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Október 22-én féltizenegy órakor községünk 56-os emlékművénél főhajtással, koszorúval és az iskolások verseivel 
emlékeztünk a bátor hősökre, és mártírokra. A koszorút Szabó Gellért polgármester, és Kutasi Ferenc alpolgármester 
helyezte el. A községi ünnepen, az általános iskola hetedik osztályos tanulói műsorral idézték fel az 56-os esemé-
nyeket.   

Hősökre emlékeztünk

A Szentkirályi Általános Iskola szervezésében 
az idén is megrendezésre kerül a

Jótékonysági gálamûsor
2008. november 21-én, pénteken 17 órától

a Szentkirályi Mûvelõdési Házban.

Fellépnek: a Dési II. számú iskola diákjai
a Szentkirályi Általános Iskola diákjai és taná-

rai.

A rendezvényen a Szentkirályért Közalapítvány 
számlájára pénzt gyûjtünk.

Az összegyûjtött összegbõl videokamera
vásárlását tervezzük, hogy az iskola

mindennapjait és ünnepnapjait megörökítsük.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Magyar nóta est a Szentkirályi Művelődési házban
2008 december 13-án 16 órai kezdettel.

Fellépnek: Pásztorka Sándor és a Kecskeméti nótások baráti köre egyesület tagjai. 
Jegyek a helyszínen válthatók. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Mindenkit szeretettel várunk.
Információ: 06 70 455 7903 és a 06 70 214 1325-es telefon számokon

FüggETLEN KöZéLETI HELYI Lap
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A képviselő-testület október 22-én 
tartotta soron következő ülését. A napi-
rendek között szerepelt előterjesztés a 
szociális gondozási alapfeladatok ellá-
tásáról, tájékoztató az önkormányzat 
idei 3 negyedéves gazdálkodásáról, 
telek visszavásárlásának kifogásolá-
sa, valamint a 2009. évi belső ellenőr-
zési terv megtárgyalása.

Az ülésen 8 képviselőtag volt 
jelen.

Az ülés megnyitása után első 
napirendi pontként a szociális gon-
dozási alapfeladatok ellátása terén 
bekövetkezett törvényi módosítás 
önkormányzatunkat érintő hatása 
került megtárgyalásra. (Erről lapunk 
előző számában már tájékozódhattak 
Olvasóink.) A polgármester előterjesz-
tésében elmondta, hogy a szociális 
feladatellátáson belül a személyes 
gondoskodás terén a törvény köte-
lező feladatként a 2000 lakos alatti 
települések számára csak az étkez-
tetés és a házi segítségnyújtást írja 
elő, illetve a szociális információs 
szolgálat működtetését. A közelmúlt-
ban Tiszakécskén mikrotársulási ülés 
volt, ahol arra a javaslatra jutottak a 
jelenlévők, hogy a jelzőrendszeres 
ellátásra létrehozott társulás megszű-
nik, feladata a Gyermekjóléti Szolgál-
tatás, Családsegítés és Támogatói tár-
sulásba épül be. Ennek megfelelően 
változik az ellátott települési kör is, 
hiszen a jelzőrendszeres ellátás csak 
Tiszakécskén és Nyárlőrincen működ-
ne a házi segítségnyújtással együtt 
társulási formában, a többi település a 
házi segítségnyújtást és az étkeztetést 
önállóan látná el. A fentiekből követ-
kezően a képviselő-testület hozzájáru-
lása szükséges a Tiszakécske Város és 
Környéke Jelzőrendszeres Házi Segít-
ségnyújtás Társulás megszűnéséhez, 
valamint a tiszakécskei székhelyű 
Gyermekjóléti Szolgáltatás, Család-
segítés, Támogató Szolgálat Feladat-
ellátó Társulás társulási megállapo-
dásának módosításához. A módosítás 
elfogadása esetén a szociális étkez-
tetés és házi segítségnyújtás önálló 
feladatellátásként maradna meg. Ezen 

a téren az elmúlt időszakban a gondot 
az intézményvezetői feladatok ellá-
tása jelentette, melynek megoldása 
nem látszik egyszerűnek. Az ideális 
az volna a falu számára, ha mindazok, 
akik ebben a munkában részt vesznek 
gondozóként, intézményvezetőként, 
hivatali dolgozóként, azok között úgy 
tudnánk szétosztani a teendőket, hogy 
az senki számára ne jelentsen arányta-
lanul nagy terhet.

A hozzászóló képviselőtagok az 
önálló feladatellátás mellett foglaltak 
állást. Osbáthné Rauscher Erika intéz-
ményvezető kérdésre elmondta, hogy 
az idősgondozás és a védőnői mun-
ka egyáltalán nem kapcsolódik egy-
máshoz, saját családja mellett neki 
az intézményvezetői feladat ellátása 
nagyon nagy időráfordítás, ezért sze-
retné, ha más megoldást találna a 
képviselő-testület, de végső esetben 
vállalni fogja.

Ezután a képviselő-testület hozzá-
járult a Jelzőrendszeres Házi Segítség-
nyújtás Társulás 2008. december 31. 
napjával történő megszűnéséhez, vala-
mint a Gyermekjóléti Szolgáltatás, 
Családsegítés, Támogató Szolgálat 
Feladatellátó Társulás társulási meg-
állapodásának 2008. december 31. 
napjától történő előterjesztés szerinti 
módosításával.

Ezt követően a polgármester tájé-
koztatta a jelenlévőket az önkormány-
zat 3 negyedéves gazdálkodásáról. 
A gazdálkodási adatokat értékelve 
elmondható, hogy az önkormányzat a 
költségvetését ez ideig egyensúlyban 
tudta tartani, és az év hátralévő részé-
re vonatkozóan szintén ez látszik. A 
költségvetési bevételek teljesülése 83 
%-os, a kiadásoké 81 %-os. Megtör-
tént az Egészségház fűtéskorszerűsí-
tése, új aszfaltborítást kapott az Alkot-
mány utca. Befejeződött a temetőnél 
a régészeti feltárás. Kiemelte a helyi 
adóhatóság és a vállalkozók közötti jó 
partneri együttműködés fontosságát, 
hiszen az önkormányzati működési 
költségek jelentős fedezete a helyi 
vállalkozók által befizetett iparűzési 
adó. Ezt a jó viszonyt nagyon fontos-

nak tartja a jövőben is fenntartani. A 
jövő évi kilátásokról szólva elmond-
ta, hogy a jelenlegi költségvetési kon-
díciók között úgy tűnik, hogy finan-
szírozható lesz az önkormányzat, a 
normatív támogatási mutatók inkább 
emelkednek pl. az oktatási kondíci-
ók. 

A képviselő-testület a tájékozta-
tást egyhangúlag tudomásul vette.

A következő napirend keretében 
tájékoztatott arról, hogy Szentkirályi 
Gábor és felesége kifogást nyújtot-
tak be a képviselő-testület előző ülé-
sén hozott döntése ellen, amellyel a 
tulajdonukban álló telek visszavásár-
lásáról is határozott. A kifogást azzal 
indokolták, hogy 2003 decemberében 
vásároltak telket a Templom utcában, 
azonban már akkor sem titkolták, 
hogy ők a Petőfi Sándor utcán sze-
retnének építeni, de a fenti időpon-
tig nem sikerült annak a teleknek a 
tulajdonosával megegyezni. Az önkor-
mányzat részéről azt a tájékoztatást 
kapták, hogy az új telkekre vissza-
vásárlási garancia van, ami azt is 
magában foglalja, hogy adott esetben 
az eredeti áron ők bármikor vissza-
adhatják a telket. 2005. június 16-án 
a Petőfi Sándor utcai telket sikerült 
megvásárolniuk, ekkor jelezték a pol-
gármester felé, hogy vissza szeretnék 
adni a Templom utcai telket, de ettől 
ő elhatárolódott mondván, az önkor-
mányzatnak visszavásárlási joga van 
csak a telken az eladástól számított öt 
évig. Ezt is tudomásul vették, de kér-
ték, hogy akkor az öt év elteltével se 
vegye vissza az önkormányzat, mert 
az úgy lesz korrekt. Ebben meg is 
állapodtak. Ettől az időponttól kezdve 
jelenleg is árulják a telket. A fentiek 
miatt sérelmezik a telek visszavásár-
lásáról hozott képviselő-testületi dön-
tést. Úgy érzik, hogy ők mindvégig 
a polgármestertől kapott tájékoztatás 
szerint jártak el, a megállapodást az 
önkormányzat részéről szegték meg. 
Nevezettek az ülésen jelen voltak és 
azt kérték, hogy a visszaadási szándé-
kuk bejelentésétől terjedő időszakra 
évi 4 % kamatot számoljon az önkor-
mányzat a vételárra.

2008. október 22-ei testületi ülésen történt



Októberben minden hétvégére 
szerveztünk programot, megtörtént 
az október 6-i és október 23-i tablók 
"leleplezése" is, ami nagy tetszést 
aratott mind az alkotók, mind a 
tagok körében. Ezen felül megtartot-
tuk október 17-én délután a takarítá-
si napunkat is, melynek során végig-
jártuk a játszóteret, az Általános 
Iskola mögötti füves teret, a Szent 
István szobor környékét és a Sport-
csarnok melletti parkot is. A jövőben 

is szeretnénk szemétszedési akciót 
szervezni és lehetőleg bevonni a 
lakosokat is, azonban erre már csak 
jövőre kerül sor.

Novemberben kicsit kevesebb 
programot tervezünk, mert sokak-
nak elkezdődik az iskolai számonké-
rések időszaka és emiatt egy picivel 
kevesebb idő jut most a közösségi 
programok szervezésére. Ezen beszá-
moló rövidségének is az iskolai köte-
lezettségek teljesítése az oka.

Novemberi programok:

November 22. - Társasjáték est, kez-
dés 21 órakor.
November 28. - "Beszélgetős est" 
Téma: világvallások. Kötetlen beszél-
getés a vallásokról, azok filozófiai 
hátteréről egy moderátor (Darányi 
Károly, teológus hallgató) segítségé-
vel. Kezdés: kb. 20 órakor

Filmklubbal kapcsolatban érdemes 
figyelni az Egyesület honlapját 
(www.acsapat.hu/szike).

Csorba Zoltán
elnök
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A polgármester elmondta, hogy a 
kifogással kapcsolatban védekezésül 
csak azt tudja felhozni, hogy nem 
emlékszik az abban foglalt félreérthe-
tetlenül egyenes kijelentések és köte-
lezettségvállalás megtételére, de az 
tény, hogy több alkalommal történt 
megbeszélés a vevőkkel. Az általuk 
vásárolt telek az 5. volt a sorban, amit 
értékesített, és 2005. június 6-án - ami-
kor megkeresték a telek visszaadással 
kapcsolatban - még 19 eladó telke volt 
az önkormányzatnak, így nem tartot-
ta indokoltnak a visszavásárlási jog 
gyakorlását. Rossz döntés volt részé-
ről ez a vélelmezés, hogy nem vitte 

a képviselő-testület elé az ügyet, de 
úgy érzi, hogy felelőssége megoszlik 
a telek tulajdonoséival, mivel ha az ő 
szavahihetősége megkérdőjeleződött 
számukra, akkor ők is fordulhattak 
volna írásos beadvánnyal a képviselő-
testület felé az igazukért. Ezek után 
javasolta, hogy az előző ülésen hozott 
határozatot ne változtassa meg a testü-
let, mert semmi olyan új körülmény a 
telekkel kapcsolatban nem merült fel, 
ami miatt a módosítás indokolt lenne. 
Annak érdekében, hogy a képviselő-
testület tekintélyén csorba ne essen 
kérte a telektulajdonosokat, hogy a 
közösen viselt felelősség jegyében 

egyezzenek meg egy összegben, amit 
ő saját felelősségi körében magánem-
berként kifizet nekik. Kérte a képvi-
selőket is, hogy ezt így hagyják jóvá. 
A telektulajdonosok az ajánlatot elfo-
gadták.

Ezután a jegyző ismertette az önkor-
mányzat 2009. évi belső ellenőrzési 
tervét, mely szerint a tervezett ellenőr-
zés tárgya az élelmezési tevékenység, 
a társadalmi és egyéb szervezeteknek 
nyújtott önkormányzati támogatások 
és az önkormányzati költségvetés 
2008. évi pénzmaradványának ellen-
őrzése. A képviselő-testület a tervet 
egyhangúlag jóváhagyta.

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület novemberi hírei

Szentkirály a bűnügyi krónikákban
1876-1893 között I. rész

Az elmúlt években, több alkalom-
mal heteket kutattam Kecskeméten, a 
Katona József Megyei Könyvtárban. 
Elsősorban katonai témában mélyül-
tem el. Ezúttal a Kecskeméti Lapok 
korabeli, 1868-1945 közötti példá-
nyait forgattam át mikrofilmen. A 
szemem időnként megakadt a Szent-
király helységnévnél is. A legtöbb-
ször a bűnügyi és a gazdálkodási 
rovatoknál találtam érdekességeket 
szülőfalum vonatkozásában. Előre 
kell bocsátanom, hogy Szentkirály 
a lélekszámához és területéhez viszo-
nyítva sokkal kevesebbszer szerepelt 
a bűnügyi hírekben, mint más puszta 
vagy település.

Veszekedés
Az első ilyen vonatkozású hírt a Kecs-
keméti Lapok (KL) 1876. július 9-i 
számában találtam.
Laczi János puszta szentkirályi lakos 
július 3-án reggel önmagát feljelentet-
te a kecskeméti rendőrkapitányi hiva-
talban. Mert előző vasárnap estefelé 
tanyaszomszédjával, idős Hajagos 
Pállal - a jószágok legeltetése miatt 
- összeveszett. Emiatti felindultságá-
ban Laczi János a keze ügyében lévő 
fagereblyével előbb szemen ütötte 
szomszédját, majd úgy fejbe vágta, 
hogy azonnal hanyatt esett, mely üté-
sek következtében Hajagos Pál hétfőn 
hajnalban (július 3-án) meghalt. Laczi 

Jánost e tettéért a királyi törvényszék 
elé állították, letartóztatták, majd jog-
erősen elítélték.

Brutalitás
A következő évben ismét találtam 
eseményt az 1877. október 7-i szám-
ban: Brutalitás Szentkirályon címmel. 
Nemes Gáspár Kecskemét 9. tized 
62. szám alatti lakos Magdolna nevű, 
9 éves lánykáját - kis dajka minőség-
ben - kiadta rokonához, Nagy László 
szentkirályi lakoshoz. Október 10-én 
Nagy Lászlóné Kecskemétre ment 
ügyeinek intézésére. Ott örömmel 
beszélt a kislány szüleinek, hogy a 
gyermek egészséges, jól van. 
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Majd egy napi kecskeméti tartózkodás 
után hazament a tanyára, a kislányt 
súlyos betegen találta. A távolléte alatt 
az történt ugyanis, hogy a gazda, Nagy 
László a kislányra bízta a pulykák 
őrzését. De minthogy hűvös és esős 
idő volt, a kis pásztor egy széna bag-
lya tövében húzódott meg a hideg és 
az eső elől. Közben az őrzésére bízott 
pulykák a szomszéd Kókai Pál földjé-
re bolyongtak át, amit Kókai észrevett. 
Ezért a kislányon csúnya elégtételt 
vett: egy napraforgószárral összever-
te, mely zajra a gazda Nagy László is 
kijött a tanyájából, s egy bottal ő is ösz-
sze-vissza verte a kis teremtést, hogy 
az a tanyába sem volt képes többé 
bemenni. A brutális gazdája ott hagyta 
késő estig. Este azután bevitték, s azon 
reményben, hogy majd jobban lesz, 
a kis beteget minden orvosi segítség 
nélkül hagyták. Azonban a betegséget 
napról-napra súlyosabbnak látszott. 
Október 14-én értesítették a szülőket. 
Nemes Gáspár a beteg kislányát 16-án 
hazavitte Kecskemétre. Dr. Schwarcz 
László kerületi orvos gyógykezelésére 
bízta, de a gyermek még aznap este 
meghalt.
A boncolásból kiderült a halál oka: 
tüdő- és szívburokgyulladás volt, 
mely betegség valószínűleg a verések 
alkalmával történt meghűlés következ-
ménye volt. A vizsgálatot az illetékes 
rendőri, ügyészi hatóságok lefolytat-
ták.

Talált holttest
A lap 1886. augusztus 29-i száma 
írta:
Augusztus 24-én Varga Sándor 58 
éves béresét, Bozóky Fülöpöt Szent-
királyon a tarlón halva találták, Mint-
hogy a bal szemén fekete foltot - mint 
külső erőszak nyomát -vettek észre, 
azt hitték, hogy erőszak által halt meg. 
A boncolás azonban kiderítette, hogy 
a szerencsétlen embert több nappal 
korábban szív túltengése miatt szívhű-
dés érte, s a bal szemén észlelt daganat 
és kész színű volt már a hullaoszlás 
előjeleként mutatkozott. Így nem lett 
belőle bűnügy.

A király nevében
A Kecskeméti Lapok 1887. május 22-i 
számában olvasható:
Ő felsége, a király nevében a Kecske-
méti Királyi Járásbíróság - Komjáti 

János magánvádló indítványára Forgó 
Imre ellen becsületsértés vétsége miatt 
- tárgyalás alapján 1887. február 14-ik 
napján a következő ítéletet hozta:
Forgó Imre, 32 éves, római katolikus, 
nős, puszta szentkirályi lakos, gazdál-
kodó - a Btk. 261. §-ban meghatáro-
zott célokra 15 nap alatt különböző 
végrehajtás terhe mellett fizetendő, 
és behajthatatlanság esetén 20 forint  
pénzbüntetésre ítéltetik… A vádlott 
fellebbezett az ítélet ellen.

Nyúzott lovak
Az 1887. augusztus 14-i számból érte-
sülhetünk a következőkről:
A szentkirályi erdő csősze folyó hó 
12-én a Kecskeméti Rendőrkapitányi 
Hivatalnál bejelentette, hogy az erdő-
ben két megnyúzott lovat talált. Való-
színű, hogy más városból való, mert 
az utóbbi időben senki nem jelentette 
ilyen állat eltűnését. A rendőrség azon-
ban gyanítja a tettest, mert ismeretes 
előtt azon személy, aki a lopott lovak 
bőrét értékesítés végett szokta lenyúz-
ni, majd eladni.

Egyéb jószágok
Az október 16-i szám írta:
Holló Sándor büntetett előéletű csavar-
gó P. Szabó József szentkirályi birtoká-
ról több aprójószágot lopott, tettét nem 
akarta beismerni!
Varga János szikrai számadó gulyás 
falkájából Király István szentkirályi 
gazdának egy sánta tehenét ellopták. 
A lopással az orgoványi Botos testvé-
reket gyanúsították a rendőrök.

Orvvadászok
A Lapok 1889. január 20-i száma írta 
a bűnügyi rovatban:
Orvvadászokat fogtak el Szentkirályon 
január 12-én a vadásztársaság tagjai. 
Az utóbbi időben sok kárt okoztak a 
vadállományban az engedély nélküli, 
illegális vadászok. A lebukásuk alkal-
mával éppen nyulakat cipeltek.

Végzetes lövés
1889. augusztus 11-i lapszám közli, 
hogy ifjú Farkas Ferenc szentkirályi 
lakos, birtokos, három éves Sára nevű 
leánygyermekét a nála szolgálatban 
lévő 12 éves kanászgyerek a keze 
ügyébe került lőfegyverrel véletlenül 
meglőtte. Minek következtében sze-
gény, szerencsétlen kisgyermek azon-

nal meghalt. Hulláját a Kecskeméti 
Kórházba szállították, törvényileg fel-
boncolták, megkezdték az ügy kivizs-
gálását.

Összetörte a malom
A Kecskeméti Lapok 1890. június 3-i 
számában olvasható:
Összetörte a malom folyó év május 
31-én Kurucz György szentkirályi 
lakos nyolc éves, Gergely nevű fiát. 
A kisgyermek szüleivel elment őrletni 
a szárazmalomba. Hogy-hogynem, a 
szárazmalom kereke a gyermek ruhá-
ját elkapta, az orsó alá vitte, ahol a kis 
teremtést a kerekek összemorzsolták, 
minek következtében még aznap dél-
előtt kiszenvedett. Az illetékes hatósá-
gok megkezdték az ügy vizsgálatát.

Véres verekedés
1893. augusztus 27-i lapból értesülhet-
tünk a következő véres bűnügyről:
A szentkirályi gazdák Szentkirály Nap-
ján bált rendeztek Kokovai Mátyás 
tanyáján, mintegy kétszázan voltak. 
A mulatság éjfélig rendben folyt. A 
társaság két részre szakadt, valami 
vita kerekedett közöttük, ami miatt 
veszekedés tört ki. Botok, székek, 
üvegek, poharak repültek a sötétben 
mindenfelé... Óriási veszekedés kelet-
kezett a két tábor között. Bicskák is 
előkerültek, véressé vált a helyzet, 
több kisebb sérülés keletkezett. Hala-
si István szentkirályi legény életve-
szélyesen megsérült. Halasi vetélytár-
sa, Sikari Mihály kerekdombi legény 
volt. Sikari kifejezése szerint azt ígérte 
előzőleg: mihelyt találkoznak, leeresz-
ti Halasi szívéről a vért. A rendőrség-
ről csak egy lovas rendőr érkezett a 
helyszínre. Halasi még azon a héten 
belehalt a verekedéskor kapott szú-
rás következtében keletkezett sebébe. 
Hogy milyen ítélet született az ügy-
ben, erről nincs tudomásom.

Nagy a valószínűsége annak, hogy a 
felsorolt bűnügyektől jóval több kelet-
kezhetett. Csak nem jutott minden a 
hatóságok tudomására. Az újságokat 
én is elég gyorsan lapozgattam, ezért 
elképzelhető, hogy sok ügyet nem vet-
tem észre.

Folytatása következik!
                                                     

 lovag Kenyeres Dénes
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"Negatív növekedés"

Bizony, érdekes dolog a közgazdaságtan, ha 
azt "megfelelő" személyek magyarázzák, 
így eshetett meg, hogy a hazai gazdasági 
élet irányítója, jelenlegi kormányzatunk a 
nemzetgazdasági össztermék csökkenését 
akként nevezte, hogy "negatív növekedés". 
Vagy hogy a hazai össztermelés ennyi meg 
ennyi "mínusz százalékkal növekszik". 
Talán még azt is megérjük, hogy a jelenlegi 
népnyúzásra, rabságra azt mondják: nega-
tív szabadság. Avagy, hogy a fatolvajok 
által ellopott erdő: negatív erdő. Avagy, 
hogy a teljes tudatlanság negatív tudás, és 
így tovább… Értsük jól, negatív növekedés 
természetesen nincsen, az valójában csökke-
nés, szűkülés. A negatív növekedés kifeje-
zés pedig már az úgynevezett nyelvpolitika 
része. Beszélt és írott nyelvünk ugyanis 
nemcsak gondolataink kifejezésére haszná-
latos, hanem időnként a valódi gondolatok 
elleplezésére is használják. A nyelvpolitiká-
nak ez a rosszabbik oldala, durva esetben 
így lesz a hazugságból "igazságbeszéd". A 
gondolatok eltakarására szolgáló nyelvpoliti-
ka országos szinten azt a célt szolgálja, hogy 
a választópolgár azt hihesse, tájékozott a 
közügyekben, az ország dolgaiban, de valójá-
ban ne tudjon sokat, s még kevésbé értse az 
összefüggéseket. A mai világ, amelyben sok 
televíziócsatornából, rádióból, bulvárlapból 
özönlik a választópolgárra a rengeteg infor-
máció, kedvez az efajta nyelvpolitikának. 
Mert aki az egész napos televíziózás közben 
azt hallja: negatív növekedés, abban csak a 
kifejezés fő része, a növekedés szó marad 
meg, s máris megnyugszik. Ám ha a való-
di eseményeket hallaná: a nemzetgazdaság 
termelése csökkenőben van, akkor elgondol-
kozna a híreken. 

A valóság elkendőzésére szolgáló nyelvpoli-
tika persze, nem mai találmány, hiszen amió-
ta emberi érintkezés van, azóta megy a gon-
dolatok eltakarása is. Alaposan kihasználta 
azonban ezen "negatív nyelvpolitikát" mind-
két huszadik századi diktatúra, a nemzeti 
szocializmus, és a nemzetközi szocializmus, 
avagy kommunizmus. Egy tőről fakadnak 
ezek bizony, az ember és a teremtett világ 
semmibe vétele a közös alapjuk, az pedig 
már csak módszerbeli különbség, hogy a 
nemzeti szocializmus faji alapon irtotta a 
be nem illőket, a nemzetközi szocializmus 
pedig osztályalapon. 

Az idősebbek jól emlékezhetnek még a 
nemzetközi szocializmus, avagy a kommu-
nizmus nyelvpolitikájára, amely kiválóan 
szolgálta, szolgálja a valóság elkendőzését. 
Rögtön említhetnénk azt, hogy ezen, magát 
"baloldalinak" mondó világnézet a vele egy 
tőről fakadó, tehát szintén "baloldali" nemze-
ti szocializmust kikiáltotta "jobboldalinak", 

így aztán máris lehet a mai magukat valóban 
jobboldalinak nevező pártokat, mozgalma-
kat nácizni és fasisztázni. A nemzeti szocia-
lizmus "jobboldalinak" nevezésében ügyes 
nyelvpolitikai eszköz volt az, hogy nem 
mondták ki a hitleri Németországban ural-
kodó eszme nevét, a nemzeti szocializmust, 
hanem csak annak németes, rövid elnevezé-
sét: nácizmus, de még inkább, hogy ezt a 
rendszert fasisztának nevezték. A nemzeti 
szocializmus kifejezés ugye azért nem volt 
hallható 1989 előtt, nehogy valaki elgondol-
kodjon a nemzeti és a (nemzetközi) szocializ-
mus hasonlóságán. E hasonlóság elfedését 
szolgálta az is, hogy a nemzeti szocializmust 
előszeretettel nevezték fasisztának, ami való-
jában egy eléggé más, a Mussolíni-féle Ola-
szországban létezett elmélet és mozgalom 
volt, amely sokkal kevésbé ismert, mint a 
hitleri elmélet. Ezért volt, hogy a szovjet 
filmekben a verescsillagos katonák minden 
szegletben "fasisztát" kerestek. Ezért volt, 
hogy a sorkatonáinkkal még a nyolcvanas 
években is énekeltettek olyan katonanóták, 
melynek egyik sora szerint "tüzet ont a 
páncélkocsi tornya, fasiszták között arat a 
halál." 

A negatív nyelvpolitika része volt az is, 
hogy az 1956 november elején felálló, 
Kádár János-féle társaság "Munkás-Paraszt 
Forradalmi Kormánynak" nevezte magát, 
s az akkor kezdődő államot pedig a mun-
kások és parasztok hatalmának titulálták. 
Az előbbi elnevezésből gyakorlatilag csak 
a kötőjel volt igaz. Ez a kádári csapat 
ugyanis nem volt kormány, mert senki nem 
választotta, hanem magukat nevezték ki. 
Nem volt forradalmi, hanem éppen ellen-
forradalmi volt, mert a tiszta és törvényes 
1956 októberi forradalom ellen szervezke-
dett, mégpedig a hazaárulás szintjén, mert 
idegen, megszálló katonai erővel működött 
együtt. Nem volt munkás-paraszt jellegű 
sem, mert az '56-os forradalomban legna-
gyobb számban éppen a munkások vettek 
részt, majd az 1956 novemberében kezdődő 
kádári megtorlásokban - halálos ítéletek, 
börtönök, verések, elnyomorítások - éppen 
a munkások voltak a legnagyobb számban 
érintve. Nem volt munkás jellegű azért sem, 
mert éppen ez a rendszer tette tönkre a két 
háború között valóban jól működő munkás-
jóléti intézményeket, szakszervezeteket, de 
egyáltalán magát a munka becsületét is, 
vagy a munkának, a szakszervezeteknek 
becsületet adó igazi szociáldemokratákat is. 
Emlékezhetünk, még a hetvenes, nyolcvanas 
években is egy-egy - tét nélküli, egyjelöltes 
- országgyűlési választáson a pártban műkö-
dő jelöltek, maga Kádár is, azt írták maguk-
ról: "munkás", pedig valójában soha nem 
dolgoztak igazi munkásként, legfeljebb ha 
inasok voltak. Nem volt parasztjellegű sem 
a kádári vircsaft, hogyan is lett volna, ami-

kor a hatvanas években az erőszakos téesz-
szervezés során majd' mindenkit erővel, 
ígérgetéssel vertek be a szövetkezetekbe… 
Aztán tönkretették a tanyavilágot, az időseb-
bek emlékezhetnek rá, hogy a hatvanas, het-
venes években nem adtak építési engedélyt 
új tanyaépület építésére. Miért? Majdcsak 
elköltözik onnan mindenki, okoskodott a 
rendszer. Ma is ennek következményét nyög-
jük, hiszen hazánk nem hatalmas sztyepp-
ékből állt, hanem bizony "kultúrtáj", ember 
alakította, rendezett világ volt ez. Ma pedig, 
menjünk csak el a Győrffy-major, Kocsér 
felé, láthatjuk, a tanyátlan vidék miként 
hanyatlik, pusztul, miként borít el mindent a 
bozót, a  tarack, a vaddohány…

"… a szakrális (azaz Istenhívő, Ég és Föld 
egységében gondolkodó - bor-) szerveződés 
legmagasabb foka a régi ökoszocio-kul-
turális társadalom volt, mint Mezopotámia, 
vagy az ősi Egyiptom. Itt ugyanis még a 
mérték volt a tényleges szervező erő. Olyan 
létalapokat teremtettek, amelyek több ezer 
éven keresztül fenntartották civilizációjukat, 
és amelyeknek még ma is csodájára járunk, 
technikai értelemben is! Sokakra ezek közül, 
mint például a piramisok építésének miként-
jére a mai napig nincs magyarázat, ráadá-
sul ezek a civilizációk minden értelemben 
sokkal harmonikusabbak voltak, de még a 
piaci logika szerint is hatékonyabbak voltak. 
Emellett nemhogy magas művészetük, de 
hétköznapi alkotásaik is ma már ismeretlen 
létharmóniát sugallnak. Ezt a finom megfor-
máltságot nemhogy elérni nem tudjuk, de 
megmagyarázni sem. Nem véletlen, hogy 
ezek az ősi világok csak külső erők hatására 
roppanhattak össze, aminek oka, hogy náluk 
az elgondolhatóság, a megvalósíthatóság 
és a folytathatóság harmóniában volt. … a 
magyarságra nehezedő kettős nyomás (gyar-
mati szintű kizsákmányolás és globalizációs 
technika) oka reményt is adhat: azt tükrözi, 
hogy a magyarság még mélyebben őrzi 
azokat a szakrális gondolatokat, amelyek a 
kiutat jelenthetik. A magyarság több száz 
éve bénultan, értetlenül áll a törökdúlástól 
'56-ig tartó korszak csapásai előtt, és még 
mindig jellemeznek minket a naív, gyerme-
teg, de valójában szakrális alapokra vissza-
vezethető illúziók, hogy végül is mindenki 
jót akar, nekünk pedig helyünk van a Nyu-
gaton. Pedig észrevehettük volna, hogy az 
otthonnak nevezett nyugati létszerveződési 
mód éppen hogy maga az otthontalanság és 
része minden olyan elpusztítása, ami lehető-
vé tenné a hosszú távú berendezkedést…" 
Bogár László közgazdász mondotta ezeket 
az egyértelmű szavakat egy mostani interjú-
ban. Figyeljünk Bogár László értékes meg-
szólalásaira. 

Békesség veletek! A kő marad.
-bor-- 

GARABONCIÁS DIÁK
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A galatákhoz, az efezusiakhoz és 
a kolosszeiekhez írt levelek 

Azok, akik Pál apostol leveleit olvassák, 
egy idő után arra a meggyőződésre jut-
hatnak, hogy bár Pál valóban Isten áldott 
eszköze volt az evangélium terjesztésében, 
egyszersmind nehezen elviselhető ember 
lehetett. Talán azért is, mert az evangélium 
felismert igazságával kapcsolatban nem 
ismert kompromisszumot. Azt várta el a 
munkatársaitól, amit önmagától: a teljes 
odaadást a Krisztus-hirdetés szolgálatában. 
Ezt pedig nem volt könnyű teljesíteni.
A galatákhoz írt levél a konfliktusok leve-
le. Pál második és harmadik missziós útján 
járt a galaták, egy kelta eredetű, Kis-Ázsia 
északkeleti részén letelepedett törzs tagjai 
között. Tevékenysége nyomán keresztény 
gyülekezetek alakultak a vidéken, akikről 
azután - távollétében - igen aggasztó híre-
ket kapott. Olyan tanítók követték Pált a 
galaták között, akik szerint a keresztény 
hit teljességéhez nem elég a Jézus Krisz-
tusba vetett hit, hanem szükség van a 
mózesi törvénynek, különösképpen is a 
körülmetélkedés szokásának a megtartá-
sára. Magyarul azt bizonygatták, hogy a 
galatáknak először zsidóvá kell válniuk, s 
csak azután lehetnek valóban keresztény-
nyé.
Pál rendkívül éles hangon figyelmezteti a 
levél címzettjeit arra, hogy az az evangéli-
um, amelyet ő hirdetett közöttük, továbbra 
is érvényes, és nem szorul kiegészítésre. 
Jézusba vetett hitük az üdvösségük egyet-
len feltétele, nem állhat felette semmilyen 
emberi követelmény, még a mózesi tör-
vény sem. Isten a hittel a teljes szabadságra 
hívta meg a galatákat is: szabadságra a tár-
sadalmi korlátok, a származás, a vagyoni 
helyzet, a nemi hovatartozás és a politikai 
meggyőződés kötelezettségei alól, hiszen 
"Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga 
vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindan-
nyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban" 
(Gal 3,28).
A galatákhoz írt levél minden idők keresz-
tényeit és a mai Egyházat is megszólítja. 

Vajon a keresztény ember valóságosan 
hívő, olyan ember, akit hite minden korlát-
tól és előítélettől megszabadít? Az Egyház 
szintén felszólítást kap, hogy törekedjen a 
minél tökéletesebb egységre.

Az efezusiakhoz és a kolosszeiekhez írt 
levél ugyanezt a gondolatmenetet fejtegeti, 
vagyis az egység kérdését. 
Krisztust az Egyház (a test) fejének nevezi, 
minket pedig a test tagjainak. Így lehet az 
egységünk tökéletes. Ahogy mindannyi-
unknak szüksége van minden szervére, 
testrészére, hogy egésszé legyünk, úgy 
vagyunk egyformán fontosak az Egyház-
ban is. Fontos, hogy a testet a fej, vagyis 
Krisztus irányítja, tehát Krisztust követve 
kell együttműködnünk. De mi szolgálhatja 
ezt az egységet?
"Kérlek benneteket…, hogy éljetek méltón 
ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, tel-
jes alázatban, szelídségben és türelemben. 
Viseljétek el egymást szeretettel. Töreked-
jetek rá, hogy a béke kötelékével fenntart-
sátok a lelki egységet. Egy a Test és egy 
a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy 
reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség" (Ef 4,1-5).

"Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen 
mindenki őszintén embertársával, hiszen 
tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is 
benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A 
nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne 
adjatok teret a sátánnak. Aki lopott, ne lop-
jon többé, hanem dolgozzék, és keressen 
kenyeret keze munkájával, hogy legyen 
miből adnia a szűkölködőknek is. Semmifé-
le rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem 
csak olyan, amely alkalmas az épülésre, 
hogy amiben kell, javára váljék hallgatói-
toknak. Ne okozzatok szomorúságot Isten 
Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve 
a megváltás napjára. Legyen távol tőletek 
minden keserűség, indulat, haragtartás, szó-
váltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 
Inkább legyetek egymás iránt jóindulatú-
ak, könyörületesek, és bocsássatok meg 
egymásnak, amint Isten is megbocsátott 

nektek Krisztusban (Ef 4,25-32).

S ahogy "nagyobb családunk", az Egyház 
egységéhez is szolgál tanáccsal, úgy a csa-
ládi élet egységéhez is ad útmutatást Pál 
apostol. 
"Az asszony engedelmeskedjék férjének, 
akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az 
asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egy-
háznak: testének ő a megváltója. Amint 
tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, 
az asszony is mindenben férjének. Férfiak, 
szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus 
is szerette az Egyházat, és feláldozta magát 
érte, hogy a keresztségben szavával meg-
tisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta 
tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, 
sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem 
szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles 
szeretni feleségét, mint saját testét. Aki 
feleségét szereti, önmagát szereti. A saját 
testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, 
gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. 
Mert tagjai vagyunk testének. "Ezért az 
ember elhagyja apját, anyját, feleségével 
tart, és a kettő egy test lesz." Nagy titok 
ez, én Krisztusra és az Egyházra vonat-
koztatom. Szeresse hát mindegyiktek a 
feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg 
tiszteljék férjüket" (Ef 5,22-33). "Gyerme-
kek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az 
Úrban, mert így van rendjén. Ez az első, 
ígérettel egybekötött parancs: "Tiszteld 
apádat és anyádat, hogy boldog és hosszú 
életű légy a földön." Apák, ne keserítsé-
tek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek 
őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint 
(Ef 6,1-4).
Kalendárium: 2008. november 15. 
- december 15.
• November 19.: Árpádházi Szent Erzsé-

bet
• November 23.: Krisztus Király, a nagy-

misén Jubiláló Házaspárok Ünnepe
• November 30.: Ádvent első vasárnapja, 

a kismise elején ádventi koszorúszente-
lés

• December 8.: Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatása

KATOLIKUS ÉLET

Szemelvények Szent Pál apostol leveleiből: 2. rész
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REFORMÁTUS ÉLET

Az örök élet záloga

Bizony, akik a Bibliát a református biblia-
olvasó kalauz vezetésével olvassák könyvről 
könyvre, e napokban Jób könyvében mélyül-
hetnek el. Jób az a gazdag ember, aki hűséges 
az istenfélelemben és istenszeretetben, ami 
a Sátán szerint csak azért van, mert tehetős 
ember. Az Úr ezért mindenestül a Sátán kezé-
be adja Jóbot, csak az életét nem. A Sátán 
minden vagyonát, gyermekeit elveszi, magát 
beteggé teszi, de kiderül, hogy Jób a bajban, 
a nincsetlenségben is hű marad Istenhez. Jób 
könyve ma is időszerű, számunkra is lélekbe-
vágó kérdéseket fogalmaz meg. 

"Honnan vegyek erőt a várakozásra? 
Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is 
életem?" - kérdezi Jób, minden vagyonát és 
egészségét elveszítve (6,11). Október végi, 
november elejei napjaink a Reformáció 
ünneplése és a halottakról való emlékezés 
jegyében telnek. Ezekben a napokban felötlik 
hát bennünk a jóbi kérdés: Honnan vegyek 
erőt a várakozásra? Mert ma, bizony, nagy 
erő kell a várakozáshoz. A várakozás ugyan-
is nem túlélés, nem eltűrés, ezeknél több. 
Várakozni lehet jól és szépen, türelmesen; 
de lehet kapkodva kényszeresen, fogcsikor-
gatva, szinte felrobbanva a dühtől. A vára-
kozásban lehet békésen érlelődni, mint a jó 
bor, de lehet megsavanyodni is, mint az ecet. 
A reformáció alapgondolata igen egyszerű: 
az Istentől eltávolodó és nélküle boldogulni 
nem tudó embert mindig vissza-visszahívja 
az irgalmas Istennel való szeretetteljes, baráti 
közösségbe. Ehhez az eszköz: visszavenni a 
Szentírást és hirdetni az örömhírt, az evangé-
liumot. S aki pedig Istenhez hűségesen oda-
talált, visszatalált, annak eltétetik az életnek 
koronája - hallhattuk nyáron a jubiláns kon-
firmandusok találkozójának igehirdetésében. 
De tudunk-e várakozni türelmesen, bölcsen, 
derűsen Jézus Krisztus második eljöveteléig, 
az idők teljességéig? 

Tudunk-e jól várakozni a gyászban is, 
elengedve az eltávozott szeretteinket, s élni 
tovább, úgy, hogy ha ők látnának bennünket, 
mosolyognának rajtunk? Vagy a rohanás sze-
le elsodorja az emlékeket, elsodor mindent? 
Vagy görcsösen hirdetjük a külvilágnak, hogy 
hej, mi aztán nagyon szerettük az elhunytat, s 
állítunk órriási síremléket, amelyről mindig, 
mindenkinek elmondjuk, ennyibe, meg annyi-
ba került ám?   

A gyász legbelsőbb egyéni közösségi fáj-

dalmunk, amelynek külső kifejezést is adunk. 
A lelki fájdalomban is megvallhatjuk, hogy 
ha - nem is mindig értjük rendeléseit - de elfo-
gadjuk Isten szándékát és készít találkozást 
elhunyt szeretteinkkel, Jézus Krisztus által: 
a feltámadás és az örökkévalóság során. Bár 
tudjuk, a halál is az élet része, de ezt egyre 
kevésbé élhetjük meg a maga természetessé-
gében, mert már rideg kórházakban halunk, 
távozunk. A halálba még e tudásunkkal is 
nehéz belenyugodnunk, hiszen agyunk egy 
kis problémamegoldó "szerkezetként" műkö-
dik, ugyanakkor a halálon nincs mit megérte-
ni, azt elfogadni kell. Keresztyén emberként 
azonban azt is tudhatjuk, hogy a halál az 
élet részeként nem jelent teljes véget, teljes 
lezárást. 

Nem, mert földi életünk során újjászü-
lethetünk, megtérhetünk Istenhez, elfogadva 
Krisztus váltságát, elfogadva azt, hogy Ő 
legyőzte a halált. Az ő halálból való feltá-
masztása reméljük, bennünk is folytatódni 
fog, s ezáltal elkerülhetjük az örök kárho-
zatot, s örök életünk lészen Őbenne. Mert 
nem a lélek halhatatlan, hanem a Krisztusba 
beoltott lelkünk a halhatatlan. Nem a lélek a 
záloga az örök életnek, hanem maga Jézus 
Krisztus. Krisztus feltámadott! Ez az egyet-
len reménységünk, ígéretünk a halhatatlan-
ság felől!  

Egyházi tisztújítás

A Magyarországi Református Egyhá-
zunkban az egyházkerületi és egyházmegyei 
választott tisztségek hatéves tartama ez év 
végével lejárnak. Ezért e tisztségekre új tiszt-
ségviselőket kell választanunk, akik január 1. 
napjával állnak szolgálatba hat évre. A tiszt-
ségviselőket az egyházközségek választják 
meg, akként, hogy - általában - minden pres-
bitériumnak egy szavazata van. Ez az egy sza-
vazat azonban úgy kerül elő, hogy a presbité-
riumokon belül a presbiterek egyenként, tit-
kos szavazással szavazólapokon szavaznak, s 
a legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek a 
presbitériumok által megválasztott jelöltek. A 
presbitériumok által leadott szavazatokat az 
egyházmegyékben és az egyházkerületekben 
megválasztott választási bizottságok számlál-
ják. A presbitériumokban a választást novem-
ber 25.-ig kell elvégezni, hogy november 
végéig a szavazólapok elküldhetők legyenek 
a választási bizottságokhoz. 

Egyházkerületünkben a következő 

jelöltek kaptak jelölést. Püspöki tisztségre: 
Fónagy Miklós, a vác-felsővárosi egyház-
község lelkipásztora, és az Északpesti Egy-
házmegye esperese; Szabó István, a budah-
egyvidéki egyházközség lelkésze, jelenlegi 
püspök. Egyházkerületi főgondnoki tisztség-
re: dr. Magai István, dr. Tőkéczki László. Lel-
készi főjegyzői (püspökhelyettes) tisztségre: 
Balla Péter, Peterdi Dániel. Egyházkerüle-
ti világi főjegyzői tisztségre: Kis Csongor, 
Veres Sándor. 

Egyházmegyénkben jelölést kaptak: espe-
resi tisztségre: Hegedűs Béla; egyházmegyei 
gondnoki tisztségre: Hörcsök Imre; egyház-
megyei lelkészi főjegyzői tisztre: Bödecs 
Pál; egyházmegyei világi főjegyzői tisztre: 
Ván László. 

A jelöltekről többet megtudhatunk az egy-
házi sajtóból, a presbitériumi értekezleteken. 
Hordozzuk mindannyian imádságos szívünk-
ben a választást, a jelölteket, hogy minden 
tisztségre a megfelelő személy kerülhessen, 
hogy egyházunk általuk is megújulhasson, 
megerősödhessen; hogy egyházunk megőriz-
hesse a múlt értékeit, de ahol a hagyomány 
már nem ad jövőt, ott új dolgokat fogadhas-
sunk el…

MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ
Immár a III. alkalommal rendezzük meg 

a Protestáns Művelődési Estünket, 2008. 
november 29.-én, szombaton du. 4. órakor 
a Gyülekezeti Házban. E rendezvényen fel-
olvasó-szavaló estet tartunk, utána pedig jó 
hangulatú közös vacsora lészen, kötetlen 
beszélgetéssel. A felolvasó-szavaló esten bár-
ki megoszthatja velünk akár saját művét 
is, avagy a magyar vagy világirodalomból 
választott verset, prózarészletet; akár felol-
vasva, akár szavalva. A vacsorán pedig egy-
kétféle pörkölt vár bennünket. Süteményről 
és innivalóról a résztvevők gondoskodnak 
maguknak. A részvétel ingyenes (adományo-
kat elfogadunk) és nem csak reformátusokat 
és nem csak gyülekezeti tagokat várunk, 
hanem mindenkit, aki szerint az irodalomnak 
falun is van létjogosultsága; s aki szereti a jó 
ételeket, a baráti beszélgetéseket. A lelkészi 
hivatalban vagy presbitereknél való előze-
tes jelentkezés megkönnyíti a szervezést, 
köszönjük! 

Áldás, békesség minden kedves Olvasó-
nak! 

Kenyeres Tibor
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A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS
BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON

Mit is jelent a kölcsönös meg-
feleltetés számunkra? Egy olyan 
támogatási szakmai feltételrendszert, 
amelyik egységes egész Európában. 
Célja az, hogy a terület alapon és már 
nem termeléshez kötötten fizetendő 
támogatásokhoz, minden gazdálkodó 
azonos feltételek mellett jusson hoz-
zá. Az Európai Unió olyan szakmai 
feltételrendszert dolgozott ki, amely a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó, már több 
éve kötelezően előírt jogszabályok 
betartását írja elő, és ezt egy egységes, 
rendszeres ellenőrzéssel egészítette ki. 
Összegezve a kölcsönös megfeleltetés 
nem más, mint a hatályos jogszabály-
okon alapuló szakmai követelmény-
rendszer. 

Magyarországon a kölcsönös meg-
feleltetési rendszer az SPS rendszer-
től függetlenül 2009-től fog beveze-
tésre kerülni, illetve néhány jogsza-
bály 2011-től. Minden olyan termelőre 
vonatkozik, aki mezőgazdasági tevé-
kenységet folytat, és közvetlen kifize-
tésben részesül, továbbá az ÚMVP 2. 
tengelyéből nyújtott, terület alapon kifi-
zetett támogatások (AKG, NATURA 
2000, KAT, Mezőgazdasági területek 
erdősítése) igénylőire. A kölcsönös 
megfeleltetés bevezetése Magyarorszá-
gon abban hozhat újat az agrártámo-
gatások területén, hogy - az eddig 
ismert és a közvetlen támogatásoknál 
alkalmazott Helyes Mezőgazdasági 
és Környezeti Állapot (HMKÁ) elő-
írásain kívül - a 2009-ben és 2011-ben 

fokozatosan bevezetésre kerülő úgyne-
vezett JFGK (jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények) feltét-
eleinek betartását is kötelezővé teszi 
a terület alapon juttatott támogatások 
maradéktalan igénybe vétele esetén.

Újdonságnak nem tekinthető a 
kölcsönös megfeleltetés bevezetése 
Magyarországon sem, mert az elő-
írásai már ma is részei a nemzeti 
jogszabályoknak, azaz már most is 
kötelezőek. A jövő évtől csupán az vál-
tozik, hogy ezeknek az előírásoknak 
az agrártámogatások kifizetéséért 
felelős hatóságok jobban érvényt sze-
reznek azáltal, hogy teljesítésüket az 
agrártámogatások kapcsán ellenőrzik 
majd. A kölcsönös megfeleltetés elsőd-
leges célja nem az, hogy a szabályokat 
be nem tartókat büntesse, hanem az, 
hogy minél nagyobb legyen a szabá-
lyokat ismerők létszáma évről-évre.

Magyarországon a 2007. évi XVII. 
Törvény és a 322/2007. kormányren-
delet szabályozza a kölcsönös meg-
feleltetést. A jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeket 19 
EU-irányelv, illetve rendelet szabá-
lyozza, amelyek 4 fő terület köré 
csoportosíthatók: a természetvédelem, 
a környezetvédelem, az állatok azono-
sítása és nyilvántartása, illetve az állat-
egészségügy, élelmiszerlánc-biztonság 
és állatjólét. 

A kölcsönös megfeleltetés ellen-
őrzését az MVH és a hatáskörrel ren-
delkező hatóságok fogják végezni 

(pl. MGSZH, Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőségek). 
Az ellenőrzések során a támogatást 
igénylők 1%-t a helyszínen fogják 
ellenőrizni, ezeknek az ügyfeleknek 
a kijelölése kockázatelemzéssel és 
véletlenszerű kiválasztással történik. 
Ahol a szakmai jogszabály magasabb 
értéket ír elő, ott természetesen azt az 
arányt kell alkalmazni, ami lehet 3%, 
de akár 10% is. Ezeket az ellenőrzé-
seket előzetes bejelentés nélkül, indo-
kolt estben 48 órával előbb történő 
értesítéssel kell elvégezni. A meg nem 
felelések nagyobb előfordulása esetén 
növelni kell a helyszíni ellenőrzések 
számát.

Milyen szankciók alkalmazhatók? 
Gondatlanság estén 1-5%-os levonás 
alkalmazható az értékeléstől függően, 
ismétlődés estén a szankciókat meg 
kell háromszorozni. Ha szándékosság 
merül fel, akkor 15-100%-os levonás 
is alkalmazható, de szélsőséges estben 
a több évre történő kizárás is megen-
gedett.

Összegzésként megállapítható, 
hogy az irányelvek és a rendeletek a 
kölcsönös megfeleltetéstől függetlenül 
is érvényesek, és azok követelményeit 
be kell tartani, csak a KM bevezetésé-
vel jobban előtérbe kerülnek.

További információval rendelkezé-
sükre áll: Mák Sándorné tanácsadó  
(30/2881623 telefonszámon időpont 
egyeztetést kérek)

Az Erste Bank pályázatán keresztül idén 1000 eurót nyert az isko-
lánk.
Október elején egy pedagógus és egy diák vett részt a projekt nyi-
tókonferenciáján Salzburgban. Szintén október elején utazott két 
pedagógus és hét diák Belgrádba. 
A házigazdák nagyon sok közös programot szerveztek, ami által a 
különböző nemzetiségű gyerekek megismerhették egymást, köthet-
tek barátságokat.
Nagyon élvezetes volt  a vonatozás, a városnézés, a gyerekeknek 
szervezett buli, a kvíz-játék, a tanároknak rendezett vacsora.
Az ottani emberek vendégszeretete felejthetetlenné tette számunkra 
ezt a néhány napot.
Szeretettel várjuk vendéglátóinkat decemberben.

Németh Éva

Belgrádi kirándulás
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Nagyváradon jártunk

Házi atlétikai verseny

Október elején egy szép napsütéses délutánon került megrendezésre a Diákönkormányzat szervezésében a házi atlétikai verseny. 5 sportágban 
összesen 30 versenyszám került megrendezésre. Minden számban az első öt helyezett kapott emléklapot, és az első három helyezett nyakába 
akasztottunk érmet. Uzsonnára mindenki zsíros kenyeret és teát kapott. Jó hangulatú versenynek lehettek részesei a diákok és a segítő neve-
lők.

Október 10-11-én tantestületi kirándulást szerveztünk. Úticélunk 
Nagyvárad és Debrecen volt. Csodás időjárás és nagyon jó hangulat 
jellemezte ezt a két napot. A felvételek Nagyváradon készültek.

Országos Tini
Könyvtári Napok

" N e k ü n k 
bejössz, ha a 
k ö n y v t á r b a 
bejössz!"- ezzel 
a szlogennel vár-
ták október elején 
az ország számos 
könyvtárába a láto-
gatókat az Orszá-
gos Tini Könyv-
tári Napokra. Ez 
nálunk sem volt 
másként.

A meghirdetett programokra elsősorban a tiniket vártuk. Min-
den felsős osztály számára szerveztünk előadást. A 8. osztályosokat 
a szüleikkel együtt az iskola ebédlőjébe hívtuk, ahol a továbbta-
nulással kapcsolatos kérdéseikre kaphattak választ Máti Györgyi 
szakszolgálati vezetőtől. Az 5. és 6. osztály számára Dr. Steklács 
Jánosné tartott előadást a helyes tanulási módszerről. Az elméleti 
tanácsok mellett próbára tehették figyelmüket és koncentrációs 
képességüket is a gyerekek. A 7. osztály egy önismereti foglalkozá-
son vehetett részt, melyet a kecskeméti HELPI egyik munkatársa, 
Buknicz Éva Orsolya tartott. Szóba került az önismeret, másokkal 
szembeni előítélet, a belső tulajdonságok előtérbe helyezése más 
külső dolgokkal szemben. Egy teszt segítségével egy tükröt is állítot-
tak maguk elé a tanulók, amiből mások véleménye is kiderülhetett.

Délutánonként tiniket érintő dolgokról készült internetes feladat-
sort lehetett kitölteni. Illetve a kisebbek egy irodalmi totót oldhattak 
meg, mely Weöres Sándor verseihez kapcsolódott. Csütörtökön 
délután kézműves foglalkozás volt. Ceruzatartót készítettek a vál-
lalkozó kedvűek.

Csütörtök este Felolvasó parti volt a könyvtárban. Ezen Bos-
nyák Viktória Tündérboszorkány című könyvét olvastuk el. A 
fejezetek között képeslapot készítettünk, sétáltunk, bújócskáztunk, 
játszottunk és kisfilmet is néztünk. Hajnalban még egy kis alvásra 
is maradt idő.

A programokon résztvevők remélem jól érezték magukat, és 
máskor is betérnek a könyvtárba! 

Szutor Sándorné
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Vidékfejlesztési pályázatok
A napokban, október közepén jelentek 
meg az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program (UMVP) vidékfejlesztési 
fejezetének (III. tengely) pályázatai, 
melyekre támogatási kérelem adható 
be 2008. október 19. és november 30. 
között, illetve ezt követően évente 
május és október hónapok folyamán:

Mikrovállalkozások létrehozásának 
és fejlesztésének támogatása
Támogatás vehető igénybe:
- eszközök beszerzésére; 
- építés, épületgépészet kialakítására, 

- felújítására és korszerűsítésére, 
- és telekhatáron belüli kisléptékű inf-

rastrukturális fejlesztésekre
- minőségbiztosítási és környezetirá-

nyítási rendszer, szabvány bevezeté-
sére.

A támogatás mértéke Szentkirály ese-
tében az összes nettó elszámolható 
kiadás 65%-a, mely min. 1.200,- 
euro, max. 200.000,- euro lehet.

Támogatási kérelmet adhat be:
- természetes személy (nyertes pályá-

zat esetében egyéni vállalkozói iga-
zolványt ki kell váltani)

- mikrovállalkozás: gazdasági társa-
ság, szövetkezet, egyéni vállalko-
zó, kivéve akinek az árbevételének 
több mint 50 %-a mezőgazdasági 
tevékenységből származik.

A támogatási kérelemhez pénzügyi, 
valamint 5 millió Ft támogatás felett 
üzleti tervet is csatolni szükséges.

Turisztikai tevékenységek ösztönzé-
se
Támogatás igénybe vehető: 
- a falusi és ifjúsági turizmushoz kap-

csolódó minőségi szálláshelyek és 
kapcsolódó szolgáltatások kialakítá-
sára, korszerűsítésére, akadálymen-
tesítésére. 

- szálláshelyhez nem feltétlenül 
kötött turisztikai szolgáltatások 
(agro-, öko-, lovas, vadászati, erdei, 
horgász, bor-, kerékpáros, vízi és 

gasztronómiai) fejlesztésére.
A támogatás mértéke Szentkirály ese-

tében az összes nettó elszámolható 
kiadás 65%-a, mely min. 1.200,- 
euro, max. 200.000,- euro lehet.

Támogatható tevékenységek: 
- építés, felújítás, korszerűsítés,
- infrastrukturális és rekreációs fej-

lesztések,
- berendezési tárgyak, eszközök,
- minősítési eljárások díja.
Támogatási kérelmet adhat be:
- természetes személy
- mikro-, kis- és középvállalkozás 

(kivéve akinek az árbevételének 
több mint 50 %-a mezőgazdasági 
tevékenységből származik)

- önkormányzat, nonprofit szervezet, 
egyház (közhasznú tevékenység ese-
tén 100 %-os támogatási arány érvé-
nyes)

Feltételek:
- falusi szálláshely esetén legalább 

négy napraforgós minősítés, 6 férő-
hely, saját lakrésztől való elkülöní-
tettség, összkomfort,

- ifjúsági szálláshely esetén legalább 
"B" kategóriájú gyermek és ifjúsági 
tábor.

Falumegújítás és - fejlesztés
A támogatás vehető igénybe:
- helyi vagy országos védelem alatt 

nem álló, a település megjelenésé-
ben szereppel bíró, gazdasági és 
közösségi célokat szolgáló épületek 
külső felújítására, 

- kisléptékű infrastruktúra-fejleszté-
sekre (közparkok)

- a helyben megtermelt mezőgazda-
sági termékek értékesítési feltételei-
nek javítása céljából új piacok létre-
hozására, 

- kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására, korszerűsí-
tésére.

A támogatás mértéke épület-felújítás 
és infrastruktúra-fejlesztés esetében 
az összes nettó elszámolható kiadás 

100%-a. Amennyiben az épület tulaj-
donosa természetes személy, akkor az 
épületet érintő fejlesztésekre vonatko-
zóan a támogatás mértéke az összes 
elszámolható nettó kiadás 70%-a. Piac 
létrehozására irányuló beruházás ese-
tén a nettó kiadás 85%-a.
Támogatási kérelmet adhat be:
- települési önkormányzat, 
- nonprofit szervezet, 
- egyház 

Vidéki örökség megőrzése
A támogatás igénybe vehető: 
- helyi vagy országos védelem alatt 

álló építmények külső-belső helyre-
állítására és korszerűsítésére, 

- természeti és történelmi tájkép álla-
potának javítására, kialakítására, 

- valamint helyi identitás fejlesztését 
és megőrzését, környezeti tudatos-
ságot elősegítő intézkedések meg-
valósítására (tanösvények, túraút-
vonalak, tájékozató kiadványok és 
táblák).

Támogatás mértéke az összes nettó 
elszámolható kiadás 100%-a. Amen-
nyiben az épület tulajdonosa természe-
tes személy, akkor az épületet érintő 
fejlesztésre vonatkozóan a támogatás 
mértéke az összes nettó elszámolható 
kiadás 70%-a.
Támogatási kérelmet adhat be:
- települési önkormányzat, 
- nonprofit szervezet, 
- egyház.

A támogatási kérelmek benyújtása 
a helyi LEADER közösségen (ese-
tünkben a Homokhátság Fejlődéséért 
Nonprofit Kft., Kecskemét, Vörös-
marty u. 12.) keresztül lehetséges, 
ezért a pályázati szándékot novem-
ber 15-ig részükre jelezni szükséges. 
Bővebb tájékoztatás a www.mvh.gov.
hu és www.umvp.eu oldalakon, illet-
ve Kutasi Ferenc településfejlesztőnél 
lehetséges.

NYOMDAI MUNKÁK KÉSZÍTÉSE
Tiszakécske, Béke u. 102.

Tel./Fax: 76/441-519   E-mail: geza35@vnet.hu
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Túró Rudi szelet

Hozzávalók:
A tésztához: 20 dkg finomliszt, 2 

evőkanál porcukor, 2 evőkanál keserű 
kakaópor, késhegynyi szódabikarbó-
na, 10 dkg vaj, 1 tojássárgája, 2-3 
evőkanál tejföl

A forma kikenéséhez: vaj, finom-
liszt

A túrótöltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 
5 tojás, 12 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 1 kisebb 
citrom reszelt héja, 2 evőkanál búzadara

A csokoládémázhoz: 3 evőkanál kristálycukor, 3 evőkanál 
keserű kakaópor, 3 evőkanál víz, 6 dkg vaj

A tésztához a lisztet a porcukorral, a kakaóval és a szóda-
bikarbónával összeforgatjuk, majd a vajjal elmorzsoljuk. A 
tojássárgájával és annyi tejföllel dolgozzuk össze, hogy kön-
nyen kezelhető, rugalmas tészta legyen belőle.

Egy őzgerincformát vajjal kikenünk, belisztezünk. A 
tésztát enyhén meglisztezett gyúrólapon akkorára nyújtjuk, 
hogy az őrgerincformát kényelmesen kibélelhessük vele, és 
majd a töltelékre is boríthassuk, ehhez kb. 32x27 centisre 
kell  nyújtani. Az őzgerincformát kibéleljük vele úgy, hogy 
túllógjon az a rész, amit majd visszahajtunk.

A töltelékhez a túrót alaposan átpasszírozzuk, majd a 
tojások sárgájával, a kétféle cukorral, a citromhéjjal és a 
búzadarával kikeverjük. A tojásfehérjét kemény habbá ver-
jük, könnyed mozdulatokkal az előzőekbe forgatjuk. Ezt a 
masszát a tésztával bélelt formába simítjuk, majd a túllógó 
tésztát ráhajtjuk. Előmelegített sütőben, jó közepes láng-
gal kb. 40 percig sütjük, elkészültét a közepébe szúrt tűvel 
ellenőrizhetjük. A formában hagyjuk, amíg teljesen ki nem 
hűl. Ezután tálra borítjuk, és hűtőszekrénybe tesszük, hogy 
egy kicsit megdermedjen.

A mázhoz valókat egy kisebb lábasban kevergetve addig 
melegítjük, míg a cukor és a vaj felolvad benne. A túrós 
őzgerincet ezzel egyenletesen bevonjuk, és visszatesszük a 
hűtőbe, hogy megdermedjen.

Tálaláskor forró vízbe mártott késsel ujjnyi vastag 
szeletekre vágjuk.

Készíthetjük töltve is, így kerülhet a közepére lekvár, lec-
söpögtetett meggybefőtt, vagy gesztenyemassza is.

Jó étvágyat kívánok!
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született:
Október hónapban születtek: 
Váróczi Anna Patrícia október 8., anyja neve: Váróczi 
Andrea
Vörös Zsolt október 14., anyja neve: Tornyi Judit
Pusztai Gergely október 23., anyja neve: Kovács Emese
Elhunyt:
 Ádám Pál élt 74 évet
 Gyenes László élt 79 évet
 Kelemen József élt 57 évet

Nem lehetett kifogá-
sa senkinek sem, a hónap 
hőmérsékleteivel kapcsolat-
ban, ha csak nem a gázs-
zolgáltatóknak, a kiesett 
nyereség miatt. Igazán ritka 
szépen teltek a napok, szinte 
nyári hőmérsékletekkel. 
A hónap végén is az átla-
gostól több fokkal melegebb 
volt éjjel, és nappal is. Az 
október nyárnak próbálta 
álcázni magát, tisztes hosszú 
kort ért meg a vénasszonyok 
nyara. Késve érkeztek meg 
az északi madarak. A var-
jak első csapata 16-án vonult 
át községünk felett. / A mi 

varjaink a déli országokban 
töltik a telet / Fenyőrigót is 
csak elvétve lehetett látni. 
Mindenszentek, és a halot-
tak napjára bőven jutott 
virág, hiszen nem fagytak 
el a takarás nélküli hely-
eken sem. A kertek illatos 
szerény virága, az ibolya is 
itt, ott megörvendeztette a 
nyitott szemű kirándulókat. 
Csapadék viszonyok: 2-án 
2,4 mm, 4-én 8,2 mm, 16-án 
1,2 mm, 17-én 3,7 mm, 28-
án 0,3 mm, 30-án 4,2 mm, 
összesen: 20 mm.

A sokévi átlag: 34 mm.
-V F- 

Október időjárása

50 év után hazaérkeztek

2008. augusztus 30-án az 1955-58-ig végzett tanulók a szentkirá-
lyi általános iskolában 50 éves találkozójukat ünnepelték: Gyenes 
László, Halasi Teréz, Horváth Piroska, Kenyeres Ambrus, Kincses 
Eszter, Kutasi István, Polyák Julianna, Sándor Ilona, Takács László, 
Varga Ilona, Virágh Irén. Örültem, hogy sok év után újra várnak rám 
a régi tanteremben. Mindannyian nagyon készültünk, s meghatódva 
köszöntöttük egymást, Ilyen szép, megrendezett találkozón még 
sosem voltam. Dicséretre méltóak voltak valamennyien. Kenyeres 
Ambrus, Halasi Terike, Horváth Piroska mint rendezők, szinten 
mindenre gondoltak. Köszönetet érdemelnek a szervezésért, a sok 
odafigyelésért. Köszönet a többieknek is, akik fáradságot, anya-
giakat nem sajnálva, a régi közösséget nem feledve, szeretettel jöt-
tek a Balatonról, Pécsről, Budapestről, Kecskemétről, Ausztriából, 
Szentkirályról, hogy oly sok év után egymást megölelve röviden 
elmondhassák, milyen volt eddigi életük.

A beszámolók után éreztem, az életútja senkinek sem volt 
könnyű, de kitartással, szorgalommal, igyekvő munkával, erős hittel 
legyőztek sok-sok nehézséget. Arcuk sugárzásából láttam, hogy jó 
társakra találtak, ami bizony sokat jelent a mai nehéz világban.

Ha külsőleg meg is változtunk az 50 év múltán, de szívünket, 
lelkünket az egymás iránti tisztelet, barátság, szeretet megerősítette.

Kívánom, hogy még sokszor találkozhassatok, szerencsés legyen 
további életetek!
Áldás, békesség kísérjen Titeket!

Régi tanítótok: Lenke néni
Szentkirály, 2008. október 31.



5 db építési telek eladó!
Érdeklődni: 30/528-8662-es telefonszá-
mon.

Három vállalkozó meglátogat egy 
múzeumot. Észre veszik, hogy a bejá-
rati ajtó javításra szorul, így hát mind 
a hárman felajánlják, hogy megszer-
vezik a nyilászárók javítását a múze-
umnak. Az első felméri az ajtót, fel-
ír néhány számot, majd közli: -Azt 
hiszem, 90000 forintért meg tudnám 
csinálni. Az anyag költség 40000, a 
másik 40000 a munkások bére, 10000 
meg, lesz az én hasznom. Józsi, a 
másik vállalkozó szintén méricskél 
a múzeum ajtaján, számolgat, aztán 
azt mondja: - Szerintem ki lehet hoz-
ni 80000-ből is. 35000 az anyag, 
35000 a melósoknak, és 10000 marad 
nekem. A harmadik zsebre tett kézzel 
hanyagul odaveti. -280000 forint. A 
múzeum munkatársa elhűlve kérde-
zi, hogy jön elő ekkora összeggel, 
amikor meg se nézte rendesen, hogy 
mit kell csinálni, mint a többiek! -
Roppant egyszerű: 100000 magának, 
100000 nekem, a munkával meg meg-
bízzuk Józsit.

Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program

III. tengelyében négy
célkitûzésre lehet

pályázni

- mikro-vállalkozások fej-
lesztése, falusi-turizmus, 
falufejlesztés és a vidéki 
örökség megõrzése -

300 ezer és 50 millió forint 
közötti vissza nem téríten-
dõ támogatásra.

A Kecskeméti Kistérség önkor-
mányzatai, civil szervezetei, illet-
ve a kis- és középvállalkozásai a 
Homokhátság Fejlõdéséért Non-
profit Kft. közvetítésével juthat-
nak hozzá a fent nevezett források-
hoz. A pályázatok leadási határ-
ideje november 30., de ezt meg-
elõzõen november 15-éig jelezni 
kell a pályázati szándékot. Teljes 
körû tájékoztatásért forduljon a 
Non-profit Kft. munkatársaihoz 
a Kecskemét, Vörösmarty utca 
12. szám alatti irodában vagy a 
homokhatsag.leader@gmail.com 
e-mail címen.

"A nép, amelynek erszénye más zse-
bében van, soha nem lehet szabad"

/Kossuth Lajos 1848./

Egy igazi magyar ember nem tud 
meglenni párt nélkül, ugyan úgy, 
ahogy nadrág nélkül sem.

/Joe Esterhas/

Elvesztegetett napnak tekintem, 
amelyen nem akarom lemondatni a 
miniszterelnököt.

/Junzsagin Cedenbal/

Ne bízd rá a jövődet olyan párt 
elnökre, akinek nincs legalább tíz 
centis szájnyílása.

/Walter Ulbrict /

Szerintem az sem jó, ha egy vezető 
nagyon megelőzi a csapatát, mert 
könnyen előfordulhat, hogy seggbe 
lövik.

/Vlagyimir Iljics Lenin/

K ö z é r d e k û !
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, 

hogy
november 24-én és 25-én
nõgyógyászati rákszûrés 

lesz az Egészségházban
                           Védõnõ

HIRDETÉSEK Viccek! Nagy emberek mondták

Sikeres pályázatok
- érdekes programok

Több sikeres pályázatunk is megvalósítás előtt áll, melyekre a Bács-Kiskun 
megye Közoktatásért Közalapítványtól kaptunk támogatást.
Környezetvédelemmel és tudatos fogyasztóvá neveléssel kapcsolatos pályá-
zatunk címe: 
Mi van benne? A pályázat célja, hogy a gyerekek figyelme a csomagoláson 
feltüntetett összetevőkre is terjedjen ki. Tudatosítsuk bennük, hogy egészsé-
gük érdekében kísérjék figyelemmel a termékek tájékoztatóját!
Tehetséggondozás témakörben az idén is kaptunk támogatást kreatív bajnok-
ságunk megrendezésére.
Az idei versenykiírás témája a görög mitológia. A csapatok feladata egy 
olyan előadás létrehozása, mely az ókori hősről, Heraklesről szól.
Bízunk benne, hogy az idén is érdekes és színes előadásokat fogunk látni, a 
debreceni és nyárlőrinci csapat már jelezte részvételét.
A kreatív verseny időpontja 2008. november 29. (szombat) 10 óra. 
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház
A versenyre nemcsak a gyerekeket, hanem minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Katzné Almási Zsuzsanna
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