomagot tartott a kezében. Kibontotta, és egy Bibliát talált benne.
Afiúdühösenelhajítottakönyvet,és
attólanaptólfogvanemálltszóbaaz
apjával.Néhánynapmúlvataláltegy
munkát egy távoli városban, és el is
költözött.Legközelebbmárcsakapja
halálhíre hozta haza. Ekkor megrendülten tért vissza a szülõi házba, és
sajnálta, hogy hajdanán egy butaság
miatt elszakadt szüleitõl. Nem lehetettapjávalazutolsóóráibanésnem
hallhattaazutolsószavait.Ahogyelkeseredettenpakoltaösszeapjairatait
akönyvtárszobában,azegyikfiókban
megpillantotta a Bibliát, amit apja
akart neki adni. Mély lelkiismeretfurdalástólmegindultanlefújtaaport
a könyv borítójáról, és kinyitotta. A
könyvelsõlapjánapjakézírásáttalálta,azõszavait,amikethajdanánhozzá intézett, neki szánt útravalóul az
életéhez.
Azutolsóhozzáintézettszavakat.
A fiú többször is elolvasta a kedves
írást, aztán tovább lapozott. És elkezdteelolvasniegymásikatyahozzáintézettszavait…
Sokunk számára egy fiókban elzárt, porosodó könyv sokáig a Szentírás. Ám oldalai között ott rejlenek
életünk legfontosabb üzenetei.
HaaBiblialenneamobilom…
Milenne,haaBibliánkatúgykezelnénk,mintahogyamobilunkat?

Milenne,hamindigmagunkkalhordanánk?
Milenne,hamindigvisszafordulnánk
érte,haotthonfelejtettük?
Milenne,haazigékreúgynéznénk,
mintazsms-ekre?
Milenne,haajándékkéntadnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsõnkénteztvennénkelõ?
Milenne,haúgytekintenénkrá,hogy
nem tudunk nélküle élni a mai modernvilágban?
MertaBibliaolyan,mintamobilunk.
Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk
Velekommunikálni,akiezenkeresztülválaszol.
ÉsmiértjobbaBiblia,mintamobil?
Mertsohanemkellatérerõmiattaggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a
kereszthalálával megteremtette a
100%-os lefedettséget az egész Földön és kiontott vérével aláírta azt a
szerzõdést,melyörökreszól,ésállja
minden számlánkat, így ingyenesen
hívható...
MirejóaBiblia?
Aminapegyismerõsömmegkérdezte:
Monddcsak,miezakönyv,ezaBiblia?Máranynyimindenthallottamerrõl a könyvrõl. Sokan mondták is,
hogy ismerni a Bibliát az általános
mûveltségrésze,illiktudni,hogykét
fõrészretagolódikÓszövetségre,Újszövetségre,meghogykezdjemelolvasni,deazazigazság,hogynemértem,megnemistudom,hogyegyáltalánmirejóezakönyv?
Gondolom, ezzel a kérdéssel sokan
vannakígy.KezükbeveszikaBibliát,
aztánelkezdikolvasni,ésazelsõfejezetek után magukra hagyatva állnak
az egyre tornyosuló kérdéshalmazuk
elõtt,amialólki-kibújikafõkérdés:
mireisjóezakönyv?

Mintjókeresztényhezillik,nekemis
eszembe jutottak az ilyenkor szokásosválaszok:
Szükségünk van a Bibliára, mert ismernünk kell az alkotónkat és megváltónkat,tudnunkkellazéleteredetérõl, látnunk kell a történelem sorsfordulóival kapcsolatos válaszokat,
deakérdéstovábbraisáll:nekemmireésmiértjóaBiblia?
Ahogytöprengtemakérdésfelett,felidézõdött bennem egy régi történet.
Húsz éves, ha lehettem, amikor egy
nagyvargabetûutánmegtettemamagam elsõ tétova lépéseit a Szentírás
felé visszavezetõ úton, megkérdeztem egy idõs, sokat tapasztalt, egyszerûembert:Jóskabácsit,hogy"AztánmirejóaBiblia?".Rámnézett,és
ígyválaszolt:"Fiam,haaBibliánkeresztülIstenmegtaláltéged,Õmegtanít gyõzni önmagad felett, hogy tudj
akkor is önzetlenül szeretni, amikor
itt, ebben a világban mindenki elfogadnáazönzésedet.
Egyolyanutatmutat,amelysegítségével akár már itt a földön megteremthetnénkazörökboldogságot.

Kalendárium:
2013.szeptember15.-október15.
• Szeptember 15. Fájdalmas Szûzanyaünnepe
• Szeptember21.SzentMátéapostol
ésevangélista
• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt.
Gábor és Szt. Rafael fõangyalok,
SzentírásVasárnap
• Október1.Lisieux-iSzentTeréz
• Október4.AssisiSzentFerenc
• Október 8.: Magyarok Nagyasszonya
• Október15.AvillaiSzentTeréz
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REF ORM ÁT USÉLET

Szeptember-Közösség
"Szeretetbenszolgáljatok
egymásnak!"(Galata5,13)
Jacques Cousteau, a híres francia
mélytengeri kutató mondta: "Ha egy
embernekbármilyenokbólismegadatik
a lehetõség, hogy különleges életet
éljen, nincs joga ezt megtartani magának." Jézus így élt. Azt mondta: "Én
vagyok a jó pásztor. a jó pásztor életét
adja a juhokért" (Jn.10,11) Ha hozzá
akarsz hasonlítani, valami nagyszerû
dologétkellélned,aminagyobbminta
saját érdekeid. Bob Buford írja a
könyvében:"Azéletelsõfeleamegszerzésrõl, a tanulásról, a keresésrõl, a
haszonról szól. A második fele sokkal
kockázatosabb, mert az azonnali siker
helyett a hosszú távú célokra tekint."
Ezen azt érti, hogy egy magunknál
nagyobb célért kell élnünk, magunkon
túltekintvemásokért.ASzentírásnagy
alakjai nem azért voltak nagyszerûek,
mert megszereztek vagy birtokoltak,
hanem azért, mert odaadták magukat
másoknak, odaadták magukat olyan
célokra, amelyek túlélték õket. Az
álmuk az volt, hogy olyat tegyenek,
amivel mások javát szolgálják. Az
embereknek csupán elenyészõ kisebbsége képes olyan nagyot álmodni, ami
valóbannagyhatássalvanavilágra,és
kevesen vannak, akik hajlandóak mindentfeladniazért,hogyezazálommegvalósuljon. Az ilyen emberekrõl nem
mondják haláluk után, hogy olyan,
minthasohanemiséltekvolna.Álmaik
túlélikõket,mivelõkmásokértéltek.A
legnagyobb örömet és beteljesedést
pedig ebben lehet megtalálni, nem
abban, ha csupán önmagunknak élünk.
Valaki így fogalmazott: Másokért,
Uram,igen,másokért-haddlegyenez
az én jelmondatom. segíts, hogy
másokért élhessek, hogy így érted
élhessek!"(www.maiige.hu)

Istentiszteletek -vasárnap10óra
Szeptember-Közösség
Október-Szolgálat
November-Istenimádata
December-Evangélium

Interaktív Istentiszteletek havonta, vasárnap 10  óra, gyermekmegõrzés
Szeptember29.-Istendicsõítése
Október 25. - Közös Dicsõítõs este,
18óra
November17.-dicsõítés
December22.-karácsonyialkalom
Gyermek-istentiszteletek -mindenvasárnapa10óraiIstentisztelettel
párhuzamosan,kivéveinteraktívalkalmak(ott:gyermekmegõrzés)
Bibliaóra -szerda18óra
Szeptember 11. - 19 óra, Október 9.,
November13.,December18.

Hittanórák
1.és 5. évfolyamon órarendbe
beépítveakötelezõenválaszthatóhitéserkölcstanórán.
2-4. évfolyam és a 6-8. évfolyamban
csoportokban összevonva a délutáni
órákban.
Konfirmációs oktatás a 7-8.évfolyamon külön alkalmakon is (ifjúsági
órák).

Filmklub

29. 18 óra, szeretettel várjuk
házigazdákjelentkezését!

Házi Istentisztelet - havonta 3.
csütörtök 15 óra, Kincsesné Juliska
néniotthonában
Szeptember 19. Október 17.
November21.December19.

Presbiterigyûlés -szerda18óra
Szeptember1.-vasárnap11óra
Október2.szerda18óra
November20.szerda18óra

Ifjúságiórák
szeptember 20. péntek 18.30,
szeptember25.szerda18óra,október
5.szombat 10 óra - Helvécián,
Október16.szerda18óra,október25.
péntek18óra

KözösAlkalmak
(Ágasegyháza - Helvécia
Kerekegyháza-Szentkirály)

-

KözösIfjúságidélután -október5.,
10óra,Helvécia
KözösDicsõítõest -október25.péntek, 18 óra, Szentkirály, Faragóné
BencsikDóra,Kátézenekar
KözösBibliaóra -november6.szerda, 18 óra, Kerekegyháza, Balázs
Hajnalka

Szeptember27.péntek18.30
Október18.péntek18.00
December4.szerda18.00

Közös Bibliaiskola - november 23.
szombat, Szentkirály, dr.Balla Péter,
Újszövetség

Házievangélizációsesték

KözösBibliaóra -december11.szerda 18 óra, Ágasegyháza, Kenyeresné
TéglásiAnna

adventiházialkalmak,november25-
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Ünnepeltünk
Az idén augusztus 25-én
tartottuk községünk "falunapját". Délelõtt a templomoknál templom búcsú,
úrvacsorás istentisztelet volt.
Egész nap búcsúi kirakodó
vásár várta a vendégeket.
Délután 15.30-tól ünnepi
mûsor várta az érdeklõdõket,
benne
az
ösztöndíjak
átadására is sor került.
Utcabál,valamintaszentkirályi tûzzsonglõrök mûsora
zárta a napot.Az oldal fotóit
BenkovicsTiborkészítette.
Továbbiképtárérhetõela
honlapunkon,tekintsemegazt
is!www.szentkiraly.hu

HÍRÖSHÉT
KIÁLLÍTÁS
KECSKEMÉTEN
AzidénaTérségikertészetiésÉlelmiszeripariKiállításra
augusztus 21. és 25. között került sor Kecskeméten XVI.
alkalommal. Községünk 4m2 kiállítási területet kapott.
Szentkirály bemutatkozó napja 23-án volt 17 órai kezdettel.
Tánccsoportunk egyórás mûsort adott nagyszámú közönség
elõtt.CzakóLajosfafaragómunkájátissokanmegnézték.A
mûsorutánatáncosokésalátogatógyerekekpalacsintátkaptak.Anagyszámúérdeklõdõszentkirályidinnyétkóstolhatott
VörösDezsõjóvoltából.Nagyvoltazérdeklõdésaszentkirályiföldtermetteszõlõbõlkészültboriránt.AbortRevuczky
Bélánakköszönhetjük.
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Felhõtlennapok
Zánkán
Szószerintésátvittértelembenisfelhõtlen napokat töltöttünk a Zánkai
Erzsébet-táborbanaugusztus5.és10.
között,40gyerekés4pedagógus.
Amikor a rádióban is azt hallottuk,
hogymostcsakvízpartonlehetkibírni,miötforrónaponátélvezhettüka
Balaton hûsítõ vizét!Az ellátás fantasztikusvolt,aszálláskényelmes,a
programokszínesekésváltozatosak.
Reméljük,jövõreisleszlehetõségünk
táborozniazErzsébet-programtámogatásával.

Az Erzsébet-vetélkedõn középkori fejdíszt készítettek a gyerekek

Vízi aerobic minden délután volt

A kalandparkban mászófalon is kipróbálhatták magukat a gyerekek

"Vízidili": a vízbe dobált labdákat lavórban kellett
összegyûjteni

Csoportkép indulás elõtt
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ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Informatikaiképzés
indulszeptemberben
Szentkirályonhaladószinten
Kiemeltprogramok:•MicrosoftWord•MicrosoftExcel
•MicrosoftPowerPoint
Atanfolyamidõpontjai:
szeptember21.,28.,október5.,12.,19.,26.
8.00-13.00óráig
ArészvételINGYENES!!!!
AképzésreKutasinéKullaiIlona
helyiszervezõnéllehetjelentkezni.
Tel.:70/953-7181
ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256
2013. szeptember hónapjában is folytatódik
Szentkirályon az Álmom a CSALÁD projekt
megvalósítása.Szeretettelvárunkmindenkedvesérdeklõdõtkortól
ésnemtõlfüggetlenülközösségiprogramjainkra,valamintajelentkezéseketképzéseinkreéstréningjeinkre.
ÁlmomaCSALÁD2013.szeptemberprogramok-Szentkirály

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség
tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Ingyenesjogitanácsadás
(polgárjog, adás-vétel, öröklés, családjog, mun
kajog stb. kérdésekben)
Tanácsadó:Dr.PatyiRenátaügyvéd
Ügyfélfogadás: 2013. szeptember 25. (szerda) 14.00-18.00
óra. Helyszín: Faluház (Szentkirály, Kossuthu.16.)
A szolgáltatás igénybevétele elõzetes regisztráció,illetveérkezésisorrendbentörténik. Részvételi szándékát Kutasiné Kullai
Ilonaszervezõnélvagyazalábbielérhetõségekenjelezheti:
70/953-7181;
kullai.ilona@gmail.com

Holishaladmajdaz
M44autóút?
Aközelmúltbantöbbenismegkerestekezügyben,dea
megyei napilapban megjelent térképvázlat másokat is
meglephetett.Az országos közútfejlesztésekkel foglalkozófõhatóságtólaRendezésitervmódosításakapcsán
kapottírásostájékoztatásszerintaTervünkbetavalybekerültnyomvonalhelyes.EszerintSzentkirályterületéreNagykõrösfelõlamegyehatáronlévõdûlõúttóldélre
kb.300méterrelépneazút,ésaz1-3csatornadélioldalánhaladva,atiszakécskeiutatNagySándoréktanyájától keletre (Tiszakécske felé) metszené. NyomvonaltervmegtekinthetõaKözségházán.
Szabó Gellért

MEGVÁLTOZOTTKÖRNYEZETÜNKÉLÕVILÁGA
Kedves Olvasó! Korábbi írásom
folytatásakéntebbenarészbenamegritkult-eltûnt csúszó-mászó élõlényeket próbálom számba venni, melyek
azelmúltévtizedekbentûntekelközvetlenkörnyezetünkbõl.Ezeknagyrészénekéletciklusában,legalábbisivadék korban vizes élõhelyre van szükség. Mára ez a feltétel gyakorlatilag
megszûnt.Eltûntekatocsogók,pocsolyák a vízzel borított területek. Nincs
ivadéknevelõlehetõségabékákrészére.Márpedigezeknekazélõlényeknek
kisebbvizekrevanszüksége.Az,hogy
méglehetnéhánybékávaltalálkozni,a
békákviszonylagos5-10évesélettartamának köszönhetõ. Nem hangos

már a határ az unkabékák unkkázásától.A varangyok a levelibékák
és a kecskebékák száma is erõsen lecsökkent. A rekettyésben a tavasszal
felgyülemlett vízben elsõsorban ásóbékákporontyaifejlõdnek.Ezekabékákrejtettéletmódotfolytatnak,elsõsorbankertifelszínimunkáksorántalálkozunk velük, mikor kifordítjuk a
talajból. Ugyancsak vízhez kötött a
gõtékszaporodásais.Néhányévtizeddelkorábbanhemzsegtekakisebbvizekben, útszéli árkokban. Egyáltalán
él-e még pusztánkon? A foltos hasú
mérgezõ szalamandra is mindenütt
elõfordult,rétekenerdõkben.Szaporodása szintén vízhez kötött.A kifejlett

példányok szárazföldön élnek, fénykerülõk, ezért ritkán került szemünk
elé. Néhány példányával még találkozhatunkpincékben,fóliaházakban,
kõrakások alatt. Sajnos megfogyatkoztak a gyíkok is, pedig igen szép
számmal fordultak elõ. Az utóbbi
években mintha gyakrabban kerülnénekszemünkelé.Afentemlítettélõlényekmindkörnyezetünkfontosbiológiairészei.Fontosszerepettöltenének
be a természet biológiai egyensúlyában,kezdveazaprórovarok/szúnyogok, kullancsok, levéltetvek stb./
pusztításában, hogy végül is magasabb rendû élõlények táplálékaként
szolgáljanak.Vecsei Ferenc
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK
Szedres-szilvakrémespite
Hozzávalók
A tésztához: kb. 35 dkg finomliszt (a fele rétesliszt is lehet), 1 csapott kiskanál szárított (instant) élesztõ, 0,5 dl langyos tej, 7,5 dkg porcukor, fél
mokkáskanál só, 12 dkg vaj, 1 tojás
A töltelékhez: 40 dkg szilva, 20 dkg kristálycukor, 1 púpozott evõkanál fõzni való vaníliaízû pudingpor, 1 mokkáskanál mézessütemény fûszerkeverék, 40 dkg szeder
A szóráshoz: 3-3 evõkanál darált dió és zsemlemorzsa
A tészta nyújtásához: finomliszt
A tetejére: vaníliás porcukor
Atöltelékhezaszilvátmegmossuk,félbevágvakimagvaljuk,egylábasbarakjuk.Acukorralízesítjük.3-4percigkevergetveforraljuk,majdmerülõmixerrelpürésítjük,újratûzre
tesszük.Apudingport3evõkanálhidegvízzelsimárakeverjük,aszilvapüréhezadjuk.1
percigforraljuk,amézessüteményfûszerkeverékkelízesítjük.Hûlnihagyjuk.
Alisztetegytálbaszitáljuk.Azélesztõtalangyostejbeszórjuk.1kiskanálcukrotkeverünkhozzá,ésmeleghelyen10percrefélretesszük,hogyazélesztõfölfuthasson.Amaradékcukrot,asót,apuha(szobahõmérsékletû)vajatésatojástaliszthezadjuk.Hozzáöntjükatejesélesztõt,könnyenkezelhetõtésztávágyúrjukés60-40%aránybanelosztjuk.
Anagyobbikatenyhénmeglisztezettgyúrólaponakkoráranyújtjuk,hogyegy25x35centis,sütõpapírralbélelttepsibenelférjen.Adiótamorzsávalösszeforgatjuk,nagyját-4evõkanálnyit-atésztáraszórjuk.Aszilvakrémetegyenletesenrákenjük,aszedretrászórjuk,
egykicsitakrémbeisnyomkodjuk.Amaradékdiósmorzsátrászórjuk.Akisebbiktésztát
istepsiméretûrenyújtjuk,apitetetejérefektetjük.Hústûveltöbbhelyen,egészenazaljáigmegszurkáljuk.
Elõmelegítettsütõben,közepeslánggal(180C,légkeverésessütõben165C)30-32perc
alattmegsütjük.Asütõbõlkivévetepsistülegyrácsratesszük,amikormárcsaklangyos,
vaníliásporcukorralmeghintjük.Egyéjjelenátpihentetjük,másnapsütõpapírostulvágódeszkáraemeljükésnagyjából5centiskockákravágjuk.
Jóétvágyatkíván
Kenyeresné Zsuzsika

Itthonvagy-Magyarországszeretlek!
A szeptember 28-29-én hagyományteremtõ szándékkal kiírt országos rendezvényhezmiiscsatlakoztunk.Településeknekszólafelhívás,hogyakét
naponhelyirendezvényekszervezésévelerõsítsékaközösségüket.Amikategóriánkbana250.000.-Ftelnyeréséhez28-ánszombatondélutánfõzõversenytésegészfaluraszólóMihály-köszöntõt,másnap21.30-korpedigtábortûz-gyújtásttervezünk.Arészletekkidolgozásamégtart,továbbitájékoztatástkésõbbtudunkadni.

SZEPTEMBERICSILLAGOSÉGBOLT
Aszeptembermár"emberes"hónap,azõszkezdete.Rohamosancsökkenanappaliórákszáma,annyira,hogy22-énmindazéjszaka,mindanappalegyforma,
azaz12óra.Perszeebbenazévbenezmárcsakekkorfordulelõ,ekkorkezdõdikacsillagászatiõsz,pontosabban22-én22óra43perckoraFöldiegyenlítõ
feletthaladátaNap.Anap-éjegyenlõségazegészföldtekérevonatkozik.Az
égretekintvesokkalfényesebbenragyognakacsillagok,ésegybentöbbetisláthatunk.EsteszintefejünkfölötthúzódikaTejútsávja,melyasokmilliárdcsillagösszeolvadtfénye.Aközepénláthatósötétebbsávcsillagköziportrejt,melyennemlátszanakátacsillagok.AGöncölszekérisegyreközelebbkerülalátóhatárszéléhez.EstealátóhatárfelettaNaptóldélnyugatiiránybanláthatóFöldünkbolygótestvéreaVénusz.ÉjfélutánakeletiégboltfeltûnõenragyogNaprendszerünkóriásbolygója,aJupiter.Fényességefokozatosannõ,hiszenFöldünkrohanfeléje. V. F.

AUGUSZTUS
IDÕJÁRÁSA
Az utolsó nyári hónap a korábbi
évek tapasztalata alapján nem okozottmeglepetést.Elsõsorbanahónap
elsõnagyobbikfelébenfolytatódotta
csapadékmentes forró szárazság.Az
öntözésmentes területek szántóföldi
haszonnövényei gyakorlatilag nem
tudtak kifejlõdni, egyszerûen megsültek. Érdekes, hogy a tavaszi
/májusi/ hûvös idõ sok növény tenyészidõszakára kihatott. A korábbi
évekhez képest a paradicsom érése
két-háromhetetkésett,adinnyeérése is legalább ennyivel eltolódott.
Ugyanígylehetneapaprikátisemlíteni. A szárazság miatt a madarak
táplálékáulszolgálórovarokiseltûntek, táplálékhiány lépett fel, minek
következtébenavándormadarakigen
koránelköltöztek.Agólyákafiókák
kirepülése után szinte azonnal útra
keltek,ésmárAfrikabelsejébenjárnak. A fecskék a gyurgyalagok is a
hónapvégénindulásrakészenálltak.
Asorttovábblehetnefolytatni.Ahõmérsékletahónapelején31Cfokkal
indult,és9-igszintefolyamatos3538Cfokvoltakoradélutániórákban,
annyira,hogy8-án39Cfokotmutattakahõmérõk.Ezután17-ig26-30C
körülmozgott,majd2-3naponismét
emelkedett 30-32C fölé. Augusztus
20-ára hûvösebb légtömegek érkeztek, némi csapadékot hozva területenként változó mennyiségben. Csapadék viszonyok: 20-án 4,7 mm,
21én 1,6 mm, 26-án 3,6 mm, 27-én
33,6 mm, 29-én 0,4 mm. Összesen:
43,9mm.Asokéviátlag:47mm.
Vecsei.

Anyakönyvihírek
Születtek: Kucsár
Zoé 2013.08.09.,
anyja neve: Falusi
Annamária
SzûcsÖrsBotond2013.08.25.,anyjaneve:VáriEnikõ
Elhunyt: Kovács Mihályné
élt83évet

Hirdetések
* Eladó ágynemûtartós sarok ülõgarnitúra. 76/728-946, 06-70/277-3332
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-majorban.Víz,villanyvan.Érdeklõdni:06-76/728-657
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.érdeklõdni:0630
5052251telefonszámon.
*Szentkirályon,ésaveleszomszédostelepülésekenszántót,legelõt,kaszálótvásárolnék,vagybérelnék.BencsikJenõ.telefon:06209424219.
* ELADÓ jó állapotú kétszemélyes heverõ, szekrénysor, elõszobafal.
Irányár:5-15ezerFt.Érd.:70/953-7173
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-majorban.Víz,villanyvan.Érdeklõdni:06-76/728-657
* Mezõgazdasági felhasználásból származó hulladék fólia elszállítását
vállalom.+36-30/8470-402+36-70/9789-305

TeSzedd!!-atisztább
Szentkirályért
Önkormányzatunk is csatlakozott az országos köztisztaságiakcióhoz,melyazutakmentén,illetveillegálislerakóhelyekenlévõszemétbegyûjtésétcélozza immár a legnagyobb hazai önkéntes mozgalomként.Tavaly700településen150ezrenvettekrészta
"nagytakarításban".
Azideiakciónapszeptember14-e,szombat.
Kérem,minéltöbbentalálkozzunkezenareggelen
8órakoraKözségházaelõtt,aholanapiteendõket
egyeztetjük.

ZámboriIldikó Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.
Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Megnyitottamférfi-nõifodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyóvendégeimet.

KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyek,
Kft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,
képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosan
tudjakövetni.Igényszerintakönyvelési
anyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:
hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.
Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetet
ésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.
VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc
-Munkatársak:CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,Takácsné
Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. Tel./fax:76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

