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HarmadszorünnepeltükkülönSzentIstvánnapjátafalunap-
tól Szent István szobrunknál "Összetartozunk" címmel.Az
ünnepségreazidénaugusztus19-énkerültsor.Estefélhat-
korSzabóGellértpolgármesterköszöntõjeutánbensõséges
kulturálismûsortláthatottazárnyékoshelyetelfoglalószép-
számú érdeklõdõ.A helyi elõadóktól verseket, kórusmûve-
ket, táncot,hallhattunk, láthattunk.Vendégmûvészek István
király életébõl adtak elõ részleteket.Az ünnepségen került
soraválasztásicikluselejénesedékeskitüntetõcímekátadá-
sára. Darányi József a család nevében átvette a rózsaszínû
"gólyás"zászlót,amelyaházrakitûzvehírüladja,hogymeg-
születettDarányiGitta.AzünnepségutánaMûvelõdésiHáz
kertjébenazünneplõközönségfinomvacsoraközbenjóhan-
gulatúbeszélgetésen,nótázásonvettrészt.Köszönjükaven-
dégeknekésaszereplõknekaszépünnepet.

-szerk- 
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A szokásosnál korábbi lapzárta miatt a
képviselõ-testület augusztus 4-i ülésének
csakazelõterjesztéseszerepeltaHírmondó
elõzõszámában.ARendezésiTervmódosí-
tásával kapcsolatban döntés született arról,
hogyatervezettmódosításoknemtartoznak
akörnyezetivizsgálatrakötelezettkörbe,így
annakelvégzésenemindokolt.Atelektulaj-
donos 0160/17 hrsz-ú ingatlanon történõ
horgászteleplétesítésérevonatkozókérelmét
aképviselõ-testületarendezésitervmódosí-
tás programjában szerepeltetni kívánja,
azonbanhaazjogszabályiütközésmiattjó-
váhagyásranemterjeszthetõelõ,aképvise-
lõ-testületatervezõiszerzõdésmódosítására
felhatalmazta a polgármestert. Idõközben a
telektulajdonostovábbibõvítésiigénnyelje-
lentkezett,deannakaterületnekarendezési
tervbe való bekapcsolása ismételt egyezte-
téstkíván,amelypluszidõéspénz,ígyezzel
atestületmostfoglalkozninemtud,arende-
zési tervmódosítás mielõbbi befejezésének
szükségességemiatt.

Aképviselõ-testületjóváhagytaahivata-
lihelyiségenkívüliésahivatalimunkaidõn
kívül történõ házasságkötés engedélyezésé-
nek szabályairól és díjairól szóló rendelet-
tervezetet az elõterjesztett formában.A há-
zasságkötés esetén fizetendõ díjak összegét
bruttó10.000.-Ft-banhatároztameg,mely-
bõl az anyakönyvvezetõt megilletõ díjazás
bruttó5.000.-Ft.

A képviselõ-testület egyetértett azzal,
hogy külön bankszámla nyitására kerüljön
soraSzentkirályközségiönkormányzat ré-
szére, így lehetõvé válik az önkormányzat
erdõsítésreváróföldterületéreigényeltföld-
alapútámogatásfogadása.

A jelenlévõ képviselõtagok célszerûbb-
nektartottákszárzúzóvásárlásátfûkaszahe-
lyett,mivelazzalszintemindenterületrend-
ben tartható, azonban az önkormányzat je-
lenlegianyagihelyzetemiattezmégismeg-
fontolandó. A képviselõtagok javasolták
megvárni a bevételek teljesülését, és utána
dönteniebbenazügyben.

Módosításra került a helyi általános is-
kola, és az óvoda alapító okirata,melyet a
közoktatásrólszólótörvényszeptember1-jei
hatállyaltörténõmódosításaindokolt,neve-
zetesen változott a sajátos nevelési igényû
tanulókraalkalmazottmeghatározás.

AFecskeház4.sz.lakásáraérkezettpá-
lyázatotaképviselõ-testületnemtámogatta,
mivel a kérelmezõk az önkormányzat helyi
rendeletében meghatározott feltételek egyi-
kének nem felelnekmeg, nevezetesenmég
nemházasok.

Aképviselõ-testületaugusztus29-éntar-
totta soron következõ ülését.A napirendek
közöttszerepeltahelyiszociálisellátásokról
szólórendeletmegalkotásaésavoltMHSZ-
épületfelújítása.

Azülésen5képviselõtagvoltjelen.
Azülésmegnyitásautánahelyiszociális

ellátásokról szóló rendeletmegalkotása ke-
rültnapirendre.Dr.LipkaKlaudiajegyzõel-
mondta,hogyarendeletújjáalkotásaazellá-
tások jogosultsági feltételeiben bekövetke-
zettváltozásokmiattváltindokolttá,illetvea
változásokonkívülarendelet-tervezetbõlki-
kerültekazokakorábbirendeletünkbensza-
bályozott kérdéskörök, amelyeket központi
jogszabályoktartalmaznak,ugyanisajogal-
kotásról szóló törvény kimondja, hogy ön-
kormányzati rendeletben nem ismételhetõ
meg olyan szöveg, amely egy magasabb
szintû jogszabály szövegével megegyezik.
Azaktívkorúakellátásánálújszabály,hogy
azaktívkorúakatkétcsoportbasoroljaaszo-
ciális törvény.Abérpótló juttatásban része-
sülõket tudjaazönkormányzataközmunka
programban foglalkoztatni, amásik csoport
arendszeresszociálissegélybenrészesülõk.
Ide tartoznakazegészségkárosodottszemé-
lyeken,az55évenfelülieken,ésa14éven
aluli gyermeket nevelõ személyeken kívül
azokazaktívkorúszemélyekis,akikazön-
kormányzat rendeletében családi körülmé-
nyeikre, egészségi és mentális állapotukra
tekintettel meghatározott egyéb feltételek-
nekmegfelelnek.Ígyrendszeresszociálisse-
gélyre a rendelet-tervezet alapján jogosult
leszazaszemélyis,akiközfoglalkoztatásra
irányulómunkaviszonytazértnemlétesített,
mert amunkaköri alkalmassági vizsgálaton
12 hónapon belül legalább két alkalommal
"nem alkalmas"minõsítést kapott és ennek
következtébenazorvos-szakértõiszerv leg-
alább30%-osegészségkárosodástállapított
meg,továbbáhagyermeketvárésbetöltötte
a terhesség 12. hetét; illetve pszichiátriai
vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres
orvosi kezelés alatt áll.Az e körbe tartozó
személyek aktív korúak ellátására jogosul-
tak,dejelenlegbérpótlótámogatásbanrésze-
sülnek. Mivel a munkaerõpiacra történõ
visszatérésükegészségiállapotukmiattnem
lehetséges, aközfoglalkoztatásravonatkozó
kötelezettséget nem tudják teljesíteni, így a
bérpótló juttatásukat meg kell szüntetni.
Emiatt szükségesazokat,akikegészségiál-
lapotuknál fogva nem képesek munkát vé-
gezni, abérpótló juttatásban részesülõkkö-
zül-atörvényáltalbiztosítottlehetõségetki-
használva-arendszeresszociálissegélyben
részesülõkközéátsorolni.Ahelyilakásfenn-
tartási támogatásra vonatkozóan a szociális
törvény 2011. szeptember 1-jétõl új szabá-
lyokattartalmaz.Ezenidõponttólbenyújtott
kérelmekvonatkozásábanajogosultságifel-
tételmegállapításáhoznemazegyfõrejutó
jövedelmet, hanem az egy fogyasztási egy-
ségrejutójövedelmetkellfigyelembevenni.
Továbbiváltozás,hogyalakásfenntartásitá-
mogatásra való jogosultságnak a háztartás-

ban az egy fogyasztási egységre számított
havijövedelmihatárátúgykellszabályozni,
hogyazönkormányzatrendeleteazöregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-ánál alacsonyabb jövedelmet jogo-
sultságifeltételkéntnemírhatelõ.Harmadik
fõ változásként kell megjelölni, hogy a la-
kásfenntartási támogatást elsõsorban termé-
szetbeniszociálisellátásformájában,ésala-
kásfenntartássalösszefüggõazonrendszeres
kiadásokhozkellnyújtani,amelyekmegfize-
tésénekelmaradásaakérelmezõlakhatásáta
legnagyobb mértékben veszélyezteti. Az
egyébellátások-ápolásidíj,átmenetisegély,
szociális kölcsön, temetési segély, közgyó-
gyellátás - esetében nem változtak a jogo-
sultságifeltételek.

A képviselõ-testület néhány pontosítás
utánegyhangúlagjóváhagytaahelyiszociá-
lisellátásokrólszólórendelet-tervezetet.

A képviselõtagok megkapták a régi
MHSZ-épületszigetelésére,válaszfaléské-
ményépítésérevonatkozóárajánlatot.Apol-
gármester kiegészítésül elmondta, hogy az
önkormányzatazIdõsekOtthonházát isbõ-
víteni szeretné, de ennek megvalósítására
egyelõre semmilyen lehetõség nem látszik.
Ezzelamegoldássalviszontajelenlegi6he-
lyett8idõsszemélyelhelyezésérevolnale-
hetõség.Kérdéscsakaz,hogyeztmostvaló-
sítsukmeg, vagy egy kedvezõbb gazdasági
helyzetben.KutasiFerencalpolgármesterja-
vasolta, majd ha az önkormányzat anyagi
helyzete lehetõvé teszi, akkor alakítsunk ki
olyanlakást,amelykétszemélyelhelyezésé-
realkalmas,denemost.Véleményeszerint
azonbanezteljesenújlakásfelépítésétjelen-
ti. A javaslathoz csatlakozott még néhány
hozzászólóképviselõtagis,ígyazépületfel-
újításátatestületelvetette.

A kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se ken tör tént

Szentkirály községÖnkormány-
zatanyíltegyfordulóspályázatot
hirdet az önkormányzat tulajdo-
nátképezõSzentkirály,Sallaiu.
10.számalatttalálható4.számú
bérlakás lakás céljára történõ
bérbeadásáralegfeljebb5évidõ-
tartamra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he -
lye: Szentkirály község Polgár-
mesteri Hivatala Szentkirály,
KossuthL.u.13.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je: 2011. szeptember 26.
(hétfõ)16.00óra.
RészletesfeltételekaPolgármes-
teriHivatalbanmegismerhetõk.
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A"Szentkirályért"KözalapítványKura-
tóriuma 2011. augusztus 11-én a Községhá-
zántartottülést.

Atanulmányiösztöndíjakelbírálásáról
SzabóGellértkuratóriumitagtájékoztatta

ajelenlévõket,hogynéhánypályázatelbírálá-
saelõttaKuratóriumelviállásfoglalásaszük-
séges.

Azun.szakmacsoportosalapozóoktatás-
salkapcsolatbanaKuratóriumúgyfoglaltál-
lást,hogykülöntantárgykéntveszifigyelem-
be a résztantárgyakat, ennek következtében
viszont az összevont tantárgyi osztályzat az
átlagbanemszámítbe.

Egytovábbikérdés,hogyaszakközépis-
kolábanszerzettérettségitkövetõenaszakké-
pesítés megszerzése hogyan legyen díjazva.
ÁltalánoselvkéntfogadtaelaKuratóriumazt,
hogy ezekben az esetekben a jeles rendûség
alapkövetelmény (amit a 4,61-es átlagered-
ménynek feleltetnek meg), emelt összegû
ösztöndíja100%-osminõsítésrejár.

Ugyancsak ehhez kapcsolódó alapelv,
hogy a középiskolai érettségi megszerzése
után az elsõ szakképzettség (OKJ-s képzett-
ség)megszerzéséértfolytatotttanulmányokat
tekinti a Kuratórium ösztöndíj-támogatásra
jogosítóképzésnek.

Aszakközépiskolaelvégzéseutánifelsõ-
fokúOKJ-sképzésselkapcsolatbanaKurató-
riumúgydöntött,hogyafelsõfokúképzésben

tanulók részére megállapított ösztöndíjak a
középiskola elvégzése után felsõfokú szak-
képzésirendszerbenrésztvevõtanulókranem
alkalmazhatók.

A Kuratórium tagjai a fentiek rögzítése
utánazösztöndíj-juttatásokrólazalábbiegy-
hangúdöntésthozták:

Kiváló középiskolai bizonyítványáért
egyenként20ezerforintotkapottDarányiAt-
tila,FülöpRékaAnikó,HojszaPiroska,Ka-
szaKrisztina,KovácsAdrienn,KovácsKata-
lin,PrikkelPetra,SzabóAndrea,SzabóAnna-
mária,SzabóIldikó,TormásiAttila,Tormási
MariannésTurkevi-NagyRita.

Kitûnõ középiskolai bizonyítványért
egyenként 25 ezer forintot Csorba Johanna,
KaszaNelli,KecskésBettina,MadariZoltán
ésSzabóNóra.

Kiválófõiskolaibizonyítványáértegyen-
ként 40 ezer forintot kapottDarányiKároly,
PekárRenátaésTakácsRenáta,kitûnõegye-
temi bizonyítványáért 50 ezer forintot vehe-
tettátTurkevi-NagySándor.

AdíjakátadásáraaSzentkirályNapjaün-
nepségkereténbelülkerültsor.

AkövetkezõnapirendipontbanaKurató-
riumaSzentkirályiReformátusegyházközség
részéreareformátustemplommûemlékvédel-
mi feladatainak ellátásához 210.000.- Ft tá-
mogatásbiztosításáróldöntött.

EgyhangúhatározatszületettazÁltalános

Iskolaigazgatójánakkérelmévelkapcsolatban
is,melyben azÁltalános Iskola részére tan-
könyvek, segédanyagok nyomtatására és
egyéb közoktatási feladatok ellátására
200.000.- Ft támogatást biztosít az Alapít-
vány.

SzabóGellérttagtájékoztattaaKuratóri-
umot,hogyazAlapítványpénzvagyonaamai
napon 44.166 ezer forint.Az önkormányzat
fennálló kölcsöntartozása azAlapítvány felé
17millióforint.

Az év hátralévõ idõszakára az önkor-
mányzati bevételek és kiadások tekintetében
átfogó elemzés készül, különösen az adóbe-
vételeketilletõen.Ideálisesetbenpénzmarad-
ványakeletkezneazönkormányzatnak,ámaz
adóhátraléknakakiadotttáblázatbanislátha-
tójelentõsösszegeerrekevéseséllyelkecseg-
tet(Boszlop).

Ahozzászólókuratóriumi tagokazadók
és más önkormányzati kintlévõségek követ-
kezetesbehajtásánakfontosságáthangsúlyoz-
ták a takarékos gazdálkodás mellett. Külön
felhívtákafigyelmetarra,hogyazAlapítvány
alaptevékenységeahelyiközutakfenntartása,
eztacéltpedignemveszélyeztethetikölcsön
nyújtásamég az önkormányzat részére sem.
Mindeneszközzelatörvényesmûködéstkell
biztosítani,hiszenennekhíjánazAlapítvány
léte forog kockán, melynek következménye
beláthatatlanSzentkirályranézve.

A "Szent ki rá lyért" Köz ala pít vány

AKuratóriumülésérõlkészültrészletesemlékeztetõönkormányzatunknálmegtekinthetõ.

Par lag fû-gyûj tés ered mé nyei 2011.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete harmadszor hirdette

megaparlagfûirtási-gyûjtésiversenyt.Nemsokkallettkevesebba
közellenségnekszámítógyom,azonbanhamindenkiolyanlelkese-
déssel pusztítaná a parlagfüvet mint a "versenyzõk", érezhetõen
csökkenneagyomfedettterület.Agyûjtésiakcióeredményhirdeté-
sea"SzentkirályNapja"rendezvénykulturálismûsorábantörtént
meg,illetvelettekazajándékokátadva.Afotón:azelsõhelyezet-
tekátveszikazajándékot.
I.GömöriBalázsésGömöriTamás1.559kötegkerékpár
II.SzabóAndrás 710 10eFt
III.GömöriErzsébet 672 10eFt
IV.RetkesIlona 450 5eFt
V.SzabóÁgnes 291 4eFt
VI.KutasiÁdám 235 gördeszka
VII.KutasiEnikõ 43AblakZsiráf

Összesen:3.960köteg=79.200szál
2009:19fõ16.200köteg
2010:12fõ5.446köteg
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Szent Im re her ceg ne vel te té se és tra gi kus ha lá la
Szent István

ésGizellakirály-
nétrónörökösfia,
Imre fõherceg
1007-ben látta
meg a napvilá-
got.Az uralkodó
és felesége nagy
reményeket fû-
zött Imrekirályfi
majdanihatalom-
ra kerüléséhez.
Így teljesen ért-

hetõ,hogygondoséssokoldalúkirályine-
velésben részesítették a felnövekvõ gyer-
meket.AzifjúgyakrantartózkodottEszter-
gomban,ésVeszprémben.Kijelöltnevelõi
igyekeztekfigyelembevenniahercegjelle-
mét,rátermettségétéskatonaierényeit.Ter-
mészetesenelsõnevelõi,felügyelõi,aszü-
lei voltak. Már egészen korán igyekeztek
Imrének minden segítséget és lehetõséget
megadni, hogy felismerje saját helyzetét,
osztálytársadalmát, s leendõ feladatait,
uralkodóként rá váró kötelességeit. Már
nyolcéveslehetett,amikorhazánkbaérke-
zettGellértvelenceiapát,akikésõbbCsa-
nádipüspöklett.Istvánkirályerreakiváló
felkészültségûfõpaprabíztaagyermekIm-
reegyházi,ésvilágineveltetését.Azifjúel-
sajátította a fõpaptól korának latinos mû-
veltségét.Ahittanonkívülmegtanultaala-
tin nyelvet, a szónoklatot és bölcselettant,
debeavattákapapiélet rejtelmeibe,ésaz
egyházitudományokatisjólelsajátította.A

fentiekenkívülértettazenéhez,akatonák
révénismereteketszerzettafegyverfogatás
ésahaditudományterénis.Gellértpüspök
nevelõmunkája1023-igtartott.Eztkövetõ-
en Imre herceg apja udvarába került a ki-
rálymellé.Akirályiudvarbanakatonaem-
berekrévénelméletioktatásban,ésgyakor-
lati kiképzésben részesült. Megkezdte az
államtudományésadiplomáciaiismeretek
elsajátításátis.Akirályországjáróútjainis
résztvett,aholottvoltakülönfélehadgya-
korlatokon és a hadiszemléken. Ezeken a
meneteken fegyverforgatásokon újabb is-
mereteket szerzett. Természetesen ezeken
felül kellõ jártasságot és elméleti tudást
szerzett az uralkodási kötelmeibõl éppen
úgy,mintazegyháziéletkormányzásából.
ÉppenVeszprémben tartózkodott az egyik
alkalommalarégiSzentGyörgytemplom-
ban,amikorlátomásadtatudtára,hogyte-
gyenszüzességifogadalmat.Afiatalherceg
életevégéigbetartottaafogadalmát,annak
ellenére,hogyapjakívánságára22évesko-
rábanmegnõsült. Feleségül vette 1029 tá-
jánII.Micislávlengyelfejedelemleányát.
Más forrás viszontKresimir horvát király
leányát említi. A fogadalma értelmében
testvérkéntéltekegyüttifjúfeleségével.

Imrehercegtragikus,ésrejtelmeshalá-
laahildesheimikrónikaszerint1030.szep-
tember2-án980évvelezelõtttörtént.Egy
vadkan megölte vadászat közben, a nagy
reményekre jogosító Imre királyfit. A
VeszprémiekszerintImrehercegrejtélyes,
gyanús körülmények között lelte halálát.

Szerintükmamártöbbmintbizonyos,hogy
nemvadkanvégzettatrónörökössel.Kuta-
tásieredményeikalapjánbátranhangoztat-
jákaztavéleményüket,hogySzentIstván
király ellenzéke, a pogány magyarok egy
csoportja, tették el Imrét láb alól, ugyanis
õkszerettékvolnamegszerezniatrónt.Ez
nemiselképzelhetetlen,hiszenazöregedõ
ésbetegeskedõIstvánkirályelleniskövet-
tekelsikertelenmerényletet,deaznemsi-
került.AbbanamerényletbenazÁrpád-ház
leszármazottaiisrésztvettek.Vazulherce-
getIstvánkirálymegvakíttatta,afiaitpedig
számûztékMagyarországból.Az egészben
viszontazakülönös,hogy1046-tólVazul
herceg leszármazottai ültek a Magyar ki-
rályságtrónján,egészen1301-ig,vagyisaz
Árpád-házkihalásáig.AzÁrpád-háziural-
kodódinasztiatagjaitöbbévszázadigegy-
mássalversengve,hadakozvaésmindvégig
civakodva éltek egymással szemben. Na-
gyonsokalkalommalel is tettékariválist
az útból, még ha éppen király volt is. A
trónkövetelõriválisokmindigatömegekre
támaszkodvaharcoltakegymással,egymás
ellen. Így pusztították egymást évszázad-
okig a magyarok. Testvér a testvér ellen
harcoltakirályicímért,vagyegyébhaszta-
lan érdekekért, vagyis a hatalomért.Tehát
mindezek tudtában valószínûsíthetõ, hogy
Imrehercegetakereszténykirályihatalom
ellenzõitettékellábalól1031.szeptember
2-án. Mindezzel a tettükkel évszázadokra
elhintettékazegymássalvalóviszálykodás
csíráit.Lo vag Ke nye res Dé nes

Júliusutolsóhetébenhétnagyonvidámnapottöltöttünk
- 24 diák és 3 tanár - Bogácson, az iskolai táborban.A
KökölysziEgyesületáltalszervezettprogramokigazánér-
dekesek és változatosak voltak,mintha valóban egy idõ-
kapszulába csöppentünk volna bele: egy napon keresztül
kutattukazõsembernyomát;majdazókoriGörögország
olimpiai számait próbálhattukki; a lovagokkorábanvár-

kisasszonytválasztottunk,akinekszerenádotírtunk,lovagi
pajzsot és zászlót  készítettünk; térképes felfedezõ túrán
voltunkafelfedezésekkorátmegidézve;majdGPSsegít-
ségévelbolygókatkerestünk,ajövõtkutatva.Mindannyian
nagyonjóléreztükmagunkat,jóolvasniagyerekekkom-
mentjeitaFacebookon!!!:

Lórné Mol nár Tün de

Tá bo ro zás Bog ácson
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"…avilágmindigisglo-

bálisvolt."

Bizony, a közvélekedés többnyire úgy
tartja, hogyamagyarokpusztulása elsõsor-
banakirályhibájavolt,másodsorbanafel-
vonult seregelbizakodottságaés széthúzása
okoztaaMuhivereséget.Deazokokközött
szerepelmégakunok "árulása" is.Nagyjá-
ból-egészében talán ennyit tud egynemhi-
vatásostörténész,tízévifekete-fehéréshu-
szonötéviszínestelevíziónézésutánazún.
tatárjárásról és annak lényegi pontjáról, az
1241. áprilisában megvívott muhi csatáról.
Ám a közvélekedés tarthatatlansága idõn-
kéntkiderül.

Márazelnevezéssemteljesenpontos,de
hát az 1100-as, 1200-as évszázadokban az
európai szerzetesek népismerete nem volt
különösebben pontos a belsõ-ázsiai lovas-
népek megkülönböztetésében. Valójában a
mongol néven ismert nép által egybeková-
csoltMongolBirodalomtámadtamegEuró-
pát1240-1242-ben.Atatáregykisebbtörzs
elnevezésevoltcsupán,deanyolcszázévvel
ezelõtti krónikaírók e nevet ismerték, s ezt
vetítettékráatámadóhaderõre.Ritkaságma
a járás kifejezés utótagként való használata
is,mégleginkábbasáskajárásszóbólismert.
Arégimagyarnyelvbena"járás"pusztítást,
rombolástjelent.

Egy fiatal történész, B. Szabó János a
2007-benelõszörmegjelent"Atatárjárás"cí-
mû könyvében izgalmas, új szempontokat
hozottbeamuhicsataéselõzményeiértéke-
lésébe.

Szerinte: "Nemcsak Mohács kapcsán
kell megvizsgálni az Oszmán Birodalmat,
vagyatatárjáráskapcsánamongolokhatal-
mát, hanemmindig el kell helyezni a saját
országunkat,asajátdolgainkatavilágdolgai
között.Ma is.Mertaztgondolom,hogy…
kiderül az, ami manapság talán triviálisan
(egyértelmûen)hangzik,hogyavilágmindig
isglobálisvolt."

Tõletudhatjuk,hogyIV.Bélakirályunk
(uralkodott 1235-1270) csapatai a muhi
pusztán egész Eurázsia akkori legkiválóbb
hadseregével kerültek szembe.Amongolok
kiválóanismertékésalkalmaztákakönnyû-
lovasság összes szokásos hadmozdulatát és
cselfogását - fegyelem dolgában alighanem
felülismúltákellenfeleiket-,salighavélet-
len,hogy1241-remárasztyeppeösszesné-
pemeghódolt elõttük. Cáfolja azt az elter-
jedttévhitetis,miszerintamagyarseregben
fejetlenség,szervezetlenséglettvolna.Ezzel
ellentétbenazelsõmagyarcsapásoksikere-
sekvoltakaSajónálacsatakezdetén,vissza-
verték az elsõ meglepetésszerû mongol tá-
madást. Végül diadalmaskodott a mongol
túlerõ,amagyarcsapatokatmegtizedelték,a

maradékbeszorultaszekértáborba.
A magyar sereg létszáma tízezer körül

lehetett.A sereg összetételérõl nemigen tu-
dunk.Anehézfegyverzetûekbizonyosanki-
sebbrészétképeztékaseregnek,mertami-
nõséginehézfegyverzetmárakkorisretten-
tõendrágavolt,ésahadrakelteknektúlnyo-
mórészt nem telt rá.Amagyaroknak is sok
lovasíjászuklehetett,bizonyárahasználtákis
õket,deamongoloknakisvoltaknehézpán-
céloslovasai,beisvetettékõket.

AmongolokegészEurópaleigázásrain-
dították el 400-600 ezer fõs összbirodalmi
seregükjelentõshányadát,ésennekfõereje
ütközöttmegamagyarkirályhadávalaSa-
jónál, ígyvalószínûsíthetõ, legalábbkétsze-
res-háromszoros túlerõben lehettek.Amuhi
csata így isa legkomolyabbütközetevolta
mongol hadjáratnak, jelentõs veszteségeket
szenvedtek.

Amagyarokmegerõsítettállását-anagy
kör alakban összetolt és egymáshoz láncolt
szekerekbõlkészítettszekérvárat-nemlehe-
tettkönnyedénmegtámadni,vagybekeríteni.
ASajónvalóátkeléshezidõkellett,atorko-
latközelébentutajokatkellettácsolni,afelsõ
gázlóhozpedignagyotkellettkerülni.Ahi-
datpedigamagyarokszívósanvédték,amíg
a kínai mérnökök kõhajító gépei végül el
nemûztékonnanazõrséget.Amagyarellen-
állásleküzdéseésatermészetiakadályokle-
gyûrésejóvaltovábbtartott,mintahogyarra
amongolvezérekeredetilegszámítottak.Jó
darabigkiegyenlítettenfolytaküzdelem,és
igensúlyosveszteségeketkellettelszenvedni
atámadóknak.

Acsatárólbeszámolókétlegrészletesebb
szövegegyháziemberek-Rogeriusnagyvá-
radikanonokésSpalatóiTamásspalatóies-
peres-munkája,akikalighalehettekjelentõs
hadiismeretekbirtokában.Adataikatminden
bizonnyalazeseményekbenrésztvevõvilá-
giszemélytõlvagyszemélyektõlkapták,ám
az a személy semmiképpen sem tartozott a
döntéshozókfelsõköréhez.Erreutalpéldául
az,hogy,mígasereghangulatárólésmorál-
járólszámosrészletettalálhatunk,ahadveze-
tésszándékaibóligenkevésderülkiaszöve-
gekbõl.

Amagyarhadkeményenéssokáigered-
ményesenisharcoltazellenséggel-eztép-
penamongoloktörténetifeljegyzéseiállítják
aleghatározottabban.

AzellenfélMuhinálazakkorivilágleg-
jobb hadseregét sorakoztatta fel, hatalmas
túlerõben volt. A csatában a nagyobb pa-
rancsnoki tapasztalat,amerészebbhaditerv,
ajobbszervezettség,anagyobbrutinésnem
utolsósorbanamongolokhaditechnikaifölé-
nyejátszottdöntõszerepet.-mondjaB.Sza-
bóJános.

A szemben álló felek által alkalmazott
taktikákvégrehajtásátazonbandöntõmódon
befolyásolta a harci morálban és a vezetés
minõségében mutatkozó jelentõs eltérés.A

fegyelmezett mongol harcosokat a súlyos
veszteségeket okozó magyar rohamok után
isrátudtákbírniparancsnokaikaküzdelem
folytatására, s vezéreik a harc kései fázisá-
banisrendelkeztekpihentcsapatokkal,míg
amagyarvitézekaharcihelyzetsúlyosbodá-
sátkövetõenmárnemtörõdtekaparancsok-
kal, inkább kivonták magukat a küzdelem-
bõl,ígyamagyarseregharcrafoghatórésze
egyre csökkent. Elsõsorban tehát amongo-
lokfegyelme,tapasztalataéskiválóanmûkö-
dõparancsnoki rendszeremúlta fölülama-
gyarhadvezetést,amelynemvoltkellõkép-
penegységes,snemtudtaszilárdankézben
tartaniembereitsem,amiaválságosrafordu-
lóhelyzetben lehetetlenné tetteazegységes
cselekvést.

Amongolokkitûzöttvégsõcéljaavilág-
uralomvolt,ésnemsoknépjutottténylege-
sen olyan közel hozzá, mint õk.Amagyar
történetitudatnehezenbirkózikakudarcok-
kal, de talán utólag sem tekinthetjük nagy
szégyennek, hogy õseink veszítettek egy
olyanhatalommal szemben,amimégKínát
is-amiakkorisóriásivolt-legyõzte.

Békességveletek!Akõmarad.

--bor--
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GARABONCIÁSDIÁK

Vi lág ren ge tõ
év for du lók

Hetvenkétéve,1939.szeptember1-
én Hitler birodalma hadüzenet nélkül
megtámadta a háborúra felkészületlen
Lengyelországot. Ettõl az idõponttól
számítjuk amásodik világháború kitö-
rését.Aháborúban70nemzetvettrészt.
Ahatévigtartóháborúnak62millióci-
vil,éskatonaesettáldozatul.Aháború
befejezésének tekinthetõ idõpont az
1946.szeptember2-ijapánfegyverleté-
telérõlszólóokmányaláírása,melyeta
Missouricsatahajónírtakalá.

A második eseményt 2001. szep-
tember 11-ére idõzítették az öngyilkos
terroristák, melyet a világ televíziói
szinte egyenesben közvetítettek.A ter-
roristákelfoglaltaknégyutasszállítóre-
pülõgépetésazUSAfõjelképénekszá-
mító világkereskedelmi központ iker-
tornyaibavezettekkettõt.Aharmadika
Pentagonépületébecsapódott,anegye-
diknemértcélba.Azeseménynéhány
percalattlezajlott,ígymegelõzõintéz-
kedést nem lehetett hozni.Az ikertor-
nyokösszeomlottak,magukalátemetve
néhánypillanatalatt2995embert.Ame-
rikának rákellett jönnie,hogya"világ
csendõrje"isigensebezhetõ.Ahasonló
események megelõzésére, kivédésére
szinteipariforradalmonmentkeresztül
a modern mikroelektronika. Azóta az
egészvilágona terrorizmuselleniharc
folyik.vecsei



Is ten "sze rel mes le ve le"

Öreg falusi házakban, gyermek-
korunkélményeiközétartozott,ami-
kormegtaláltukazokatamegsárgult
levelezéseket, melyeket szüleink,
nagyszüleink írtak egymásnak je-
gyességük idején.Sezeket a levele-
ketõkújraésújraelõvették,elolvas-
ták, jóllehet már kívülrõl tudták,
mégisújraésújraátélték,ízlelgették
azokat a szavakat,melyeket egymás
irántiszeretetükihletett.
ASzentírás nemmás,mint Isten

"szerelmes levele" hozzánk. Ebben
vanleírva,hogyIstenmennyiresze-
ret,hogycéljavanazéletünkkel, és
hogyminketválasztottkiavelevaló
közösségre.
AmennyeiAtya"szerelmesleve-

le"ottvanapolcunkon,porosodik-
napok,hetek,hónapoktelnekelanél-
kül,hogykinyitnánk,sközbenkeser-
günk, roskadozunk terheink miatt,
holott Isten gyógyító szeretete csak
egykarnyújtásnyiravantõlünk.
Kisharapnivalótehátszámunkra,

egy-egymorzsa,vagypedigminden-
napikenyér,amibõléletünkforráso-
zik?
Szentírásvasárnapjameghívmin-

ketIstenélõszavánakszomjúhozásá-
ra,meghív,hogyneelégedjünkmeg
egy kis futólag bekapott, gyors ha-
rapnivalóval, hanemengedjük, hogy
mindennapi táplálékunk, örömünk,
boldogságunk legyen, mely irányt
szab életünknek, és indít, hogy ne
csakolvassuk,hanemváltsukéletrea
mindennapokbanis.
Szent Jeromos írja: "Akinem is-

meriaSzentírást,nemismeriKrisz-
tust!"Szentírásvasárnapjánfeltehet-
jükmagunkbanakérdést,vajonata-
valyi Szentírás vasárnapja óta elõ-

rébbhaladtunk-eabibliaolvasásban?
Mert ha nem tartunk folyamatosan
Krisztusfelé,akkorbizonynemhogy
megállunk, de a valóságban távolo-
dunktõle.
(Forrás:GáspárIstván,Újember)

A tör té net egy
öreg em ber rõl és fi a tal

uno ká já ról

Minden reggel korán kint ült a
nagyapaakonyhában,ésolvasta ré-
gi, megviselt Bibliáját.Az unokája,
akiugyanolyanszeretettvolnalenni,
mintõ,mindenbenutánozni igyeke-
zettanagyapját.Egyiknapmegkér-
dezte,"Papa,énispróbálomolvasni
aBibliátúgy,mintte,denemértem
azt, és amit értek, azt is elfelejtem,
amintbecsukom.Mire jóabibliaol-
vasás?"
Anagyapa,akiközbenszenettett

a tûzre, csendesenodafordulthozzá,
ésaztmondta:
"Fogdmeg ezt a szenes kosarat,

menjleafolyóhoz,éshozzegykosár
vizet!".Afiúúgytett,ahogymondták
neki, bár az összes víz kicsurgott a
kosárból, mielõtt visszaért volna a
házhoz. A nagyapa nevetett, és azt
mondta, "A következõ alkalommal
egykicsitjobbanszeddalábad!",és
visszaküldteazzal,hogypróbáljaúj-
ra.Ezúttal a fiúgyorsan futott, dea
kosárcsaküresvolt,mirehazaért.A
szuszbólkifogyvamondtanagyapjá-
nak,hogylehetetlenakosárbanvizet
hozni,éselindult,hogyvödrötkerít-
senakosárhelyett.Azöregemberezt
mondta, "Nemakarom,hogyvödör-
rel hozd a vizet; én egy kosár vizet
kérek.Megtudodteaztcsinálni,csak
nemigyekszeleléggé",ezzelelisin-

dult,nyilvánvalóanazzala szándék-
kal,hogymegnézi,hogyansikerüla
következõforduló.
Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen,

most már csak azért törte magát,
hogylássaanagyapjaazigyekezetét.
Megmerítette a kosarat, és futott,
ahogy csak tõle telt. Természetesen
sokkal azelõtt, hogy elérte volna a
nagyapját,akosármárüresvolt.Alig
bírtbeszélni,"Látod,papa,nincsér-
telme,ugyeteisígygondolod?".Az
öregemberaztmondta:"Nézdmega
kosarat!".A fiú ránézett, és a kosár
másmilyenvolt.Arégi,piszkossze-
nes kosár helyett egy tiszta kosár
volt.
"Fiam, ez történik akkor is, ami-

kor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy
nemérted,vagynememlékszelmin-
denre, de amikor olvasod, az kívül-
belülmegváltoztat.EzIstenmunkája
azéletünkben.Ezaz,amitcsakIsten
tud elvégezni, átalakítani bennünket
kívül-belül, és lassanKrisztushoz, a
Fiáhozhasonlókleszünk".
Szánj idõt, hogy elolvass Isten

szavábólvalamennyitmindennap!

Ka len dá ri um:
2011. szep tem ber 15. -
ok tó ber 15.

• Szeptember21.SzentMátéapostol
ésevangélista

• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember 25.:Szent írás Va sár -

nap
• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt.
GáborésSzt.Rafaelfõangyalok

• Október8.:Ma gya rok Nagy as  szo -
nya
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KATOLIKUSÉLET

Szentírás vasárnapja
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"ÉppenezértvegyétekfelazIsten
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve
megállhassatok. Álljatok meg tehát,
felövezvederekatokatigazságszeretet-
tel,ésmagatokraöltveamegigazulás
páncélját, felsaruzva lábatokat a bé-
kesség evangéliuma hirdetésének a
készségével.(Efézus6:13-15)

Pál apostol a szellemi fegyverzet
harmadikelemeként,olyancipõvise-
lésétemlíti,amelyabékességevangé-
liumáthirdeti.TehátIstenteljesfegy-
verzetéhezatisztesség,atisztaságés
abékességtartozik.Abékességaztje-
lenti,hogybékébenélszésúgyisbe-
szélsz. Szavaiddal másokban nem a
konfliktusterõsíted,hanemabékessé-
getmunkálod.

A római századosok különleges
lábbelitviseltekaharcban,hogymeg-
óvja õket a csatában.A cipõjük alja
olyanszögekkelvoltkiverve,amelyek
olyanok,voltakmintastopliafutball
cipõn. Ez megakadályozta, hogy a
csatában elcsússzanak és elessenek.
Segítette õket, hogy megállják a he-
lyüket.

Pál apostol szavai szerint ahhoz,
hogymegállhassaharcbanésnebot-
ladozz, a békesség evangéliumával
felszereltsarutkellfelhúznod.Három-
féle békesség van: békesség Istennel,
saját magaddal és másokkal. Mindig
kapcsolatbanlehetértelmezniabékes-
séget.

Mirõl is írPál?Havannakössze-
kuszált kapcsolataid, akkor könnyû
préda vagy a Sátánnak. Ha sértõdés-
hez vagy keserûséghez ragaszkodsz,
akkor a Sátán képes lesz erõszakos-
kodniveled.

De hol tanulhatok meg Istennel,
másokkal ésmagammal békességben
lenni?ABibliaaztírja:"Nagybékes-
ségükvanazoknak,akikszeretik tör-
vényedet; nem botlanak meg azok."
(Zsoltárok119:165)Minél többet töl-
tökIstenigéjével,annálnagyobblesz
bennemabékesség.

ASátánazonbannemakarja,hogy
Istenfegyvereitfelvedd.Atisztessége-
dethazugságokkal,atisztaságodatvá-
gyakkal, a békességedet aggodalom-
mal támadja. Amikor aggódni kez-

desz,ajtótnyitszaSátánfelé.Hiszen
nemlehetszegyszerrebékességbenés
ugyanakkor félelemben, aggodalom-
banvagyidegességben.

Isten arrahív elminket, hogybé-
kességben éljünk és békességet szól-
junkmások életébe. Nem azt jelenti,
hogy nem lesznek konfliktusaink. A
Biblia azt kéri, "Ha lehetséges,
amennyire tõletek telik, éljetek min-
den emberrel békességben." (Róma
12:18) Az evangélium saruja segít
bennünket szilárdan megállni még a
konfliktusokközepetteisésamegbé-
kéléstmunkálni,amikorcsaktudjuk.

Daily Hope, by Rick Warren 2011. 09.
01.

Pa ró kia fel újí tás 
Nagy öröm mindannyiunknak, a

gyülekezetnek és a lelkészcsaládnak
is, hogy belsõleg teljesenmegújult a
parókia épülete. A két hónapig tartó
munkálatokban valóban minden újjá
varázsolódott.
Aparókiafelújításáérthálásakva-

gyunk Istennek, és köszönettel tarto-
zunkamestereknekésazottdolgozó
munkásoknak,azadakozóknak.
2011. szeptember 18-án vasárnap

délután3óraikezdettelHálaadóIsten-
tiszteletettartunk,melyenszolgálHe-
gedûsBéla,esperes,aztkövetõensor
kerülalelkészlakásmegáldására,sze-
retetvendégségre.

Hí vo ga tó
Mindenvasárnap10órakor Isten-

tisztelet,ésgyermek-Istentisztelet.
Bibliaórákmindenpéntekeneste6

órakor,elsõalkalom:szeptember23.
Presbiteritisztújítás2011õszétõl,a

választás idõpontja: 2011. november
27.
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Ké pek a fa lu nap ról

Figyelem! Figyelem!
Papírgyûjtés

ASzentkirályiÁltalánosIskolaismét
papírgyûjtést szervez,

2011. szeptember 28-án, szerdán 10 órától,
az iskola melletti parkolóban.

Kérjükfeleslegespapírjaikatösszekészíteni
ésagyermekeknekátadni.

Köszönjük!
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HÍRÖS HÉT FESZ TI VÁL 2011

Immár 14. alkalommal került megrendezésre a Hírös
HétFesztiválkereténbelülatérségiKertészetiésélelmi-
szeripari Kiállítás. Községünk 4 m2-es kiállító felületen
mutatkozottbe.Azerreacélrarendszeresítettpolcotnagy
gonddalösszeválogatottterményekkel,éstermékekkeltöl-
töttükfel.Mintmindenévben,idéniszsûriértékelteate-
lepülések bemutatkozását. Kiállításunk elnyerte a Bács-
KiskunMegyeiAgrárkamarakülöndíját,amelyaMûvelõ-
désiHázbanmegtekinthetõ.Pavilonunklátogatója-vendé-
gevoltFazekasSándorvidékfejlesztésiminiszter,Ángyán
Józsefállamtitkár,KissZoltánállamtitkár,FontSándoraz
OrszággyûlésMezõgazdaságiBizottságánakelnöke.Alá-

togatók között esküvõre igyekvõ menyasszony-võlegény
semhagyhattakikiállításunkat.Abibliaitiltottgyümölcs-
be,a szomszédbólcsentalmábanálunk"harapott"belea
võlegény.Akoccintásésajókívánságokutánigyekeztekaz
esküvõre.ApavilononKerekegyházavárossalosztoztunk.
Azõkiállításuksztárjaabefõzõautomatavolt.Községünk
polgáraLakóPálbiogazda szinténnépszerûvolt, pavilo-
nunkmellettmangalicakolbásztsütögetettaKerekegyhá-
zi"Rendek"ökogazdaságáltalrendezett"SLOWFOOD"
/komótosétkezés/kiállításipavilonnál.Szentkirálytelepü-
lésnapja27-énszombatonvolt.Rövidközségibemutatás
utántánccsoportunkszórakoztattaaviszonylagnagyszámú
közönséget.Ezutánanézelõdõkérdeklõdõkmegkóstolhat-
tákKovácsIstvánsaszlaszõlõjét,RevuczkiBélamézédes
cserszegi fûszeres szõlõjét és tavalyi borát.A táncosokat
palacsintávalvártuk.
Köszönetet mondunk a kiállítóknak és a berendezõk-

nek,mégpedignévszerint:Gáléstársa(szárazvirágköté-
szet), Lakó Pál (biozöldségek, fûszerpaprika csöves, és
piackészõrölt,ésburgonya),KókaiSzabóIstván(biozöld-
ségek,paprika,sütõtök,ésburgonya),KaszaTiborné(sü-
tõtök,fõzõtök,paradicsom,éspaprika),VörösDezsõ(sü-
tõtök, burgonyák, és paradicsom), Kovács Pál (sütõtök),
KovácsKároly (görögdinnyék),GavallérLajosné(tuják),
NyúlLászló(tyúktojás),Méhecskebt.(mézkollekció).
Köszönjük PrikkelAntalnak, hogy a tikkasztó hõség

enyhítésérehidegvízautomatátüzemeltetett,mégsokolda-
lúbbátévekiállítóterünket.Köszönjüktovábbáaszõlõés
a borkóstolót, és természetesen köszönjük a Szentkirályi
Tánccsoport fellépését,TakácsnéKissMártavezetésével.
AberendezésbensegítségünkrevoltBenkovicsTibor,Kõ-
házi-KissCsaba,KutasiFerenc,SzabónéErika,SzekérFe-
rencésRimárZsuzsa.Bízvástelmondhatjuk,hogykiállítá-
sunkkalsikeresenszerepeltünkarangoseseményen.
Érdemesidézniazelnyertkülöndíjindokolását:"atele-

pülésenlévõtermelõksokféle termékénekfelvonultatásá-
ért,ahelyiközösségegyegységkéntvalómegjelentetésé-
értésalátogatókkalvalóaktívkapcsolattartásért".Köszön-
jük!

vecsei
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Az Ag rár Szé che nyi Kár tyá ról
2011.szeptember1-tõlmegnyílikalehetõségazagrárium-

banisaSzéchenyiKártyaspeciálisagrárváltozatánakigény-
bevételére(továbbiakbanASZK).

Azalábbiakbanafeltételekrõlolvashatnakateljességigé-
nyenélkül.Konkrétkérdéseikkel,kártyaigénylésiszándékkal
keressékakamaraitanácsadókat,akiksegítségetnyújtanakaz
igényléselindításában.

A hi tel tí pu sa: Mezõgazdaságiéshalászativállalkozások
éstermészetesszemélyekszámáranyújtottszabadfelhaszná-
lású,1,2vagy3éveslejáratúfolyószámlahitel.A hi tel ös  sze -
ge: 500000Ftés25000000Ftközöttiösszeg.
Igény be vé tel fel tét elei: 
Mezõgazdasági termék elõállításával, feldolgozásával és

forgalmazásával,valaminterdõgazdálkodással,vadgazdálko-
dássaléshalgazdálkodássalkapcsolatostevékenységetvégzõ:
•gazdaságitársaság,egyénicég•egyénivállalkozó•szövet-
kezet • termelõi értékesítõ szövetkezet (TÉSZ), valamint
BÉSZ•mezõgazdaságiõstermelõ,családivállalkozó(gazdál-
kodó)•erdõbirtokosságitársulat.
A hi tel igény lés bõl ki zár tak: • exporttal kapcsolatos tevé-
kenységfinanszírozásához,ill.haavállalkozáskizárólagex-
porthozközvetlenülkapcsolódótevékenységetvégez.
• nem adható nehéz helyzetben lévõ vállalkozások részére
(37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ábanmeghatározott
vállalkozás)
Igény be vé tel fel tét elei
•Legalábbegyteljesenlezártgazdaságiév15millióFt-ig.

•Legalábbkét teljesenlezártgazdaságiév15.5millióés25
millióközött.•Egyteljesenlezártgazdaságiévvelnemren-
delkezõfiatalgazdálkodóisigényelheti,egyébspeciálisfelté-
telekmellett.
Spe ci á lis igény be vé te li fel té te lek
•AhiteligénylõnekMVHregisztrációsszámmalkellren-

delkeznie,vagyahiteligénylésselegyidõbenmegkéri.•AG-
RÁR CSEKÉLY ÖSSZEGÛ (DE MINIMIS) JOGCÍMEN
ODAÍTÉLT TÁMOGATÁS(OK) TÁMOGATÁSTARTAL-
MA3EGYMÁSTKÖVETÕPÉNZÜGYIÉVVISZONYLA-
TÁBANNEMHALADHATJAMEGA7500EURÓT.
PÉLDADEMINIMISTÁMOGATÁSRA: szõlõ és gyü-

mölcsösben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû
(deminimis)támogatás.
Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagy-

károkenyhítését szolgálóegyszericsekélyösszegû (demin-
imis)ámogatás.Agrár-VállalkozásiHitelgaranciaAlapítvány,
vagyaGarantiqaHitelgaranciaZrt.kedvezményeskészfizetõ
kezességvállalása.Családigazdálkodókátmenetiállamitámo-
gatása.Adókedvezmény100000Ft/év.Tanyaprogrampályá-
zat.
A  hi tel ös  sze gé vel kap cso la tos ki té tel:
EgyvállalkozásáltaligénybevehetõASZKfolyószámla-

hitelösszegelegfeljebbazelõzõlezártévihitelcélszerintite-
vékenységbõlszármazóbevételeésalezártévbenkapottterü-
letalapútámogatásokegyüttesösszegének35%-alehetazzal,
hogy az összes alapítványi könnyített fedezetû hitele és az
ASZKfolyószámlahitelösszegeegyüttesenmaximumateljes
elõzõlezártévibevételénekésalezártévbenkapottterület-
alapútámogatásokegyüttesösszegéneka45%-áttehetiki.
AMENNYIBENACSALÁDIGAZDASÁGVEZETÕJE

ACSALÁDIGAZDASÁGNEVÉBENÉSRÉSZÉREVESZI

FELAHITELTAKKORACSALÁDIGAZDASÁGTELJES
ÁRBEVÉTELÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉRE VAN LE-
HETÕSÉG.KÖZÖSÕSTERMELÕITEVÉKENYSÉGESE-
TÉNISATELJESÁRBEVÉTELFIGYELEMBEVEHETÕ.
A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az Agrár-

Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezesség-
vállalásasegíti,hitelösszegének80%-áig.Azéveskezesség-
vállalásidíj50%-átazállamátvállaljaademinimistámoga-
tásokfigyelembevételével.

A HI TEL FEL VÉ TEL ÉNEK VÁR HA TÓ KÖLT SÉ -
GEI:
EGYSZERIREGISZTRÁCIÓSDÍJ:Társultszervezeten

kívülieknek:17000Ft.Agrárkamaraitagoknak,minttársult
szervezettagjainak:8500Ft.
Az Ag rár Szé che nyi Kár tya kon dí ci ói

Ahitelkerethezkiadottbankkártyadíjaakeretmértékétõl
függõen7500Ft-tól-160000Ft-ig.

Ügy le ti ka mat:  1haviBUBOR(jelenleg6,0-6,2%)+4
%.Kezelésiköltség:0,8%.Egyébdíj:Amennyibeningatlan
értékbecslés igénybevétele szükséges annak díja. A BAN -
KOK ÁL TAL MEG ÁL LA PÍ TOTT EGYÉB DÍJ:  PL.
KERETBEÁLLÍTÁSI DÍJ
AHITELFOLYÓSÍTÁSTAZOTPBANKÉSAVOLK-

BANKKEZDTEMEG,DEKÉSÕBBVÁRHATÓATAKA-
RÉKSZÖVETKEZETEK,AZMKB,AZERSTEÉSAZUNI-
CREDITBANKCSATLAKOZÁSAIS.
AMENNYIBEN AZ AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA

IGÉNYBEVÉTELKAPCSOLATOSKÉRDÉSEIVANNAK
KÉRJÜK KERESSE AZ AGRÁRKAMARAI  TANÁCS-
ADÓKAT,AKIKBÕVEBBFELVILÁGOSÍTÁSSALÁLL-
NAKINGYENESENAZÖNÖKRENDELKEZÉSÉRE.

Mák Sándorné 
ÚMVP TA NÁCS ADÓ
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Sajtos csirke

Hozzávalók: 1 közepes nagyságú konyhakész
csirke, só, õrölt fekete bors, 5 dkg vaj, 0,5 dl
fehérbor, 1 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál
finomliszt, 15 dkg reszelt trappista sajt

Acsirkétnégyrészrevágjuk,besózzuk,beborsozzuk.Avajat
egy lábasban fölolvasztjuk,majd a húsdarabokatmegpirítjuk
rajta.
Abortmegugyanannyivizetaláöntünk,azúzottfokhagymával
fûszerezzük. Lefödve, kis lángon kb. 45 perc alatt puhára
pároljuk, közben elfövõ levét egy kevés borral vagy vízzel
pótoljuk.
A puha csirkét kiemeljük. A lisztet egy kevés hideg vízzel
simára keverjük, a csirke boros, fokhagymás levét ezzel
sûrítjük, ha kell, kissé megsózzuk, megborsozzuk.A mártás
felétegyakkoratûzállótálbavagytepsibesimítjuk,amibena
csirke pont elfér majd egymás mellett.A reszelt sajt felével
meghintjük, a húsokat rárakjuk. A mártás másik felével
meglocsoljuk, a maradék sajttal behintjük. Elõmelegített
sütõben, közepes lánggal kb. 20 perc alatt aranybarnásra
sütjük.Köretkéntnokedliveltálaljuk.

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK

Anyakönyvihírek
Szü let tek:
PápaiVirág,2011.július20.anyjaneve:Hojsza
Krisztina, Bartucz Róbert 2011. augusztus 09.
anyjaneve:NyúlEdina,DarányiGitta2011.08.19.anyja
neve: Nagy Brigitta, Kalányos Ivett Regina 2011.08.23.
anyjaneve:MucsiIvett,KovácsPanni2011.08.26.anyja
neve:SáfrányIrén.

Há zas sá got kö töt tek 2011.június4-én:Antal
NoémiésKókaiSzabóPéter.

El huny tak: JúliusbanMartonAntalnééletének73.
évében,DeákBalázséletének71.évében.Augusz-
tusban Vörös Sándor életének 82. évében, Urbán
Dezsõnééletének84.évében,ZanaAntaléletének67.évé-
ben.

AUGUSZTUS IDÕ JÁ RÁ SA
Hûvösen indult a hónap, de aztán megmutatta igazi

arcát,alegelõket,mezõkettikkasztónyár.Ahónapátlagos
hõmérséklete 2 C-fokkal magasabb volt sokévi átlagnál.
Esõgyakorlatilagcsaknyomokbanmutatkozott.ASzegedi
MeteorológiaiÁllomásonazutóbbiötvenévlegkevesebb
csapadékát mérték: 1,6 mm-t. A meleget és a
csapadékhiányt megszenvedték a növények. A hõségben
jelentõs kárt szenvedett a dinnye, de a kukorica is sok
helyen kényszerérés áldozata lett. Végül is a szárazság
segített az elgyomosodott gabonák betakarításában,
ugyanakkoraparlagfûpollenjeinekterjedésételõsegítette,
további szenvedést okozva az arra érzékenyeknek.
Feltétlenmegkelljegyezni,hogyeveszélyesgyomújabb,
mégagresszívabbváltozatakezdelterjedni,virágporamég
többallergiásmegbetegedéstokoz.
Gyakorlatilag az ez utáni csapadék a következõ év

gazdálkodását segíti. Az idén is a szilfákat sok helyen
lekopaszítottákatavalymegjelentlevéldarazsakálhernyói.
Jó hír, hogy pusztító ellenségük képében rájuk talált a
szõlõsgazdák réme a seregély. Nagy csapatokba verõdve
keresikfelafertõzöttszilfacsoportokat,fasorokat.Néhány
nap alatt rovarmentessé teszik a fákat. Ha szilfákon
tartózkodó seregélycsapatot látunk, ne riogassuk el,mert
segítségünkrevannak.Csapadékviszonyok:8-án9,7mm.
Azaugusztusisokéviátlag:47mm. V.F. 

Em lé ke zés
Hosszú az út, mely sírodhoz vezet,

Egy éve nem láttunk, s nem beszéltünk veled.

Kanizsai Gyula
halálának1évesévfordulójára

Szeretõ feleséged és gyászoló családjaid

Em lé ke zés
Csõsz Imre

halálának2.évfordulójára
akövetkezõképpenemlékezünk:

"Felfogni a felfoghatatlant
Nagyon fáj és nehéz.
Örökre szívünkben tart
A szeretet és az emlékezés."

Csil la gász szak kör Szent ki rá lyon
a mû ve lõ dé si ház ban

Szemléleteselõadásokkal,csillagászatitémájúfilmekkel
és távcsövesbemutatóvalszeretnémacsillagászatalap-
jaitmegismertetnimindenérdeklõdõvel.
Szeptemberi idõpontok: 16-ánpénteken,este6órától.
30-ánpénteken,este6órától.
MindenérdeklõdõtvárokaMûvelõdésiHázkertjében.

Várokmindenérdeklõdõt!
Szakáll Norbert

Megnyitottuk
aGENERALIBiztosítóhelyiképviseletét!

Tanácsadók: KovácsPéterné30/9383-783
KovácsPéter30/349-2944

*Nyugdíj*Életbiztosítás*Egészség-és
balesetbiztosítás*Munkahelyibiztosítás
*Gépjármû-biztosítás*Vagyonbiztosítás

*Felelõsségbiztosítás*Technikaibiztosítás
*Mezõgazdaságibiztosítás



*110m2 alapterületû,központi fûtésesfelújítottszépházeladó
Szentkirályon központhoz közel. Nagy pince, beépíthetõ tetõtér,
nagymelléképület,mûhely,garázs.Érdeklõdnia06308135698te-
lefonszámon.
*Lakatosmûhelyigépekeladók:COhegesztõ,oszloposfúrógép,

kézigépek,szerszámok.Érdeklõdni:06308135698számon.
* Tolókocsi, szobaiWC, fix és összecsukható járókeret eladó.

Érd.06308135698számon.
*Akáctûzifaeladó,ésdíszpintyekis.Érd:05706316013.
*Trágya eladó,helybe szállítással 130Ft/q.Érdeklõdni: 0630

3838697számon.
*Eladó50-60literessutudarálóval.Érdeklõdni:76/728-006te-

lefonszámon

HIRDETÉSEK

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap
Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc -Munkatár-
sak:Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, KatznéAlmási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai
Ferencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,TakácsnéKissMárta,VargaBéláné,
VarjúnéSzéchenyiMarianna -Szerkesztõségcíme:PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -Tel./fax:76/597-011 -Készül350példányban
Nyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

KÖNYVELÉSTÉSKÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalokcsaládigazdák,egyénivállalkozók,

BT-k,Kft-krészére.Vállalkozásindításávalkapcsolatos
tanácsadás,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.Õstermelõk,magánszemélyek
adóbevallásátelkészítem.

Az iro da nyit va tar tá sa: hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
Érd.:76/343-219vagy06-30/266-85-36

VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,Iskolau.7.


