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A döntés „örök 
időkre” szól. Hová 
állítsák Szent István 
szobrát?

Aki Tiszakécskéről 
Szentkirályon át uta-
zik Kecskemétre, 

nemcsak egyszerűségével elbűvölő tájjal 
találkozik, hanem olyan faluval, melyben 
az idegen rögtön otthon érzi magát. Vajon 
mitől ez a varázs? Talán a falu szélén álló 
két templomocskától, amely már messziről 
köszönti a vándort? Vagy a bokrokkal, fákkal 
gazdag tiszta utcáktól? Nehéz megfejteni.

Az viszont bizonyos, hogy ez a 2100 lako-

sú, virágzó kisközség inkább fiatalodik, mint 
öregszik. Köszönhető ez a szentkirályiak 
összefogásának, felemelkedni vágyásának és 
az ide települő értelmiségiek többet akarásá-
nak. Ha megszólalnának az épületek, sokat 
mesélhetnének az utcán sétálónak: hogyan 
készültek el, hány ember dolgozott minden 
fizetség nélkül az óvoda vagy az iskola épí-
tésén.

Az önmagukért való küzdelem része volt 
az is, amikor a falu visszakövetelte igazi 
nevét, melyet csak külsőleg veszített el, de 
lélekben soha. A község plébánosa, Puskás 
Mihály szerint még a kocsériak is szentkirá-
lyiaknak nevezték a Lászlófalváról érkezet-
teket, hát hogyan feledhették volna nevüket 
az ott lakók.

(Folytatás 3. oldalon)
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Az idén 22. alkalommal kerül sor
a nevezetes ünnepre, melyet

önkormányzatunk huszadszor szervez.
Az ünnep kiemelt eseménye Szent István 
szobrunk állításának 20. évfordulója.
Az ünnepség több helyszínen zajlik.

A részletes programokról a 3. oldalon
tájékozódhatnak olvasóink.
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Figyelem! A parlagfű akció módosított határideje 2009. augusztus 17. hétfő.
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A képviselő-testület augusztus 3-án 
tartotta soron következő ülését, mely-
nek napirendje között szerepelt az 
önkormányzat folyó évi költségvetési 
rendeletének módosítása, a szennyvíz-
beruházás közbeszerzési ajánlatainak 
elbírálása, tájékoztató az I. féléves 
gazdálkodásról, a Szentkirály Napja 
idei rendezvénye, Trianon-emlékmű 
állítása, gréder javítása. Az ülésen 8 
képviselőtag volt jelen.

Az ülés megnyitása után a képvi-
selők döntöttek az ez évi költségvetési 
rendelet módosításáról. Ennek kap-
csán a gazdálkodási főösszeget 15.906 
ezer forinttal emelték. Ezt az általános 
iskolai oktatással kapcsolatos pályáza-
tok, segélyek támogatási összegének 
és fejlesztési pályázatok támogatásá-
nak beépítése indokolta.

A rendelet-módosítás egyik legfon-
tosabb tétele, hogy a megnövekedett 
adóerőképesség miatt településünk 
már nem jogosult az eddigi kiegészítő 
állami támogatásra, így az erre az évre 
betervezett 16.397 ezer forintot sem 
kaphatjuk meg.

Az ülés legfontosabb napirendi 
pontjaként a szennyvízberuházás köz-
beszerzési ajánlatainak elbírálása sze-
repelt. A polgármester azonban arról 
tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy 
a lebonyolítóhoz beérkezett jelen-
tős számú hiánypótló dokumentum 
átvizsgálása után sem áll még ren-
delkezésre minden szükséges adat a 
döntéshez. Bár nagyon szerette volna, 

ha az ülésen dönthetett volna a tes-
tület a nyertes ajánlatokról, azonban 
fontosabb az esetleges jogorvoslati 
eljárást is kiálló megalapozott döntés, 
mint a sietség. Az ajánlattevők újabb 
hiánypótlási felhívást kaptak folyó hó 
7-i benyújtási határidővel, így az ezt 
követő napokban kerülhet sor a dön-
tésre és az eredményhirdetésre.

Az önkormányzat első féléves 
gazdálkodásáról készített kimuta-
tás egyensúlyi helyzetet mutat, bár 
néhány előirányzat esetében vannak 
eltérések az átlagtól. 

A szennyvízberuházás lakossági 
hozzájárulásaként már több mint 9 
millió forint folyt be az ülés napjáig, 
és az arra jogosult 49 lakos állami 
támogatásának a leigénylése is meg-
történt.

Jelentős probléma az adókintlé-
vőség, aminek behajtására a ható-
ság a rendelkezésére álló eszközöket 
igyekszik kihasználni, de az eredmény 
nagyon mérsékelt.

A Szentkirály Napja idei rendez-
vényét megelőzi augusztus 20-án a 
Szent István szobor felállításának 20. 
évfordulójára szervezett ünnepség. Az 
önkormányzat erre az „egész falut” 
hívja, arra törekedve, hogy egymás 
között, jó vacsora után egy szép ünne-
pi estét töltsünk el minél többen.

Örömmel nyugtázták a jelenlévők 
a szobor és környezetének megúju-
lását. Korábbi elgondolásként merült 
fel a térre a Szent István szoborhoz 

méltó köztéri alkotásként egy trianoni 
emlékmű állítása. A többi szobrunkhoz 
hasonlóan jóváhagyta a képviselő-tes-
tület azt az elképzelést, hogy pályázat 
kiírásával döntsön a faluközösség a 
többség tetszését elnyerő alkotás meg-
valósulásáról.

A testület tudomásul vette a 
Fecskeház megüresedett lakására 
szóló lakásbérleti pályázati felhívást. 
Megerősítették annak szükségességét, 
hogy a falak penészesedésének megál-
lítása érdekében a szükséges szellőz-
tetési és festési munkálatok mielőbb 
megtörténjenek.

Tájékoztatás hangzott el arról is, 
hogy a gréder hátsó hajtásának hely-
rehozatala megtörtént, ám újabb hiba 
lépett fel egy munkahenger elromlá-
sával. A hegesztést javítóműhelyben 
elvégezték, így ismét munkaképes lesz 
a gép, azonban félő, hogy hasonló 
meghibásodásra a jövőben is számí-
tani kell. A tolólap fordításának más 
rendszerű átalakítása is célszerű lehet, 
ám ennek tetemes költségét egyelőre 
nem látta indokoltnak biztosítani a 
testület.

Az ülés résztvevői megtudhatták 
még azt is, hogy a Gyermekétkeztetési 
Alapítványon keresztül mintegy 60 
mázsányi uniós élelmiszersegélyben 
részesült egy pályázatnak köszönhe-
tően 95 szentkirályi család, valamint 
a rászorult gyermekek nyári étkez-
tetésére is közel 1 milliós pályázati 
támogatást nyertünk. 

2009. augusztus 3-ai testületi ülésen történt

RAkjunk
RENDET!

Ezúton kérem meg mind-
azokat, akik háza előtt a 
közterületen építőanyag, 
autóroncs, vagy bármi 
egyéb oda nem illő dolog 
található, hogy Szentkirály 
Napjára tegye a falunknak 
azt a pontját is méltóvá az 
ünneplésre, és vigye saját 
területére ami az övé! 

Szabó gellért

Kedves Olvasóink! 
Szentkirály község Önkormány-

zata 2009. augusztus 20-án, csütör-
tökön, ünnepi megemlékezést tart 
Szent István szobrunk állításának 20. 
évfordulója alkalmából.

Szeretettel hívjuk, és várjuk 
mindazokat a szentkirályiakat, akik 
adománnyal, vagy munkájukkal 
hozzájárultak köztéri szobrunk költ-
ségeihez. (A nyilvántartásunk sze-
rint legalább 10.000 Ft-ot felajánló 
magánszemélyek és szervezetek ré-
szére külön meghívót küldünk.) Az 

ünnepség a Szent István szobornál 
kezdődik 18 órakor. Ezután az ön-
kormányzat egytálétel vacsorára és 
beszélgetésre hívja a résztvevőket a 
Művelődési Ház kertjébe. 

A vacsorához ásványvízről gon-
doskodunk, más ital- és sütemény-
felajánlásokat szívesen fogadunk. 

A részvételi szándékról visszajel-
zést kérünk lehetőleg augusztus 14-
ig a 70/4523-850-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel vár a képvi-
selő-testület nevében: Szabó Gellért 
polgármester. 

Meghívó
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(Folytatás az 1. oldalról.) Tavaly, amikor 
végre kitehették a falu szélére a Szentkirály 
táblát, felvetődött a gondolat, hogy jó lenne 
a névadó emlékére szobrot állítani. Az elha-
tározást tett követte. A falu vezetői azonnal 
pénz után néztek, majd a lektorátus közremű-
ködésével három alkotóművészt felkértek a 
mintaszobrok elkészítésére. S a szokásostól 
eltérően nem néhány ember választotta ki 
Szentkirály első szobrát – mintegy ráerő-
szakolva ízlését egy nagyobb közösségre -, 
hanem a falu lakossága. Ezért jöttek össze a 
napokban Szentkirályon és közösen döntöt-
tek arról: melyik szobrot – és a község melyik 
részén – látnák szívesen.

A késő délután tartott rendkívüli 
falugyűlést vendégek is megtisztelték. A 
községből elszármazottakon kívül megjelent 
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus igaz-
gatója, Keszthelyi Ferencné és munkatársai, 
Sós Katalin, Puskás István, valamint Kő Pál 
Munkácsy-díjas szobrászművész és Miskó 
István országgyűlési képviselő.

- Méltó emléket szeretnénk állítani 
államalapító királyunknak – kezdte Szecsődi 
György, Szentkirály társadalmi tanácselnö-
ke. – Majd ismertette a szobrokról készült 
műleírásokat és Rideg Gábornak, a Művészet 
című folyóirat főszerkesztőjének szakvéle-
ményét az elhelyezést illetően. Elmondta 
azt is, hogy a szobor másfél millió forintba 
kerül. Ennek az összegnek a felét biztosítja 
a megyei tanács, a másik felét a falunak kell 
előteremteni. Nem kis teher, főként akkor, 
amikor a lakosság csaknem kétmillió forint-
tal járult hozzá a katolikus templom reno-
válásához. Ugyancsak közadakozás révén 

kívánják a szobor költségéből hiányzó 750 
ezer forintot is összegyűjteni. Az adakozók 
cserébe emléklapot, az ötezer forintos ado-
mányért pedig bronzplakettet kapnak. Akik 
10 ezer forintot, vagy annál többet szánnak 
a szobor felállítására, azoknak a nevét a 
szobor mellett egy márványtáblán örökítik 
meg.

A tájékoztatás után mindenki megtekint-
hette a már három hete kiállított és sokak 
által megnézett négy pályamunkát. Az egyik 
Győrfi Sándoré, a Karcagon élő szobrász-
művészé, akinek Szent Istvánja az ország- 
és egyházalapító, meglett férfi korú királyt 
ábrázolja. A budapesti Török Richárd egyik 
szoborterve egy körkörösen kialakított rom-
kert közepén álló szikár alakú István királyt, 
a másik alkotása a koronát kérő fiatal királyt 
térdelve, szinte összeroskadva örökíti meg. 
A csongrádi szobrásznő, Lantos Györgyi 
egy kunhalomra emlékeztető alacsony föld-
halmon álló bronzfigurája pedig a hagyomá-
nyos királyképet sugallja.

A rövidke szemlét követően a lakosok 
véleményt mondtak az alkotásokról. - Nekem 
a 3. szobor (Lantos Györgyi alkotása) tetszik 
a legjobban – kezdte a volt tanácselnök, 
Balatonfüredi József. A kijelentését követő 
óriási taps felért egy szavazással. A hozzá-
szóló a szobor helyére is tett javaslatot. A 
tanácsháza előtti parkot – többekkel meg-
egyezően – ő sem javasolta, hisz a hidrog-
lóbusz nagyságával a legszebb szobor sem 
tudna konkurálni, a tsz-iroda előtti tér pedig 
kicsi egy István-szobornak. Balatonfüredi 
József végül a templom és a tsz-iroda közötti 
területet ajánlotta. – Úgy döntsünk – fejezte 

be mondandóját -, hogy örök időkre szóló 
dologról döntünk.

A valamikor Szentkirályon élő mező-
gazdász, Fehér Ákos ezekkel a szavakkal 
fordult a közösséghez: - Én ma is szentki-
rályinak érzem magam. Nagyon sok helyen 
laktam eddig, a nagyszülők közül meg senki 
nem a mai Magyarország területén élt. Mi itt 
lettünk újra egy család, ez a hely befogadott, 
megszeretett bennünket. Nekem is Lantos 
Györgyi szobra tetszik, mert képiségében és 
egyszerűségében közel áll hozzánk. Ennek a 
helynek az ereje a táj egyszerűségében és az 
emberek egyszerű gondolkodásában rejlik.

Ezután felajánlott 10 ezer forintot a 
következő szavak kíséretében: Ma 10 ezer 
forintért ennyire jó ügyet nem tudnék szol-
gálni. Az előbbi gondolatokat erősítette meg 
a felszólaló Agárdi Lajos, Pápai Ferenc, 
Törőcsik Béla, és a tsz volt főkönyvelő-
je, Csekei Tibor, aki még hozzátette: Ha 
megszavazzunk a szobrot és a helyét, meg-
szavazzuk a munkát is, ami vele jár. De 
gondoljunk arra, hogy erőt és hitet kell adni 
azoknak is, akik utánunk jönnek. Ne sajnál-
juk tehát az áldozatot.

Ezek után még többen – köztük Ősze 
Sándor csárdavezető – ajánlottak fel 
nagyobb összeget a szobor létrehozására. 
Végül a 204 résztvevőből 196-an Lantos 
Györgyi alkotására, 197-en a szobor helyét 
illetően a templom előtti térre szavaztak. 
Amint a képzőművészeti lektorátus igazga-
tója elmondta, ez volt az első alkalom, hogy 
Magyarországon így döntöttek egy szobor 
sorsáról.

Benke Márta

SZENTKIRÁLY NAPJA 2009. AUGUSZTUS 23.
(Folytatás az első oldalról.) Szentkirály 

önkormányzata meghívja Önt és családját, 
barátait, és az érdeklődőket az augusztus 
23-i „Szentkirály Napja” ünnepségre. 

Programok: Szabadtéri ünnepi 
szentmise 10 órakor a római-katolikus 
templomnál. Búcsúi körmenet, kenyérál-
dás, megemlékezés a hősi emlékműnél. 
A Művelődési Házban 9 órától látogat-
ható több kiállítás: Kiss László Gábor 
nemzetközi hírű pénzérme- és vasaló-
gyűjteménye, Kovács Imre vízinövény 
bemutatója, a Szentkirályi „foltvarrók” 
munkái, de községünk gazdái, őstermelői 
is elhozzák zöldség és gyümölcs termé-
nyeiket. Gavallér Lajosné kertész, fás-
szárú dísznövény bemutatóval készül. 
A Szabadtéri színpadon a sportcsarnok 

mellett a „TOTÁLKÁR” együttes ad kon-
certet fél háromtól. A Művelődési Ház 
körül és a játszótéren egész napos búcsúi 
forgatag, sátoros árusokkal, szórakozta-
tó játékokkal. Különös látványosság: 
Varga Imre helyi gyűjtő közreműködésé-
vel kovács kézműves bemutató. Bartha 
Tibor rákóczifalvai, és Lengyel László 
mezőkövesdi kovácsmesterek művészked-
nek a vassal. A Faluházban három órától 
„VISSZATEKINTŐ” a húsz évvel ezelőtti 
Szent István szobor állításának eseménye-
iből (vetítés). A kulturális műsor fél ötkor 
kezdődik az Iskola melletti Sporttéren. A 
műsorban fellépnek a Szentkirályi tánco-
sok, énekes-gitárosok. Hallhatunk szép 
verset, citerások műsorát Tiszakécskéről. 
A kulturális műsor része a tanulmányi 

ösztöndíjak átadása, valamint a parlagfű 
gyűjtés győzteseinek kihirdetése, és a juta-
lom kerékpár(ok) átadása. 

Este 7 órától „CSOCSESZ” szórakoz-
tatja a vendégeket élőzene kísérettel, 8 
órától a „Zengő” együttes zenéjére mulat-
hatnak a vendégek hajnalig. Besötétedés 
után fél tízkor a Szentkirályi „tűzzel játszó” 
akrobaták mutatkoznak be, majd ezt követi 
10 órakor a tűzijáték. 

Kedves Olvasó! Ha még marad ideje, 
érdemes megnézni a megújult Szent István 
teret, valamint a Millenniumi Parkunkat.

Érdeklődni lehet: Gergely Attiláné és 
Vecsei Ferenc szervezőknél a 06-70/455-
7903, és a 06-70/214-1325 telefonszá-
mokon.

Mindenkit szeretettel várunk !

Falugyűlés Szentkirályon

Figyelem! A parlagfű-akció módosított határideje 2009. augusztus 17. hétfő.
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A honfoglaló Árpád-dinasztiából származó Géza feje-
delemnek 970 táján fia született, aki a pogány szokás 
szerint a Vajk nevet kapta. Az ifjú fejedelemfi gondos- 
és sokoldalú nevelést kapott, majd katonai kiképzésben 
részesült. Apja papokra bízta nevelését és a felnőtt ifjú 
lelkének gondozását. Vajkot – apja akaratára – 994-ben 
megkeresztelték, a keresztségben az István nevet kapta. 
Érdekes, hogy apja Géza fejedelem és testvére, valamint 
annak fiai Vazul és Szár László csak 995-ben keresztel-
kedtek meg. Géza fejedelem a fia számára 995-ben a bajor 
hercegnő, Gizella kezét kérte meg. 

Géza fejedelem 997. február 1-jén halt meg. A fejedel-
mi méltóságban István követte őt a trónon, de a hatalomért 
meg kellett küzdenie Koppány vezérrel és hadával. Az ősi 
pogány vallást támogatók a régi Sztyeppei nomád életet és 
hitet akarták megtartani. Ez viszont sehogy sem illett bele 
István és környezete elképzelésébe. A hatalomért az ősi 
pogány-, illetve a keresztény vallásért való összecsapás 
elkerülhetetlen volt. A Koppány vezette pogány had- és az 
István parancsolta keresztény sereg Veszprém alatt csapott 
össze. A küzdelem véres és kegyetlen volt, amit bizonyít, 
hogy Koppány is elesett az elkeseredett harcban. Testét 
István a kor szokásának megfelelően felnégyeltette s az 
ország jelentősebb várainak kapuira kitűzette – elretten-
tésül – hogy így jár mindenki, aki a központi hatalom s 
a kereszténység ellen kardot emel. A hatás bevált, évekig 
senki sem mert fellázadni az uralkodó ellen.

István nem sokáig pihent a győzelmi babérokon, hanem 
eltökélt szándékkal folytatta apja által elkezdett utat. Az új 
államberendezkedés kialakítása, a nyugat-európai keresz-
tény vallás térhódításának rendelte alá minden erőforrását. 
Magyarországot királyi vármegyékre osztotta, egyházme-
gyéket szervezett benne érsekségekkel és püspökségekkel.

István fejedelem tevékenységére felfigyelt II. Szilveszter 
pápa is. III. Ottó német-római császár ajánlatára koronát 
küldött Istvánnak, mellyel 1000 karácsonyán vagy a követ-
kező év első napján – ünnepélyes külsőségek közepette 
– királlyá koronázták. 

A céljai megvalósítása érdekében hol békés eszkö-
zökkel, hol fegyverekkel szerzett érvényt akaratának. 
Uralkodása alatt két törvényt hozott. Az elsőben a kiala-
kuló feudális viszonyok védelméről, a másodikban az 
egyházszervezésekhez kapcsolódó intézkedéseket találjuk. 
Szervező munkája eredményeként fokozatosan kiterjesz-
tette uralmát az egész Kárpát-medence területére. A vérsé-
gi köteléken alapuló közigazgatást a vármegyék váltották 
fel, amelyek egy-egy királyi várhoz tartoztak. A megyék 
mellett várispánságokat alakított, amelyek katonai szer-
vezettel biztosították a törvények megtartását. A törvényei 
– a kor szokásainak megfelelően – rendkívül szigorúak 
voltak, de a célt csak így tudta igazán elérni.

Külpolitikájának alapelvéül a környező országokkal 
való békét tekintette a legfontosabbnak, amit szövetsége-
sekkel erősítette meg. Magyarország függetlenségét veszé-
lyeztető támadásokkal (bolgár, besenyő, német, lengyel) 

szemben sikeresen vette 
fel a küzdelmet. 

1018 után megnyi-
totta Nyugat-Európából 
Magyarországon át 
Jeruzsálembe vezető 
zarándokutat, amely erősí-
tette az ország Európához 
való tartozását.

Fiához, Szenti Imre 
herceghez írt „Intelmei” 
egy bölcs és megfontolt, 
előrelátó politikus arcmá-
sát tükrözik. Tanácsait a 
későbbi korokban is érde-
mes megszívlelni: „… az 
egy nyelvű és egy szo-
kású ország gyenge és 
esendő. Ennél fogva megparancsolom Neked fiam, hogy 
a jövevényeket jóakaratúan, gyámolítsd és becsben tart-
sad, hogy Nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem 
másutt lakjanak.” Mély gyász érte amikor 1031-ben egy 
vadászbaleset során elhunyt Imre herceg. Amit életpályája 
kezdetén maga elé tűzött azt megvalósította, a nagy mű 
szilárd alapon nyugodott. A Magyar Királyság beilleszke-
dett a keresztény Európába. I. (Szent) István király 1038. 
augusztus 15-én halt meg szülővárosában Esztergomban, 
majd Székesfehérváron temették el óriási gyásszal és pom-
pával. Az egyház nagyra értékelte István tetteit és egyház-
szervező tevékenységét 1083-ban szentté avatta. Ökölbe 
zárt és bebalzsamozott kezét, a „Szent Jobbot” nemzeti 
ereklyeként tiszteljük. 

Szent István alkotásaival biztosította nemzetünk fenn-
maradását, hazánkat az európai országok színvonalára 
emelte. Európa királyi udvaraiban követeit nagy tisztelettel 
fogadták, hiszen apja, Géza fejedelem és ő félévszázad 
alatt a kontinens egyik legszervezettebb, legerősebb álla-
mát hozták létre. Minden év augusztus 20-án Szent István 
napján – állami ünnepünkön – az alábbi egyházi énekkel 
emlékezünk első (szent) királyunkra.

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha országunk istápja?

Hol vagy, István király? Téged magyar kíván
Gyászos öltözetben teelőtted sírván.

Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid,
Hozzád fohászkodunk, árva maradékid. 
Tekints, István Király, szomorú hazádra, 

Fordítsd szemeidet régi országodra.”
Ezt a középkorban keletkezett egyházi éneket a XVIII. 

Századig himnuszként énekelte a nép – híven kifejezi, 
hogy a vallásos érzelmű emberek mindig bíztak István 
királyban. Ezért is foglalták imáikba tetteit és alakját. Így 
teszi ezt évszázadok óta Szentkirály lakossága is.

Kenyeres Dénes

Szent István

Szent István király fiával, Imre 
herceggel.
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Lesz még szőlő és lágy kenyér?
Bizony, hév nyarak járnak augusztusban is, magtárban 

már a gabona, zsendül a szőlő, mert az Élet él és élni akar. 
Jó magyari népünk emlékezik ebben a hónapban, emléke-
zik István királyra, a Szent Király Szövetség falvaiban is 
megkondulnak a harangok. Községünkben megújul a királyi 
szobor, s az őt ölelő park is ifjodik, látták-e már a kedves 
Olvasók…? Vagy talán soha meg sem nézik, mondván, bár-
mikor láthatják…
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetséged
Gyökeréhez, ember, ne légy hűtlen soha.”

Ha lenne faragott kapu a mi falunkban, e mondást mi 
is felvéshetnők rá. Mert régi igazság az, hogy annak a nép-
nek, amely elfelejti múltját, annak nincs jövendője… mert 
az élet, a történelem, nem mivelünk kezdődött, s nem is 
mivelünk fog véget érni. A miként a családnak, azonképpen 
a nemzetnek, a gyülekezetnek is részei azok, kik előttünk 
éltek, s részei azok, akik utánunk fognak élni. Emiatt sem 
lenne szabad elpocsékolnunk a természeti erőforrásokat, s 
tönkretenni a környezetünket. 

Az emlékezés nem más, mint a múlt s a jövendő cso-
korba fogása, a csokron pedig a szalag a jelen. Most éppen 
vékonyka és szürke… 

„Megbámulni egy nagy nemzet kicsire olvadt országát, 
belesni a legapróbb zugba is, akár egy öreg rozsdás szeg 
végett, ha annak a szegnek meséje, legendája, történelme 
van; találkozni mind a régiekkel, kik elballagtak már az 
örökkévalóság poros, semmibe kanyargó országútján, és 
szót váltani velük úgy csöndesen, szomorkásan, befelé for-
duló nagy lélekkel, ahogy mifelénk szokás; a bizonytalan, 
mesétlen holnap helyett meghemperegni ezeregyszáz üsz-
kös, véres, kegyetlen és nagyszerű esztendő emlékezetében, 
ezeregyszáz év bizonyosságát választani, méghozzá megha-
tódva, tehát korszerűtlenül: ez az Idő megrablása. Ez csak 
önzés. A jelen haragosai úgy is hívhatják: hazaszeretet…” 
– Bayer Zsolt szépreményű újságíró sorai ezek. 

Nem haszontalan cselekedet a múlt ismerete, mert ha 
nem ismerjük meg az ott elkövetett hibákat, tévedéseket, 
azokat újra át és át kell élnünk. Utóbbi félezer évünk arra 
tanít a jólét, a kényelem elpuhít; a nehézségek, az elnyo-
matás hozzák ki a magyarság életerőit. Jelen alkotmányunk 
neveztetik ideiglenesnek is, neveztetik a ma követelménye-
inek meg nem felelőnek is. Ez a baj az egyetlen törvényből 
álló alkotmányokkal, folyton úgy érezzük, lemaradt tőlünk. 
Az egy alkotmánytörvény persze megkínzott huszadik szá-
zadi történelmünk következménye, amikor többszörösen 
megtört a nemzet élete, s kívülről erőltettek ránk rendsze-
reket, eszméket, vezetőket, az addigiakat pedig kidobták, 
elpuszították, mocskolták, megölték…

A huszadik század közepéig a magyar népnek nem egy 
törvénybe foglalt alkotmánya volt, hanem történeti alkot-
mányunk volt, azaz több sarkalatos alaptörvény rögzítette a 
nemzet, s az uralkodó jogait és kötelezettségeit. A jogok és 
kötelezettségek pedig együtt járnak, s ha egyikük a másik 
nélkül jár, szörnyű rendszerek alakulnak ki, mint  a mai 
hideg polgárháború, mikor is szűk érdekcsoport hirdeti, 

nekik csak jogaik vannak, míg a „csóróknak”, a vesztesek-
nek csak kötelezettségeik…

A sarkalatos alaptörvények úgy nőttek egymásra, mint 
fatörzsben az évgyűrűk, egymáshoz illeszkedve, egymáshoz 
nőve. A sarkalatos törvények szóltak arról is, hogy az ural-
kodó mikor és milyen adót szedhet; mikor és mennyi katonát 
verbuváltathat; s ha az alaptörvényeket az erény és igazság 
útjáról letért egys-más uralkodó megsértette, biz fegyvert is 
fogtak a törvényes rendért eleink: Bocskai, Bethlen Gábor, 
Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, és a ’48-
asok…

Ma nem meghalni kellene alkotmányunkért, a haza sza-
badságáért, hanem élni érte, küzdeni érte, bölcsen és termé-
kenyen, nem pedig visszavonulva búsongani a közállapotok 
kilátástalanságán…

Aztán kellene a családi, kisközösségi összefogás, vis-
szatanulni az elődöktől, példát venni. Nógrád megye száz-
huszonnyolc települése közül csak két helyen nincs idősek 
napközi otthona, két kis sváb településen, ahol a nagycsalád, 
a rokonság szépen elgondozza az időseket…

Beh’ szép lenne még takarékos, természetközeli életet 
élni, helyi termékeket fogyasztani, helyben termelt tejet, 
zöldségeket, gyümölcsöket… Európa éléskamrája; Kert-
Magyarország – szép gondolatok, tervek, már csak megva-
lósítanunk kellene…

Dsida Jenő szavaival pedig keressük tágabb közösségün-
ket is…
„Elindulok, mint egykor Csoma Sándor, 
hogy felkutassak minden magyart. 
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén, üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján, 
magyarok ott a Duna partján, 
magyarok ott a tót hegyek közt 
s a bácskai szőlőhegyek közt, üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában, 
Párisban, vagy Amerikában, üljetek mellém!
Ti eztán születők s ti porlócsontu ősök,
ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök, üljetek mellém!”

Búcsúzzunk Babits Mihály szavaival (Örök kék ég a 
felhők mögött): 

„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 
melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, 
hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha 
meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, 
ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a 
magyarság kincsét! De míly balga volnék, ha ugyanakkor 
más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengí-
teni! Én hiszek a testvériségben: a színek együtt adják ki 
a képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a 
nemzet ellen harcoljon: hanem az ellen, ami minden nemzet 
nagy veszélye: az elnyomás és a rombolás szelleme ellen! 
Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, magyarok!” 

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--

GARABONCIÁS DIÁK
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2. rész
Mit hoz a jövő - megkérdezhetnénk. Hi-

szen a mi múltunk a reményünk. Így fogal-
mazódott meg ennek az egyházmegyének 
is a programja: Krisztussal ezer esztendeig, 
amelynek nagyszerű kétértelműsége van. Mert 
nemcsak a múltra utal, hanem a jövőre is. 
Milyen jövőkép áll előttünk? Évekkel ezelőtt 
hallottuk azt az egetverő gőgös kijelentést 
egy politikustól: „a Magyarok Nagyasszonya 
levette rólunk a kezét. Majd mi gondosko-
dunk a magyarokról." Egy másik azt mond-
ta: „jóléti rendszerváltást hozunk". Én ezt a 
politikust közelről ismerem. S mi a valóság? 
Kisemmizettek lettünk. Elviselhetetlen, kifi-
zethetetlen adósság jármában nyögünk. Aki 
ma megszületik, adóssággal születik. Az egyre 
növekvő munkanélküliség, a kilátástalanság, 
a depressziós lelkület egyre több embert szo-
rít le a mélyszegénységbe, statisztikai ada-
tok szerint több mint hárommillió embert. A 
legjobbak közül, a tehetségesek közül sokan 
kivándorolnak, másutt keresnek megélhetést. 
Innét is, Erdély földjéről és tőlünk is. A demo-
ralizált iskolákról már ne is beszéljünk, ahol 
már nem lehet követelményt támasztani, nem 
lehet fegyelmezni, hogy növekedjék a funkci-
onális analfabéták száma és a legyőzhetetlen 
tudatlanságban szenvedő tömegé. 

Emberileg nincs már remény. És mégis, 
társadalomlélektani vizsgálatok bizonyítják, 
elég kezünkbe venni Kopp Máriának és kuta-
tócsoportjának a múlt évben megjelent hatal-
mas monográfiáját: az elkötelezetten hívő, 
vallásos emberek és családok jobb testi-lelki 
állapotban vannak, nagyobb náluk a gyer-
mekvállalási kedv, és még a várható földi 
élettartamuk is hosszabb lesz. Hát ez az Isten 
humora: mi az üdvösségre vágyunk, és már 
ezen a földön is hosszabb életet ad nekünk. A 
Szentlélek jótanácsokat is ad, mint ahogy adott 
Szűz Máriának. Ott volt a kánai menyegzőn, 
és egy megszívlelendő szót mondott mind-
örökre. Azt mondta a szolgáknak: „Tegyétek 
azt, amit Jézus mond!” Mi is tegyük azt! Mit 
mond nekünk Jézus? Keressük parancsait: Ti 
elsősorban keressétek Isten országát és az ő 
igazságát! Szüntelenül imádkozzatok és bele 
ne fáradjatok! Úgy szeressétek egymást, ahogy 
én szerettelek titeket! S mindezt részletezi a 
hegyi beszédben és a nyolc boldogságban, 
amely magában foglalja a Tízparancsolatot. 
De még több is annál, mert nem a tilalmakra, 
hanem az eszményre hívja fel a figyelmünket. 
Jézus Krisztus a mi örök eszményünk. Mert ő 
a hegyi beszédnek, s benne a nyolc boldogság-

nak a rejtett alanya. Őt kell követnünk. Amikor 
boldogságot ígér a szegényeknek, akik úgy 
szegények, hogy le tudnak mondani az anyagi-
akról és másokért élnek. Akik mások szomorú 
sorsát megosztják. Akik lemondanak a szemet 
szemért elvről. Akik munkálják egymás között 
a békességet. Akik igazak szeretnének lenni 
Isten előtt, nem a népszerűségi listák szerint 
szeretnének kitűnni, hanem Isten előtt akar-
nak igazak lenni. Akiknek gondolata, szava 
egybevág. Gondoljunk a lélekben tisztákra. 
Tőlük egészen távol áll a hazugság. Mert a 
hazugság atyja az ördög. Ez a tisztaság olyan 
életformát kölcsönöz, amit sokszor üldöznek. 
De amellett akkor is ki kell állni, ha üldöznek 
bennünket. És gondoljunk a végítéletről szóló 
nagy beszédére, amikor a jobbján és balján 
állókhoz szól az Úr. „Éhes voltam és ennem 
adtatok, szomjas voltam és innom adtatok.” 
Ismerjük. A szociálisan rászorulókra gondunk 
legyen! Ezekből a parancsokból fejlődött ki az 
irgalmasság testi és lelki cselekedete, amely 
Európát kereszténnyé tette. Ha ezek megva-
lósítására törekszünk, akkor nemzetünk meg-
marad, újjászülethet és még azt is remélhetjük, 
hogy a végítéleten jobbjára állít bennünket. 

Az Úr elküldte a Szentlelket, a másik 
vigasztalót. Hogy eszünkbe juttasson min-
dent, szavait elevenné tegye, magyarázza 
és időszerűsítse. És ezek a szavak új életre 
kelhetnek, mert Jézus tanítja, aki az út, az 
igazság és az élet. S ezeket meg kell fogad-
nunk és együttesen nekünk, akik szívünkön 
viseljük keresztény és magyar voltunkat, 
egymást kell segítenünk. 

Körülbelül két hete egy férfi bejelentkezett 
a kalocsai érsekségen. Csak velem akart beszél-
ni, de egy percben. Azt akarta, hogy a nevét is 
hagyjam teljes inkognitóban. Azt mondta: ami-
kor majd itt imádkozzuk a Miatyánkot, fogjuk 
meg egymás kezét. Mondtam neki, ezt nem 
írja elő a liturgia, a papnak egyébként is feltárt 
kezekkel kell lenni. De a gondolat szép, hogy 
mi összetartozunk. 

A szintén nyolcszázadik évfordulóját 
ünneplő egyetlen magyar alapítású rend, a 
pálos rend – amelynek rendfőnöke, Bátor 
Botond velünk egy időben misézik most 
Pilisszántón – úgy alakult meg, hogy Boldog 
Özséb a Pilisben a tatárjárás után, amikor a sok 
széthúzás miatt oda jutottunk, ahová jutottunk, 
akkor megpróbálta összeszedni a remetéket. 
Volt egy látomása: úgy, mint pünkösd napján, 
tüzes lángnyelveket látott minden remetehaj-
lék fölött, és azt mondta, hogy ezeket egyesí-
teni kell. Egyik papköltőnk meg is verselte ezt: 

„Kicsinyke lángok, ha összefognátok, lángba 
borítanátok a világot.”

Nekünk össze kell fogni! Mert nem vette 
le rólunk a Magyarok Nagyasszonya a kezét! 
Sem a Csíksomlyói Szűz Mária, aki egy! Ő 
velünk van! Hozzá kell folyamodnunk, for-
dulnunk, úgy, ahogy ezer évvel ezelőtt a mi 
Szent István királyunk felajánlotta végső elke-
seredettségében a koronát, úgy ajánljuk föl mi 
is az életünket neki. Hiszen meg kell tennünk 
ezt a felajánlást. Ma, ha nem lenne pünkösd 
szombatja, Szent István király ereklyéinek 
átvitelét ünnepelnénk a liturgikus naptárban. 
Nevezetesen arra a Szent Jobbra gondolnánk, 
amelyet egy kegyes csalással egy Mercurius 
nevű szerzetes a Partiumba elhozott, és ott 
kialakította a szentjobbi apátságot. Isteni cso-
daként megmaradt az a jobb, amely oly sok jót 
tett földi életében. Őrizte és védte a magyar 
népet, alamizsnát osztott és végső, örök szim-
bolikus gesztusként fölajánlotta a koronával 
együtt magyar nemzetét, az elkövetkező utó-
dokat is Szűz Máriának. Hát így, ebben a nagy 
jubileumi évben hálaadással a Jóistennek, mint 
gondviselő Atyánknak, mint megváltást ho-
zó Fiúistennek, mint megújító Szentléleknek 
Szent István király nyomán ajánljuk fel mi is 
önmagunkat, nemzetünket a Szűzanyának a 
legősibb Szűz Máriát köszöntő imádsággal, és 
ezt mondjuk most együtt: 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! 
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk ide-
jén, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott 
Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi 
szószólónk! Engeszteld meg nekünk szent 
Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be 
minket szent Fiadnak! Ámen (Forrás: Magyar 
Kurír)

Kalendárium
2009. augusztus 15. – szeptember 15.

Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 20. Szent István király
Augusztus 23. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen a 
napon reggel 7 órakor lesz az első szentmise, 
míg az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 
melynek szónoka Hajdú Jenő címzetes apát, 
kanonok, szolnoki főesperes. A hagyományok 
szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül sor 
a kenyéráldásra és a hősi emlékműnél történő 
megemlékezésre is.
Szeptember 6.: Tanévnyitó Veni Sancte
Szeptember 8.: Kisboldogasszony
Szeptember 14.: Szt. Kereszt Felmagasztalása

KATOLIKUS ÉLET
Bábel Balázs érsek atya szentbeszéde Csíksomlyón,

2009. május 30-án
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REFORMÁTUS ÉLET
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek

egymást: ahogyan én szerettelek titeket,
ti is úgy szeressétek egymást!” (János 13,34)

Ma már nem divat házasodni. 
Bizony nehéz is benne élni, aki ezt 
választotta, de magányos korunknak 
megoldása mégsem az egy- vagy kétne-
műek közötti élettársi kapcsolat töme-
ges létrehozása. Házasságkötésekre 
még kevesebben kérnek áldást egyházi 
körökben Istentől. Pedig Ő megtud-
ja áldani a házasságokat. Áldása nem 
csak a gyermekekben nyilvánul meg, 
hanem ott tud munkálkodni a házas-
társak között. Istenben hívő ember tőle 
kapott szeretettel tud a társa felé fordul-
ni. Így nem csak a gyűrű szövetsége, 
hanem egyfajta hármas fonál kapcsolja 
őket össze. 

A rovat eddigi írója (K.T.) vállalta 
a házasságkötés eme ritkaságát és Isten 
áldását is kérte rá a menyasszonyá-
val együtt. A kerekegyházi református 
templomban gyönyörű igéket, áldáso-
kat kaptak, és a szentkirályi reformá-
tus gyülekezet is köszöntötte az ifjú 
párt versekkel és énekkel. A 128. zsol-
tár szépen csengett a násznép előtt 
az újdonsült kórus előadásában. Nem 
elköszöntünk missziói gondnokunktól, 
hanem megköszöntük eddigi gazdag és 
áldott szolgálatát gyülekezetünkben.

Pál apostol a Galatabeli gyülekeze-
tet inti, hogy hordozzák egymás terhét. 
A házastársaknak is meg kell tanulni 
egymás terhét hordozni és tiszteletben 
tartani. Ezt is jókívánságként adtuk át 
a fenti igével, és szép ajándékokkal 
együtt.

 hálaadásról
"Mindenért hálát adjatok"

a Föld
Ha a világ lakosságát egy 100 lel-
ket számláló faluba lehetne redu-
kálni, és minden nép aránya meg-
maradna, ebben a faluban lakna:  
-57 ázsiai
-21 európai
- 14 amerikai (észak-, közép- és dél-
amerikai)
- 8 afrikai
Lenne benne:
- 52 nő és 48 férfi
- 30 fehér és 70 nem fehér

- 30 keresztény és 70 nem keresztény
- ??!!
- 6 személy birtokolná az összes vagyon 
59 %-át.
100-ból:
- 80 élne omladozó faházban,
- 70 lenne analfabéta
- 50 szenvedne alultápláltságban
- 1 éppen meghalna
- 1 éppen megszületne
- egynek lenne számítógépe
- egynek lenne egyetemi végzettsége.
Ha a világot ilyen módon szemügyre 
vesszük, az elfogadás és megértés irán-
ti igény nyilvánvalóvá válik.
A következőket sem árt végiggondol-
ni:

- Ha ma reggel felkeltél, és akár 
egészséges vagy, akár beteg, jobb sors 
jutott neked, mint annak a félmillió 
embernek, akik a jövő héten már nem 
fognak élni.

- Ha még soha nem voltál egy hábo-
rú veszélyében, a fogság magányában, 
a kínvallatás haláltusájában, vagy az 
éhezés satujában, jobb helyzetben vagy, 
mint 500 millió ember a Földön.

- Ha templomba járhatsz anélkül, 
hogy attól kellene félned, hogy megfe-
nyegetnek, megkínoznak, vagy megöl-
nek emiatt, szerencsésebb vagy, mint 3 
milliárd ember.

- Ha van étel a hűtődben, ruha a 
testeden, tető a fejed felett, ahol aludni 
térhetsz, gazdagabb vagy, mint a Föld 
lakosságának 75 %-a.

- Ha van pénzed a bankban, a 
pénztárcádban és a malacperselyedben, 
a világ legkiváltságosabb 8 %-ába tar-
tozol.

- Ha a szüleid még élnek, és még 
mindig házasok, akkor már tényleg egy 
ritkaság vagy.

Dolgozz úgy, mintha nem lenne 
szükséged pénzre. Szeress úgy, mintha 
soha, senki nem ártott volna neked. 
Táncolj kedvedre, úgy, mintha senki 
nem figyelne. Énekelj a magad örömé-
ért, úgy, mintha senki nem hallgatna. 
Élj úgy, mintha a Paradicsom a Földön 
volna, mindezt Isten dicsőségére tedd. 

Hívogató!
Augusztus 10-15. (hétfő-szombat)  
Gyermektábor és családos csendes 
hét idén is Szóládon
Augusztus 16. vasárnap 10 óra 
Keresztelő az Istentiszteleten
Augusztus 16. vasárnap délután 16-tól 
V. Gyülekezeti Piknik
Augusztus 23. vasárnap 10 óra 
Újkenyéri Úrvacsorás Istentisztelet
Szeptember 6. vasárnap 10 óra 
Évnyitó Istentisztelet

Balázs Hajnalka, lp.

Konfirmálók
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Ez már a 8. nyár, amikor szentkirá-
lyi gyerekek a kecskeméti Európa jövő-
je Egyesület által szervezett programon 
vehettek részt. Ezen a nyáron, július 7. és 
15. között Erdélybe, Máramarosszigetre 
utazhatunk. Máramarossziget, egy nagy 
történelmi múlttal rendelkező város 
(első írásos emlékeik XIV. századból 
szerepelnek). Ukrajnával határos, a 
Tisza jelenti a határvonalat , másrészt 
a Máramarosi-havasok és Radnai-hava-
sok közelében fekszik. Vendéglátóink 
remek programokat szerveztek a cso-
port részére. A kissé fárasztó utazás 
után a második napon a város neve-
zetességeivel ismerkedhettünk meg. A 
gyönyörű templomok, épületek többsé-
ge szépen felújított. Azt hiszem, vala-
mennyiünkben mély nyomot hagyott a 
Börtön Múzeum megtekintése, ahová 
kizárólag politikai okokból elítélt embe-
rek kerültek, és sajnos nem is régóta 
működik csak múzeumként. A város 
szélén található Falumúzeum /Skanzen/ 
is nagyon érdekes volt, megfigyelhettük 
a magyar, román, zsidó és sváb építé-
szeti szokásokat, ezek nyomai még ma 
is megfigyelhetőek egy-egy településen 
átutazva. A következő napokon csodá-
latos kirándulásokon vehettünk részt. 
Koltón megnéztük a Teleki-kastélyt, 
ahol Petőfi a mézesheteit töltötte és 
itt írta többek között a Szeptember 
végén című versét is. Nagybányán az 
Ásványtani Múzeumban Erdély gaz-
dag ásványkészletét csodálhattuk meg. 
Barcánfalván és az Iza völgyén nagyon 
szép kolostorokat és fatemplomokat 
láthattunk. Szaploncán ellátogattunk 
az úgynevezett Vidám temetőbe. Ez 
számunkra nagyon furcsa volt, színes 
sírkövek egy-egy az ott nyugvó sze-
mély életére vagy halálával kapcsola-
tos versike illetve gondolat található, 
gyakran vicces képekkel illusztrálva. 
Szombatra gyalogtúrát szerveztek 
nekünk a Szalovántetőre. Velünk jöttek 

a  fogadó gyerekek szülei is, pikni-
kezést, sütögetést terveztünk. Sajnos, 
az időjárás közbeszólt, hatalmas eső 
kapott el bennünket, mire leértünk a 
városba bőrig áztunk, nyakig sarasak 
lettünk, de igyekeztünk humorosan fel-
fogni az egészet. Szerencsére az időjá-
rás jobbra fordult, így hétfőn már szinte 
kánikulában élvezhettük a Sugatagon a 
sósfürdőt.

Talán a legszebb napunk kedden 
volt, amikor Bozsafüredre utaztunk, 
libegővel mentünk fel a hegygerincre, 
majd elsétáltunk a hétlépcsős vízesés-

hez. Itt már 2000 méteres hegyek vettek 
körül bennünket. Útközben csodálhat-
tuk a Máramarosi- és a Radnai-hava-
sokat. Szerdán, 15-én sok-sok sírás, 
nehéz búcsúzkodás után indultunk 
haza. Szeretnék köszönetet mondani 
mind a szentkirályi, mind a márama-
rosszigeti fogadó szülőknek, segítő és 
szervező pedagógusoknak, az Európa 
Jövője Egyesületnek és a Szentkirályért 
Közalapítvány támogatásáért, hogy 24 
fős csoportunk csodálatos napokat tölt-
hetett együtt.

Ádámné Péli Andrea

Csiperó 2009

MEGHÍVÓ
A Szentkirályi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét 

2009. augusztus 31-én, hétfőn 17 órakor tartja.
Szeretettel várják a diákokat és a szülőket.
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NAPKÖZIS TÁBOR

A július 20. és 24. között a művelő-
dési házban és a könyvtárban meghir-
detett napközis táborban 30, 7 és 15 év 
közötti gyerek vehetett részt. A progra-
mok változatossága lehetővé tette, hogy 
mindenki megtalálja a számára legjobb 
elfoglaltságot. 

Hétfőn egymás, és a táborrend meg-
ismerése után Tábori hétpróbát ren-
deztünk. Itt mindenki megmutathatta 
ügyességét, játékosságát, kreativitását, 
memóriáját, megfigyelőképességét, 
gyorsaságát, és persze bátorságát, hiszen 
ezek hiányában nem lehettek volna a 
tábor teljes jogú tagjai. Mindenki kiállta 
a próbákat! Délután moziban voltunk, 
ahol a Jégkorszak 3. részét néztük meg. 
A 3D-s film mindenki számára nagy 
élmény volt.

Kedden Bahor Illés vezetésével 
vitorlás hajót és papírsárkányt készí-
tettünk, amiket a délután során ki is 
próbáltunk. Ebéd után a Tősfürdőben 
élveztük a strandolást.

Szerdán meglátogattuk Kovács Imre 
vízinövény telepét. Csodálatosak vol-
tak az ott látott növények, és persze 
az itt-ott előbukkanó békák is nagyon 
tetszettek a gyerekeknek. A nap további 
részét Nagy Zsolték házánál töltöttük. 
Ebéd után a fák kellemes árnyékában 
játszottunk, és mindenki lovagolhatott 
Csordás Gábor lován. A faluba pedig 
lovas kocsikon jöttünk vissza, közben 
benéztünk a fácán telepre is.

Csütörtökön a tervezett kerékpártúra 
a nagy meleg miatt elmaradt. Helyette 
a táborozók is csatlakoztak a parlagfű-
gyűjtési akcióhoz. A szorgos kezeknek 
köszönhetően 85 köteg gyomot adtunk 
le a hivatalban, ahol cukorkát és szörpöt 
is kaptunk az ott dolgozóktól. A par-
lagfűhöz kapcsolódott a délutáni zse-
tongyűjtő játékunk is, ahol képzeletbeli 
gyomokat kellett eltávolítani a képze-
letbeli családok háza tájékáról. Ebben 
a játékban 5 nem táborozós gyerek 
is segített. Közben a korábbi évekhez 
hasonlóan pólókat is batikoltunk, a mai 
divatnak megfelelően lilára.

Pénteken Soltvadkerté utaztunk für-
deni, a Szentkirályért Közalapítvány 
segítségével Nagyon kellemes volt a 
víz, a gyerekek és a kísérő felnőttek is 
nagyon élvezték. A nagyok ezt az estét a 
könyvtárban töltötték, bár a fárasztó hét 
után mindenki viszonylag hamar elaludt, 
a korábbi évek virrasztásaihoz képest.

Szombaton este minden táborozó 
gyerek a családjával együtt eljött a záró 
partira, ahol babgulyást főztünk, és ter-
mészetesen születésnapi torta is volt, az 
5. tábor tiszteletére. Fellépett a szentki-
rályi tűzzsonglőr csapat, a tábori képek-
ből vetítést készítettünk, és a vállalkozó 
kedvűek még kareokizhattak is. 

Fárasztó, de nagyon tartalmas hetünk 
volt. Köszönjük ezt  minden segítőnk-
nek és támogatónknak.

Szutorné Mariann

A könyvtár szeptember 1-től az átépítési munkálatok idejére a 
Művelődési Ház galériájába költözik egy szűkített állománnyal. 

Minden olvasót szeretettel várunk ott is!
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AGRÁRKAMARAI HÍREK 
Augusztustól 

s z á m o t t e v ő e n 
változik a növé-

nyek termeszthetősége. Nem a búza-, 
illetve egyéb növényfajták változtak 
meg, hanem a jogszabályok. Ettől az 
időponttól kezdve ugyanis az eddi-
gieknél sokkal komolyabban veszik 
a növényfajta-oltalom bitorlását. Ezt 
az is elköveti, aki az eddigi gyakor-
latnak megfelelően saját termesztésű, 
érvényes növény fajtaoltalommal ren-
delkező vetőmagot használ fel a vetés 
idején. Vagyis ezen túl jogdíjat kell 
fizetni az ilyen vetőmag után is – hívja 
fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara 
Növénytermesztési Osztálya.

Megalakult és július végétől 
bejegyzett cégként már működik is a 
Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. Ez a szer-
vezet – uniós példáknak megfelelően 
– hivatott ellenőrizni azt, hogy melyik 
agrártermelő, milyen –fajtaoltalommal 
rendelkező vetőmagot, illetve gumót 
használ termelése során, illetve azt, 
hogy ha kell, megfizette-e a szükséges 
jogdíjat a fajta használata után. A céget 
a növényfajta-tulajdonosok alapították.

A jogdíjjal kapcsolatos változá-
sok lényege, hogy visszamenőlegesen 
nem érvényesíthető az „után-termesz-
tett” vetőmagok jogdíjainak beszedé-
se, mivel az adatok szolgáltatása csak 
a rendelet hatálybalépését követően 
kezdődik meg. Azt követően viszont 
nagyon oda kell figyelni a termesz-
tőknek, mert a növényfajta-oltalom 
bitorlást elkövetővel szemben kártérí-

tés követelhető a polgári jogi felelősség 
szabályai szerint!

De nézzük a részleteket!
Ebben az évben fogadta el a parla-

ment az egyes iparjogvédelmi törvé-
nyek módosításáról szóló jogszabályt 
az Európai Közösség idevonatkozó 
szabályozásával összhangban.  Ennek 
keretében a mezőgazdasági termelők 
számára leglényegesebb módosítások 
a növényfajták oltalmából eredő díj-
igény érvényesítésében jelentkeznek. 
Fő szempont, a fémzárolt minőségi 
vetőmag használatának ösztönzésével 
a jobb minőségű termény előállítása, 
az élelmiszerbiztonsághoz szükséges 
nyomonkövethetőség elősegítése, a 
nemesítő intézetek, fajta tulajdonosok 
vetési célú fajtahasználata után őket 
megillető licencdíj fedezze az új fajta 
előállítás költségét.

Ezért most nagyot változik a hely-
zet: a törvény megjelenése előtt ugyan-
is az oltalommal rendelkező növény-
fajták „után-termesztése” (a mezőgaz-
dasági termelő által termelt és saját 
részre visszavetett, nem minősített 
vetőmag felhasználása) elvileg tilos 
volt. (A gyakorlatban viszont széles 
körben alkalmazták.) A megjelent tör-
vénymódosítás viszont ezt megengedi, 
amennyiben a termelő meghatározott 
díjat (a termelő és a fajtaoltalmi jogo-
sult közötti szerződés keretében rögzí-
tett mértékben és módon, ha nincs szer-
ződés, a fizetési kötelezettség az FVM 
hivatalos lapjában megjelent mértékű)) 
fizet.

A törvény előírja, hogy mely növé-
nyek esetében kell ezt alkalmazni. Ezek 
a következők:
- takarmánynövények: csicseri bors, 
sárga csillagfürt, lucerna, takarmány 
borsó, alexandriai here, perzsa here, 
lóbab, lednek 
- gabona félék: zab, árpa,. rizs, madár-
köles, rozs, tritikálé, búza, durum búza, 
tönkölybúza,
- burgonya félék: burgonya 
- olaj- és rostnövények: olaj repce, rép-
arepce, lenmag, kivéve rostlen.

A díjfizetési kötelezettség azon a 
napon keletkezik, amelyen a termelő 
a szántóföldön ténylegesen szaporítási 
célra fordítja a betakarított terményt. 
Fontos tudni, hogy díjfizetési kötele-
zettség nem terheli a 20 ha-nál kisebb 
szánterületen növénytermesztéssel, 
illetve 1 ha-nál kisebb burgonyaterme-
léssel foglalkozó termelőt – szögezi le 
a Magyar Agrárkamara.

A díj mértékében a jogosult (jogait 
vagy önállóan, vagy szervezete útján 
gyakorolhatja) és a mezőgazdasági 
termelővel történő megállapodása az 
irányadó. Amennyiben nincs megál-
lapodás, akkor a fizetendő díj a lega-
lacsonyabb szaporítási fokú fémzárolt 
vetőmag árába beépített licencdíj mér-
tékének 50 %-a és az adott növényfajta 
szaporításra ajánlott vetési mennyiség 
szorzata, amelyet a termelő által meg-
adott területnagyságra vetítenek.

További részleteket a www.agrar-
kamara.hu oldalain olvashat.

Forrás: MA

Az elmúlt pár napban minden-
ki csak a bicikli után érdeklődik. 
Igen, a parlagfű-mentesítési akció 
fődíja valóban egy bicikli, de sen-
ki se essen tévedésbe, a plakáton 
szereplő kerékpár csak illusztrá-
ció, az átadásra kerülő füvet nyírni 
nem tud…

Örömmel tapasztaljuk, hogy a la-
kosság egyre több parlagfűvel jelenik 
meg a Polgármesteri Hivatal udvarán, 
valaki naponta többször is megfordul 
a gyomnövénnyel a kezében. Nagy a 
verseny, az eddig legtöbbet behozó 

4102 köteggel áll az élen. Összesen 
eddig 9376 köteg parlagfű érkezett 
be a meghirdetett akció óta. Nincs 
késő csatlakozni a lelkes résztvevők 
táborához, még gazdátlan parlagfű is 
akad településünkön.

Aki az első helyen állót akarja 
fülön csípni, annak fel kell kötni a 
nadrágja szárát, azonban egy kis csa-
ládi összefogással, rövid idő alatt sok 
parlagfüvet össze lehet szedni. Ezú-
ton kérjük a résztvevőket, hogy szí-
veskedjenek jelen lenni a Szentkirály 
Napján tartott délutáni ünnepségen, 

amelynek keretében átadásra kerül-
nek a nyeremények.
.
„Parlagfű-mentes ház 2009”
Tisztelt Lakosság!

Parlagfű gyűjtési akciónk mellett 
„Parlagfű-mentes ház 2009” matricá-
val szeretnénk jutalmazni azon ingat-
lanok tulajdonosait, akiknek kertjé-
ben nem találni egy szál parlagfüvet 
sem. A postaládára kiragasztható 
matricát a Polgármesteri Hivatalban 
lehet kérni, amely ellenőrzés után át-
adásra kerül a tulajdonosnak. 

Egyre népszerűbb a bicikli
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt: Horváth László élt 83 évet, Kökény Sándor élt 
78 évet, Gulyás Ferenc élt 61 évet, Tóth István élt 88 évet, 
Ö. Kovács János élt 81 évet, Pataki Sándorné élt 89 évet
Született:
Kovács Jázmin 2009. 07. 08. Anyja neve: Kupai Mariann.

Rakott cukkinis palacsinta
Hozzávalók: 2 karcsú cukkini (kb. 60 

dkg), 3 tojás, 1 kiskanál só, kb. 30 dkg 
finomliszt (a fele Graham-liszt is lehet), 
2-3 dl víz, 5 csomag (50 dkg) Camping 
Retro ömlesztett krémsajt, 25 dkg reszelt 
füstölt sajt. A sütéshez: 8-10 dkg vaj. A 
tálaláshoz: 5 dl tejföl.

A cukkiniket megmossuk, majd miután a végeiket 
lecsaptuk, kis lyukú reszelőn lereszeljük. Ha vastag a 
cukkini héja, csak akkor kell meghámozni. A tojásokat 
felverjük, megsózzuk, a liszttel és a vízzel sűrű palacsin-
tatésztát keverünk belőle. A reszelt cukkinit hozzáadjuk. 
A vajat felolvasztjuk, 1 evőkanálnyit a palacsintasütőbe 
töltünk belőle, kissé megforrósítjuk, majd a cukkinis mas-
szából 1 kis merőkanálnyit rámerünk. A kicsinél épp csak 
erősebb lánggal kb. 2 percig sütjük, majd megfordítjuk és 
megsütjük a másik oldalát is. Tűzálló tálba csúsztatjuk, 2-
3 evőkanál krémsajttal megkenjük, és megszórjuk reszelt 
sajttal. Ugyanígy még 10-11 palacsintát sütünk a maradék 
tésztából, és krémsajttal, sajttal rétegezve az előzőre 
rakjuk. A tetejére krémsajt és sajt kerül, végül közepesen 
forró sütőben kb. 12 perc alatt megsütjük. Cikkekre vágva 
tálaljuk és külön is kínálunk hozzá tejfölt.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetének felhívása

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyezte-
tett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik. 
Megyénkben a múlt évben a meghívottaknak mindössze 
48 %-a élt a felkínált lehetőséggel. A WHO legalább 70 
%-os részvételi arányt tart elfogadhatónak. Mindazok a 
45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven 
belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az 
első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél 
felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra 
nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, uta-
zási utalványt a szűrőállomáson lehet kérni.

A szentkirályi nők legközelebb 2009. augusztus 17, 24-
re kapnak meghívót. A vizsgálat helye: Kecskemét, Nyíri 
út 38. II. em. Megyei Kórház MaMMa Eü. Rt. Telefon: 
76/504-819; 482-115

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyít-
ható! Éljen a felkínált lehetőséggel!

JÚLIUS IDŐJÁRÁSA
Magunk mögött hagytuk az év legmelegebb hónapját. 

Térségünkben a csapadékhajlam, a relatív páratartalom 
csökken. Hiába jár a Nap „alacsonyabban”, és egyre rövi-
dülnek a nappalok, a tiszta levegőn szinte szúrósan hatol 
át a Nap sugárzása. A talaj vízkészlete nagyobb mértékben 
csökken, mint a lehullott csapadék. A mesterséges vízki-
vételt nem számítva, a meglévő növényzet vízigénye igen 
magas. A napraforgó, a kukorica, a szőlő, a fák párolgá-
sa a „csúcson jár”. A nyugvó talajvízszintet a mesterséges 
vízkivétel jelentősen befolyásolja. A „mértékadó” kútban 
ez jelenleg 430 centiméter. Ez az érték május elején 310 
centiméter volt. 

Kedves Olvasó! Gondolkodott-e már azon, hogy egy 
hektár területre mennyi víz jut 30 mm esőnek megfelelő 
öntözés esetén? Ez 300 köbméter, melyet a községünkben 
dolgozó szennyvízszippantó IFA 50 alkalommal tudna el-
szállítani. . . Az elmúlt július rekord közeli hőmérsékle-
tekkel szolgált, nem egyszer mutattak a hőmérők 35 C fok 
feletti értékeket különösen a hónap harmadik és negyedik 
hetében. A június végi áthúzódó csapadékos időszak lassan 
ért véget. Az esőt hozó ciklon lassan gyengült, és kelet felé 
távozott. Az Atlanti óceán felől ijesztő, viharos széllel 18-
án érkezett egy hidegfront, esőt keveset hozott, hasonlóan a 
24-i hűvös fronthoz. A hónap végén ismét 35-C fok körüli 
hőmérsékleteket mutattak a hőmérők.

Sajnos az eső továbbra is elmaradt. Csapadék viszo-
nyok: 1-én 8,5 mm, 6-án 31,6 mm, 10-én 6,2 mm, 18-án 
3,2 mm, 24-én 3,1 mm. Összesen: 52,6 mm. A sokévi átlag: 
61 mm.

Vecsei

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Szentkirály község Önkormányzata nyílt 

egyfordulós pályázatot hirdet az önkormány-
zat tulajdonát képező Szentkirály, Sallai u. 10. 
szám alatti Fecskeház emeleti 3. számú bérla-
kás lakás céljára történő bérbeadására legfel-
jebb 5 év időtartamra.

 A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba 
2009. augusztus 27-én csütörtökön 16 óráig 
lehet benyújtani, ahol részletes pályázati fel-
hívás, és további tájékoztatás kapható."

Figyelem! A parlagfű-akció
módosított határideje

2009. augusztus 17. hétfő.
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HIRDETÉSEK

Megnyitottuk a GENERALI
Biztosító helyi képviseletét!

Tanácsadók:
Kovács Péterné 30/9383-783
Kovács Péter     30/349-2944

* Élethelyzet finanszírozása * Gépjármű-biztosítás
* Nyugdíj   * Vagyonbiztosítás
* Életbiztosítás   * Felelősségbiztosítás
* Egészség- és balesetbiztosítás * Technikai biztosítás
* Munkahelyi biztosítás  * Mezőgazdasági  
* Banki termékek     biztosítás
* Lakáshitel

* Erdő munkálatokat vállalok, telepítéstől véghaszná-
latig! Fizetés megegyezés szerint, akár fában is. Tárcsá-
zás 3500 Ft-tól. Ugyanitt akác tűzifa eladó. Érdeklődni: 
Nagy István 30/895-6052

* Legelő Eladó Szentkirályon 0209/14 hrsz. Érd: 
06/20-26-25-101

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. 
Az iroda nyitva tartása: hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig

Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36
Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlõrinc, Iskola u. 7.

Július 6-tól hétfőtől péntekig 8 - 12 óráig,
valamint 18 - 20 óráig

ingyenes masszázs
a tornacsarnokban, időpont egyeztetéssel!

Törölközőt vagy lepedőt kérem, hozzon magával!

Várja gyermekét a nyári szünetben
a Niki-tanoda!

Lakitelek, Széchenyi krt. 76.
(az állatorvosi rendelőt mellett)

Szolgáltatásainkat a nyári szünetben bővítjük:
5 napos turnusokban kézműves táborokat és
egyéb programokat szervezünk. A táborozás

programjait időjárásfüggővé tesszük. (Díjáról és
a jelentkezés módjáról telefonon érdeklődjön!)
0-6 éves korig: gyermekközpontú, családias,

bölcsőde, óvoda jellegű felügyelet, ahol a
gyermekeket képesített óvónő fogadja.

(Étkeztetés igény szerint.)
1-4. osztályig: napközi jellegű felügyelet.

Igény szerint étkeztetés. Pótvizsgára való felkészítő
kurzusok: (minden tantárgyból + német, angol nyelv).

Szombatonként: „baba-mama és papa“ játszónap.
Rendezvényekre termek bérbe vehetők (születésnap,

névnap, évfordulók és egyéb rendezvények.)
Érd.: Papp Jánosné 06-30/387-1018

Figyelem! A parlagfű-akció módosított határideje 2009. augusztus 17. hétfő.



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
1. DAOP- 2009 - 1.1.1./D Ipartelepítés: A pályá-

zatok benyújtására 2009. december 31-ig van lehe-
tőség. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kap-
csolatos további információk a Pályázatfigyelő 
honlapján, az alábbi linken találhatók: http://www.pafi.
hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
388c62657231554bc12575cb0051a0a2?OpenDocument

2. TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkozta-
tási programok - A komponens. A pályázatok benyújtására 
2009. július 30-ig van lehetőség. A pályázati feltételekkel, 
tudnivalókkal kapcsolatos további információk a Pályázatfi-
gyelő honlapján, az alábbi linken találhatók: http://www.pafi.
hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
ecb7c0ec680eb7f7c12575d70034210c?OpenDocument

3. TÁMOP-5.3.3/08/2 Hajléktalan emberek társadalmi és 
munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása

A pályázatok benyújtására 2009. augusztus 1-től 2009. 
október 1-ig van lehetőség. A pályázati feltételekkel, tudni-
valókkal kapcsolatos további információk a Pályázatfigye-
lő honlapján, az alábbi linken találhatók: http://www.pafi.
hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/
923e39d755f38976c12575e5005d7ae6?OpenDocument

4. TIOP 3.1.1-09/1 TISZK rendszerhez kapcsolódó inf-
rastrukturális fejlesztések. A pályázatok benyújtására 2009. 
augusztus 15-től 2009. szeptember 15-ig van lehetőség: 
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos to-
vábbi információk a Pályázatfigyelő honlapján, az alábbi 
linken találhatók: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/
8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/b7cd02524118c64fc1
2575e50059e606?OpenDocument&Highlight=0,TISZK

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 
2009 márciusában pályázatot hirdetett a kutatás-fejlesztési 
(K+F) munkaerő megőrzésének és fejlesztésének támogatá-
sára (KF_MUNKAERO_09).  A pályázati felhívás megtalál-
ható a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján 
http://www.nkth.gov.hu/kf-munkaero...

További információ kérhető az NKTH ügyfélszolgálatán: 
Telefonon: 06-1-484-2800; e-mailben: info@nkth.gov.hu; 
kfmunkaero09@nkth.gov.hu

DaR Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltség

Jótékonysági felhívás!
Tisztelt magánszemélyek és vállalkozók!

 A "Szedj magadnak egy biciklit" parlagfű-gyűjtési ak-
ció keretén belül a fődíjon felül további díjakra pénzbeli 
felajánlásaikat a "Szentkirályért" Közalapítványon keresz-
tül tehetik meg. Tárgyi ajándékok, díjak felajánlását is fo-
gadjuk. Eddig már több mint 20 család 100.000 szálnál is 
több parlagfüvet gyűjtött. A verseny azonban még nyílt! 
További résztvevőkre számítunk! Jó lenne, ha minden be-
nevező ajándékban részesülne Szentkirály Napján. Bővebb 
tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban kaphat. Az egész-
séges környezetünkért tett sikeres kezdeményezésben íly 
módon való értékes részvételét előre is köszönöm.

Szabó Gellért

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Szentkirályon a hagyományos őszi kulturális ren-

dezvényre szeptember 19-én kerül sor. Lovas kocsis 
felvonulás táncbemutatókkal, este bál a művelődési 
házban. Újságunk következő számában bővebb infor-
mációval egészítjük ki a tájékoztatást.

Érdeklődni Gergely Attilánénál, és Vecsei Ferenc-
nél lehet az alábbi telefonszámokon: 06-70/4557-903, 
és 06-70/2141-325.

Figyelem! A parlagfű-akció
módosított határideje

2009. augusztus 17. hétfő.
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 CSILLAGNÉZŐ
Csillagnézésre hívjuk az érdeklődőket augusztus 11-

ére. Gyülekezés a Művelődési Házban este fél nyolckor. 
Tájékoztatót hallhatunk az éppen aktuális égi látnivalókról, 
esti séta fényszegény helyre egy kis „csillaghullás” nézés-
re, majd távcsöves bemutató. Tartósan borult idő esetén a 
program elmarad. Érdeklődni: Vecsei Ferencnél 70/214-
1325-ös telefonszámon.
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ILYEN MÉG NEM VOLT KÖZSÉGÜNKBEN
Szeretettel várjuk a kedves vendégeket művelődési házunkba a „mikró térségi” vándor kiállításra. A ren-

dezvény  augusztus 28-án 11 órától lesz látogatható. ( A többi napokon 9 órától 18 óráig ) a kiállítás zárása 
szeptember 3-án 15 óra. Az ünnepélyes megnyitó 28-án 17 óra. Ekkor kerül sor a mikró térség települései-
nek kulturális bemutatkozására is. A kiállításon Tiszakécske, Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug, és Szentkirály 
települések mutatják be kulturális, gazdasági, kézműves…értékeiket. mindenkit szeretettel várunk.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent a 95/2009. (VII. 30.) FVM 
rendelet 

Jogforrás: 67/2007. (VII. 26.) FVM 
rendelet

A támogatás igénybevételének felté-
telei: 4. §-a (4) bekezdésének d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(4) Az ügyfél köteles:]

"d) az üzleti tervhez kapcsolódó 
kommunikációs tervben - amely tartal-
mazza a kommunikációs eszköz bemu-
tatását, használatának módját, üteme-
zését és a használatára tervezett nettó 
összeget - vállalt feladatokat a megadott 
ütemezésnek megfelelően az azt igazoló 
dokumentumok alapján, és az üzleti terv 
részét képező SFH-betétlap alapján vál-
lalt EUME méreteket az ütemezésnek 
megfelelően teljesíteni;"

(2) Az R. 4. §-a a következő (5) be-
kezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés d) pontjában 
meghatározottak esetében a támogatás-
ra jogosult ügyfél számára megengedett 
az üzleti tervben megnevezett termékek 
helyettesítése más ágazatok (állatte-
nyésztés, kertészet, növénytermesztés) 
termékeivel is."

A támogatásban részesült ügyfél 
kötelezettségei:

Az R. 7. §-a a következő (2) bekez-
déssel egészül ki és a § eredeti szövege 
(1) bekezdésre változik:

"(2) Azon támogatási határozattal 
rendelkező ügyfél, aki kifizetési kérelmét 
a támogatási határozat kézhezvételét kö-
vető 45 napon túl adta postára, vagy ki-
fizetési kérelmet nem nyújtott be, újabb 
kifizetési kérelmet nyújthat be a 2010. 
január 1-31. közötti időszakban."

Kifizetés: A. 8. §-ának (1) és (2) be-
kezdése helyébe a következő rendelke-
zések lépnek:

"(1) Amennyiben az ügyfél teljesíti 
a 7. § (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségét, az MVH a támogatási 
összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2) A támogatási összeg fennmaradó 
10%-ának kifizetésére az ügyfélnek ki-
fizetési kérelmet kell benyújtania. A ki-
fizetési kérelem benyújtására legkésőbb 
a támogatási határozat kézhezvételétől 
számított negyedik év első kifizetési idő-
szakában kerülhet sor, amennyiben az 
ügyfél eleget tett a 3. § (2) bekezdésben, 
a 4. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő 
feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt 
üzemméret teljesítésének igazolására 
csatolta a 7. § (1) bekezdés c) pontjában 
előírt blokktérképet."

Jogkövetkezmények:
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyé-

be a következő rendelkezés lép:
"(1) Amennyiben az ügyfél nem 

teljesíti a 4. § (4) bekezdésének b)-c), 
illetve e)-g) pontjában foglaltakat, az 
igénybe vett támogatás jogosulatlanul 
igénybe vett támogatásnak minősül."

(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben az ügyfél nem 
teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meg-
határozott bármelyik kötelezettségét, a 
támogatási határozatát az MVH vissza-
vonja, és az eljárást megszünteti."

(3) Az R. 9. §-a a következő (7)-(8) 
bekezdésekkel egészül ki:

"(7) Az MVH a helyszíni ellenőrzés 
keretében ellenőrizheti, hogy a kérelem-
ben, illetve a döntést követően a határo-
zatban foglalt adatok, tények, körülmé-
nyek megfelelnek-e a valóságnak. Az 
MVH a 4. § (4) bekezdés d) pontjának 
teljesülése tekintetében az ellenőrzés 
időpontját megelőző naptári éveket is 
ellenőrizheti. Nem vonatkozik a jogkö-
vetkezmény a támogatási határozat jog-
erőre emelkedésének évére, amennyiben 
a határozat jogerőre emelkedése május 
és december hónapok közötti időszakra 
esett.
(8) Amennyiben

a) az ügyfél gazdaságának üzem-
mérete a támogatási határozat jogerőre 
emelkedését követő naptári évtől kez-
dődően az üzleti tervben az adott évre 
megadott EUME mérettől 30%-ot meg-
haladóan marad el, akkor az ügyfél kö-
teles a 30%-ot meghaladó elmaradáson 
túl százalékpontonként a kifizetett támo-
gatási összeg 2%-át visszafizetni;

b) az ügyfél az üzleti tervhez kap-
csolódó kommunikációs tervben vállalt 
feladatok ütemezésének megfelelő tel-
jesítését adott évre vonatkozóan elmu-
lasztja, az ügyfél köteles a kifizetett tá-
mogatási összeg 2%-át visszafizetni."

Jelen rendelet rendelkezéseit a 2007. 
december 3. és 2008. február 7. között 
benyújtott támogatási kérelmek esetében 
kell alkalmazni, új támogatási kérelmet 
nem lehet benyújtani!

Rendelet elérhetősége: http://www.
fvm.hu/main.php?folderID=957&articl
eID=14582&ctag=articlelist&iid=1

További információk a kamarai ta-
nácsadóknál érhetők el. e-mail: info@
agrarkamara.hu
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