
Századik születés napját ünnepelte augusztus 12-
én özv Bakos Andrásné. A nem mindennapi évfor-
dulón népes vendégkoszorú, testvérek, rokonok, és 
ismerősök vették vette körül, és gratuláltak a szép 
kort megért „Modolka” néninek. Önkormányzatunk 
részéről Szabó Gellért polgármester köszöntötte az 
idős hölgyet.
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Isten éltesse Modolka néni

Szüreti MulatSág
A hagyományos szüreti felvonulás és bál

Szentkirályon 2008. szeptember 13-án lesz.

A látványos felvonulás 13:30-kor a
Mûvelõdési Háztól indul.

Úticél az Ifjúság Lakótelep, majd visszaúton 
a Petõfi és a Rákóczi 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 hagyományos szüreti bál,  tombolával és büfével.
Nyitótánc 21 órakor.

A talpalávaló zenét a „Zengõ” együttes szolgáltatja.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk!
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Szentkirályi
HírmondóFüggetlen közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu

Augusztus 31-én tartotta tanévnyitó ünnepségét 
a Szentkirályi Általános Iskola. Ebben a tanévben 
19 első osztályos tanulót köszöntöttek az iskolában. 
A hagyományokhoz híven az elsősök fát ültettek az 
iskola udvarban. 

TAnévnyITó 2008/2009
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A képviselő-testület augusztus 26-án tar-
totta soron következő ülését. A napirendek 
között szerepelt az önkormányzat folyó évi 
költségvetési rendeletének módosítása, az 
első féléves gazdálkodásról szóló tájékozta-
tó, a település közoktatási intézkedési tervé-
nek jóváhagyása, a közoktatási intézmények 
alapító okiratának módosítása, az általános 
iskolai pedagógiai programjának és az óvo-
dai helyi nevelési programjának módosítása, 
ivóvízminőség-javító beruházás, telekalakítás, 
fecskeház lakásra pályázat elbírálása, pizzéria 
létesítése, kábel TV létesítése, többcélú társu-
lás megállapodásának módosítása. Az ülésen 8 
képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a képviselő-
testület módosította az önkormányzat folyó 
évi költségvetési rendeletét, mely az állami 
támogatások beépítése, valamint a pályázatok 
saját erő összegének kiadások között történő 
szerepeltetése miatt vált indokolttá.

Ezt követően az önkormányzat első féléves 
gazdálkodásának értékelése került napirendre. 
A polgármester előterjesztésében elmondta, 
hogy nehéz első félévünk volt. Az alapítvány-
tól kapott 11.500 ezer forint kölcsön nélkül 
nem tudott volna az önkormányzat működni. 
Visszafizetése szeptemberben várható.  A bevé-
teli előirányzat 45 %-ban teljesült.  Az önkor-
mányzat a központosított támogatások időará-
nyos részét megkapta, a helyi adók befizetése 
40 %-os. A kiadási előirányzat teljesülése 45 
%-os. Személyi juttatásokra és dologi kiadá-
sokra az előirányzat 50 %-a lett felhasználva. 
Megtakarítás van a gázfogyasztásnál, az áram-
díjnál, és a hajtóanyagnál is. A kis értékű tárgyi 
eszközöknél a felhasználás 21 %-os, intézmé-
nyeink csak a legszükségesebb eszközöket 
vásárolták meg. A fejlesztésekre az előirányzat 
27 %-át használta fel az önkormányzat. Az I. 
félévben gréder vásárlásra 4.000 ezer forint, 
önjáró fűkasza vásárlásra 120 ezer forint, alj-
növény tisztító vásárlásra 215 ezer forint került 
kifizetésre. Lakáshoz jutási és tőketörlesztési 
támogatás címén 854 ezer forint, újszülöttek 
támogatására 540 ezer forint, a Bácsvíznek 
a lakótelepi vízhálózat bővítésre 1.503 ezer 
forint, a ceglédi szilárdhulladék gazdálkodási 
konzorcium részére 251 ezer forint. Jelenleg 
három pályázatunk van szerződéskötési sza-
kaszban. Az Alkotmány utca aszfaltozásának 
saját erő szükséglete 3.877 ezer forint, az 
Egészségház fűtéskorszerűsítésének 573 ezer 
forint, és a radaros sebességmérő telepítésének 
860 ezer forint. A tornacsarnok fűtéskorszerű-
sítése a második félévben várható. A speciális 
kiadások 54 %-át használtuk fel, hitelfelvételre 
nem volt szükség. A képviselő-testület a tájé-
koztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Harmadik napirendi pont keretében a pol-
gármester arról tájékoztatott, hogy 2006-ban 
elkészült a település közoktatási intézkedési 
terve, majd a múlt év decemberében az esély-
egyenlőségi program is. Lévén, hogy az intéz-
kedési terv felülvizsgálata kétévenként esedé-
kes, így most megtörtént a két dokumentum 
egységes szerkezetbe foglalása is, valamint az 
oktatási törvényben szereplő módosításokat is 

magába foglalja.  A dokumentum véleményezé-
se az óvodai, és az iskolai szervezetek részéről 
megtörtént, illetve a Megyei Önkormányzattól 
is megérkezett a szakvélemény. Az intézke-
dési terv abból az alapvetésből indul ki, hogy 
„Szentkirály önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a kedvezőtlen gazdasági körülmények 
ellenére kiemelt feladatának tartja, hogy a 
közoktatást a helyi társadalom által elvárt szin-
ten, a faluközösség anyagi és szellemi bázisára 
alapozva, a döntési hatáskörök helyben tartását 
biztosítva működtesse.” A terv időbeli hatálya 
2008. szeptember 1-től 2013. december 31-
ig terjed. A dokumentum nagy terjedelmére 
tekintettel a képviselőtagok megkapták azt a 
részét, amely az oktatási intézmények illetőleg 
az önkormányzat vonatkozásában feladatokat 
tartalmaz. A képviselő-testület az intézkedési 
tervet egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 
formában.

A következőkben a polgármester tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy az idei költségvetési 
törvényben foglaltaknak megfelelően bizo-
nyos normatív támogatások a sajátos neve-
lési igényű tanulók után csak akkor vehetők 
igénybe, ha 2008. szeptember 1-ig az alapító 
okirat meghatározza a fogyatékosság típusát is. 
Ennek értelmében javasolta az általános iskola, 
és az óvoda alapító okiratának módosítását. A 
képviselő-testület a módosítást egyhangúlag 
elfogadta.

Az ötödik napirendi pont keretében a 
polgármester arról tájékoztatott, hogy a köz-
oktatási törvény változása miatt szükségessé 
vált az oktatási intézmények szakmai prog-
ramjának módosítása is, melynek eredménye-
ként az Óvoda Nevelési Terve kiegészül a 
gyermekvédelem, az esélyegyenlőség érvé-
nyesítendő elveivel, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátásának speciális szabályaival, 
valamint a nevelőmunka ellenőrzési és érté-
kelési rendszerének ismérveivel. Az Általános 
Iskola Pedagógiai Programjába beépül a 2008. 
szeptemberétől induló gitár tanszak elméleti 
és gyakorlati óraszámai és a továbbhaladás 
feltételei. Ezen kívül az iskolai oktatás-neve-
lés részévé válik az integrációs felkészítés. 
(Az Oktatási Minisztérium programcsomagot 
dolgozott ki a halmozottan hátrányos helyze-
tű tanulók esélyeinek növelésére, amelyhez 
önkormányzatunk is csatlakozni kíván.) Ezen 
módosításokhoz rendelkezésre áll mind a szak-
értői vélemény, mind a szülői szervezet véle-
ménye. A képviselő-testület a módosításokat 
egyhangúlag jóváhagyta.

E napirendi ponthoz kapcsolódóan az óvo-
davezető kéréssel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy az óvodai SZMSZ-ben is érvé-
nyesítsen egy pontosítást, arra vonatkozóan, 
hogy „Az óvoda a helyi óvodai programban 
meghatározott sajátos nevelési igényű gyerme-
kek nevelését is felvállalja, gyógypedagógus 
biztosítása mellett”. A testület egyhangúlag 
elfogadta a kérést.

Az Egyebek napirendi pont keretében a 
polgármester az alábbiakról tájékoztatott: A 
Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
keretében elkészült a 208 település ivóvizét 

javító beruházás tanulmányterve. A terv java-
solja Szentkirályon az ivóvízhálózat bővíté-
sét az Ifjúsági lakótelep felé, mivel azonban 
időközben ez a beruházás megvalósult a terv 
oka fogyottá vált. A képviselő-testület a tanul-
mánytervet tudomásul vette, de az abban fog-
laltakat megvalósítani nem kívánja. 

Telekalakítás ügyében kereste meg Bimbó 
Imre községi lakos a képviselő-testületet. 
Kérése az, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő, a következő telekosztásban érintett szán-
tóterületből az utcasor észak-nyugati sarkán 
lévő két első telek területét értékesítse részé-
re az önkormányzat, hogy azon lakóépületet 
építhessen. Indokolásul hozta fel, hogy ezzel 
a két telekkel végszomszédságban van a jelen-
legi lakóingatlana, illetve a most még számára 
elérhető kedvező állami támogatást szeretné 
igénybe venni. Vállalná a két telekre vonat-
kozóan a közművek saját költségen történő 
kiépítését. Az önkormányzat részéről a kére-
lem elviekben teljesíthető, ám megfontolandó, 
mivel jelenleg még van eladó önkormányzati 
tulajdonú telek a Templom utcában. A kért 
terület jelenleg bérleményként használatban 
van. Értékesítés esetén a bérlővel tisztázni kell 
a használati jog érvényesítésének kérdését. A 
kért terület a következő telekosztás Rendezési 
Terv szerinti területrészébe esik. Az összesen 
28 telek kiosztására elegendő kijelölt terület 
azonban kb. 1 ha magántulajdonú ingatlant 
is magába foglal, amit a tulajdonostól meg 
kell vásárolni. A telkesítést és a közművek 
kiépítését célszerű nemcsak az önkormányzati 
tulajdonú földrészletekből kitűzhető 20 db 
telekre, hanem az egész tömbre vonatkozóan 
elvégezni. Ehhez viszont nem kevés pénz-
re van szükség. Jelenleg sokkal fontosabb, 
hogy a pályázaton elnyert beruházások meg-
valósuljanak, illetve ha a szennyvízpályázat 
nyer, az teljesen fölemészti az önkormányzat 
anyagi lehetőségeit. A hozzászóló képviselő-
tagok elmondták, hogy a kérés egy a jövőben 
realizálódó, jelenleg egyik fél által sem ismert 
kötelezettség, mivel ma még senki nem tudja 
azt, hogy mennyibe fog kerülni a közműfejlesz-
tés egy telekre vonatkozóan. Hangsúlyozták azt 
is, hogy jelenleg a 38 építési telekből még 30 
telek beépítetlen, és sokan belátható időn belül 
nem is tervezik a beépítést. Javasolták ezért a 
telkek visszavásárlásának napirendre tűzését. 
Elhangzott olyan vélemény is, hogy telekki-
alakítás céljára a ma még magántulajdonban 
lévő területek megvásárlását el lehetne kezdeni, 
annak nagy kockázata nem lenne, mivel a köz-
művesítéssel néhány évig még biztosan várhat 
az önkormányzat. Végül a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy az előkészületek hiánya miatt 
érdemi döntést az ügyben nem kíván hozni.

A Fecskeház 4. számú lakásának bérleti 
jogviszonya megszűnt. A lakásra a Hírmondó 
augusztusi számában megjelent a pályázati 
kiírás, melyre egy beadvány érkezett Pongó 
Zoltán és Tóth Mária Szentkirály, Kossuth L. 
u. 28. szám alatti lakosok részéről. A képvise-
lő-testület egyetértett a fenti lakás nevezettek 
részére történő bérbeadásával a szerződéskö-
téstől számított öt év időtartamra. 

2008. augusztus 26-ai testületi ülésen történt
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Pizzéria létesítésének ügyében fordult az 
önkormányzathoz egy leendő beruházó. Az 
Árpád fejedelem utca – Ady Endre utca sarok-
telkét kívánja megvásárolni, és ott pizzéria, 
presszó, fagylaltozó létesítését tervezi. Az ön-
kormányzat hatályos Helyi Építési Szabályza-
tában foglaltak szerint falusias lakóterületen az 
építési övezeti előírások figyelembevételével 
egyebek között kereskedelmi, szolgáltató és 
vendéglátó épület elhelyezhető. Az érdeklődő 
részéről a bizonytalanságot az jelenti, hogy a 
leendő presszóban játék-automatákat szeretne 
üzemeltetni, amit a hatályos helyi rendeletünk 
nem tesz lehetővé.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem 
kívánja bővíteni annak a körzetnek a területét, 
ahol játék-automatát üzemeltethetnek a ven-
déglátóhelyek.

A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa módosította a Társulási Megállapo-
dást, melynek eredményeként a Lestár Péter 
Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda 
esetében a közoktatási feladatok ellátásában 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője jár 
el. Változás még, hogy Ballószög – Helvéci-

ai intézményi társulásnál Ballószög a társulás 
központja, továbbá, hogy a többcélú társulá-
sokról szóló törvény a társulási tagdíjfizetési 
kötelezettségek biztosításához előírja azt, hogy 
rendelkezni kell a kintlévőségek behajtásáról. 
Jelen megállapodásban az azonnali beszedé-
si megbízás benyújtása szerepel a mulasztó 
tagönkormányzat ellen, amelyhez a Társulási 
Tanács minősített többsége szükséges. A képvi-
selő-testület jóváhagyta a megállapodás fentiek 
szerinti módosítását.

A Deltakom Kft. kéréssel fordult az ön-
kormányzathoz, hogy vizsgálja meg a kábel-
televízió, valamint a mikrohullámú internet-
szolgáltatás ellátásához szükséges helyiség és 
oszlophely biztosításának feltételeit.  A tevé-
kenység ellátása egy kb. 20 m2-es fedett, zár-
ható helyiséget igényel, illetve mellette egy 24 
m-es acélszerkezetű oszlop felállítását, melyen 
az antenna kerülne elhelyezésre. A képviselő-
testület nem tud megfelelő önkormányzati terü-
letet biztosítani a fenti célra.

Az ülés végén Zana Antal képviselőtag fel-
vetette, hogy a gréderrel kialakított dűlőutak ál-
lapota mindaddig nagyon jó, amíg csapadék nem 

lesz, de ekkor járhatatlanná válnak, mivel a csa-
padékgyűjtő csatornákat a gép megtöltötte a letolt 
földtömeggel. Ezt a földtömeget az utak közepe 
felé kell tolni, az utakat „bogárhátúra” kialakítani, 
csak akkor tud a csapadék lefolyni. Kérte a teme-
tőnél a vezetékesvíz-vételi lehetőség bővítését a 
temető túlsó vége felé, valamint a kóbor ebekkel 
kapcsolatos problémák megoldását, mivel renge-
teg bosszúságot okoznak. A polgármester ígéretet 
tett a felvetett problémák megoldására.

Községünk védőnője bejelentette, hogy 
munkaköri feladatai maradéktalan ellátása 
mellett nem tudja vállalni az intézményveze-
tői feladatok ellátását, ezért 2008. szeptember 
1-i hatállyal erről a beosztásról lemond. Ön-
kormányzatunknál kötelező feladat a szociá-
lis étkeztetés és a házi segítségnyújtás, amit 
a többség megelégedésére végezzük is, és ez 
meglehetősen sok adminisztrációval jár.  Ez az, 
ami a gondot okozza. Ezen a területen szakmai 
felügyeletre, intézményvezetőre szükség van, 
így a helyzet egyik megoldása a társulás lehet, 
de a szeptember 1-i határidő nem vállalható. A 
testület nevében kérni fogja a védőnőt, hogy 
december 31-ig ezt a feladatot vállalja.

Szentkirály Önkormányzata az Oktatási 
Minisztériummal együttműködve a 2009. 
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot „A” típu-
sú pályázat felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatra azok a Szentkirály terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, 
teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
vesznek részt.

Doktori (PhD) képzésben résztvevők, és 
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszony-
ban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. 
szeptemberében tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is, valamint akiknek a 
hallgatói jogviszonya a pályázás időpontjában 
szünetel. 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2008/2009. tanév második félévében megfe-
leljen a pályázati kiírásnak.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév (2008/2009. 
tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első 
féléve.) Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 
2009. március. Az ösztöndíjra minden pályá-
zati fordulóban újra kell pályázni.

„B” típusú pályázat felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok a Szentkirály terüle-
tén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik 

* a 2008/2009. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások, vagy 

* felsőfokú diplomával nem rendelkező, 

felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek, 

* és a 2009/2010. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben államilag támoga-
tott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A pályázók közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe 
és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, 
azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az 
ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. 
tanév első féléve.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának 
megküldésével köteles 2009. szeptember 1-ig 
az OM Pályázati Osztályára írásban beje-
lenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanul-
mányait, továbbá nyilatkozni arról, hogy a 
2009-es felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe.

Az értesítési kötelezettség elmulasztása 
az ösztöndíj folyósításából történő kizárást 
vonhatja maga után.

Mindkét típusra vonatkozik:
A középiskolai akkreditált iskolarendsze-

rű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, 
továbbá a rendvédelmi és katonai felsőoktatá-
si intézmények hallgatói nem jogosultak az 
ösztöndíjra.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapok-
ban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a 
felsőoktatási intézménynek.

A támogatott pályázók szociális rászo-
rultságát az önkormányzat évente egyszer 
felülvizsgálja. Az önkormányzat jogosult a 

megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösz-
töndíjas szociális rászorultsága már nem áll 
fenn, vagy a szociális rászorultság felülvizs-
gálatánál az önkormányzattal nem működik 
együtt.

A települési önkormányzat határozatban 
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról 
abban az esetben, ha a támogatásban része-
sített a települési önkormányzat illetékessé-
gi területéről elköltözik. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociá-
lis rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 
TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek 
számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hoz-
zájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja 
érdekében szükséges mértékű nyilvánosságra 
hozatalához, illetve felvételi eredményéről a 
támogató önkormányzatnak történő tájékoz-
tatás nyújtásához.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja 
el, döntéséről 2008. december 5-ig írásban 
értesíti a pályázókat. A döntés ellen a pályázó 
fellebbezéssel nem élhet.

A pályázatokat a Polgármesteri 
Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzá-
férhető pályázati űrlapon, a felsőoktatási 
intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-
igazolást, valamint a pályázóra és csa-
ládjára vonatkozó jövedelem-nyilatkozatot 
mellékelve, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje 2008. 
október 31. Bővebb felvilágosítás a www.
bursa.hu címen kapható.

BuRSA HuNGARIcA
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A Budapesten működő Két Hollós 
Könyvesbolt szervezésében felejthetetlen zarán-
doklaton vettünk részt 2008. június 12-16. 
között. Társas busszal utazott 47 magyar, akik 
Szent Erzsébet születésének 700. évfordulója 
alkalmából Türingiában tisztelegtek az Árpád-
házi királylány, Szent Erzsébet emléke és cso-
dálatos életútja előtt. Szántai Lajos művelődés 
történeti professzor volt a zarándokúton az ide-
genvezetőnk.

Árpád-házi Erzsébet
II. András magyar király 1211-ben eljegyez-

te lányát, Erzsébetet a türingiai tartománygróf 
fiával, IV. Lajos herceggel. A kor szokása alap-
ján a négy éves magyar hercegnő kiutazott leen-
dő férje udvarába, Türingiába. Az útra elkísérte 
és vele maradtak lovásza, szolgálói, hárfása.

II. András király a lányával fényt küldött 
Türingiába. Erzsébet az ott léte évei alatt fényt 
árasztott az egész tartományban. Az ottani élet-
tevékenysége miatt valóságos kultusz alakult ki 
Erzsébet körül. Azonban az igazi csoda felisme-
rése halála után bontakozott ki.

Erzsébet királylány négy éves korától 
Wartburg várában nevelkedett. Szellemi példa-
képe Assisi Szent Ferenc volt. Gondos világi és 
egyházi neveltetésben részesült. Nagyon szerette 
a természetet és az állatokat. Főleg a lovakat 
kedvelte. Szeretett lovagolni. Napokig képes 
volt lóháton utazni. 1221-ben ment férjhez IV. 
Lajos türingiai grófhoz. A házasságukból szü-
lettek: Herman, Gertrud és Zsófia. Herman fia-
talon meghalt. Gertrud a gondos szülői, egyházi 
nevelés hatására egy kolostorban főnöknő lett. 
Példás életútja alapján halála után a pápa szentté 
avatta Gertrudot.

II. András király seregei élén részt vett a 
keresztes háborúban. Erzsébet férje, Lajos gróf 
is úgy érezte, neki is kötelessége a Szentföld 
védelme. Ezért elhatározta, hogy ő is hadba 
indul. Erzsébet is elkísérte a férjét az út egy 
részére. Hűen lovagolt férje oldalán. Nehezen 
tudott elválni gyermekei apjától. Három napi 
lovaglás után végre rászánta magát az elválásra 
és a búcsúra. Szeretettel búcsúzott férjétől, szinte 
érezte, utoljára ölelheti keblére hű társát.

Valóban bekövetkezett a tragédia. Lajos 
gróf 1227-ben meghalt a keresztes hadjárat-
ban. Erzsébetet sokkolta a halálhír. Felsikoltott: 
„Mindennek vége! Meghalt az egész világ!” 
Nyolc napig nem tér magához a sírástól, a bánat-
tól és a kétségbeeséstől. Ezt követően fogadal-
mat tett, hogy ő soha többé nem megy férjhez.

Szent Erzsébet csodálatos tettei
Férje halála miatt felborult egész élete. 

A férje családjától elhidegült. Idegen környe-
zetben úgy érezte, Isten szolgálatába kell lép-
nie. Eisenachba kénytelen menekülni. Az ottani 
ferences-rendi templomban ünnepélyesen enge-
delmességet és szegénységet fogadott. Hősiesen 
teljesíti szolgálatát, amelyre fogadalmat tett: sze-
gényeknek és betegeknek lesz az igazi támasza. 
Isten segítségével kiszélesíti a maga szeretetét. 
Így jut belőle másoknak is, mindenkinek, akiket 
az Isten az ő közelébe hozott.

Özvegyi lakhelye Marburg lesz, ahol lét-
rehozott egy ferences kórházat. Ezután ez lett 
az élete és sorsa, életcéljának a meghatáro-
zója. Minden idejét, energiáját, anyagi javait 
az ispotály fenntartására, a betegek és szegé-
nyek szolgálatára fordította. Saját szavai szerint: 

„Boldoggá kell tennünk az embereket.” Az egyik 
német püspök mondta Szent Erzsébetről: Csupa 
odaadás és derű egész lénye. Az 1229-es éhínség 
idején Erzsébet intézményesen szervezte meg 
a szegények táplálását... Kilencszáz szegény 
étkezett az asztalánál rendszeresen. Sok esetben 
gyötörte a honvágy, bármikor hazajöhetett volna. 
De ő isteni küldetéstől sugallva úgy érezte, 
Türingiában tehet a legtöbbet a gondozásra és 
szeretetre szoruló embertársaiért.

Szent Erzsébettel számtalan csoda történt. 
Valóságos legenda alakult ki róla, még életében. 
Több alkalommal történt vele rózsacsoda is. 
Az első még Magyarországon esett meg vele. 
Az étkező asztalról kenyérdarabkákat rakott 
a kötényébe. Ezt a szegényeknek szánta. A 
palotából kifelé menet apja kérdezte, mi van a 
kötényében? Közben a kenyérdarabkák rózsává 
változtak, így apja csak azt láthatta. Türingiában 
is volt ilyen csoda. Leprás beteget a férje ágyá-
ban gyógyította. Lajos kérdőre vonta, amikor 
tudomást szerzett róla. De ismét csoda történt. 
Amikor a takarót fellebbentette: a Megváltó 
fehér és piros rózsák közt feküdt az ágyban. 
Még több rózsacsoda is előfordult vele. Olyan 
volt környezetében, mint ártatlan liliom a rózsák 
között – mondták róla később.

Szent Erzsébet halála
Erzsébet rövid életet élt. Mindössze 24 éves 

volt, amikor 1231. november 17-én meghalt. E 
rövid idő alatt is teljes életet élt. Boldog kis-
lány, menyasszony, gondos anya és hű feleség, 
özvegyasszony, Isten segítségével a szegények 
és rászorulók istápolója volt. Mindezt egy töré-
keny királylány élte át. Wartburgban az általa 
alapított ferences szerzetesrend kápolnájában 
ravatalozták fel. Óriási tömeg volt jelen a teme-
tésén. Később földi maradványai átkerültek abba 
a dómba, amely a nevét viselte.

Szent Erzsébet utóélete és legendája
Halála után elkezdtek beszélni az emberek a 

vele történt csodákról és hősies, aszkétikus éle-
téről, illetve a szegények, betegek ellátása, gyó-
gyítása terén végzett munkásságáról. Rövidesen 
mintegy 150 tanúvallomást vettek fel a kanoni-
zálása előtt. Szobrok és festmények készültek 
csodálatos tettei nyomán Erzsébetről. A pápai 
bullában olvasható róla: „Gyermekkorától ide-
gennek tekintették őt az új környezetében…” 
Ennek ellenére szeretettel közelített mindenki-
hez. Valóságos fényt árasztott maga körül. Így 
nem csoda, hogy a katolikus egyház elfogadta 
szentté avatására tett javaslatokat. Halála után 
négy évvel IX. Gergely pápa Perugiában szentté 
avatta Árpád-házi Erzsébetet. Jelen voltak a 
német püspökök, Erzsébet lányai, és ott volt II. 
Frigyes császár is. Milliók voltak jelen ezen a 
nagyszabású egyházi ceremónián. Jól megfi-
gyelhető az egyház magatartásának gyors vál-
tozása: kezdetekben nem ismerte fel Erzsébet 
tevékenységét, ezért tiltották. Később tűrték, 
amikor tömegek zarándokoltak a sírjához. A 
szentté avatását viszont már támogatták.

A zarándokút
Az öt napos zarándokút során csoportunk meg-

tapasztalta, hogy a német katolikus egyház és a 
német hagyományőrzés milyen fontosnak tartja 
Szent Erzsébet emlékének és kultuszának fenntar-
tását, továbbörökítését a köztudatban. A zarándoklat 
útvonalán kerestük azokat a helyeket, ahol Erzsébet 
megfordult, s élete fontos állomásai voltak.

Jártunk Eisenachban, megtekintettük a 
Szent György templomot, ahol Erzsébet és Lajos 
házasságot kötöttek. Ott található hibátlan álla-
potban Lajos síremléke. Még megvan az oltár 
is, ahol Erzsébet sokat imádkozott. Ezt követően 
Wartburgban csodálhattuk meg azokat a helye-
ket, ahol Erzsébet élt éveken keresztül. Az időt-
álló vár falai több mint 800 éve állnak, hirdetik 
Bajorország dicsőségét. Erzsébet szobája ma is 
látható, ablakai Magyarország felé néznek. A 
szobák szépen be vannak rendezve. A creuzburgi 
kastélyban is jártunk, ott Erzsébet fiúgyermek-
nek adott életet. Ennek örömére férje, IV. Lajos 
gróf egy hidat emeltetett a Verra folyón, mely 
ma is áll.

Utunk következő állomása Marburg volt, 
ahol Erzsébet áldásos, szeretetteljes tevékenysé-
gét kifejtette. Megtekintettük a tiszteletére épített 
csodálatos templomot, mely az ő nevét viseli. A 
monumentális dóm évtizedeken keresztül épült, 
1283-ban szentelték fel. Tornyai építése eltartott 
1340-ig, ott őrzik Erzsébet Magyarországon 
készült, fantasztikusan szép ereklyetartóját, 
amely sajnos üres, mert Erzsébet földi maradvá-
nyai nincsenek meg. A nevét viselő oltára vörös 
rózsacsokrot (47 szál) helyeztünk el. A dómban 
Erzsébet szobor, festmények láthatók. Külön 
oltár (szentély) van a tiszteletére. A falképen 
fent Krisztus nyújt koronát Erzsébetnek. A temp-
lomban Erzsébet csodás életével kapcsolatos 
festmény sorozat látható. A dómot 1539 után 
kifosztották Hesseni Fülöp parancsára. Addig 
milliók jártak oda zarándokolni.

Ezt követően megnéztük a Szent Erzsébet 
forrást, majd elzarándokoltunk az általa alapított 
ispotály maradványaihoz, mely szép környezet-
ben található. Colmarban, az antonita kolostorban 
is jártunk, megcsodálhattuk Matthias Grünewald 
oltárképét. Münchenben pedig láttuk Grünewald 
Szent Erzsébetről készült festményét.

Németországban igazi kultusza van hazánk 
szülöttének, Szent Erzsébetnek. A nagy évfordu-
ló kapcsán zarándokok ezrei keresték fel azokat 
a helyeket, ahol Erzsébet rövid élete során 
megfordult. Könyveket, tanulmányokat jelen-
tette meg, bélyegeket, érmeket adtak ki, gyer-
tyákat öntöttek, pólókat készítettek tiszteletére. 
Gyógyszertárak, egyházi intézmények viselők 
nevét szerte a nagyvilágban. Az Erzsébet kereszt-
név elterjedése neki köszönhető. A Nap felkelte-
kor a németek viccesen azt mondják, hogy most 
jön a Böske. Valóban a Nap felkelte fényt hoz az 
egész világra, miként tette azt Erzsébet csodála-
tos tevékenységével. Meggyőződhettünk, hogy 
az Erzsébet által árasztott fény máig ható az 
emberek lelkében.

Kenyeres Dénes

Szent Erzsébet nyomában

Szent Erzsébet szobra, Margurg.
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GARABONcIÁS DIÁK
Jelképek

Bizony, egész életünkben jelképek között 
élünk, mozgunk, bár sok esetben nem tűnik föl. 
Mert hát jelkép a kézfogás, a parolázás is a vásári 
alku végén, mégpedig az adásvétel érvényessé-
gének jelképe. Azt viszont közkeletűen szokás 
még mondani, hogy a liliom vagy más fehér 
virág az ártatlanság jelképe. Nem más a jelkép 
tehát, mint valamely tárgy, növény, állat, ember, 
mozdulat vagy cselekvés, amely a hagyomány 
erejénél fogva, vagy hasonlóság alapján, vagy 
egyéb kapcsolat alapján alkalmas valamely elvont 
fogalom megjelenítésére. A jelkép sűrítve hordoz 
tartalmakat. Szélesebb értelemben pedig jelkép 
az olyan példa, példázat is, melyben a szószerinti 
értelmen kívül mást jelentő, mögöttes értelem is 
van, mint például a mesék, vagy éppen az evangé-
liumi példázatok.

Jártunkban-keltünkben értékes és értékte-
len jelképekkel találkoztunk. 

Reklám a rádióban, valamiféle fém tetőburko-
latot ajánlgatnak, majd a végén egy fiatal női hang 
azt mondja: „nevesd ki az esőt!” Miként a csepp-
ben is ott a tenger, ebben a mondatban is ott rejlik 
az a mindentől elszakadt, mindentől elidegene-
dett belvárosi, aszfalton termett gondolkodásmód, 
amely nem ismer már semmiféle alapértéket, sem 
emberi, sem természeti értéket. Mert valóban, tetőt 
az eső ellen is rakunk a házakra. Éppen bosszan-
kodhatunk is, ha bőrig ázunk egy váratlan esőben. 
No, de kinevetni az esőt balgaság, legyen akár fém 
tető is a házunkon; hiszen eső nélkül nincs termés, 
s hej, az aszfalt népe bizony, hogy tud búsulni, ha 
nincs elegendő élelmiszer vagy ha drága! A ter-
mészet alapvető dolgait éppúgy nem nevetjük ki, 
mint ahogyan édesanyánkat vagy a kedvesünket 
sem, hanem tiszteljük. Jelképe ez a semmit nem 
tisztelő gondolkodásmód annak, amely a termé-
szetet is csak elhasználható, eldobható dolognak 
tekinti. Több alázatot, szerénységet kívánunk az 
ilyes reklámszövegíróknak.

Tavasszal mutatta be az egyik – nem keres-
kedelmi – televízió a híres lengyel filmrendező, 
Andřej Wajda tavaly forgatott KATYŃ (ejtsd: káti-
ny) című filmjét. Katyń a huszadik századi lengyel 
történelem egyik legkeserűbb helyszíne. Ismert, 
1939 előtt Hitler és Sztalin megegyezést kötöttek 
Lengyelország megsemmisítéséről, felosztásáról, 
majd 1939 szeptemberében a Wehrmacht megtá-
madta Lengyelországot. A lengyel hadsereg kisebb 
és gyengébb lévén, hátrálni kényszerült néhány 
hét alatt. Ekkor lépett a sztalini Vörös Hadsereg, 

látták, hogy a nyugat-európai államok tétlenül 
nézik a német támadást, így aztán ők is feldübö-
rögtek Lengyelország ellen. A német támadás elől 
kelet felé húzódó, menekülő lengyelek közül előre 
kitervelten elfogták az értelmiségi foglalkozásúa-
kat, valamint a katonákat 1939 őszén. A katonákat 
hadifogolyként, a civileket fogolyként kelet-len-
gyelországi táborokban helyezték el. Szinte sátáni 
ravaszsággal elhitették a foglyokkal, hogy életük 
nem forog veszélyben, mert akár kiadhatják őket 
nyugati államoknak, vagy egy semleges államnak. 
Ezzel magyarázható a foglyok tétlensége. Akkor 
még sem ismerték testközelből az ördögi bolsevik 
gondolkodásmódot. Aztán 1940 tavaszán a Vörös 
Hadsereg gépei nagy gödröket ástak lakott helye-
ken kívüli erdőkben, ott Kelet-Lengyelországban, 
így a katyńi erdőben is. A foglyokat vonattal, s 
gépkocsival szállították eme erdőkbe, ott egye-
sével elővezették őket a nagy gödrök, sírgödrök 
szélére, mögéjük lépett a szakképzett bolsevik 
hóhér, s pisztollyal, egy lövéssel tarkón lőtte 
az áldozatokat. A tarkólövés halálos, a lövedék 
átszeli a koponyát, s a fejtetőn vagy a homlokon 
át távozik. A holttesteket pedig csak belelökték a 
gödörbe, egy-egy gödörbe ezreket is.

Akik utolsó perceikben ellenállni próbáltak, 
azokra úgynevezett fojtókötést raktak, szép egy-
forma méretű zsinór egyik végét a nyakra kötötték, 
a másik végét pedig az áldozat hátul összekötözött 
csuklójára, hogy a haláltusájában vergődő áldozat 
saját torkát szorítsa el. A holtakra aztán gépekkel 
földet túrtak, s több ilyen tömegsírra még fákat 
is ültettek. Ismereteink szerint jó 14.500 lengyel 
áldozat vált vértanúvá akkor! 1943-ban németek 
kezére kerültek ezek a területek, s mert némely 
erdőkben emberi testmaradványok kerültek elő, 
s környékbeli lakók is elkezdtek hírt adni korábbi 
gyanús dolgokról, a németek elrendelték a meg-
süppedt tömegsírok feltárását. Több országból 
hívtak tudósokat, többek között a budapesti Orsós 
Ferenc kórboncnok professzort is.

A feltárt tömegsírokban látni lehetett, hogy 
az áldozatok holttesteit 10-12 rétegben dobták 
egymásra. A nemzetközi vizsgálóbizottság megál-
lapította, hogy a testek három éve kerültek földbe, 
s kiderült, hogy a zsebekben talált utolsó újságok, 
naplóbejegyzések dátuma 1940 áprilisa. Az is 
megállapítható volt, hogy az áldozatokat olyan 
űrméretű lövedékkel végezték ki, amelyet akkor a 
Vörös Hadsereg használt. 1944-ben szovjet kézre 
kerültek e területek, s máris egy szovjet bizottság 
írt jelentést, szerintük a németek végezték ki az 

áldozatokat 1941 augusztusában. Azzal persze 
nem törődtek, hogy miért 1940 áprilisiak az utolsó 
újságok a holtaknál, s miért voltak téli egyenruhá-
ban. Szenvedjenek a tények – mondhatták a jelleg-
zetes sztalini gondolkozásmóddal. Jellemző még 
az is, hogy 1946-ban a nürnbergi perben, amikor 
a nácizmus bűntettei fölött ítélkezett nemzetközi 
bíróság, a vádpontok között szóba sem került 
Katyń, de még csak a szovjet ügyész sem hozta 
fel, nyilvánvaló volt tehát mindenki számára, hogy 
ez nem a nemzeti szocializmus rémtette volt. 

Katyń tehát jelképe az ördögi bolsevik gon-
dolkodásmódnak és terrornak, az életet semmibe 
vevő öldöklő gépezetnek. Ördögi terv volt ez, 
célzottan megsemmisítve a lengyel önvédelmet 
szervezni képes katonatiszteket, s a népet egy 
háború alatt és után is vezetni képes értelmiség 
(orvosok, mérnökök, tanárok, újságírók, jogászok) 
tömegeit. Tanulságos lehet a film  mindenkinek: 
annak is, aki túlélte a bolsevik időket; annak is, aki 
jól élt abban; s annak is, aki akkor még nem élt. 
Aki teheti, nézze meg a későbbi ismétléseket, vagy 
szerezze meg a filmet, s mutassa meg a gyermeke-
inek is, hogy a gyermekeink is megtanulják: soha 
többé bolsevizmust, soha többé kommunizmust! 
Ne feledjük: a kommunizmus százmillió ember 
haláláért felelős a világon! Egyébként Sallai (utca-
név) Imre is sztalini kommunista volt.    

S még egy érdekes jelkép, érdemes lenne 
később visszatérni rá, addig is gondolkozzunk 
rajta együtt. Közismert a nagy testvérgyilkos-
ságok története, sorolhatjuk a példákat innen-
onnan. Káin és Ábel az ótestamentumi testvérpár. 
Romulus és Remus a Róma városát megalapító 
testvérpár, s amikor Remus az épülő városfalakat 
gúnyosan átugrotta, Remulus dühében agyonsúj-
totta őt. Vagy éppen Attila fejedelem és testvére, 
Buda viszálya, melyre Buda halála tett pontot, 
ismerjük Arany János nagyszerű époszából (Buda 
halála). 

Úgy tűnik hát, időben és korban eltérő 
helyeken, más-más népeknél is előbukkan ez 
a szörnyű tett, s már korai időkben is, gyakran 
meghatározó történéseket elindítva. Csak hogy 
itt van ám nékünk a magyar őstörténetben Hunor 
és Magor története, a két testvéré, akik nem hogy 
nem törtek egymás életére, hanem együttesen, 
egymást támogatva lettek naggyá, népeket ala-
pítva! Hunor és Magor példáján, jelképén gon-
dolkozzunk hát!

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

Egyesületünk nevében szeretném megköszön-
ni, hogy megtisztelték figyelmükkel az egyesületi 
programokat augusztus 20-án, és köszönjük a ren-
geteg biztatást, elismerést és építő jellegű kritikát. 

A nyári uborkaszezon végeztével újult erővel 
vetjük bele magunkat a különböző programok 
szervezésébe. Korábbi ígéretünknek eleget téve 
– miszerint a Hírmondóban fognak megjelenni a 
havi programtervek – szeretnénk ismertetni szept-
ember havi programjainkat.

Mivel a Szentkirályi Hírmondó megjelenési 
ideje a hónap közepére tehető, ezért az érdeklő-
dők figyelmébe ajánljuk a Művelődési Ház külső 
és belső hirdetőtábláját is, mert ott frissebb infor-
mációkat találnak a programokkal kapcsolatban. A 
szeptember hónap a következőképpen alakul:

Programok: Szeptember  5.  -  20 óra  Diaest 
– régi diafilmek vetítése. 

Szeptember 13. – Sportnap – Helyszín: az Ál-
talános Iskola mögötti pálya (Még szervezés alatt. 
Játékok: méta és foci” Érdemes a plakátokat nézni 
a Művelődési Ház hirdetőtábláján.)

Szeptember 20. - 20 óra Társasjáték est
Szeptember 26. - 19 óra – Filmklub: Közös 

program a Könyvtárral.
A Nemzeti Audiovizuális Archívum által ren-

delkezésre bocsájtott filmek vetítése. A belépés 
mindenki számára ingyenes. A vetítendő filmről 
pontos információt a plakátokon és az Egyesület 
honlapján lehet olvasni (www.acsapat.hu/szike). 
A Filmklub mindig az adott hónap végén kerülne 
megrendezésre, és reményeink szerint a vetített 

filmet előadás kísérné, meghívott előadókkal. 
 Október 6-ról és október 23-ról az Egyesület 

egy-egy tabló elkészítésével fog megemlékezni, 
melyet a „főhadiszálláson” lehet majd megtekin-
teni. Nagyon fontos, hogy tagjaink kivegyék a 
részüket valamilyen módon a közösségi munká-
ból, és méltóan megemlékezzenek történelmünk 
szomorú, vagy éppen felemelő eseményeiről, 
történéseiről. Minden embernek ismernie kell a 
történelmet, hiszen akinek nincsen múltja, annak 
nincsen jövője sem. 

További októberi programtervek: LAN – par-
ty, Magyar Nóták Estje (valószínűleg október 
25-én) és természetesen Filmklub. Bármilyen 
kérdéssel, javaslattal, ötlettel kapcsolatban állok 
rendelkezésükre!            Csorba Zoltán elnök

Szeptemberi programok
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SzenT pálról
XVI. Benedek pápa jubileumi Szent 

Pál évet hirdetett meg 2008. június 28-tól 
2009. június 29-ig az apostol születésének 
2000. évfordulója alkalmából. A történé-
szek ugyanis Krisztus után 7 és 10 közé 
teszik Szent Pál születését. 

Pál (eredeti nevén Saul) Tarzuszban 
született, Benjamin törzséhez tartozó 
zsidó családban, római állampolgárként. 
Ifjú korában komoly vallási nevelést 
kapott, így a zsidó törvények és hagyo-
mányok buzgó és elkötelezett követőjévé 
vált. Ez tette a keresztények üldözőjé-
vé, holott Jézust valószínűleg sohasem 
látta földi működése idején. Pusztította 
az egyházat, sorra járva a házakat, őri-
zetbe véve a férfiakat és asszonyokat. 
Amint Damaszkusz felé tartott, hogy ott 
is leleplezze a keresztényeket, az úton 
vakító fényben megjelent neki a feltámadt 
Üdvözítő, és így szólt hozzá: „Saul, Saul, 
miért üldözöl engem?”, és ezen a ponton 
teljes fordulatot nyert az élete. Amilyen 
dühösen üldözte addig a keresztényeket, 
ugyanolyan szenvedéllyel állt Krisztus 
ügyének szolgálatába. 

Kirajzolódik előttünk három misszi-
ós útja Kis-Ázsiában, Görögországban 
és Macedóniában. Általában nem sokáig 
maradt egy helyen. Az egyház megszerve-
zését rábízta az újonnan megnyert keresz-
tényekre és munkatársaira. Missziós 
útján kezdettől fogva összeütközések, 
bebörtönzések, igen kemény büntetések 
érték (megvesszőzés, korbácsolás, meg-
kövezés), és mindez beteg emberként. 
Fölismerte, hogy Isten ereje az erőtlenség-
ben érvényesül tökéletesen. Korlátainak 
ismeretében tanulta meg, hogy az Istenbe 
vetett bizalomból éljen. 

Jól beszélt görögül, ismerte a hel-
lén műveltséget és a pogány kultúrákat. 
Így helyzete Jézus minden tanítványánál 
alkalmasabbá tette, hogy a legkülönbö-
zőbb felfogású és képzettségű emberek 
nyelvére lefordítsa az evangéliumot.

A Néró-féle keresztényüldözés vér-
tanúja lett. Ez a Krisztus születése utáni 
67. évben történt, egy napon Szent Péter 
apostol vértanúhalálával.

Mi maradt ránk gazdag örökségéből? 
Az általa alapított egyházközségek a tör-
ténelem viharaiban felmorzsolódtak, de a 

hozzájuk intézett levelei örök időszerű-
séggel tanítanak bennünket, mai keresz-
tényeket is. Fennmaradt életének példá-
ja: Krisztus iránti mérhetetlen szeretete, 
amellyel a vértanúságot is vállalta.

Pál szenvedélyes, tüzes lelkű ember 
volt, akinek a lelki fejlődése tanulságos 
és megszívlelendő módon jól követhe-
tő a Szentírásból. Megtérésekor azt kér-
dezte a föltámadt Krisztustól: „Ki vagy 
te, Uram?… Uram, mit akarsz tőlem, 
mit cselekedjek?” Az Úr Jézus Ananiás 
tanítvány által tudtára adta, hogy hirdet-
nie kell az Úr nevét a pogányok között, 
és sokat kell szenvednie. Ettől kezdve 
egy gondolat vezérelte, hogy a keresztre 
feszített és föltámadt Krisztust hirdesse, 
valamint, hogy saját életét is Jézus példája 
szerint alakítsa. Azt írta a legkedvesebb 
egyházközségében, Filippiben élő hívek-
nek: „Jézus Krisztus magához ragadott… 
Felejtem, ami mögöttem van, s az előttem 
lévő után rugaszkodom... Hasonló akarok 
lenni hozzá halálában, hogy eljussak a 
halálból való föltámadásra”. 

Tudta, hogy különleges kiváltságban 
részesült, az összes egyház gondja reá 
nehezedik, ezért nagyon sok áldozatot 
hozott értük. Másrészt élt benne a bűntu-
dat, mert Krisztus Egyházát üldözte, de 
tisztában volt vele, hogy mindent Isten 
kegyelmének köszönhet. Élete végén 
ezért elmondhatta: „Élek ugyan, de nem 
én, hanem Krisztus él bennem”. 

Az Egyházat, Krisztus testét az embe-
ri testhez hasonlította, amelyben min-
denkinek megvan a maga feladata. Az 
egyházi elöljárókat, akik közül Timóteus 
és Titusz állandó munkatársai voltak, az 
általa alapított püspökségek élére állí-
totta. De ugyanígy a világiak értékes 
munkáját is (pl. Aquilla és Prisca) fel-
használta Krisztus testének építésében. 
Szentírásunk 14 levelét őrzi, amelyekben 
megingathatatlan erővel hirdeti a feltáma-
dást, amely keresztény életünk alapja. Sok 
gyakorlati tanácsot ad a Krisztus-köve-
tés megvalósítására az akkori társadalom 
minden rétegét megszólítva. 

Szent Pál apostol nem ragyogó tehetsé-
ge, vagy ügyes missziós stratégiája révén 
lett az evangélium egyik legnagyobb hir-
detőjévé. Nem emberi bölcsesség és erő 
tette őt a népek apostolává. Ahogyan XVI. 

Benedek pápa megfogalmazta: Szent Pál 
apostoli küldetésének sikere a Krisztusnak 
való teljes és maradéktalan önátadásából 
fakadt. Nem félt kockára tenni önmagát, 
nem félt a nehézségektől és az üldöztetés-
től. A rómaiaknak így írt: „Sem halál, sem 
élet, sem jelenvalók, sem eljövendők… 
nem szakíthatnak el Isten szeretetétől, 
amely Krisztus Jézusban van”. 

Mindebből egy rendkívül fontos követ-
keztetést vonhatunk le minden keresztény 
ember számára – jelentette ki a Szentatya. 
Az Egyház tevékenysége csak abban a 
mértékben lesz hatékony és hiteles, amen-
nyiben tagjai személyesen is az evangéli-
um tanúivá és hirdetőivé válnak.

A Szentatya kiemelte Szent Pál éle-
téből azt is, hogy ő harmóniában látta 
az emberi bölcsességet és a krisztusi 
örömhírt. Az emberi tudás és az iste-
ni kinyilatkoztatás nem mondanak ellent 
egymásnak, hiszen az emberi tudás is a 
teremtett világnak a Teremtő által elrejtett 
törvényeit és igazságait kutatja. Európa 
jelenlegi válságtüneteinek legfőbb oka az, 
hogy elveszítettük a kapcsolatot azzal a 
valósággal, amelyet nem az ember alkot, 
hanem amely minket alkotott. Ahogyan 
a kereszténység első évszázadaiban a hit 
és a tudás harmóniája tette termékennyé 
az európai kontinens életét, kultúráját, 
úgy kellene megtalálnunk ma is ezt a 
harmóniát.

Szent Pál évében elmélkedjünk gyak-
rabban a hozzánk szóló tanításáról és 
intelmeiről, amelyek nem mindig kön-
nyen érthetőek, hiszen Krisztus felfog-
hatatlan gazdagsága egy élethosszig tartó 
úton vezet minket. Maga az apostol írja 
világhíressé lett szeretet-himnuszának 
végén: „Ma még csak tükörben, homá-
lyosan látunk, akkor majd színről szín-
re”. Amit azonban megvalósíthatunk, és 
amely segíthet ebben a megismerésben, 
az a szeretet. 

KALENDÁRIuM:
2008. szeptember 15. – október 15.

Szeptember 21. Szent Máté apostol és 
evangélista
Szeptember 24. Szt. Gellért vértanú
Szeptember 28.: Szentírás Vasárnap
Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. Gábor és 
Szt. Rafael főangyalok
Október 8.: Magyarok nagyasszonya

kATOlIkUS éleT



Bizony, elérkezett hozzánk szeptember, 
melyben Teremtő Istenünk gazdag áldásaival 
jutalmazza a föld művelőit, benépesülnek 
lassan a szőlők, sárgulnak a kukoricatáblák, 
érett körték leve csordul, új almát fényesít-
hetünk. A betakarítás ősidők óta egyet jelent 
a renddel. A jó gazda előszedi, megigazgatja 
a szőlőprést, kitakarítja a kamrát, a pincét, 
a kukoricagórét, hogy minden termény jó 
helyre kerülhessen. A vincellérek a hordókat 
rendezik, igazgatják, mert a bor nagyon 
kényes a lakóhelyére, nem lehet akármibe 
tölteni…

Csakhogy a lelkünk rendjével, egészsé-
gével, épségével törődünk-e legalább annyit, 
mint amennyit a kamránk, pincénk, hordóink 
vagy éppen autónk állapotával? Egy gép-
kocsit néhány évente műszaki vizsgára kell 
vinni, hogy igazolást kaphasson: megfelel a 
forgalomban való részvétel feltételeinek. De 
vajon miért kell olykor évtizedeket várni arra, 
hogy egy-egy konfirmáció után személyes 
meghívó hatására  menjünk el a templomba, 
éppen a jubiláns konfirmandusok találkozó-
jára? Fontosabb talán a környezetünknek, 
házunk tájának rendje, mint a lelkünké? De 
kérdés, mi alapján fogunk üdvözülni? Talán 
megnézik kamránk teltségét vagy autónk 
csillogását? Ó, nem. 

Ha kimegyünk a földünk, szőlőnk szélé-
hez, többnyire látszik annak határa; az üzemi 
telepítésű szőlősorok vége sokszor elvész a 
szem elől, de tudjuk, hol van. Ám tudjuk-e, 
milyen messze van tőlünk Isten? 

A válasz sokkal könnyebb, mint gon-
dolnánk: Isten éppen egy imádságnyira van 
tőlünk. Az imádság az az eszköz, amellyel 
találkozhatunk Istennel, amellyel jól ápol-
hatjuk lelkünket, közösségünk lelkületét. 
Az imádság mérce is ugyanakkor. Egy-egy 
keresztyén gyülekezet lelki életének, növe-
kedésének mércéje az imádság, az imaélet. 
Ahol vannak imádkozó hívek, ott a gyüle-
kezet él és növekszik; ahol nincsenek imára 
kulcsolt kezek, ott a gyülekezet – mutasson 
bár látszólagos pezsgést – valójában halott. 
Nem új felfedezés ez, hiszen már a bibliai 
Jelenések könyvében így ír János apostol a 
szárdiszi gyülekezetnek: „Tudok cseleke-
deteiről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig 
halott vagy.” (Jel. 3,1.). Vizsgáljuk meg hát 
magunkat egy-egy lágy őszi estén: imádsá-
gos életünk éltet-e keresztyén gyülekezetet 

valahol, vagy éppen a imádságos életünk 
hiánya miatt haldoklik valahol egy keresz-
tyén gyülekezet? Mert ebben is személyes 
felelősségünk van, nem lehet arra várni, 
hogy majd a másik az imádkozik helyettem 
is a gyülekezetért, a lelkészért, az egyházért. 
Bizony ebben is személyes felelősségünk 
van. Mert ha mindig más imádságára várunk, 
akkor oda jutunk mint abban az egysze-
ri faluban, ahol elhatározták, hogy tánc-
mulatságot rendeznek, ahová az asszonyok 
süteményt visznek, a férfiak pedig egy-egy 
palack bort. S mivel arrafelé mindenkinek 
hasonló fajta fehérbora volt, elhatározták, 
hogy a palack borokat érkezéskor beleöntik 
egy nagy hordóba, amit aztán csapra ver-
nek, s abból mindenki ihat. De nagy lett a 
csodálkozásuk, amikor aztán csapra verték a 
telt hordót: abból közönséges víz folyt. Mert 
mindenki úgy gondolta, hogy a többiek majd 
hozzák a bort, s a hordóban nem fog számíta-
ni, hogy ő egy palack vizet tölt bele. 

Így van ez egy-egy gyülekezet ima-
életében is. Ha arra várunk, hogy majd 
mások imádsága megtartja a gyülekezetet, 
növeli a gyülekezet hitét, lelki életét, bizony 
lehet, hogy mások is így gondolkoznak, csak 
ők reánk várnak. Az imádság ugyanakkor 
saját lelkünk egyik legjobb ápolója, karban-
tartója, vagy akár azt is lehetne idézni: az 
imádság a lélek lélegzetvétele.

Jól tudjuk, ha gépkocsit, hajót, repülő-
gépet vásárolunk, azt egy nyilvántartásba 
be kell jelenteni, beírják egy nagy könyvbe, 
hogy a tulajdonunkban van egy ilyes közle-
kedési eszköz. Még inkább, ha földet, házat 
vásárolunk, ott a földhivatali ingatlan-nyil-
vántartásba azt be kell jelenteni, különben 
nem ér semmit az adásvételi szerződés. 

De vajon törődünk-e azzal, hogy a 
nevünk be van-e írva az Élet Könyvébe? 
Nyilvántartanak-e ott bennünket? Az Élet 
Könyvébe, melyet Megváltó Istenünk vezet, 
s akit abba beír, arról vallást tesz az Atya 
előtt és angyalai előtt! (Jel. 3,5.). Aki viszont 
nem kerül be az Élet Könyvébe, az majd 
Krisztus második eljövetelekor erősen bán-
kódni fog. Olyan ez, mint amikor valaki 
tengerjáró hajóra száll, de nem íratkozik fel 
az utaslistára, s ha hajótörés történik, s az 
utasok mentőcsónakba szállnak, tengerbe 
hullanak, akkor csak azt fogják keresni, név 
szerint, aki szerepel az utaslistán, aki pedig 

nincs azon, azt nem keresik sehol. 
De ne nyugtalankodjunk azért, az Élet 

Könyvébe bekerülni, oda föliratkozni kön-
nyű, s onnan nem vettetik ki senki, csak az, 
aki vétkezik az Úr ellen (2Móz. 32,33.). Az 
Élet Könyvébe bekerülhetünk, ha felismer-
jük azt a határtalan isteni szeretetet, amely 
Fiának életét adta, hogy ne mi kerüljünk 
ítéletre, s ha elfogadjuk, hogy az isteni 
szeretet egyen egyenként értünk történt, s 
ha leborulunk Megváltó Krisztusunk előtt. 
Ha az isteni szeretetre válaszul, imádság-
ban hálát tudunk adni azért, ha imádságban 
megvalljuk, hiszünk Jézus Krisztusban, akit 
életünk megváltójának fogadunk el, akit 
életünk urának hívunk meg, akkor bizony 
beírják a nevünket az Élet Könyvébe. Kérjük 
Isten Szent Lelkét, áradjon ki ránk, töltsön 
el bennünket élettel, tűzzel, hittel! De ne 
feledjük, az Élet Könyvébe személyesen kell 
beíratkoznunk, s személyesen kell elfogad-
nunk megváltónkként Jézus Krisztust, nem 
teheti ezt meg helyettünk senki, sem lelkész, 
sem szülő, sem gyermek. 

A Szentlélek Isten adjon erőt minden 
kedves Olvasónak, hogy veteményeiből,  
földjéről bőségesen tudjon betakarítani; s 
adjon alázatot és hitet ahhoz, hogy lelkének 
vetése is gazdagon arathasson! Az pedig Úr 
öntözze naponta örömmel életét annak, aki 
átadja azt Krisztusnak! 

HÍVOGATÓ!!! 
(Nem csak reformátusoknak!)

(Ilyen még nem volt!)
Október 5-én, vasárnap du. 3 órakor 

a szentkirályi református templomban 
Szentírás-vasárnap lesz! Az ökumenikus 
egyházi és községi kulturális rendezvényen 
Bánffy György színművész és dr. Bőzsöny 
Ferenc ny. rádióbemondó és előadóművész 
olvasnak fel szemelvényeket régi magyar 
bibliafordításokból. Az énekléseket pedig 
Kobzos Kiss Tamás énekmondó, lant- és 
kobozművész vezeti. A rendezvény ingye-
nes! Községünkben még nem szerepeltek az 
egyetemes magyar kultúra nevezett alakjai, 
illendő tehát, hogy megtiszteljük őket jelen-
létünkkel. Ugyanakkor megtapasztalhatjuk 
az Ige erejét, azt, hogy Isten Igéjét minden 
korban hirdetik, s ahogyan az szólt eleink-
hez, úgy szól ma hozzánk is! Mindenkit tisz-
telettel, szeretettel várunk! (A rendezvény 
után, aki kötetlen beszélgetésre is vágyik, 
együtt vacsorázhat az előadókkal a Lakitelek 
Népfőiskolán.)

Kenyeres Tibor
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reFOrMáTUS éleT

Hová vagyunk beírva?



Ezév tavaszán az Egészséges Településekért Alapítvány pályá-
zatot írt ki települési egészségtervek készítésére és megvalósítására. 
Szentkirály a települési és a több települést összefogó pályázaton is 
indult és támogatást is nyert mindkettőn. 

A saját települési programunkban 413.200,- Ft támogatást nyer-
tünk el, melyet teremsportok fejlesztésére (2 db kapu+háló, 240 m2 
védőháló, kézi- és focilabdák), a Baba-Mama Kör (játszószőnyeg) és 
a Foltvarró Klub támogatására (varrógép) fordíthattunk.

A településközi programban községünk Nyárlőrinc, Lakitelek és 
Tiszaug falvakkal összefogva, közösen adott be pályázatot, melyből 

a vízibázis létesítése nyerte el a pályázat kiíróinak tetszését. Ennek 
keretén belül az elnyert 1.245.100,- Ft-ból a négy település közösen 
vásárolt és majd tart fenn 4 db három személyes, illetve 2 db négy sze-
mélyes kenut. A beszerzés a nyár folyamán megtörtént, az ünnepélyes 
átadásra a bázis helyszínén - a tiszaugi Művelődési Ház alatti parton -, 
augusztus 10-én került sor. A kenuk átadását a vendégként meghívott 
csongrádi, békésszentandrási, gyomaendrődi és szarvasi szakosztá-
lyok bemutató versenye tette színesebbé. A fő attrakció azonban a 4 
x 300 m-es vegyesváltó volt, melynek utolsó 300 m-ét a települések 
önkéntes csapatai fejezték be. Szentkirályról a résztvevő csapat tagjai 
voltak: ifj. Bőszén Imre, Dr. Lipka Klaudia és Varga János.

A hajókat bárki kibérelheti néhány órára, vagy akár több napra 
is, így jó hétvégi programot jelenthet – főleg a „vizet” csak kevéssé 
látott szentkirályi – családok, baráti társaságok és csoportok számá-
ra. A tiszaugi, lakiteleki, nyárlőrinci és a szentkirályi lakosok részére 
mindez féláron elérhető:

A hajók kölcsönzése előjegyzés alapján Jakabné Deák Ildikó-
nál történik, az 56/328-001 és a 30/527-6190 –es telefonszámokon. 
A kölcsönzéshez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, a 
kenuk vízitúrához szerződéssel elszállíthatók, a tulajdonos községek 
gyerekcsoportjaink a kölcsönzés ingyenes.

- kut -
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A szentkirályi csapat szárazon és vízen.

VÍZIBÁZIS TISZAuGON
Települési és térségi egészségterv program

A jó hangulatú megnyitó három polgármester közreműkö-
désével zajlott.

Három személyes
négy személyes

300 Ft
400 Ft

1000 Ft
1250 Ft

óránként naponta

Bérleti díj  a tulajdonos
községek lakói részérekenuk

Őstermelők adatváltozás bejelentési kötelezettsége
Az ÁFA törvény változása miatt a terméket értékesítő őstermelőknek adószámot kellett kiváltania az év elején. Az érintettek közül sok-
nak kerülte el a figyelmét, hogy az adószám az MVH ügyfél regisztrációs rendszerében kötelezően nyilvántartott adat és ezért annak 
változását – a kiváltását – 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést a G002 jelű nyomtatványon kell megtenni. A nyomtatvány 
beszerezhető  akár postai úton amennyiben igényét telefonon jelzi a 76/497-072 számon  vagy letölthető az internetről (www.mvh.gov.hu).
A bejelentés elmulasztása gondot okozhat az EMVA (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap)–ból finanszírozott támogatások 
kifizetési kérelmének feldolgozása során. A támogatás mértékének kiszámítása ugyanis eltérő a kérelmező ÁFA alanyiságától függően. A 
fentieken túl az sem elhanyagolható szempont, hogy az MVH eljárását szabályozó 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) bekezdése szerint, 
ha az ügyfél a bejelentési, változás bejelentési kötelezettségének nem vagy késedelmesen, hibásan, illetve nem az előírt módon tesz eleget 
ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul 
mérsékelhető, ezért akik még nem tették meg haladéktalanul jelentsék be az adószámot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak 
megelőzve a mulasztási bírság kiszabását.

Mák Sándorné tanácsadó



Köszönet!
Ezúton fejezem ki hálás köszönetemet mindazoknak, akik 

közreműködtek a Szentkirály Napja idei rendezvényének elő-
készítésében és sikeres lebonyolításában.

Külön elismerés illet mindenkit azért, hogy az igazán rö-
vidre sikeredett felkészülési idő ellenére (vagy éppen ennek 
köszönhetően?) teljes összhangot sikerült teremteni az ünnep-
lés méltóságának, színességének eléréséhez. Számomra lenyű-
göző volt a Művelődési Ház kiállítása, pazar színfolt a „film-
múzeum” a Faluházban, és önfeledt percek tágas lehetőségét 
kínálta a Sporttér.

Személy szerint is elismerés illeti a következő munkatár-
saimat, segítőinket: Vecsei Ferenc, Gergelyné Marika, Benko-
vics Tibor, Varga József, Gyenes László, Kovács Menyhért, 
Kiss László Gáborné, Hanusz Zoltán, Takácsné Kis Márta, a 
Szent Hubertusz Vadásztársaság tagjait, és valamennyi kiállí-
tót. Valamint a közhasznú dolgozókat. Köszönjük ifj. Prikkel 
Antalnak, hogy hűtött ivóvízzel látta el a kiállítás látogatóit. 
Továbbá köszönet mindazoknak, akik a kiállítás sokszínűségét 
terményeikkel, termékeikkel segítették, és a kulturális műsor-
ban szórakoztatták a közönséget.

Jó volt, szép volt, jövőre legalább ilyen jó és szép lesz!
A képviselő-testület nevében Szabó Gellért
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Szentkirály napja 2008 képekben

Sok százan megnézték településünk vadászainak trófea 
kiállítását.

Az ünnepi műsor előtt és után a Szentkirályi rock zeneka-
rok szórakoztatták a közönséget.

Táncosaink mint mindig, most is sikert arattak.
A közönség aki minden műsorszámot kitörő tapssal jutal-
mazott.

Iskolánk elbúcsúzott Benc Istvánné Irénkétől, akinek 
hosszú évek után, idén már nem szól a csengő. Szabó Gel-
lért polgármester úr köszöntő szavak mellett átadta neki a 
kulturális miniszter által adományozott Szolgálati emlék 
érmet.

Iskolánktól elbúcsúzott
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NyárI élméNyek: CsIperó
Ezen a nyáron rendezték meg a X. 

Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági találkozót 
Kecskeméten, amely CSIPERÓ néven vált 
közismertté. 2002 óta Szentkirályon is még 
ismertebb lett ez a fesztivál, 
hiszen iskolánk is csatlakozott 
az Európa Jövője Egyesület 
tagjai közé. 

Vendégül láttunk csopor-
tokat az elmúlt időszakban 
Svájcból, 2 alkalommal Désről 
(velük hivatalos partnerkap-
csolatot is kötöttünk) és ebben 
az évben szintén Erdélyből, 
Máramarosszigetről 27 gyere-
ket és 5 felnőttet. Az elhelye-
zés sem volt egyszerű, hiszen 
eredetileg kisebb létszámú 
csoportot szerettünk volna 
fogadni. 

Köszönöm Balázs 
Hajnalkának és a református 
egyházközösség segítő tagjainak valamint 
Gavallér Lajosnak és nem utolsó sorban 
a szülőknek, kollégáimnak, akik fogadtak 
vendégeket, segédkeztek a programok lebo-
nyolításában, vendéglátásban.

 Nélkülük nem sikerülhetett volna ilyen 
jól a július 5-14-ig tartó időszak sok ven-
dégünk és szentkirályi gyerek számára. 
Szombaton délután érkeztek vendégeink. 

Vasárnap a helyi református gyü-
lekezet látta vendégül a csapatot, majd 
este Kecskeméten volt a találkozó meg-
nyitója. Részt vettünk pusztai programon 
Kerekegyházán, strandoltunk a Tőserdőben 

és egyszer Kecskeméten, Budapesten kirán-
dultunk. A máramarosszigeti vendégeink 
többsége tánccsoport tagja, ők 2 alkalommal 
léptek fel Kecskeméten, sőt felkérték őket a 

záróünnepség Gálaműsorában is 
palotást táncolni. Egy alkalom-
mal Szentkirályon, a Művelődési 
Házban is megmutatták tánctudá-
sukat.

Köszönöm Takácsné 
Mártikának és a Szentkirályi 
Tánccsoport valamennyi fellépő-
jének, hogy igazi jó hangulatot 
teremtettek. Szintén remekül érez-
tük magunkat szombati búcsúes-
tünkön.

Köszönöm Vecsey Ferinek a 
tábortüzet, Marikának a pakolást 
és, hogy a művelődési ház kívül-
belül a csapat rendelkezésére állt.

Természetesen egy sikeres 
találkozó szervezéséhez anya-

gi támogatásra is szükség van, köszönjük 
Szentkirályért Közalapítvány támogatását. 
Izgatottan várjuk a jövő nyári visszauta-
zást!

Ádámné Péli Andrea

Újra együtt
Csodálatos hangulatú osztálytalálko-

zóra gyűlt össze tíz diák, az osztályfőnök 
és az igazgató 2008 augusztus 30-án az 
Éva presszóban. Negyven éve nem láttuk 
egymást. 1968-ban 14 diák ballagott, 13-
an még élünk. A kegyelet virágait együtt 
helyeztük el halasi Gyula sírjára. Két 
társunk beteget jelentett, viszont Török 
Jenő levélben köszöntötte társait a jeles 
napon. A találkozót Balla Tibor szervez-

te, ami nagyon szépen sikerült. Táncol-
va, dalolva emlékeztünk a diák évekre, 
és néhány órára ismét gyerekek lettünk. 
Az osztály névsor: Balla Tibor, Faragó 

Mária, Hegedűs Eszter, Halasi Gyula, 
Kokovai Julianna, Kenyeres Ferenc, Li-
póczi István, Rada Mária, Török Jenő, 
Szabados Teréz, Stankováczki György, 
Varga Klára, Péli Etelka, és Vörös Fe-
renc. Osztály főnök: Hamza Irén, igaz-
gató: Berta László. Abban állapodtunk 
meg, hogy nem várunk negyven évet a 
következő találkozóra, hanem nemsoká-
ra ismét össze jövünk.

Köszönet minden szervezőnek, min-
den résztvevőnek, akik boldoggá tették 
ezt a szombati napot.

Varga Klára

Németh Gyuláné (Katika)!
Nyugdíjas búcsúztatása

2008. augusztus 27-én ünneplésre gyűl-
tünk össze az óvodában. A Polgármester úr 
és a Jegyzőasszony jelenlétében az óvoda 
dolgozói köszöntötték Katikát nyugdíjba-
vonulása alkalmából. Közvetlen kollegái 
(konyhásnénik, dajkanénik és az óvónénik) 
külön – külön egy kis versel, monológgal 
készültek, amivel méltatták eddigi lelkiis-
meretes és kifogástalan munkáját. A „hiva-
talos” részt egy kis eszem – iszom követte, 
ahol megjelentek az óvoda már nyugdíjba 
vonult tagjai is. Összejövetelünk végén Ka-
tika ezekkel a szavakkal köszönt el tőlünk:

Nem búcsúzni szeretnék,
Csak megköszönni,

Az elmúlt évek munkáját,
Amit együtt töltöttünk!

Volt öröm és bánat mindennapjainkban,
De talán ez minden munkahelyen így van.
Mosolyogva gondolok az elmúlt 23 évre,
Köszönöm Nektek a sok szép emléket!

Óvoda dolgozói
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Krémes szilvás kocka
Hozzávalók: 1 kg szilva, 3 dkg vaj, 2 evőkanál 

zsemlemorzsa, 2 evőkanál kristálycukor, 1 mokkáska-
nál őrölt fahéj. A piskótatésztához: 6 tojás, 6 evőkanál 
kristálycukor, 6 evőkanál finomliszt, 1 kiskanál cuk-
rozatlan kakaópor. A krémhez: 1 csomag főzni való 
vanília ízű pudingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál krisztálycu-
kor, 25 dkg vaj vagy sütőmargarin, 20 dkg porcukor a 
tetejére: 6-8 dkg reszelt étcsokoládé.

A szilvát megmossuk, félbevágva kimagozzuk. Egy nagy gáz-
tepsire sütőpapírt borítunk, a vajjal megkenjük, a zsemlemorzsával 
behintjük. A fél szilvákat üregükkel felfelé rárakjuk, a cukorral 
összekevert fahéjjal meghintjük.

A hagyományos módon piskótatésztát készítünk, azaz a tojások 
sárgáját a fele cukorral habosra, fehéredésig keverjük. A tojásfehér-
jét kemény habbá verjük, a vége felé apránként a maradék cukrot 
is beleszórjuk. A lisztet először a cukros tojássárgájával keverjük 
össze, majd beleforgatjuk a tojáshabot is. Kétharmadát egyenletesen 
a szilvára simítjuk.

A többi piskótamasszát a kakaóporral megfestjük, a többi tész-
tára csorgatjuk és a fakanál nyelével egy kicsit összekeverjük, hogy 
szép „cirmos” legyen. Közepesen forró sütőben kb. 25 percig sütjük. 
Ha kész, gyúrólapra borítjuk, tetejéről a sütőpapírt lehúzzuk.

A krémhez a vaníliás pudingporból a tejjel és cukorral sűrű 
krémet főzünk, hűlni hagyjuk. A puha vajat először magában, majd 
a porcukorral keverjük habosra. A már csak langyos pudingot aprán-
ként hozzáadjuk, és ezt a krémet a szilvára simítjuk. Megvárjuk míg 
„meghúz” rajta, végül reszelt csokoládéval megszórva díszítjük. 
Kockákra vágva tálaljuk.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

éTkek, TIppek, FOrTélyOk

Anyakönyvi hírek
Született: Nagy Noel (anyja neve: Karazsia Katalin) 2008. 
július 26-án.
Elhunyt: Gyenes Lászlóné Sándor Margit, életének 86. 
évében.

Régi megfigyelés, hogy 
augusztus 5-e körül eső 
érkezik. Tényleg meg is 
érkezett a hidegfront némi 
csapadékkal. A 11-i hideg-
front már nem  hozott csa-
padékot. Szentkirály napi 
ünnepségünkre készült 
ugyan eső, azonban szép 
nyári idő lett. A hidegfron-
tok mindig némi lehűlést 
hoztak, a levegő felfrissült. 
A hónap első fele még igazi 
nyár volt a javából, azonban 
a hosszabbodó éjszakák már 
hűvösebbé tették a hajnalo-
kat. Csapadék elkelt volna 
több is. A „kapás” növé-

nyek az igen rossz minősé-
gű homoktalajokat kivéve, 
jó közepes termést ígérnek. 
A hónap végén a gólyák a 
szokásos rend szerint elvo-
nultak. A fecskék és a gyur-
gyalagok vonuló csapatokba 
verődve várják a szeptem-
ber eleji hidegfrontot, hogy 
előtte melegebb tájakra köl-
tözzenek Utána már csak az 
északabbi országokból érke-
zőkkel találkozunk.

Csapadék viszonyok: 4-
én 4,2 mm, 8-án 11,6 mm, 
23-án 18,6 mm. összesen:  
34,6 mm. A sokévi átlag: 34 
mm.           V. F.

Augusztus időjárása

A burgonya, világ szinten is a gabonafélék után, a második 
legfontosabb élelmiszer növényünk. Az Amerikai indiánok több 
ezer éve fogyasztják. Európába 1540 körül került, mint botanikai 
ritkaság. Elsősorban dísznövényként és gyógynövényként próbál-
ták hasznosítani. A föld feletti rész alkalmatlannak bizonyult étke-
zésre, ezért a gumóját kezdték el fogyasztani. Rövidesen az egész 
világon elterjedt, és fontos élelemmé vált. Európában az 1700-as 
években már annyira elterjedt, hogy rossz termésű években akár 
éhínség is fellépett.    

Jelenleg több ezer fajtája ismert. Beltartalmi értéke nem lebe-
csülendő, hiszen 19% szénhidrátot tartalmaz, melyet cukorrá, majd 
alkohollá lehet átalakítani. Fehérje tartalma 2 %. C vitaminban, 
és B vitaminokban is gazdag, és még a fontos ásványi anyagok-
ról nem ejtettünk szót. Miért is kerül szóba ez a fontos növény? 
Hazánk fontos termesztője, és mégsem foglalja el méltó helyét, 
táplálkozási szokásainkban. Amíg Portugáliában az egy főre eső 
éves fogyasztás 150 kg, addig Magyarországon csak 50 kg, ez alig 
14 deka naponta. Lehet, hogy banánból több fogy?  Az elmúlt év 
burgonya hegyei tönkre mentek. Vajon az, ez évi bő termésre is 
ez a sors vár? Még olcsósága ellenére is? Higgyük el, hogy né-
hány évtizeddel ezelőtt szinte minden család asztalára került nap 
mint nap. Igen változatos alapanyaga volt az ételeknek, akár na-

ponta többször is. A burgonya kevesebb „energiát” tartalmaz mint 
a kenyér. Adott esetben a súlyfelesleggel küszködők is bátrabban 
ehetik. A „krumpli” fogyasztásának háttérbe szorulása elsősorban 
a lakások modernizációjának köszönhető. A télen is meleg lakás-
részek alkalmatlanok a tárolásra. A hűtőszekrény viszont csak a 
napi szükséglet befogadására lehet alkalmas. Nagyüzemi tárolása 
viszont csak drágítja. Tárolásra egyébként hűtőház, pince, földbe-
vájt verem egyaránt megfelel, ha tartósan 5-8 C-fok hőmérsékletet 
tudunk tartani, és a páratartalom magas. Házi „gyógyszernek” is 
használható. Hasmenés ellen burgonyapép, gyomorégésre egy sze-
let nyers krumpli stb.. Szépítő szernek, arcpakolásra is használják. 
Kedves Olvasó! Reklámnak is szántam-e rövidke írást a teljesség 
igénye nélkül. Egy kis íz nosztalgia: szilvás gombóc, burgonya-
fánk, krumpli pogácsa, sült, vagy főtt burgonya finom mangalica 
szalonnával. A sort sokáig lehetne folytatni. Rengeteg burgonyás 
ételünk van. Szerkesztőségünk szívesen fogadja a burgonyás re-
cepteket, és újságunkban közzé tesszük azt. Adjunk nagyobb teret 
fontos étel alapanyagunknak, helyettesítsük a gyors éttermek sok-
szor nem is lehet tudni miből készült ételeit hazai burgonyával. 
Nemcsak az étrendünk lesz jobb, hanem, nem veszik kárba a ter-
melők munkájának eredménye sem.

V. F

  EGYüNK TöBB BuRGONYÁT!

2008. szeptember 18-án 13.30 órakor a Mûvelõdési Házban elõadást szervezünk az alábbi témákban:
- Humán papilloma vírus fertőzés és a méhnyak rák megelőzésének lehetőségei
- Szervezett onkológiai szűrővizsgálatok
- Nem fertőző betegségek megoszlása és társadalmi, gazdasági háttere
Az előadásokat az ÁNTSZ szakorvosai tartják. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Védőnő



- Eladó 1 db 120 literes fagyasztó-
szekrény, 1 db 150x150-es műanyag 
ablak szúnyoghálóval, redőnnyel és 1 
db 90x120-as műanyag ablak redőn-
nyel. Érd.: 06-70/31-94-684

- Matematika korrepetálást válla-
lok. Telefon: 06-70/31-94-684

- Családi ház Szentkirályon eladó. 
Érd.: 70/320-3187

Az anyós korholja a vejét: Pista, te már 
egészen elittad az eszedet!
- Nekem legalább volt mit mama!

* * *
Bemegy kovács a gyógyszertárba, és 
megkérdezi: - Tudna nekem adni vala-
milyen hajtószert?
- Milyenre gondol, hashajtó, féreghaj-
tó?
Rekedtség ellenit.
- Rekedtségre hajtószert? Csodálkozik 
a patikus.
- Igen, anyósom eljött hozzánk még 
húsvétra, aztán itt rekedt.

* * *
Két barát beszélget.
- Egy dolog tetszik nekem az anyósod-
ban!
- Igen? És mi?
- Az, hogy nem az én anyósom.

* * *
- Mi a bizonyítéka, hogy Ádám a para-
dicsomban élt?
- Nem volt anyósa!

KÖNYVELÉST ÉS 
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni
vállalkozók, BT-k, kft-k részére.

Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás,

teljes körû ApeH- és
TB-ügyintézéssel,

képviselettel. Õstermelõk,
magánszemélyek adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS

 Az iroda nyitva tartása:
Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219
vagy 06-30/266-85-36

vargáné
Farkasházi Orsolya

Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap

Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei 
Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnal
ka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné, 
Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szent
király, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős 
vezető: Tóth Géza

- A teve olyan ló, amelyet egy bizott-
ság tervezett.

- Tessék mondani: Ferde fejjel is 
lehet egyenesen gondolkodni?

- Ahelyett, hogy egy politikusnak 
átadnánk a város kulcsait, jobb lenne 
inkább a zárat kicserélni.

- Az egyetlen baj a semmittevéssel, 
hogy sohasem tudod mikor végeztél.

- Ha egy nő megakar tanulni vezet-
ni, ne állj az útjába.

HIRDETÉSEK Viccek! BöLcS GONDOLATOK

A kÖnyvTár
nyITvA TArTáSA
Hétfő: 12:00 – 16:30
Kedd: 12:00 – 16:30
Szerda: 12:00 – 16:30
Csütörtök: 12:00 – 16:30
Péntek: 12:00 – 15:00
Minden hónap 2. és 4. szombat-
ján 9:00 – 11:00

Ruhavásárt tartunk a  Re-
formátus Gyülekezeti Ház-
ban (Pusztatemplom park 
1.), szeptember hónapban! 
Olcsó, de jó minőségű hasz-
nált csecsemő és gyermekru-
hák (holland), felnőtteknek 
és időseknek is, jótékonysági 
céllal.  Délelőtt 9-11, délután 
17-19 óráig nyitva szeptem-
ber 9-től minden nap. Egyéb 
időpontban kérésre is! Szere-
tettel várjuk.

Az információforrások sokfélesége mi-
att jelenleg sok gazdálkodó nem képes a 
tevékenységéhez szükséges információkhoz 
külső segítség nélkül hozzájutni. 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMFP) keretében kamarai tanács-
adói szolgálaton keresztül segítik a gazdákat 
az információforrásokhoz.

Ez évtől, vagyis 2008-tól kezdve az ag-
rárkamarai tanácsadók elsősorban a Közös 
Agrárpolitika (KAP) és az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tájékoz-
tatási feladatait látják el. 

Az ÚMVP-hez kapcsolódó tanácsadási 
szolgáltatáson kívül a kölcsönös megfelelte-
tés és a helyes mezőgazdasági és környezeti 
állapot követelményeire, valamint az Egysé-
ges Támogatási Rendszer (SPS), továbbá az 
egyéb támogatások és pályázatok igénylésé-
re, a különféle jogszabályok értelmezésére, 
adózásra illetve az alkalmazható technoló-
giákra is nyújtunk általános jellegű tájékoz-
tatást egyedi vagy csoportos formában. Az 
információkat személyesen, illetve széles-
körűen az elektronikus és nyomtatott médián 
keresztül juttatjuk el a gazdálkodókhoz. 

Ellátjuk a gazdálkodókat a támogatás 
igényléséhez szükséges nyomtatványokkal, 

tájékoztatjuk a gazdákat a támogatás igény-
bevételéhez előzetesen vagy azzal párhuza-
mosan teljesítendő, és az azokhoz kapcsolódó 
kötelezettségeiről, például a földhasználat-
tal, a szerződésekkel, a határidőkkel, az el-
járási renddel kapcsolatos információkkal).
Továbbá segítjük a termelőket az adatlapok, 
támogatási kérelmek kitöltésében.

Az agrárkamarai tanácsadókat sokszor 
csak egy adott probléma kapcsán keresik fel, 
de ilyenkor a helyes válasz megadásához a 
gazdálkodás körülményeiről több informá-
cióra lehet szükség. A megalapozott tanács-
adáshoz rendszeres (legalább havi 1 találko-
zás) kapcsolatra és bizalomra van szükség. 
Ezek nélkül a tanácsadó munkája nem iga-
zán lehet eredményes. A rendszeresség tehát 
kulcsfontosságú, valamint az is hogy a meg-
felelő dokumentumokat is magával hozza az 
ügyfél.

Szentkirályon – a polgármester úr támo-
gatásával – a Faluházban kamarai tanácsadói 
tevékenységet látok el, jelenleg előzetes idő-
pont egyeztetés alapján. A későbbiekben 
lehetőség van arra, hogy állandó fogadónap 
kerüljön kijelölésre. Telefonos elérhetősége-
im: 76/497-072, 30/2881623

Mák Sándorné, ÚMVP tanácsadó

Tanácsadás: bizalom, rendszeresség


