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Igazinyárinapköszöntöttközségünk
legnagyobb ünnepnapjára. Települé-
sünk25éveviseliméltóújkorinevét.
Délután fél hatragyülekeztünkSzent
Istvánszobrunk,ésamelletteelhelye-
zettereklyeköré,hogyrészeseilehes-
sünk a bensõséges ünneplésnek. Az
ünnepi köszöntõt, a Szentkirály név
küzdelmesvisszaigényléséveljáróad-
minisztratívnehézségeketSzabóGel-
lértpolgármesterismertette25évtáv-
latában.Ebbõlazalkalombólaképvi-
selõ-testület oklevelet adományozott
Szecsõdi Györgynek az "akkori" ta-
nácselnöknek,akiszûkkiscsapatával
felvállaltaa"világra"szólótelepülési

névváltozásbonyodalmait,nemmeg-
törve,meghajolva amagasabb szintû
pártjavaslatok elõtt. Községünk ko-
vácsmestere Barta Tibor zászlóárbo-
cot adományozott Szent István par-
kunkrészére,ésünnepélyesenfelvon-
tatelepülésünkcímereszászlóját.Ko-
vácsSándornéésVargaBélánényug-
díjba vonulásuk alkalmából részesül-
tekelismerõoklevélben.Polgármeste-
rünka90.születésnapjátünneplõPéli
Ferencnétisköszöntötte.Kedvesszín-
foltjavoltazünneplésnekaz idén25
éves szentkirályiak, szám szerint 32
fiatalnevénekafelsorolásais.Aszo-
bordombon színes kulturális mûsor
következett. Ezután 50 színes lég-
gömb repült a magasba hírvivõnek.
Azünnepléstamûvelõdésiházkertjé-
ben hangulatos vacsora követte 419
személy részvételével. Erre az alka-
lomralakosságifelajánlással25méter
hajtott kalács /bejgli/ készült, termé-
szetesen a vacsora bezárásaként ez
voltadesszert.Továbbifotóka8.ol-
dalon. Sok-sok ilyen szép ünnepet
Szentkirály!Vecsei Fe renc

Ün ne pel tük a 25. éves Szent ki rályt

Szent Ist ván szo bor az erek lyé vel

Péli Ferencné kö szön té se

Népeskis csapat gyûlt össze szeptem-
ber1-énreggelamûvelõdésiházmel-
letti piactéren: portékájukat kínáló el-
adók, vevõk, érdeklõdõk, nézelõdõk,
járókelõk.Hivatalosátadási,megnyitá-
siünnepségrekerültsor.SzabóGellért
polgármesterelmondta,hogytöbbéves
gondolati elõkészítés, és a lakossági
igény,végülisamegvalósuláshozveze-
tett.AlétesítményaTanyasiTermékek
piacra jutásának a támogatására kiírt
pályázatkeretébenkészült4.150.060Ft
értékben.Ebbõlazösszegbõlasajáterõ
10%-otképvisel.Apiaci rendtartás is-
mertetéseutánazünnepélyes"szalagát-
vágás"következett.Arésztvevõkvala-
mennyien megkapták a nemzeti színû
avatószalagkisrészletét.
Apiacirendtartásróla10.oldalontájé-
kozódhatnakolvasóink.v.f.

Megnyílt a piac
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A képviselõ-testület augusztus 23-án
tartottasoronkövetkezõülését.Anapiren-
dek között szerepelt az óvodavezetõi pá-
lyázat kiírása, Tiszaug község kezdemé-
nyezése közös hivatal létrehozására, he-
lyettes jegyzõi feladatok ellátásaTiszaug
községben, Tanyafejlesztési Programra
pályázatbenyújtása,lovasoktatáshozcsat-
lakozás, fecskeházi lakásra pályázat elbí-
rálása,áramvásárlásróltájékoztató.

Az ülésen minden képviselõtag jelen
volt.

Azülésmegnyitásautánajegyzõarról
tájékoztatott,hogymivelazelõzõüléséna
képviselõ-testület nem választott intéz-
ményvezetõt,ésjelenlegazintézményve-
zetésével kapcsolatos feladatokat az óvo-
davezetõ-helyettes látjael,azóvodaveze-
tõiállásraapályáztatásieljárásmegismét-
lése szükséges az elõterjesztésben foglalt
feltételekkel.

A képviselõ-testület egyetértett a pá-
lyázat kiírásával az elõterjesztett formá-
ban.

Eztkövetõenközöshivatal létrehozá-
sáravonatkozókezdeményezéskerültna-
pirendre.Apolgármesterelõterjesztésében
elmondta,hogyTiszaugközségképviselõ-
testületekinyilvánítottaszándékát,hogya
Magyarország helyi önkormányzatairól
szólótörvényrendelkezéseszerintiidõtar-
tamonbelül(2013.január1.ésmárcius1.
között)településünkkelközösönkormány-
zati hivatalt kíván létrehozni Szentkirály
székhellyel.Amintazházasságkötéseknél
is el szokott hangzani: a kölcsönös szán-
dékkinyilvánításántúlafelekakaratának
"törvényes akadálya nincs". Legalább is
jelenlegi ismereteink szerint, hiszen járá-
sonbelüli,egymástól legfeljebbegy tele-
pülés közigazgatási területével elválasz-
tott, 2000 lakos alatti településekrõl van
szó. Megjelent ugyan a közös hivatalok
alakításávalkapcsolatosanegymódszerta-
nisegédletaBelügyminisztériumkiadásá-
ban,ámazisemlítrendezetlenségeket,és
egyébként is számos szabályozatlan, de
fontos részterület van, amit az együttmû-
ködésimegállapodásaláírásaelõtt,ésmég
több,amitaztkövetõen tudunkcsak tisz-
tázni.Legyenittelegendõ,hacsakaközös
hivataláltalellátandófeladatokpontoskö-
rére, illetve azok finanszírozására utalok.
Ennek ellenére az alábbi alapvetésekbõl
indulokki:kétségtelen,hogy törvénykö-
teleziönkormányzatunkataközöshivatal
létrehozására.Atiszakécskeijárásbaötte-
lepülés tartozik, közülük ketten vagyunk
Tiszauggal2000lakosalattiak.Ajáráshoz
tartozómásikháromtelepülés(Tiszakécs-
ke, Lakitelek, Tiszaalpár) bármelyike le-
hetséges partnerként tekintendõ, mégis a

kétkicsi társulásaapraktikus.Sokközös
vonásunk van, ezek között igen lényeges
az adósság-mentesség. Számos különbö-
zõségislétezikpersze,deezekkezelésea
kölcsönös bizalom és jóindulat, illetve a
világosjogszabályielõírásokmenténmeg-
oldható, sõt új lehetõségek nyílhatnak.A
részletszabályok hiánya ellenére elsõdle-
gesaszándékkinyilvánítása,hiszenmenet
közben születnek majd központi elvárá-
sok, amiknek könnyebben tudunk eleget
tenni,haidejébenéshiggadtkörülmények
közöttdöntünk,hogya ránkhárulóbizo-
nyos terheketközösenviseljük.A lehetõ-
ségekszerintialaposelõkészületutánké-
zenfekvõnektûnikaközöshivataltajövõ
évjanuárelsejévelfelállítani,ígymindkét
településhivatalaegészévetzárhat.

Aképviselõ-testületegyhangúlagelfo-
gadta Tiszaug önkormányzatának szán-
déknyilatkozatátaközöshivatallétrehozá-
sa tárgyában.Felhatalmaztaapolgármes-
tert,hogyerrevonatkozóanazelõkészüle-
tekettegyemeg,errõlatestületettájékoz-
tassa,majdamegállapodás-tervezetetter-
jesszeelõ.

Aharmadiknapirendipontkeretébena
polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogyajegyzõifeladatokhelyettesítõellá-
tására is érkezett Tiszaugról kérés. Au-
gusztus31.napjával letelikazahathóna-
posidõszak,amelyalattTiszakécskejegy-
zõje látta el a helyettesi teendõket
Tiszaugon.Ajegyzõiállásrakiírtpályázta-
táseredménytelenlett,ígyaképviselõ-tes-
tület azzal a kéréssel keresimeg testüle-
tünket és jegyzõnket, hogy legkésõbb
2013. március 1. napjáig Tiszaugon a
jegyzõihelyettesítõteendõketlássael.

Aképviselõ-testületegyhangúlaghoz-
zájárultahelyettesjegyzõifeladatokellá-
tásához.

EztkövetõenKutasiFerenctelepülés-
fejlesztõarróltájékoztatott,hogyatanya-
program keretén belül idén is lehetõsége
vanazönkormányzatnakföldutakkarban-
tartásáragépieszközökbeszerzésére.Elõ-
zetes tájékozódás alapján egyPÖMARP
220vibrációslapzömítõbeszerzésétjava-
solná,melynekbekerülésiértékebruttó8
millióforint.Apályázat90%-ostámoga-
tástnyújt.Azömítõtgazdaságiutakéste-
rek tömörítésére használják, így azonnal
létrejön a terület pótlólagos egyengetése.
Ugyanezen program keretében lehetõség
vanatanyagondnokihálózatrészéregép-
jármûvet vásárolni.A LadaNiva hiányát
nagyonérezzük,hiszenazolyanterepeken
is tudott közlekedni, ahol a Toyota nem
tudmozogni. Lehetõség lenne egyLada
Niva vásárlására, melynek jelenlegi ára
3,2millióforint.Azönerõmértéke10%.

AképviselõtagokrészérõlfelmerültaNi-
vahelyettesetlegmástípusúautóvásárlá-
sánaklehetõségeis5millióforintösszeg-
határig.A lapzömítõ beszerzésére vonat-
kozójavaslatotelvetették.

Az "Egyebek" napirendi pont kereté-
benapolgármesterazalábbiakróltájékoz-
tatott:

Aképviselõ-testület elõzõülésénmár
voltszóarról,hogyLakitelekönkormány-
zataaTiszaMentiKözoktatásiintézmény-
fenntartóTársulás Eötvös iskolájában lo-
vasoktatásbevezetéséretettkezdeménye-
zést.Anapokban tartottTársulási tanács-
ülésen megvitatták a kezdeményezés is-
mertkörülményeit.Egyfelõlvárható,hogy
aKincsemNemzetiLovasProgramazúj
köznevelésitörvényfelhatalmazásáraösz-
szeállítottnemzetikerettantervbenamin-
dennapos testnevelés bevezetése kapcsán
aközoktatásszintjéniskonkrétintézkedé-
sekben jelenikmeg.Nem ismert jelenleg
errevonatkozótervezet.Másrésztazonban
önmagában a mindennapos testnevelés
elõírása nem feltételezi egyúttal a lovas
oktatásállamitámogatásátis,amijelentõs
bizonytalansági tényezõ.  Igaz ugyan,
hogy jelenleg is léteznek pályázati forrá-
sok,amiketerreacélralehetigényelni,ám
egy felmenõ rendszerben indítottoktatási
folyamatot ilyen eseti támogatásokra ala-
poznimegfontolandó.Azoktatásbana3.,
4.és5.osztályoktanulóivennénekrészt,a
tanrendbe illesztve, felmenõ rendszerben.
Ez utóbbi körülmény jelentõsége abban
áll,hogyazidénszeptemberbena3.osz-
tályosoknakaNépfõiskolánkezdõdõokta-
tás költségtervezetét ismerjük csak, ami
873eFt egyszeri (talicska, gereblye, vö-
dör,nyereg, futószár,gerincvédõ, stb.)és
továbbiévi2-2,5millióforintmûködteté-
si költséget jelent (takarmány,
oktató+kisegítõszemélyzetbére).Plusza
gyermekszállításköltsége.Ajövõtanévtõl
már az akkori 3. és 4. osztályosok, még
egyévmúlvapedigmáraháromosztály
képzéseaköltségekarányosemelkedésé-
vel jár, azaz 2-3 szoros mértékû lenne.
Nyárlõrinc és Tiszaug részérõl nem volt
csatlakozásikészség.

Aköltségekabbanazesetbencsökken-
nének,haazállamtámogatásbanrészesí-
tenéeztaképzésiformát.Haeznemtör-
ténne meg, vagy csak formális összegû
lenne,úgy inkábba fokozatosköltségnö-
vekedésrevanesély.Azállamitámogatás
ténye és mértéke még kérdéses. Ugyan-
csaktervezhetetlenmostmégaköltségve-
tésitörvényalapjánaszeptembertõlállami
feladattáválóközoktatásfinanszírozásais.
Bizonytalanazis,hogyegyideiszeptem-
beriindítássalazórarendrészévé,annak

A kép vi se lõ-tes tü let au gusz tus 23-ai ülé sén tör tént
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Táncos kirándulás július 26-29.

Ha nyár van, akkor a Szentkirályi
Tánccsoportfelkerekedik,éskirándulni
indul.Idénsemvoltezmásképpen,cé-
lunk pedig Észak-Magyarország, Bánk
volt.

Anégynaposkirándulássoránnem
kellett unatkozni, rengeteg élményben
lehetettrészünk.

Elsõnapreggelmárizgalmakvártak
ránk, hiszen kiderült, hogy a sofõrünk
csakegynaprakészültkirándulni.Afél-
reértések tisztázásautánvégülmégsem
bántaanégynaposkirándulást,ésahol-
mijátgyorsanbeszerezték.

Elõször Budapesten a Liszt Ferenc
NemzetköziRepülõtérentettünkegylá-
togatást, szerintem ez mindenkinek
nagyélményvolt.Azemlékparkbanré-
girepülõgépeket,vontatóautókat,hajtó-
mûveketcsodálhattunkmegkívül-belül,
sõt,kiispróbálhattukmagunkatapiló-
tafülkékben. (persze csak álló helyzet-
ben)Buszraszálltunk,majdegyszigorú
ellenõrzésutánmegkezdõdhetettaláto-
gatás a repülõtéren. Az idegenvezetõ
hölgynagyonaranyosvolt,megtudhat-
tuktõle,hogyanparkolnakbearepülõ-
gépek, láttunk utashídakat, kerozinos
autót, tûzoltókocsikat, és persze a jára-
tosrepülõgépeket.Akedvünkértfelkap-
csoltákafénysort,ésközvetlenközelrõl
láthattunk fel- és leszálló repülõket.A
repülõtérilátogatásutánBudára,aSzik-
lakórházbamentünk. Ittbemutattákne-
künk a második világháború alatt üze-

melõ, Budai Vár
alatt elhelyezkedõ,
barlangos kórház
szegleteit. Viaszfi-
gurák segítségével
idéztékfelakórház
akkoriállapotát,ez
kicsit nyomasztó
volt, hiszen ebben
a barlangrendszer-
ben ténylegesen
életmentésfolyt,és
akórházbefogadó-
képességét több-
szörösen megha-

ladtaazellátásraszorulóbetegekszáma.
Az1960-asévekbenakórházatátépítet-
ték,ígybunkerkéntalkalmassáváltegy
esetlegesatomtámadáseseténis.

Ezutáncélbavettükaszálláshelyün-
ket, a Bánki-tavat és környékét. Gyö-
nyörû,nyugodthelyenlaktunk.Estesé-
táltunkegyetakörnyéken,majdvacso-
ráztunk.

MásodiknaponaRám-szakadékfelé
vettükazirányt,ittjónagytúráttettünk.
Az idõnagyon szépvolt, a visszaérke-
zéskormármindenki jólelfáradt, ígya
szállásra mentünk, és pihentünk egyet.
Esteegypáranújrasétábafogtunk,amíg
fõttavacsora,bejártukafalut.ABánki-
tó halállományának nem lehetett ellen-

állni,ígyafiúksokszorórahosszákonát
ahorgászbotmellettültek.

Harmadik napon újra túrára indul-
tunk, Drégely várát akartuk bevenni.
Szerencséreezmindenkineksikerült is,
demegérteafáradság,hiszengyönyörû
panoráma tárult elénk a várromról. A
szállásravisszatérvemegkívántukafür-
dést, így csobbantunk egyet a tóban.
Délután már mindenkiAnikó elveszett
gyûrûjétkereste,deezvégülcsakutolsó
nap, detektoros segítséggel került elõ.
Deazértígyisnagyvoltazöröm.Estea
szállásunk melletti, tó fölé nyúló szín-
padelõttvártukakezdést:mostazonban
nemmivoltunkafellépõk,hanemPin-
tér Tibor rendezésében nézhettük meg
Azutolsóbetyárc.rockoperát.

Negyedik napon Zebegénybe láto-
gattunk, ahol felmásztunk a Kálváriá-
hoz,majdkisszabadidõkövetkezett,el-
leptükazajándékboltot,éssokankipró-
báltákahelyirétesezõt.Ezutánkisvasút-
tal Királyrétre mentünk, ahol megebé-
deltünk,éstettünkegykissétát.Hazafe-
lé megálltunk Vácott, ahol a városban
nézelõdtünk,demégjókorindultunkha-
za,hiszenmindentelmosottutánunkaz
esõ.

Atáncoskirándulásidénisegyma-
radandóélményvolt,köszönjükszépen
Mártika!T. Nagy Ri ta

oktatóját pedig a tantestület tagjává tévõ
önkormányzatiintézkedésmilyenfogadta-
tásra számíthat januártól az állami intéz-
ményfenntartóközpontrészérõl.Afentiek
ismeretében a képviselõ-testület úgy fog-
lalt állást, hogy fontosnak tartja a lovas
oktatás bevezetését, de a döntéshozatalra
csakaII.félévbenkerüljönsor.

Afecskeház1.számúlakásáraérkezett
pályázat Tóth Gábor és Csuka Terézia
szentkirályilakosokrészérõl.Nevezetteka
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
megfelelnek,ígyaképviselõ-testületala-
kás bérbeadásáról döntött nevezettek ré-
szére.

Azönkormányzatintézményeitekinte-

tébenazelektromosárambeszerzéséreel-
fogadta az EDF Démász ajánlatát, mely
szerintebbenazévben18,80Ft/kWh,jö-
võre 21,50 Ft/kWh költségen kapjuk az
áramot.Az ajánlati ár erre az évre meg-
egyezika tavalyi árral.Azemelkedés jö-
võre várhatóan bruttó 235 e Ft költség-
többletetokozönkormányzatiszinten.
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Falunap 2012. augusztus 26. Szentkirály
Képes beszámoló falunapunkról
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Részlet egy tanyasi lakás berendezéseibõl

Kiállítási részlet a 20 éves Szentkirályi
tánccsoport kiállításából

A FOURTISSIMO együttes show mûsora

A KÁTÉ zenekar

Bohóctánc

2012. évi ösztöndíjasaink



Voltaképpenaztsemlehetmondani,hogy
akörülvevõeurópai-északamerikaiválságva-
lami újdonság volna. Éppen Asbóth János
könyvébõlláthatjuk,máraz1867-eskiegyezés
után létrejött a versengõ pártok által uralt és
irányított országgyûlés és államszervezet. Ez
önmagában-legyenakárkirályság,akárköz-
társaság az államforma - tartós lehet, de
ugyanakkor lényegéhez tartozik, hogy befo-
lyásolható,pénzzelrossziránybasodorható,s
idõrõl-idõre a gazdaság színterén megjelenõ
válságokatkelltúlélnie.

Amûmegjelenésénekidõszakaishasonla-
tos volt a maihoz. Az 1875-ben megjelent
könyv hátterét a berendezkedõ liberalizmus
idõszakaadta.Erreazidõszakratehetõama-
gyarliberalizmushatalomrajutása,ekkorkez-
dõdött meg programjának végrehajtása.
Asbóth ezt az építeni alig tudó liberalizmust
kritizálta."A ma gyar kon zer va ti viz must Asbóth
gya kor la ti as po li ti ká nak ne ve zi, szem be ál lít va
a li be ra liz mus sal, amely nek jel leg ze tes sé ge it
ek kor így so rol ja: dokt ri ner, abszt rakt, "gyá -
mol ta lan ideológok, lel ket len iz ga tók és hiu
száj hõ sök ál tal im por tált ide gen esz mé ken"
ala pu ló po li ti ka, amely nek ered mé nye az anar -
chia és az ön kény, az egyé ni sza bad ság és a va -
ló di jog egyen lõ ség hi á nya, he ve nyé szett elv -
tör vé nyek, ame lyek az élet be zûr za vart, dest -
ruk ci ót és ke se rû bajt okoz nak." -írtaAsbóth-
ról az õt méltató Lõrincz András, jó öt éve
(www.viribusunitis.blog.hu)

DehogyanissummáztaAsbóthJánosne-
vezettmûvébenmindezt:"Zá tony ra ju tott még
ed dig min den or szág, mely nek ve ze tõi job ban
sze ret ték és in kább kö vet ték egy szer el fo ga dott
né ze te i ket, mint az or szág ér de ke it; ahol nem
az adott vi szo nyok, ha nem bi zo nyos el vek ké -
pez ték a ki in du lást, és nem a ha za ér de ke, ha -

nem bi zo nyos el vek ér vé nye sí té se volt a czél...
A liberalismus, a philosophok (= az az fi lo zó fu -
sok -bor-) ta lál má nya i nak leg idét le neb bi ke
nem apasz tot ta, ha nem nö vel te a sze gény sé get
és a becs te len sé get. Fel emel te a köz ter he ket a
nél kül, hogy a nép nek mun kát és ke re se tet
szer zett vol na. Böl cses sé gé nek kez de te és vé ge
az éhe zés re és a szu rony ra ala pí tott tár sa dal mi
szer zõ dés. Ily kö rül mé nyek közt ter mé sze tes,
hogy a ki ak ná zott mun kás osz tály és az el sze gé -
nye dett föld mû ve lõ nép a socialismus és a
communismus vé szes áb ránd ja i ba ker get te tett,
és nem e sze ren csét le ne ket, ha nem sze ren csét -
len sé gük oko zó it éri ezért fe le lõs ség."

DeolvassuktovábbAsbóthJánost:"Pe dig
nem így kel lett vol na mind en nek be kö vet kez ni.
Nem le he tett pusz ta csalálom, hogy van még
he lye a vi lá gon a ma gyar nak, hogy nin csen
még le játsz va sze re pe, hogy múlt ja jö võt kér,
hogy nem ze ti új ra fel tá ma dá sa nem szap pan -
bu bo rék, ha nem a sír ból azért tört ki, mi vel
ele ven és él ni tud, mi vel nincs még itt az ide je
hogy el bo rít sa a né pek ten ge re, hogy a fe le dés -
be ves  szen nagy múlt ja, és vég ze tes hi bák mel -
lett an  nyi ne mes eré nye; nem vált még a ma -
gyar fe les le ges sé, nem ve szett ki be lõ le még az
élet erõ, nem még min den õsi erény, és van még
dol ga a vi lá gon, van még hi va tá sa be töl ten dõ
a nem ze tek so rá ban.

Ezért még ma is, még ot tan is, a hol ma az
Andrásy-korszak után ál lunk, nem le het az,
hogy a nem zet fel ad ja ön ma gát. Bár mint rág ta
meg nem zet tes tünk ve lõ it a kön  nyel mû ség és
demoralisátió rend sze re, nem le het az, hogy ki -
ve szett lé gyen már min den ha za fi sá gunk, nem
le het hogy még egy szer, meg fe szít ve utol só iz -
mun kat is, meg ne pró bál koz zunk a bal sors sal,
tá masz kod va ama csodamívelõ szent aka rat -
erõ re, a mely re a ha za ve szé lyé ben, ke le ti

indolentiájából éb re dez ve, a ma gyar ké pes:
hogy küzd jünk még egy szer vég csa tát éle tért
vagy ha lá lért. És a hol kez de nünk kel lett vol na
hét év elõtt, ott kell kez de nünk, bár sok kal ta
ne he zebb vi szo nyok közt, mint az önokozta bal -
si ke rek le ve rõ csa pá sai után ma. Sza kít va az
utunk ban ál ló elõ í té le tek kel és kedvencz esz -
mé ik kel, sza kít va a bo tor ká lás, az egy nap ról
má sik ra élés, sza kít va az expediensek és a
könnyel mû ség po li ti ká já val, és sza kít va azon
corruptióval, mely e po li ti ka foly to nos za va ra -
i nak szük ség sze rû ki fo lyá sa volt: eré lye sen
össze kell fog ni a nem zet min den erõ it, egy sé -
ge sen, egy czélra kell ve zé rel ni, esz mét kell ad -
ni a nem zet nek, an nak szol gá la tá ba kell ál lí ta -
ni min den erõ it, an nak alá ren del ni min dent.
Ha ezt nem akar juk, ak kor a küz de lem hi á ba -
va ló, ak kor bu ká sun kat mi sem tar tóz tat hat ja
fel. Sem idõnk vesz te ni, sem erõnk szét for gá -
csol ni va ló nin csen töb bé. Ez esz me nem le het
más, mint a ma gyar ál lam esz mé je. A ki Ma -
gya ror szá got akar ja, te gyen fél re min den mást,
és hor da na szí vén e kí vül bár mit is, és len ne az
bár mi szép és bár mi szent, õriz ze meg jobb
idõk re, és mind ad dig, míg a ma gyar ál la mot
erõs nek és nagy nak nem lát ja, hoz zon meg an -
nak min den ál do za tot mit meg kí ván, vol na ez
akár a liberalismus is. Mert hogy Ma gya ror -
szá got a liberalismusnak, a democratiának s
más ilyen schlagwortoknak fel ál doz ni le het, az
va ló, de iga zabb még, hogy ha itt e föl dön Ma -
gyar or szág nem lesz töb bé, ak kor úr nem lesz
a ma ga ha zá ban sem a ma gyar, sem az oláh,
sem a tót, ha nem ural kod ni fog az anar chia;
vagy ural kod ni fog ide gen, és sem meg elé ge -
dett ség nek, sem jó lét nek vagy sza bad ság nak e
föld nem lészen ta nyá ja."

Békességveletek.Akõmarad.AsbóthJá-
nostérdemesolvasnimais.--bor--
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GA RA BON CI ÁS DI ÁK
"A liberalismus, a philosophok ta lál má nya i nak leg idét le neb bi ke"

Ke rek egy há zán jár tunk

Kerekegyházánaugusztus18-ánmegünnepeltékazideiaratás
befejezését nagyszabású aratófesztivál keretében.A rendezvény
nagyszabásútöbbkilométertkitevõfelvonulássalkezdõdöttavá-
rosutcáinagabonabetakarításfeldíszítettgépeivel,eszközeivel,
kezdve a lovas fogattól a legmodernebb aratókombájnig. Az
egészdélutántkitevõkulturálismûsorkeretébenünnepiköszön-

tõket hallhattunk.Az újkenyér megszentelése és áldása után a
résztvevõk kóstolót kaptak a friss ropogós kenyérbõl. Közsé-
günkbõlarendezvényremeghívástkapottVargaImregépkiállító
ésKissLászlóGáborérmegyûjtõ.Afesztiváltvacsora,ésutcabál
zárta.

V.F.



VI. A VEN DÉ GEK BE FO GA DÁ SÁ RÓL
ÉS GYÁ MO LÍ TÁ SÁ RÓL
Avendégeksajövevényekakkorahasznot
hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi
méltósághatodikhelyén.Hiszenkezdetben
úgynövekedettarómaibirodalom,úgyma-
gasztaltattakfeléslettekdicsõségesséaró-
maikirályok,hogysoknemesésbölcsáradt
hozzájuk különb-különb tájakról. Mert az
egynyelvûésegyszokásúországgyengeés
esendõ. Ennélfogva megparancsolom ne-
ked,fiam,hogyajövevényeketjóakaratúan
gyámolítsadésbecsbentartsad,hogynálad
szívesebben tartózkodjanak, mintsem má-
suttlakjanak.

VII. A TA NÁCS SÚ LYÁ RÓL
A királyi emelvényen a tanács a hetedik
helyretartigényt.Atanácsállítkirályokat,
döntelkirályisorsokat,védelmeziahazát,
csendesítiacsatát,gyõzelmeketõarat,ker-
gettámadóhadat,behívjaabarátokat,váro-
sokatõrakat,ésõrontleellenségesvárakat.
Minthogypedigatanácsnakekkorahaszna
van,ostoba,pöffeszkedõésközépszerûem-
berekbõl összeállítani, én úgy vélem, mit
semér;hanematekintélyesebbekésajob-
bak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb
vének ajkán formálódjék és csiszolódjék.
Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé böl-
csekkelnetanácskozz,neiskérjtõlüktaná-
csot, csak a gyûlés véneitõl, kiknek koruk
ésbölcsességükmiattmegfelelezafeladat.
Haugyanisabölcsekkeljársz,bölcsleszel,
ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod
magadhozzájuk.
Ezért hát ki-ki életkorának megfelelõ do-
logbanforgolódjék,tudniillikazifjakfegy-
verben,avénekatanácsban.Egyébkéntaz
ifjakatmégsemkellteljesenkiûzniatanács-
ból; ámde ahányszor velük tanácskozol,
méghaéletrevalóisazatanács,mindigter-
jeszdazöregekelé,hogymindencseleke-
detedetabölcsességmértékévelmérhesd.

VIII. A FI AK KÖ VES SÉK AZ ELÕ DÖ -
KET
Õseinkkövetésefoglaljaelakirályiméltó-
ságbananyolcadikhelyet.Alegnagyobbki-
rályi ékesség, az én tudásom szerint, a ki-
rályelõdök után járni, a szülõket utánozni.
Aki ugyanis megveti, amit megszabtak
atyai elõdei, az isteni törvényekre sem

ügyel.Mertazatyákazértatyák,hogyfiai-
kat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak,
hogyszüleiknekszótfogadjanak.Akiatyjá-
val szemben áll, Isten ellenségének áll.
MertmindenengedetlenIstennelállszem-
ben.Ésazengedetlenségszelletjeakorona
virágaitszórjaszerte.Azengedetlenségva-
lójábanpestisazegészkirályságban.Ezért,
kedves fiam,apád rendeletei,vagyisazén
rendeleteim,mindiglegyenekszemedelõtt,
hogyszerencsédetmindenüttkirályigyeplõ
igazgassa. Az én szokásaimat pedig, me-
lyekrõl látod, hogy a királyi méltósággal
összeférnek, a kétkedés minden béklyója
nélkülkövessed.Mertnehézleszmegtarta-
nietájonkirályságodat,haszokásbannem
utánzod a korábban királykodó királyokat.
Melygörögkormányoztaalatinokatgörög
módra,avagymelylatinkormányoztaagö-
rögöket latin módra? Semelyik. Ezért hát
kövesdszokásaimat,atieidköztkimagasló
így leszel, s az idegenek dicséretére szert
ígyteszel.

IX. AZ IMÁD SÁG MEG TAR TÁ SÁ RÓL
Az imádságmegtartása a királyi üdvösség
legnagyobb járuléka,ezértakirályiméltó-
ság kilencedik regulájában pendülmeg.A
folytonosimádkozás:abûnöktõlmegtisztu-
lásésfeloldozás.Tepedig,fiam,valahány-
szorIstentemplomáhozjárulsz,hogyIstent
imádd,Salamonnal, akirály fiával,magad
iskirálylévén,mindigmondjad:"Külddel,
uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak
székétõl,hogyvelemlégyenésvelemmun-
kálkodjék,hogy tudjam,mi légyenkedves
nálad minden idõben." És ismét: "Uram
atyám,énéletemnekIstene,nehagyjengem
álnokságnakgondolatában,azénszemeim-
nekneadjkevélységet,ésagonoszkíván-
ságottávoztasdeltõlem,Uram.Veddeltõ-
lematestnekkívánságit,ésatisztátalanés
esztelenléleknekneadjengem,Uram."Ez-
zel az imádsággal fohászkodtak hát a régi
királyok,teisugyanezzelfohászkodj,hogy
Istenmindenvétked eltörléséreméltasson,
hogy mindenki legyõzhetetlen királynak
hívjon. Imádkozzazért is,hogya tétlensé-
get, tunyaságot elkergesse tõled,megaján-
dékozzon az erények összességének sege-
delmével,sígylegyõzhesdláthatóéslátha-
tatlanellenségeidet.Hogyvalamennyialatt-
valóiddalegyüttgondtalanul,ellenségestá-

madásoktól nem háborgatva, békében vé-
gezhesdéletedpályáját.

X. A KE GYES SÉG RÕL ÉS AZ IR GAL -
MAS SÁG RÓL, VA LA MINT A TÖB BI
ERÉNY RÕL
Azerényekmértéketesziteljesséakirályok
koronáját, és a parancsok közt a tizedik.
Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmas-
ságdíszítse,deatöbbierényishassaátés
ékesítse.Merthaakirályt istentelenségés
kegyetlenségszennyezi,hiábatart igényta
királynévre, zsarnoknakkell nevezni.En-
nek okából hát, szerelmetes fiam, kérlek,
megparancsolom, hogy mindenütt és min-
denekbenaszeretetretámaszkodvanecsak
atyafiságodhozésarokonságodhoz,vagya
fõemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a
szomszédhozésazittlakóhozlégykegyes,
hanemmégakülföldiekhezis,sõtminden-
kihez,akihozzádjárul.Mertaszeretetgya-
korlása vezet el a legfõbb boldogsághoz.
Légyirgalmasmindenerõszakotszenvedõ-
höz,õrizdszívedbenmindigazisteniintést:
"Irgalmasságot akarok, nem áldozatot."
Légytürelmesmindenekhez,nemcsakaha-
talmasokhoz,hanemazokhoz,akiknemfér-
nekahatalomhoz.Azutánlégyerõs,nehogy
a szerencse túlságosan felvessen, vagy a
balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy
Isten felmagasztaljon most és a jövõben.
Légymajdmértékletes, hogymértéken túl
senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy
szelíd,hogysohaseharcoljazigazságellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan soha
senkit gyalázattal ne illess. Légy szemér-
mes,hogyelkerüldabujaságmindenbûzét,
valamintahalálösztönzõjét.
Mindez,amitfentebbérintettünk,alkotjaa
királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud
senki uralkodni, sem az örök uradalomba
bejutni.Ámen.

Ka len dá ri um:
2012.szeptember15.-október15.

• Szeptember21.SzentMátéapostolés
evangélista

• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember29.Szt.Mihály,Szt.Gá-

borésSzt.Rafaelfõangyalok
• Szeptember30.:Szent írás Va sár nap
• Október4.AssisiSzentFerenc
• Október8.:Ma gya rok Nagy as  szo nya
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KATOLIKUSÉLET

Szent Ist ván ki rály in tel mei VI-X.
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REFORMÁTUSÉLETREFORMÁTUSÉLET

"Ar ról fog ja meg tud ni min -
den ki, hogy az én ta nít vá nya im
vagy tok, ha sze re ti tek egy mást."
(János13:35.)

A Biblia azt mondja, hogy egy
kereszténygyülekezetnélkül,olyan
mintegyszervtestnélkül,mintegy
báránynyájnélkül,vagyegygyer-
mek család nélkül. Ez egy termé-
szetellenes állapot.AzEfézus2:19
mondja: "Ezért tehát nem vagytok
többé idegenek és jövevények, ha-
nem polgártársai a szenteknek és
házanépeIstennek."

A független egyéniségmai kul-
túrájarengetegszellemiárváthozott
létre-"nyuszihívõket",akikugrál-
nakegyikgyülekezetbõlamásikba
személyazonosság, felelõsségre
vonhatóság vagy elkötelezettség
nélkül. Sokan azt hiszik, hogy "jó
keresztények" lehetnek anélkül,
hogycsatlakoznának(vagyakárel-
járnának) egy helyi gyülekezetbe,
viszontezzelIstennemértegyet!

A gyü le ke zet an  nyi ra fon tos,
hogy Jé zus meg halt ér te a ke resz -
ten. "Krisztus isszeretteazegyhá-
zat, és önmagát adta érte" (Efézus
5:25/b.)

Néhányfontoskivételtleszámít-
va,atörténelemsoránélõösszeshí-
võreutalésmajdnemmindeneset-
benagyülekezetszótúgyhasználja
aBiblia,mintegyhelyi,láthatóösz-
szegyülekezést.AzÚjszövetségúgy
foglalja össze, mint tagság a helyi
gyülekezetben.

A gyülekezeti család hiteles hí-
võkéntazonosíttéged.Nemvallha-
tom, hogy követem Krisztust, ha
nemkötelezemelmagamegytanít-
ványokból álló csoportmellett. Jé-
zusmondja:"Arról fogjamegtudni
mindenki,hogyazéntanítványaim

vagytok, ha szeretitek egymást."
(János13:35.)

Amikor szeretetben összegyû-
lünk mint egy gyülekezeti család,
különbözõ háttérbõl, fajból, társa-
dalmiállapotból,azisbizonyságté-
telavilágnak.(Galata3:28.)

Be szél je tek ró la:
Mitmondelróladagyülekezeti

tagságod? Nem csak gyülekezeti
tagként,hanemhívõkéntisazonosí-
tod magad. Hogyan szolgálod a
gyülekezeticsaládodésakörnyeze-
ted? (Daily Hope by Rick Warren,
2012.08.29.)

ASzentkirályiReformátus gyü-
lekezetmindenkitszeretettelváral-
kalmaira:

Al kal ma ink: 

Mindenvasárnap10órakor Is-
tentisztelet,gyermek-Istentisztelet

Szeptember23.vasárnap10óra
- zenés in te rak tív Is ten tisz te let,
Ká té ze ne kar szol gá la tá val

Szeptember13.csütörtök19óra
-Bibliaóra

Szeptember 21. péntek 19 óra -
Filmklub

Szeptember27.csütörtök15óra
HáziIstentisztelet-KincsesnéJulis-
kanéniotthonában

Szeptember27.csütörtök19óra
Énekkarésdicsõítés

Ru ha vá sár indulszeptember18-
tól 2 hétig, õszi-téli ruhákat lehet
jelképes áron vásárolni, a befolyt
összeggelagyülekezetiéletettámo-
gatja!Nyitvaakésõdélutániórák-
ban!

Fel nõtt ke resz te lé si oktatás és
konfirmációra való felkészülési le-
hetõséget hirdetünk mindazoknak,
akik szeretnének többet megtudni
Istenrõl, ésmégnemvoltmódjuk-
banmegkeresztelkedni, illetve sze-
retnénekreformátusgyülekezetünk-
hözcsatlakozni.Szeptembertõlhavi
egyestialkalom,összesen10.Sze-
retettelvárjukajelentkezõket!

Ba lázs Haj nal ka 70/9676480



8. ol dal                                   SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ                        2012. szeptember

Folytatásaz1.oldalról.Fotók az ünneplésrõl

Készül a vacsora Zászlófelvonás

Nyugdíjba vonulók

A legkisebbek is
köszöntötték az ünnepet

(Hunyadi Miklós és Réka)

Az énekkar Szabó Andrea Kölcsey írását olvassa

Pusztai Tamásné és Réka A Szentkirályi táncosok
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Ha nyár, ak kor nyá ri tá bor!
20 szentkirályi iskolással táboroz-

tunk július30.ésaugusztus4.között
Balatonberényben.

AzidénelõszörnyíltlehetõségEr-
zsébet-táborban való részvételre pá-
lyázni, sikeres pályázatunk nyomán

pedigelisjutottunkazaugusztusime-
legbenigenkellemesBalaton-partra.

Az Erzsébet-táborozók ingyen
buszjáratával szinte az egész északi
partot bejártuk. Túráztunk, strandol-
tunk, és a tábori olimpián isnagy si-

kerrelvettekrésztgyerekeink.
Reméljükjövõreiskiírjákeztapá-

lyázatot,mertmimárkészülünkakö-
vetkezõErzsébet-táborba,újúticéllal.

KatznéAlmásiZsuzsanna

Év nyi tó 2012/2013
Megkezdõdött az új tanév. A

SzentkirályiÁltalánosIskolaaugusz-
tus31-éntartottatanévnyitóünnepsé-
gét.16elsõosztályoskezdtemegaz
ismerkedést a betûk, számok ésmás
tudományok világával.Az új közne-
velésitörvénynekikésaz5.osztályo-
soknakkötelezõvé tette amindenna-
postestnevelést,ésbevezettékatan-
kötelezettség16éveskorracsökken-
tését.2013.januárjátólújabbváltozá-
sokvárhatóak, hiszen azoktatási in-
tézményekállamifenntartásbakerül-
nek. Egy azonban biztos nem válto-
zik: tanulni, leckét írni a jövõben is
kell,tehátmindenkinekjómunkátkí-
vánok!Katzné Almási Zsu zsan na

A ba la ton gyö rö ki stran don gyor san el telt egy nap

Pi he nõ tú rá zás köz ben

A Ti ha nyi Apát ság lép csõ jén

A tá bo ri olim pi án ered mé nye sen sze re pel tünk
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FOTÓPÁLYÁZAT Pi ac Üze mel te té si Sza bály zat
(ki vo nat)

1.ApiacfenntartójaésüzemeltetõjeSzentkirályKözségÖnkor-
mányzata.

2.Apiaconcsakazárusíthat,akiatelepülésenrendelkezikál-
landólakhellyel,vagySzentkirályközség40km-eskörzeténbelül
lakik.

A piacon az 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletnek megfelelõen
csakkistermelõárusíthat.

3.Apiaconanyilvántartottkistermelõkizárólagakülönjogsza-
bályszerintmeghatározotttermékeketértékesíthet,azabbanmegha-
tározottfeltételekszerint.

Értékesíthetõtermékek:
a)asajátgazdaságábanelõállítottnövényieredetûalapterméke-

ket(zöldség,gyümölcs,virág);
b) a saját gazdaságában elõállított mezõgazdasági termékbõl

származó,nemhõkezelt,savanyítottterméketésegyébfeldolgozott
növényieredetûterméket;

c)mézet(lépesmézet),
d)sajáttenyésztésû,nevelésûállatbólszármazótejet,tejtermé-

ket,tojást;
e)vadonbetakarított,összegyûjtöttterméket,kivévegomba.
4.Helyhasználóaz,akianapihelyhasználatidíjmegfizetésével

napihelyhasználatijogotszerez.Apiaconcsakazüzemeltetõáltal
kijelölthelyenszabadárusítani.

5.Apiacterületénekatisztántartásáról,aszemételszállításáról,
aszükségesfertõtlenítésrõl,apiacterületénekõrzésérõlazüzemel-
tetõgondoskodik.

6.Apiaconelfoglalthelyértésazigénybevettszolgáltatásérta
helyhasználóahatályosdíjszabásszerintiösszegetkötelesfizetni.

Anapidíjösszege2012.július1.napjától:100.-Ft/fm.
7.Apiacravonatkozóházirendrõlazüzemeltetõjólláthatóhe-

lyenközzétetthirdetménybentájékoztatjaazárusokatésvásárlókat.
8.Apiacnyitvatartásánakideje:szerdaésszombat6-12óra.

HÁ ZI REND

Apiaci rendmegtartása az ott jelen lévõvalamennyi személy
kötelessége.

AHelyhasználóazÜzemeltetõfelhívásárahelyhasználóiminõ-
ségéthiteltérdemlõenigazolniköteles.

Akiapiaconértékesítésnincsahelyhasználatidíjbefizetésérõl
érvényeskészpénzfizetésiszámlája,vagyaztazÜzemeltetõképvi-
selõjénekfelszólításáranemmutatjafel,azonnalköteleselhagynia
piacterületét.

AHelyhasználóazáltalajogszerûenelfoglalthelyetcsakrendel-
tetésénekmegfelelõenhasználhatja.

Azárusítóhelyekencsakhitelesítettmérleghasználható.
Kereskedelmitevékenységkeretétmeghaladószemételszállítá-

sánálaHelyhasználóköteleskülöndíjatfizetnivagyazelszállítás-
rólsajátköltségénmagagondoskodni.

Apiacterületéreállatot(kutya,macska,stb.)bevinni,etetniti-
los.

A piac terü-
leténdohányozni
tilos.

Az Üzemel-
tetõakereskedés
rendjétszabályo-
zó valamennyi
jogszabályi elõ-
írásbetartásátel-
lenõrizheti.

Kö te le zõ ka ma rai tag ság!
2012.augusztus1-jénhatálybalépettazújMagyarAg-

rár-,ÉlelmiszergazdaságiésVidékfejlesztésiKamarárólszó-
ló2012.éviCXXVI.törvény.Ajogszabályalapjánahazai
agrártermelõi ésélelmiszeripari szektorgyakorlatilagvala-
mennyipiaciszereplõje-agazdaságitársaságoktólazõster-
melõkig-kötelezõentagjáváválikajövõévelejénmegtar-
tandóországoskamaraiválasztásokrévénlétrejövõújagrár
köztestületnek.

Atagnyilvántartásirendszerfelállításáhozatörvényelõ-
írja,hogyazagrárkamaraitagságrakötelezettekajogszabály
hatályba lépésétkövetõ60naponbelülkötelesekbejelent-
kezniazagrárkamarainyilvántartásba,és5.000Ftösszegû
egyszerikamaraihozzájárulást(regisztrációsdíjat)tartoznak
fizetni.

A LEENDÕ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉ-
SÕBB2012.SZEPTEMBER30-IGKÖTELESEKAMA-
GYARAGRÁRKAMARAHONLAPJÁNMÁRMÛKÖDÕ
ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN BEJELENT-
KEZNI, ÉSA KAMARAI HOZZÁJÁRULÁSTAZ OTT
KÖZZÉTETT14100000-10790649-02000004SZÁMÚEL-
KÜLÖNÍTETTSZÁMLASZÁMRABEFIZETNI.
Azon-line regisztrációban ingyenes segítségetnyújtanaka
kamaraitanácsadók.

Mák Sándorné 
ka ma rai ta nács adó

Harmadikalkalommalírtkiönkormányzatunkfotópá-
lyázatot falunapunk tiszteletére. A pályázatra 36 fotó
érkezett 8 pályázótól. Az eredményhirdetésre augusztus
26-ána falunapigálamûsorbankerült sor.Azelsõhelyet
VörösBoglárka:Van valami a lovak külsejében, ami jót
tesz az ember bensõjének címû fotója érdemelte ki. Ez
látható a képen. Jutalma 30.000Ft.Második lettCsorba
Jánosné:Útrakelekcímûfotója.Jutalma10.000Ft.Ahar-
madikhelyezéstmegosztvakaptaSzakállnéSzabóIldikó:
Keretbefoglalvacímûfotója,ésPrikkelPetra:Apillangó
reggelije címû felvétele. Jutalmuk a Szentkirályi
Hírmondóegyéveselõfizetéseazönkormányzatrészérõl.

-szerk-
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Kö le ses bir ka másnévenJuh hú sos ká sa
Hoz zá va lók: 1 kg pör költ nek va ló bir ka hús (le het
cson tos is), kb. 15 dkg ser tés zsír, 2 kö ze pes vö rös -
hagy ma, kb. 1 evõ ka nál só, 1 evõ ka nál jó fé le pi ros -
pap ri ka, 2 ge rezd fok hagy ma, 1 kis ka nál csí põs Pi -
ros Arany vagy Erõs Pis ta, 1 kg ét ke zé si kö les

Ahúst2,5centiskockákravágjuk,ésbõvízbenföl-
tesszük forrni, hogy erõs, faggyús ízét elvegyük. 3-4 percnyi fõzés
utánleszûrjük,hidegvízzelleöblítjük.
A zsír felét egy bográcsban vagy lábasban fölolvasztjuk,majd a fi-
nomravágotthagymátmegfonnyasztjukrajta.Ahústrádobjuk,ésto-
vábbraiskevergetveerõstûzönmegpirítjuk.Afelesóvalízesítjük,a
felepirospaprikávalmeghintjük,azúzottfokhagymávalfûszerezzük,
a PirosArannyal tüzesítjük.Egy kevés vizet öntünk alá, és lefödve
1,5-2óraalattéppencsakpuhárapároljuk.Közbentöbbszörmegfo-
gatjuk,hakell,egykevésvizetisöntünkalá,azazéppenúgyfõzzük,
mintegypörköltet.
Amaradékzsírtegymásikbográcsbanvagylábasbanfölolvasztjuk,és
akölestaranysárgárapirítjukbenne.Azéppencsakpuhahúshozad-
juk,amaradékpirospaprikávalfûszerezzük,atöbbisóvalízesítjük.2
liternyi,halehetforrásbanlévõvízzelfölöntjük,amintaleveújraforr-
nikezd,megkeverjük.Kisrésthagyvalefödjük,ésgyengetûzfölött
addigpároljuk,mígaleveteljesenelforr,akölesismegpuhul.Ezkb.
15perc.Hakell,utánasózzuk,fûszerezzük,esetlegmegborsozzuk.
Túrkevekörnyékénmáskéntkészítikeztarégifogást:ahúsfölkoc-
kázva,bezöldségelvemegfõzikúgy,minthahúslevestfõznének,majd
azöldségetkiemelikbelõle.Ízeslevébeszórjákakölest,megsózzák,
megborsozzák,dobnakbeleegykanálkazsírt,ésígyfõzikkészre.
JóétvágyatkívánKenyeresné Zsu zsi ka

ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK AU GUSZ TUS IDÕ JÁ RÁ SA
Ezenanyáronnemsokhízelkedõsorjelentmegazidõ-

járásrólújságunkidõjárásirovatában.Nemcsakazelviselhe-
tõséghatárátsúrolóhõmérsékletirekordok,hanemalégköri
aszály,acsapadékhiány tettepróbáraazembereket,állato-
kat,növényeket.Ahónapelején

ésa20-átkövetõnapokbanszinteelviselhetetlenvolta
hõség.Némihûvösebbidõszakokazértvoltak,azonbaneze-
ketanapokatisforrónakéreztükalégköriaszálymiatt.In-
tenzívöntözésnélkülgyakorlatilagsemminövénynemho-
zotttermést,egyszerûenahónapközepéreakapásnövények
elszáradtak.Ténylegklímaátalakulásmegélõivagyunk?!Ez
aváltozásnemcsakegyestérségekreterjedtki,világszerte
katasztrofális helyzetekrõl kapunk híreket. A talajok víz-
készletét csak egy rendkívüli csapadékos idõjárás tudná
helyrebillenteni.Európanemsokországarendelkezikolyan
adottsággal,minthazánk, soka síkvidék, azöntözésrebe-
rendezhetõterület.Mindezekheznagyvízhozamúfolyókis
tartoznak.Azéltetõvízcsakúgy,keresztülfolyiksíkvidéke-
inken.Drasztikusszemléletváltozásravanszükségaterme-
lésbiztonságaérdekében.Nemmegoldás,hogyöntözésrea
felszínalattikincsetérõvizethasználjuk,miközbenavízát-
sétálországunkon.PerszeegykoronEurópaéléskamrájának
tekintett,nevezetthazánkmamárfelvevõpiaccádegradáló-
dottköszönhetõenapolitikának.Azaszálymegváltoztattaa
vándormadarak szokásait.Térségünketmár a hónap elején
elhagytákagólyák,agyurgyalagok.Eltûntekaszõlõsgazdák
rémei,aseregélyekis.Valószínû,hogyfolyók,tavakközel-
ségét keresték fel. Csak reménykedhetünk, hogy nem egy
koraiéskeménytélárnyékátólmenekültekel.Feltûnt-eaz
olvasónak,hogydarazsatisaliglehetlátni?Csapadékviszo-
nyok:2-án0,3mm,26-án3,8mm.Összesen4,1mmcsapa-
dékesett.asokéviátlag:47mm.VecseiFerenc.

Csil la gos ég bolt szep tem ber ben
Szeptemberbenmárhosszúakazárnyékok,langyosak,hûvösekaz
éjszakák.Aderültesték,éjszakákkiválóanalkalmasakegykiségi
szemlélõdésre.Esteszinteafejünkfölöttlátszik,húzódikgalaxi-
sunk,tejútrendszerünklaposkorongjánaksávja.Egyébkéntcsillag
erdõnk"középpontja"adélnyugatiégboltlátóhatárközelében,az
Antaresz óriás csillag irányában van. Este a Göncölszekérmég
magasan látszik az Északnyugati égbolton. Északkeleti irányba
majdnemafejünkfelettaCassziopeacsillagkép"Wbetûje" lát-
szik.Akoránébredõkakeletiégbolton,azéjfélelõttkelõcsillo-
gó-ragyogó Jupiter látványában gyönyörködhetnek. A hajnali
óráktólföldünktestvérbolygójaaVénuszolyanfényesenragyog,
hogyárnyékotisvet.Eztabolygóthívjákhajnalcsillagnak,esthaj-
nalcsillagnak,aszerelmesekcsillagának,vacsoracsillagnak,pász-
torokcsillagának.Ezutóbbiazértvoltérdekes,mertapásztorok
akkorhajthattákbeazállatokatalegeltetésbõl,hamegláttákazel-
sõcsillagot.MárpedigaVénuszakárnaplementeelõttislátható.
Egyébkéntföldünkbolygótestvéreabikaésamérlegcsillagjegy-
benszületettekuralkodóbolygólya,sokközösvonással,egyszerû-
enVénusztípusúemberek.Vecsei.

Em lé ke zés
id. Csõsz Im re halálának3.évfordulójára

Örökazarcod,
Nemszállelaszavad,
Mindenmosolyod
Szívünkbenmarad.

Sze re tõ Csa lád ja

Em lé ke zés
Sza bó Já nos halálának2évfordulójára.

„Szerettemvolnamégélni,
Betegségetlegyõzni.
Búcsúztamvolnatõletek,
Deerõmnemengedett“

Sze re tõ fe le sé ged, fi ad és meny as  szo nya.

Anyakönyvihírek
Szü le tett:
CsontosCsenge2012.08.04.anyjaneve:SándorEdina
SusaPatrik2012.08.22.anyjaneve:ZakarOrsolya

Há zas sá got kö tött:    
JánosyJenõésGarzóÁgnes

El hunyt: 
DarányiKárolyélt51évet
SzabóSándorélt66évet



KÖNY VE LÉST ÉS
KÖNYV VIZS GÁ LA TOT

VÁL LA LOK

egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyekKft-k,Bt-k,
alapítványokrészére,teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.Havontatájékoztatástkapvállalkozása
eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosantudjakövetni.

Igényszerintakönyvelésianyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:hétfõtõlszombatig8-18óráig.

Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõtfogadok
ateljesdiszkrécióérdekében.

Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetetés
nem"tömeg-könyvelõirodát"keres.

Azirodanyitvatartása:hétfõtõl-péntekig:8-18óráig.
VargánéFarkasháziOrsolya,

Nyárlõrinc,Iskolau.7.,06-30/266-85-36
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Csil la gász szak kör Szent ki rá lyon
Csillagász szakkör Szentkirályon, a Mûvelõdési ház-
ban.

Szemléletes elõadásokkal, csillagászati témájú filmek-
kel és távcsöves bemutatóval szeretném a csillagászat alapjait
megismertetnimindenérdeklõdõvel.

Szeptemberiidõpontok:14-én,és28-ánpénteken,este6órától.
Októberiidõpontok:12-énés26-án,pénteken,este6órától.

MindenérdeklõdõtvárokaMûvelõdésiHázban.

Sza káll Nor bert

Hirdetések

HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.
Érdeklõdnia063065052251telefonszámon.

Szentkirályon, és a vele szomszédos településeken
szántót, legelõt,kaszálótkeresekbérbe,vagymegvé-
telre. Érdeklõdni: Bencsik Jenõ.  Telefon: 06 20
9424219.

Eladó6,5hagyepSzentkirályon.Irányár:600EFt/ha.
Érdeklõdni:06305781393,ésa0676445195tele-
fonszámokon.

Eladó5,5haszántóSzentkirályon.Irányár800EFtha.
Érdeklõdnia06305781393,ésa0676445195tele-
fonszámokon.

A könyv tár
nyá ri meg úju lá sa

A könyv-
tárba a
nyár fo-
lyamán 4
újpolcke-
rült, és az
elkoszoló-
dottlábazatnemesvakolattalvalóel-
látása illetve a használathoz igazodó
villanyszereléseismegtörtént.Mind-
ezenmunkákkivitelezésétaSzentki-
rályértKözalapítványhoz,akönyvtár
javára tett olvasói felajánlásokból
tudtukmegvalósítani. Ezúton szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki
éltezzelalehetõséggel,ésígyhozzá-
járultakönyvtármegújulásához.Re-
mélemajövõbenmégtöbbenválaszt-
jákmajd a támogatás ezen formáját,
és segítikakisebbkönyvtári fejlesz-
téseket.

Akönyvtárszeptembertõlamármeg-
szokottidõbenlátogatható:
Hétfõ:szünnap
Keddtõlpéntekig:10-17óráig
Szombaton:9-12óráig
Minden régi és új olvasót szeretettel
várok!

Szutorné Ma ri ann


