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tom bo lá val. Je lent ke zés a 70/452-3850-es

te le fon szá mon. 
Ze nét a MI XER együt tes szol gál tat ja, 
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mesterünnepibeszédétkövetõenközségünkamatõrmûvé-
szeiverssel, zenével, énekkel, tánccalemlékezteka jeles
napra.Mûsorközbenpolgármesterünkköszöntötteanyug-
díjba vonuló önkormányzati dolgozókat. A rendezvény
utánvacsoravártaaközséglakosait,azelszármazottakata
MûvelõdésiHázkertjében.V.F.AfotókatBenkovicsTibor
készítette.
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A képviselõ-testület augusztus 2-án
tartotta soron következõ ülését.A napi-
rendek között szerepelt a közterület-
használatrólszólórendeletmódosítása,a
gyermekjóléti szolgálat és a tanyagond-
noki szolgálatok szakmai programjának
módosítása,szelektívhulladékkezelésdí-
ja,útjavítás.

Azülésen5képviselõtagvoltjelen.
Az ülésmegnyitása utánKutasi Fe-

renc településfejlesztõ tájékoztatta a je-
lenlévõket,hogymindenönkormányzat-
nak Helyi Esélyegyenlõségi Programot
kellkészíteni,ésaképviselõ-testületnek
elfogadni,ugyanisennekhiányábanuni-
ós pályázatot nem lehet benyújtani. A
Program két részbõl áll, tartalmaz egy
helyzetföltárást és van egy intézkedési
tervrészeis,melyegycsomótáblázatot
tartalmaz.Aképviselõ-testületaProgra-
motelfogadta.

Eztkövetõenaképviselõ-testületmó-
dosította a közterület-használatról szóló
helyi rendeletet. A polgármester elõter-
jesztésébenelmondta,hogyazegyestör-
vényeknekaközigazgatásihatóságieljá-
rásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggõ, valamint
egyébtörvényekmódosításárólszólótör-
vénytöbbekközöttmódosítottaamozgó-
képrõl szóló törvényt is,melynek értel-
mében a települési önkormányzat tulaj-
donábanállóközterületfilmforgatásicé-
lúhasználatávalkapcsolatosegyesfelté-
teleketatelepülésiönkormányzatképvi-
selõ-testületénekrendeletbenkellszabá-
lyozni.Településünkön nem gyakori já-
tékfilmek (hírmûsorok,ésazaktuálisés
szolgáltatómagazinmûsoroknemtartoz-
nakatörvényhatályaalá)forgatása,dea
törvényelõírásainakelegetkell tenni.A
fentiekfigyelembevételévelaképviselõ-
testület rendeletébenaz alábbiakról ren-
delkezett:Aközterületfilmforgatásicélú
használatára vonatkozó hatósági szerzõ-
désabbanazesetbenhagyhatójóvá,haa
kérelmezõakövetkezõfeltételekteljesí-
tésétvállaljaahatóságiszerzõdésben:az
eredetiállapothelyreállítását,azigénybe
vettközterületésaközterületenelhelye-
zetttárgyakrendben-éstisztántartását,a
keletkezett hulladék elszállításáról való
gondoskodást, a filmforgatással érintett
lakosság és vállalkozás tájékoztatását a
filmforgatással kapcsolatos lényeges in-
formációkról, az esetleges forgalomkor-
látozásokról tájékoztató megjelentetését
ahelyimédiában,továbbáafilmforgatás
miattivagyazzalösszefüggésbehozható
esetlegeskárokmegtérítését,beleértvea

harmadikszemélyáltalazönkormányzat
feléérvényesítettkártis.

Afilmforgatástakadályozó,deaké-
relmezõnek nem felróható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén
az akadály elhárulása után, az önkor-
mányzat az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítástkövetõ10munkanaponbe-
lül biztosítja újra a közterületet olyan
idõtartamban, ameddig a filmforgatás
akadályozva volt, legfeljebb az enge-
délybenszereplõidõtartamig.Afilmfor-
gatási célú közterület-használat legfel-
jebb500m2 területreésegyhét idõtar-
tamra adható, ami egy alkalommal leg-
feljebb egy héttel meghosszabbítható.
Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó
filmforgatási célú közterület-használat
nemhagyhatójóvá.Aközterület-haszná-
latnaponta7és21óraközöttiidõtartam-
ra vonatkozhat. A filmforgatás során a
szomszédos lakóingatlanok gyalogos
vagygépkocsivaltörténõmegközelítését
aközterület-használókötelesfolyamato-
san biztosítani. E kötelezettséget nem
tartalmazóhatóságiszerzõdésnemhagy-
ható jóvá.A filmforgatási célú közterü-
let-használathasználatidíjamegegyezik
amozgóképrõl szóló törvény3.mellék-
letében foglalt legmagasabb díjtételek
mindenkori mértékével. A filmforgatás
céljábóltörténõközterület-használatcsak
adíjnakegyösszegbenazönkormányzat
számlájáratörténõmegfizetésétkövetõen
kezdhetõmeg.

Aharmadiknapirendipontkeretében
kerültsoragyermekjólétiszolgálatszak-
maiprogramjánakmódosítására.Dr.La-
josKrisztinaaljegyzõelmondta,hogyön-
kormányzatunk2013.június28.napjától
önálló gyermekjóléti szolgálatotmûköd-
tet.Kettõésfélévrekaptukmegazideig-
leneshatályúmûködésiengedélytaKor-
mányhivatal Szociális és Gyámhivatalá-
tól.A személyi feltételeket teljesítenünk
kell,acsaládgondozómost jelentkezika
KároliGáspárReformátusEgyetemTaní-
tóképzõFõiskolaáltalánosszociálismun-
kás szakára, a pótfelvételi eljárást a na-
pokban tették közzé. A júniusi testületi
ülésentárgyaltukagyermekjólétiszolgá-
latszakmaiprogramját,melyetaSzociá-
lis és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Módszertani Fõosztálya szakvéleménye-
zett.Ennekalapjánaszakmaiprogramát-
dolgozására és kiegészítésére van szük-
ség. A szakmai programot a szakvéle-
ményben foglaltak szerint kiegészítettük
ésannakmegfelelõentagoltuk.
Amódosítottszakmaiprogramotaképvi-

selõtagokegyhangúlagjóváhagyták.
A következõkben a tanyagondnoki

szolgálatokszakmaiprogramjátmódosí-
totta a képviselõ-testület. Az aljegyzõ
elõterjesztésében elmondta, hogy a ta-
nyagondnoki szolgáltatást a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyekszakmaifeladatairólésmûködésük
feltételeirõlszólórendeletmellékletében
található tevékenységnapló vezetésével
dokumentálják a tanyagondnokok. A
nyomtatvány tartalmazza a szolgáltatást
igénybevevõaláírását,deatevékenység-
napló ellátott általi aláírása a fenntartó
döntése alapjánmellõzhetõ.A napló al-
kalmankénti aláírása esetenként sok ne-
hézségbeütközik,idõigényes,ezértjava-
solta, hogy 2013. augusztus 5. napjától
kezdõdõenaszolgáltatástigénybevevõk-
kelnekelljenaláíratnianaplót.
A képviselõtagok a szakmai program
fentiekszerintimódosításátegyhangúlag
elfogadták.

Az"Egyebek"napirendipontkereté-
ben a polgármester az alábbiakról tájé-
koztatott:

Megtörtént a Kordik bekötõútmart-
aszfaltosborítása, illetve azÁrpád feje-
delem utca felületi zárása a budapesti
székhelyû Tubi-Hani Kft. kivitelezés-
ében. Legnagyobb gondunk azonban a
kocséri út, melyre vonatkozóan az út
egyikoldalánkorábbankialakítottneme-
sítettpadkaújraborításaés felületizárá-
sa, valamint padkarendezés munkákat
végezneafentebbemlítettcég.Megkap-
tukazárajánlatotis,melyszerint2.500.-
Ft+áfa/m2azár,4.500fmútrólvanszó
avoltAlkotmánytelepésaGyõrfibekö-
tõútközöttazútjobboldalán.Ottlenne1
méteres szélesítés,melynek bruttó költ-
sége 14.287.500.- Ft. Ha a kecskeméti
útigelakarjukvégezniamunkát,akkora
költségtöbbmint15millióforintlenne.
Felvetõdöttaz is,hogymiértameglévõ
jobboldali nemesített padka fölmarását
tervezzük,mikor amásik oldali padkán
ki lehetne vágni a tükröt, és azt rendbe
hozni.Elõbbrevolnánk,haazegyméte-
res szélesítést a másik oldalon végez-
nénk.Eztalehetõségetisjeleznikellene
azajánlattevõfelé.JánosyJenõkuratóri-
umi tagmegjegyezte,hogyazárajánlat-
banszereplõmûszakitartalom,nevezete-
sen a martaszfaltos terítés nagyon jó
módszer.Az ajánlat mûszaki része kor-
rekt, és árban is kedvezõ, de javasolta,
hogyversenyeztessemegazönkormány-
zatamunkáttöbbcéggelis.Ajavaslatot
aképviselõtagoktámogatták.

Aképviselõ-testületaugusztus2-aiüléséntörtént
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Álláshirdetés
Nyugdíjazás miatt megürül egy fõ
konyhaikisegítõiállás, melynekbe-
töltésérejelentkeznilehet.
Feltételek: legalább alapfokú vég-
zettség  és szentkirályi állandó lak-
cím.

Azalkalmazásfeltételeitaközalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénytartalmazza.

Próbaidõ3hónap.
Napimunkaidõ8óra.
Azállásbetölthetõ2013.október1-tõl.
Akinevezésrõlapolgármesterdönt.

ÍrásosjelentkezéstaKözségházánlehetbe-
nyújtani,vagypostaiútona6031Szentki-
rály,KossuthLajosu.13.címrelegkésõbb
folyóévszeptember23-ánhétfõn16óráig
beérkezõen.

SzentkirályközségÖnkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot

írkiaSzentkirály,KossuthL.u.7.számalat-
tiIdõsekHázábanlévõ3.és4.számúlakás
bérletijogára.

Alakásokalapterületeegyenként33m2,komfortos,
1szoba-konyha,fürdõszobaésWC+gázkonvektor-
okkal helyiségenként. A lakbér összege 200.-
Ft/m2/hó.

A lakás bérleti jogára az a szentkirályi lakcímmel
rendelkezõ, 60. életévét betöltött, önálló életvitelre
képesszemélypályázhat,akineknincssajáttulajdo-
nában lévõ ingatlana,vagy rendelkezik saját ingat-
lannal,deazmûszaki,egészségügyi,vagykomfort-
fokozataszempontjábólszámáranemmegfelelõ.

Abérbevettlakáslakhatásijoganemörökölhetõ,ar-
raeltartásiszerzõdésnemköthetõ.Abérlõmássze-
mélytottlakáscéljábólnemfogadhatbe.

ApályázatotaPolgármesteriHivatalhozkellbenyúj-
tani,döntéstaSzociálisBizottsághoz.

Apályázatbenyújtásánakhatárideje:
2013.szeptember23-ánhétfõn16óra.

További tájékoztatássalVörösnéVári Ilona szolgál
(tel:597-016).

Atelepülésfejlesztõrészére javasolta
augusztus1-tõl10%-osbéremelésmeg-
állapítását,mivel a pályázatokkészítése
idõigényes,nagyhozzáértéstigénylõfel-
adat.Nemcsakazönkormányzatifejlesz-
tési célokat szolgáló pályázatokkal fog-
lalkozik, hanemmagántermészetû, illet-
ve helyi vállalkozókat érintõ pályázato-
katiskészít,illetvefelhívjaazérintettek
figyelmétazaktuálispályázati lehetõsé-
gekre.A képviselõ-testület egyhangúlag
támogattaajavaslatot.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
értesítette az önkormányzatot, hogy an-
nakellenérecsökkentikaszelektívhulla-
dékkezelésdíját,hogyarezsicsökkentés-
rõlszólótörvényrendelkezéseierrenem
vonatkoznak. Így az eddigi 1,32Ft/liter
díj 2013. július 1-tõl 1,238Ft/liter díjra
módosul.

***
A Szentkirályért Közalapítvány Ku-

ratóriuma is ülést tartott, mégpedig au-
gusztus 12-én.AKuratórium elbírálta a

beérkezett érvényes ösztöndíjpályázato-
kat. (Egy pályázat érvénytelennek bizo-
nyult.)Adöntés szerintCsorba Johanna
ésSzabóNóraközépiskolásokkitûnõbi-
zonyítványukértegyenként25.000.-,De-
ákÉva,FülöpRékaAnikó,HojszaAttila,
Kovács Adrienn, Prikkel Petra, Rohács
Fanni, Rohács Veronika, Szabó Ildikó,
TakácsBernadettésTormásiAttilatanul-
mányi eredményéért pedig egyenként
20.000.- Ft-ot kapott. Ádám Dorina és
TakácsRenátafelsõoktatásihallgatókki-
tûnõeredményeegyenként50.000.-,Gál
Éva, Pekár Renáta, Rohács Zsuzsa, és
Turkevi-Nagy Sándor tanulmányi ered-
ményepedigegyenként40.000.-Ftjutal-
matérdemelt.
Azülésenelhangzottazis,hogyazAla-
pítványidén20.évehirdettemegpályá-
zatát.Azelteltidõszakalattösszesen71
szentkirályifiatalrészesültösztöndíjban,
a kiosztott pénz mindösszesen
5.107.000.-Ft.
Kétkülöndíjrólisdöntöttek.FarkasNor-

bert8.osztályostanulóazideiDiákolim-
pián600méteresfutásbanelértII.helye-
zéséért15.000.-,PekárErika12.évfolya-
mos középiskolás (Kada Elek Szakkö-
zépiskola) pedig az INTERSTENO
Nemzetközi Gyors-, Gépíró és Szöveg-
szerkesztõ Világbajnokságon Belgium-
banelért14.helyezéséért25.000.-Ft-ban
részesült.
Napirenden szerepelt még a Kocséri
összekötõút padkanemesítésére kiírt
ajánlattételifelhíváselbírálásais.Három
meghívott kivitelezõbõl egy nyújtott be
ajánlatot, így a Kuratórium a budapesti
székhelyû Tubi-Hani Kft ajánlatát elfo-
gadva felhatalmazta az elnököt, hogy
btto12.400.000.- forintért3.500m2ne-
mesítettpadkakészítéséremegállapodást
kössön.Atagokjavasoltákapolgármes-
ternek, hogy a kocséri és köröstetétleni
önkormányzatotiskeressemeghozzájá-
rulásukatkérve,hiszenaMarsa-tanyától
aGyõrfybekötõútigismegkelleneépí-
tenianemesítettpadkát.
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Álláspályázatom benyújtásakor egyik
célomként jelöltem meg a helyben ter-
melt, idénynek megfelelõ gyümölcs- és
zöldségfélék felvásárlásának megszerve-
zését, majd azok felhasználását a közét-
keztetésben.

Miért jobb a helyi idénygyümölcs és
zöldségféle?Mert ezeket az érési folya-
mat végén szüretelik, így magasabb
beltartalmi értékekkel - vitamin, ásványi
anyag,antioxidáns-rendelkeznek.
Érvek,amelyekahelyitermékekfel-

használásátindokolják:
•Ahelyicsaládigazdálkodókáltalter-

melt élelmiszerek ellenõrizhetõ forrásból
származnak, nyomonkövethetõek, a ter-
mesztésmódszerénélfogvaegészségeseb-
bek,kevesebbkárosvegyszermaradvány
található bennük, illetve beltartalmi érté-
keik is kedvezõbbek, mint a nagyüzemi
termesztéssoránelõállítottaké.

• A helyi termékek megvásárlásával
támogatjuk a helyi termelõket, hozzájá-
rulhatunk ahhoz, hogy a termesztés ha-
gyományaifennmaradjanak.

•Fontosakörnyezet-éstermészetvé-
delmiszempontok figyelembevétele is:a
helybenelõállítotttermékeketkistávolsá-
gokra kell csak eljuttatni, ilyen módon
csökken az áruk szállítása során okozott
környezetterhelésis,valamintnemkelet-
kezik felesleges csomagoló anyag és az
üvegek,ládákújrafelhasználhatóak.Ösz-
szességébentehát,ahelyitermékekmeg-
vásárlásávaléselfogyasztásávalnemcsak
sajátmagunk,hanemkörnyezetünkésez-
által mások egészségesebb életmódjához
ishozzájárulhatunk.

• A gyermekkori minták határozzák
megtáplálkozásiszokásainkat,ezértahe-
lyes táplálkozás alapjait minél korábbi
életkorbankellelkezdenikialakítani.Mi-
vel a gyermek ideje jó részét óvodában,
iskolában tölti, nem mindegy, hogy ott
milyenminõségûételtkap.

• A megfelelõ gyermekétkeztetés az
egyikleghatékonyabbeszközagyermek-
szegénységenyhítésére,hiszenaziskolá-
ba,óvodábajárógyermekekegyrészejó-
formánsajnoscsakaközétkeztetésbenjut
élelemhez.A jóminõségû, kiváló beltar-

talmi értékekkel bíró, helyben termelt
zöldség-ésgyümölcsfélékolcsóbbanbe-
szerezhetõk. Az ételek alapanyagának
költségétaszülõk,vagyhelyettük-rászo-
rulók,nagycsaládosokesetén-azönkor-
mányzatfizeti.Ebbõlkifolyólagatérítési
díj - azaz a nyersanyagár - nagyságát az
önkormányzatlehetõségeiisbehatárolják,
hiszenszámosolyangyermekvan,akiaz
ingyenesvagykedvezményeskategóriába
esik.

•Hahelyi termelõktõl,vagytermelõi
piacokrólszerezzükbeazalapanyagokat,
csökkenhetne a közétkeztetésben a ké-
nyelmi termékek - poralapú, szárított és
sûrítmény,mirelit készítmények -meny-
nyisége, friss, idényjellegû zöldségek,
gyümölcsökjelennénekmegazasztalon.

•Azidõskoréveibenazétkezésszere-
pefelértékelõdik,aszépkorúakszámáraa
nyugodt, kellemes étkezés egyike azon
megmaradtörömöknek,amelyetnapmint
nap megélhetnek. A mai nyugdíjasok a
hagyományos ízeket kedvelik, azonban
arraisügyelnikell,hogyafelszolgáltfo-
gásoknelegyenektúlnagyenergiatartal-
múak, és tartalmazzanak elég vitamint,
amelyekahelyi,frisstermékekbenmegta-
lálhatók.

• A betakarításban szükség esetén a
közmunkásokisrésztvesznek,vagyteljes
egészébenõkvégzikazt,agyümölcsötés
zöldségféléketisõkdolgozzákfel,ígyaz
önkormányzatnakezmunkabérterhetnem
jelent.

•A nyári vakáció alatt, a zöldségek,
gyümölcsök érésének idején, a konyhai
dolgozók részérõl a feldolgozásra, befõ-
zésre,tartósításraisadódikszabadkapaci-
tás.

•Gazdaságosságiszempontokatfigye-
lembe véve alacsonyabb ráfordítási költ-
ségekmellett,magasabbbeltartalmiérté-
kekkelbíró,egészséges,kiválóminõségû
terméket hozhatunk létre (például a sza-
mócát a lekvárkészítéshez 300 Ft/kg-os
áronvásároltukmeg,ahozzáadottcukor-
ral és tartósítószerrel együtt a lekvárön-
költsége580Ft/kg).

A helyi termények beszerzésének és
feldolgozásánakfolyamata:

- Februárhónapbanazélelmezés-
vezetõ közremûködésével, a tõle kapott
adatok alapján elvégeztem a közétkezte-
tésben igényelt alapanyagok felmérését,
majdfelvettemahelyitermelõkkelakap-
csolatot.A termelõkkel szóbeli megálla-
podást kötöttünk a különféle zöldség- és
gyümölcsfélékmegtermelésére.

- Éléskamra kialakítása, meszelése,
polcrendszerkialakítása,annakfestése

-Tartósítószerek,edények,eszközök,
csomagolóanyagokmegvásárlása

-Befõttesüvegekgyûjtése (óvoda, is-
kola,háztartások)

-Befõttesüvegek,lapkákmegvásárlá-
sa

-Közmunkásokmunkábaállítása(4fõ
csakfeldolgozástvégez),3fõabetakarí-
tásbansegít,valamintszükségeseténelõ-
készítõmunkátvégez

-Befõzõautomatamegvásárlása(tar-
tósítószernélkülieltarthatóságmiatt)

-Idénynekmegfelelõfrissgyümölcs-
észöldségfélékfelvásárlása,vagybetaka-
rításának megszervezése, a feldolgozó
helyreszállítása

-Cukor,ecet,sóésfûszerekbeszerzé-
se

-Folyamatos termékfeldolgozás,házi
receptekalapjánmájusközepétõloktóber
közepéig (lekvár fõzés, mirelitkészítés,
befõttelrakás,savanyúságkészítés)

Termékeinket bemutattuk augusztus
25-én,aFalunapunkonrendezettkiállítá-
son.Elismerés,önbizalom-növelés,hasz-
nosságtudat-tapasztalataimszerintazér-
tékteremtõ feladat segít leginkább  köz-
munkásainknakvisszatérniamunkavi-
lágába, növelhetimunkához jutásuk esé-
lyeitazelsõdlegesmunkaerõpiaconis.

A helyi gazdaságokban megtermelt
zöldség-ésgyümölcsfélékfelvásárlásával
közvetlen,jókapcsolatottartokfentata-
nyánélõkkel,garantálvaezzelaminõsé-
get,amelyrebüszkékgazdáink.

A közösség felé való áldozatvállalá-
sukmegnyilvánul abban is, hogy termé-
nyeikegyrészétajándékkéntkapjuk.

Mennyivel több ez,mint egy átlagos
fogyasztó-eladókapcsolatamultikpolcai
között?!Köszönjükegymásnak!

Kovácsné Láz ár Ilo na

Helyiterméketaközétkeztetésbe!



Bi zony, a szó, a be széd erõs fegy ver. Oly -
kor a hall ga tás is. "Hall gat ni akar tam. De
az tán meg szó lí tott az idõ, és meg tud tam,
hogy nem le het hall gat ni. Ké sõbb meg tud -
tam azt is, hogy a hall ga tás leg alább úgy vá -
lasz, mint a szó és az írás. Né ha nem is a leg -
ve szély te le nebb vá lasz. Az erõ sza kot sem mi
nem in ger li úgy, mint a ta ga dó hall ga tás."

E bekezdéssel kezdõdik az idei könyv-
termésegyik legszebb, legérettebbgyümöl-
cse; Márai Sándor Hallgatni akartam címû
visszaemlékezése. Elõzõ cikkünkben már
említettük e gyöngyszemet, Márai (1900-
1989)hagyatékbanmaradt,eddigmégsoha
napvilágotnemlátott

írását.Ahíres,1935-benmegjelentEgy
polgárvallomásai-nak folytatása ez, tizenöt
évvelkésõbbrõl.1950-ben,kétévvelemig-
rációjautánvetettepapírraesorait,melyek-
bõl amásfélszáz oldalas, sûrû írás keletke-
zett.Megjósoltuk, hogy vastag csend fogja
körülvenniemûvet,súgyislett.Máraidiva-
tosugyan,decsakazemlegetésszintjén,ke-
véssé az ismeret szintjén. Márai ugyanis -
mindhalálig-következetesvolt.Emigráció-
jábólnemtérthazaéskönyveinekmagyaror-
szági kiadását sem engedélyezte, amíg ha-
zánkföldjénmegszállószovjetcsapatoktar-
tózkodnak.Sbizony,korunkbannemszoká-
sosmárazerkölcsöskövetkezetesség.

AklasszikusEurópavégétMáraiAuszt-
ria náci megszállásától számítja, amelynek
kezdõnapja 1938. március 12. (németül:
Anschluss).

Mintemlítettük,amûelsõfelébentársa-
dalmi-történelmi visszatekintés a két világ-
háború közti viszonylagos békérõl és az
1919-esbolsevikkísérletmagyarországiha-
tásairól.Amásodikfelébenapolgáriéletfor-
ma,mûveltség,ízlésjelentõsétteszimérleg-
re,van-eméghelyeanagyeurópaiátalaku-
lásutánapolgáriéletformánakEurópában,s
Magyarországon.A Kassán születettMárai
kényszerûségbõlelhagytaszülõvárosát(nem
akart"cseh"katonalenni),deszülei,semlé-
kei ott maradtak. "A magyarság nem azért
ragaszkodott a revízió követeléséhez, hogy
néhány erdélyi vagy felvidéki nagybirtokos
részérevisszaszerezzeazõsinagybirtokokat,
hanemegyszerûennemzetiöntudatból,törté-
nelmiszükségbõl.Nincsnemzet,amelyföl-
adhatná a jogot, hogy tiltakozzon önmaga
megcsonkítása,feldarabolásaellen.…ama-
gyar revízió nagy kérdésének … az ellen-
szenveskísérõtüneteisemváltoztattakava-
lóságon: egy ezeréves Duna-táji nemzetet
igazságtalanul,mohónrövidlátónfeldarabol-
tak,sazelszakítottrészekésazanyaország
ezt a kegyetlenmûtétet soha nem heverték
ki.Aföldkérdésmellettatrianonikérdésiz-

zottamagyaréletmélységeiben.…apilla-
natban,amikorakétévtizedenátannyiszor
elképzeltrevízió,harészlegesenis,valóság-
gáváltozott,akétkedõkésgyanakvókisúgy
érezték,hogyegytörténelmiigazságtalansá-
gértjogoselégtételtkapottamagyarság.…
Ajándékba kaptuk azt, amit erõvel és igaz-
sággal nem tudtunk visszaszerezni, s min-
denkiérezte,hogyeztazajándékotnemad-
jákingyen,nagyáratkelléretterövidesenfi-
zetni.Azok,akikutólagmindigbölcsek,ké-
sõbbhangoztatták,hogyilyenkörülmények
között a magyar kormányzat helyesebben
cselekszik,halemondabécsidöntéselõnye-
irõl, nem is kívánja ezt a megoldást. De a
gyakorlatban ez lehetetlen volt. Nincs kor-
mány,amelymegállanáahelyétegynemzet
elõtt,havisszautasítjaegy,anemzetetsújtott
történelmi igazságtalanság jóvátételének a
lehetõségét."

Ez a kényszerpálya határozta meg hát
hazánk,sbenneapolgárságsorsát.Saszám-
lánazállt: háborús részvétel anémetolda-
lon.Egyújabbkényszerpálya,sõt,avégzet
pályája. "… a végzet, amelyet a németség
önmaga és a magyarság számára is felidé-
zett,mindenképpenbeteltfelettünk:anéme-
teknemtudtakmegvédenibennünketabol-
sevizmussal szemben, de feláldozták Ma-
gyarországot a német hadigépezet, a német
haditervek és a nagynémet imperializmus
céljaiérdekében."

Ám a harc nemcsak a hadszíntereken
folyt,hanemaháttérben,asajtóban,aköz-
hangulatban.Apolgársághosszúvadászaton
vett részt.Rávadásztak."Anácikésnémet
elvbarátaikmegfizetettügynökeikáltalszer-
kesztett,írtésnagytömegekáltalolvasottla-
pokban,folyóiratokbanelkezdõdöttavádas-
kodás a polgári életforma, a polgári világ-
szemléletésapolgárimûveltségellen.Afa-
ji gyûlölettel és a származási hencegéssel
párhuzamosan elkezdték az osztályizgatást.
Ezafolyamatis'történelmitávlatban'érthe-
tõcsak igazán:kezdtékanácikazzal,hogy
zsidónak,segyáltalánsenkineknincshelye
azországbanaki 'idegenfajú'ésbefejezték,
tízévvelkésõbb,abolsevistákazzal,hogyaz
országbansenkineknincsjogaélni,dolgoz-
ni,hivataltviselni,mûveltségettanítani,ke-
nyeretkeresni,aki'osztályidegen',tehátnem
kétkezi mezõgazdasági vagy ipari munkás
leszármazottja…Eza folyamat iskérlelhe-
tetlenüllogikus,könyörtelenülkövetkezetes
volt. A nemzetiszocialista, magyar nyelvû
hetilapokésújságokmegkezdették támadá-
sukata'zsidópolgárság'ellen,stízévvelké-
sõbb - nagyon csekély változtatással, csak-
nemszószerint-újralenyomtattáketáma-
dásokat,csaképpen-nemismindenesetben

-elhagytáka'polgár'mellõla'zsidó'jelzõt."
Igen,Máraiszerintisnemzetiszocialista

ésanemzetköziszocialistaeszmeegytõrõl
fakad,egylényegû…

"Ez a polgárságot támadó szellemiség
nemakartmérlegelni,semegyezkedni,nem
akart mást, csak azt, hogy minden, ami a
'polgár' és a 'polgáriság' rendkívül összetett
ésbonyolult fedõfogalmaialattmegtalálha-
tó,pusztuljonel,értékeiveléppenúgy,mint
hibáival, szerepével éppen úgy,mintmind-
azzal, ami a polgári életformábanmár idõ-
szerûtlen.Adühön,apolgárságellenintézett
elvakult támadások hevességén, majd ké-
sõbb a kommunista rendszer világnézeti és
gyakorlati hadmûveletein, melyet a polgár-
ságellenindítottak,éreznilehetett,hogyiga-
zi, végsõ ellenfelüknek nemcsak egy birto-
kosiéstermelésirendszert-tehátakapitaliz-
must,mellyelapolgárságotfelületesáltalá-
nosítással egy kalap alá vették -, nemcsak
egyosztályt,hanemegyszellemet,apolgári
szemlélet, a polgári életérzés szellemét te-
kintik. A 'burzsoá' fogalma és évtizedben
gyalázkodó gúnynévvé változott, a 'polgár'
csatakiáltás volt, amely hadisorba állított
mindenkit, aki jobb- és baloldali lobogók
alattnemcsakatõkéstermelésirend,hanem
mindenfelettapolgáriszabadságeszmékben
társadalmialakotöltötthumanistagondolat-
világellenfellázadt.Megkelletttudnomegy
napon,hogyebbenaforradalmivilágbanép-
pen nekem, a megvetett polgárnak 'szere-
pem' van: az a humanista gondolatvilág,
melynekszellemébennevelkedtem,melynek
mûveltségében és életformájában éltem,
melynekszellemiéserkölcsiörökségétma-
gaménakérzem,éssohamegtagadninemtu-
dom: a totalitárius rendszerek szóvivõinek
szemébenazõsellenség.Ahumanista-polgá-
riszellemiségazacéltábla,amelyregyakor-
latozás közbenmindenújkori ideológia su-
hancaileadjákaPártáltalkezükbenyomott
géppisztolybólsortüzeiket."

Ésvégül:"…megkellettélnemapolgá-
riosztálynagyvizsgájáthazámban,amikor
erkölcsbõlkellettvizsgáznia.Anácikadták
felosztályomnakeztakérdést,éssorstársa-
immalegyütt,úgytetszik,elégtelenülfelel-
tünk.Aztánmegkellettélnem,amitazerköl-
csi vizsgán elszenvedett bukás ürügyén a
kommunisták az egész polgári osztályt a
vádlottak padjára ültették, elmarasztaláták
valóságosésrákentbûneiben,halálraítélték,
ésmindentársadalmi,gazdasági,ideológiai,
majdterrorisztikuskivégzésimódszerrelne-
kiláttakvégrehajtanieztasommásítéletet."

Minden,agondolkodás,azeszmélés,az
elemzés fényûzését kedvelõ szentkirályinak
érdemeselolvasniMáraiHallgatniakartam-
ját.Azontúl,hogyírás:erkölcs.

Békesség veletek.A kõmarad.És nem
lehethallgatni.

--bor--
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Egyjómódúcsalád ifjúsarjadip-
lomaosztójához közeledett. Rokonai,
ismerõsei ismeg voltak híva az ün-
nepségre, így a fiú rengeteg értékes
ajándékra számított. Igazán szüleitõl
várta a legértékesebbet.A fiú biztos
volt benne, hogy legalább egy autót
fogkapni,hacsaknemegylakást.

Eljöttanagynap.Mérhetetlenvolt
acsalódása,mikorapjaeléállt,ésegy
kis csomagot tartott a kezében. Ki-
bontotta, és egyBibliát talált benne.
Afiúdühösenelhajítottakönyvet,és
attólanaptólfogvanemálltszóbaaz
apjával.Néhánynapmúlvataláltegy
munkát egy távoli városban, és el is
költözött.Legközelebbmárcsakapja
halálhíre hozta haza. Ekkormegren-
dülten tért vissza a szülõi házba, és
sajnálta, hogy hajdanán egy butaság
miatt elszakadt szüleitõl. Nem lehe-
tettapjávalazutolsóóráibanésnem
hallhattaazutolsószavait.Ahogyel-
keseredettenpakoltaösszeapjairatait
akönyvtárszobában,azegyikfiókban
megpillantotta a Bibliát, amit apja
akart neki adni. Mély lelkiismeret-
furdalástólmegindultanlefújtaaport
a könyv borítójáról, és kinyitotta.A
könyvelsõlapjánapjakézírásáttalál-
ta,azõszavait,amikethajdanánhoz-
zá intézett, neki szánt útravalóul az
életéhez.

Azutolsóhozzáintézettszavakat.
A fiú többször is elolvasta a kedves
írást, aztán tovább lapozott. És el-
kezdteelolvasniegymásikatyahoz-
záintézettszavait…

So kunk szá má ra egy fi ók ban el -
zárt, po ro so dó könyv so ká ig a Szent -
írás. Ám ol da lai kö zött ott rej le nek
éle tünk leg fon to sabb üze ne tei.

HaaBiblialenneamobilom…
Milenne,haaBibliánkatúgykezel-
nénk,mintahogyamobilunkat?

Milenne,hamindigmagunkkalhor-
danánk?
Milenne,hamindigvisszafordulnánk
érte,haotthonfelejtettük?
Mi lenne,haaz igékreúgynéznénk,
mintazsms-ekre?
Milenne,haajándékkéntadnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén el-
sõnkénteztvennénkelõ?
Milenne,haúgytekintenénkrá,hogy
nem tudunk nélküle élni a mai mo-
dernvilágban?
MertaBibliaolyan,mintamobilunk.
Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk
Velekommunikálni,akiezenkeresz-
tülválaszol.
ÉsmiértjobbaBiblia,mintamobil?
Mertsohanemkellatérerõmiattag-
gódnunk, ugyanis Jézus Krisztus a
kereszthalálával megteremtette a
100%-os lefedettséget az egész Föl-
dön és kiontott vérével aláírta azt a
szerzõdést,melyörökreszól,ésállja
minden számlánkat, így ingyenesen
hívható...

MirejóaBiblia?
Aminapegyismerõsömmegkérdez-
te:
Monddcsak,miezakönyv,ezaBib-
lia?Máranynyimindenthallottamer-
rõl a könyvrõl. Sokan mondták is,
hogy ismerni a Bibliát az általános
mûveltségrésze,illiktudni,hogykét
fõrészretagolódikÓszövetségre,Új-
szövetségre,meghogykezdjemelol-
vasni,deazazigazság,hogynemér-
tem,megnemistudom,hogyegyál-
talánmirejóezakönyv?
Gondolom, ezzel a kérdéssel sokan
vannakígy.KezükbeveszikaBibliát,
aztánelkezdikolvasni,ésazelsõfeje-
zetek után magukra hagyatva állnak
az egyre tornyosuló kérdéshalmazuk
elõtt,amialólki-kibújikafõkérdés:
mireisjóezakönyv?

Mintjókeresztényhezillik,nekemis
eszembe jutottak az ilyenkor szoká-
sosválaszok:
Szükségünk van a Bibliára, mert is-
mernünk kell az alkotónkat ésmeg-
váltónkat,tudnunkkellazéleterede-
térõl, látnunkkell a történelemsors-
fordulóival kapcsolatos válaszokat,
deakérdéstovábbraisáll:nekemmi-
reésmiértjóaBiblia?
Ahogytöprengtemakérdésfelett,fel-
idézõdött bennem egy régi történet.
Húsz éves, ha lehettem, amikor egy
nagyvargabetûutánmegtettemama-
gam elsõ tétova lépéseit a Szentírás
felé visszavezetõ úton, megkérdez-
tem egy idõs, sokat tapasztalt, egy-
szerûembert:Jóskabácsit,hogy"Az-
tánmirejóaBiblia?".Rámnézett,és
ígyválaszolt:"Fiam,haaBibliánke-
resztülIstenmegtaláltéged,Õmegta-
nítgyõzniönmagad felett,hogy tudj
akkor is önzetlenül szeretni, amikor
itt, ebben a világbanmindenki elfo-
gadnáazönzésedet.
Egyolyanutatmutat,amelysegítsé-
gével akár már itt a földön megte-
remthetnénkazörökboldogságot.

Kalendárium:
2013.szeptember15.-október15.
• Szeptember 15. Fájdalmas Szûz-
anyaünnepe

• Szeptember21.SzentMátéapostol
ésevangélista

• Szeptember24.Szt.Gellértvértanú
• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt.
Gábor és Szt. Rafael fõangyalok,
SzentírásVasárnap

• Október1.Lisieux-iSzentTeréz
• Október4.AssisiSzentFerenc
• Október 8.:MagyarokNagyasszo-
nya

• Október15.AvillaiSzentTeréz
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KATOLIKUSÉLET

GondolatokSzentírásvasárnapra
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"Szeretetbenszolgáljatok
egymásnak!"(Galata5,13)

Jacques Cousteau, a híres francia
mélytengeri kutató mondta: "Ha egy
embernekbármilyenokbólismegadatik
a lehetõség, hogy különleges életet
éljen, nincs joga ezt megtartani magá-
nak." Jézus így élt. Azt mondta: "Én
vagyoka jópásztor. a jópásztoréletét
adja a juhokért" (Jn.10,11) Ha hozzá
akarsz hasonlítani, valami nagyszerû
dologétkellélned,aminagyobbminta
saját érdekeid. Bob Buford írja a
könyvében:"Azéletelsõfeleamegsz-
erzésrõl, a tanulásról, a keresésrõl, a
haszonról szól.A második fele sokkal
kockázatosabb, mert az azonnali siker
helyett a hosszú távú célokra tekint."
Ezen azt érti, hogy egy magunknál
nagyobb célért kell élnünk, magunkon
túltekintvemásokért.ASzentírásnagy
alakjai nem azért voltak nagyszerûek,
mert megszereztek vagy birtokoltak,
hanem azért, mert odaadták magukat
másoknak, odaadták magukat olyan
célokra, amelyek túlélték õket. Az
álmuk az volt, hogy olyat tegyenek,
amivel mások javát szolgálják. Az
embereknek csupán elenyészõ kisebb-
sége képes olyan nagyot álmodni, ami
valóbannagyhatássalvanavilágra,és
kevesen vannak, akik hajlandóak min-
dentfeladniazért,hogyezazálommeg-
valósuljon. Az ilyen emberekrõl nem
mondják haláluk után, hogy olyan,
minthasohanemiséltekvolna.Álmaik
túlélikõket,mivelõkmásokértéltek.A
legnagyobb örömet és beteljesedést
pedig ebben lehet megtalálni, nem
abban, ha csupán önmagunknak élünk.
Valaki így fogalmazott: Másokért,
Uram,igen,másokért-haddlegyenez
az én jelmondatom. segíts, hogy
másokért élhessek, hogy így érted
élhessek!"(www.maiige.hu)

Istentiszteletek -vasárnap10óra
Szeptember-Közösség
Október-Szolgálat
November-Istenimádata
December-Evangélium

Interaktív Istentiszteletek -
havonta, vasárnap10  óra, gyermek-
megõrzés
Szeptember29.-Istendicsõítése
Október 25. - Közös Dicsõítõs este,
18óra
November17.-dicsõítés
December22.-karácsonyialkalom

Gyermek-istentiszteletek -min-
denvasárnapa10óraiIstentisztelettel
párhuzamosan,kivéveinteraktívalka-
lmak(ott:gyermekmegõrzés)

Bibliaóra -szerda18óra
Szeptember11. -19óra,Október9.,
November13.,December18.

Hittanórák
1.és 5. évfolyamon órarendbe
beépítveakötelezõenválaszthatóhit-
éserkölcstanórán.
2-4.évfolyamésa6-8.évfolyamban
csoportokban összevonva a délutáni
órákban.
Konfirmációs oktatás a 7-8.évfolya-
mon külön alkalmakon is (ifjúsági
órák).

Filmklub
Szeptember27.péntek18.30
Október18.péntek18.00
December4.szerda18.00

Házievangélizációsesték
adventiházialkalmak,november25-

29. 18 óra, szeretettel várjuk
házigazdákjelentkezését!

Házi Istentisztelet - havonta 3.
csütörtök 15 óra, Kincsesné Juliska
néniotthonában
Szeptember 19. Október 17.
November21.December19.

Presbiterigyûlés -szerda18óra
Szeptember1.-vasárnap11óra
Október2.szerda18óra
November20.szerda18óra

Ifjúságiórák
szeptember 20. péntek 18.30,
szeptember25.szerda18óra,október
5.szombat 10 óra - Helvécián,
Október16.szerda18óra,október25.
péntek18óra

KözösAlkalmak
(Ágasegyháza - Helvécia -
Kerekegyháza-Szentkirály)

KözösIfjúságidélután -október5.,
10óra,Helvécia

KözösDicsõítõest -október25.pén-
tek, 18 óra, Szentkirály, Faragóné
BencsikDóra,Kátézenekar

KözösBibliaóra -november6.szer-
da, 18 óra, Kerekegyháza, Balázs
Hajnalka

Közös Bibliaiskola - november 23.
szombat, Szentkirály, dr.Balla Péter,
Újszövetség

KözösBibliaóra -december11.szer-
da18óra,Ágasegyháza,Kenyeresné
TéglásiAnna

Szeptember-Közösség



8.oldalSZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓ2013.szeptember

Ünnepeltünk
Az idén augusztus 25-én

tartottuk községünk "falu-
napját". Délelõtt a tem-
plomoknál templom búcsú,
úrvacsorás istentisztelet volt.
Egész nap búcsúi kirakodó
vásár várta a vendégeket.
Délután 15.30-tól ünnepi
mûsor várta az érdeklõdõket,
benne az ösztöndíjak
átadására is sor került.
Utcabál,valamintaszentkirá-
lyi tûzzsonglõrök mûsora
zárta a napot.Az oldal fotóit
BenkovicsTiborkészítette.

Továbbiképtárérhetõela
honlapunkon,tekintsemegazt
is!www.szentkiraly.hu

HÍRÖSHÉT
KIÁLLÍTÁS

KECSKEMÉTEN
AzidénaTérségikertészetiésÉlelmiszeripariKiállításra

augusztus 21. és 25. között került sor Kecskeméten XVI.
alkalommal. Községünk 4m2 kiállítási területet kapott.
Szentkirálybemutatkozónapja23-ánvolt17óraikezdettel.
Tánccsoportunk egyórásmûsort adott nagyszámú közönség
elõtt.CzakóLajosfafaragómunkájátissokanmegnézték.A
mûsorutánatáncosokésalátogatógyerekekpalacsintátkap-
tak.Anagyszámúérdeklõdõszentkirályidinnyétkóstolhatott
VörösDezsõjóvoltából.Nagyvoltazérdeklõdésaszentkirá-
lyiföldtermetteszõlõbõlkészültboriránt.AbortRevuczky
Bélánakköszönhetjük.
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Szószerintésátvittértelembenisfel-
hõtlen napokat töltöttünk a Zánkai
Erzsébet-táborbanaugusztus5.és10.
között,40gyerekés4pedagógus.
Amikor a rádióban is azt hallottuk,
hogymostcsakvízpartonlehetkibír-
ni,miötforrónaponátélvezhettüka
Balaton hûsítõ vizét!Az ellátás fan-
tasztikusvolt,aszálláskényelmes,a
programokszínesekésváltozatosak.
Reméljük,jövõreisleszlehetõségünk
táborozniazErzsébet-programtámo-
gatásával.

Felhõtlennapok
Zánkán

Ví zi ae ro bic min den dél után volt

A ka land park ban mászófalon is ki -
pró bál hat ták ma gu kat a gye re kek

"Vízidili": a víz be do bált lab dá kat la vór ban kel lett
ös  sze gyûj te ni

Az Er zsé bet-ve tél ke dõn kö zép ko ri fej -
díszt ké szí tet tek a gye re kek

Cso port kép in du lás elõtt
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Kedves Olvasó! Korábbi írásom
folytatásakéntebbenarészbenameg-
ritkult-eltûnt csúszó-mászó élõlénye-
ket próbálom számba venni, melyek
azelmúltévtizedekbentûntekelköz-
vetlenkörnyezetünkbõl.Ezeknagyré-
szénekéletciklusában,legalábbisiva-
dékkorbanvizesélõhelyrevanszük-
ség. Mára ez a feltétel gyakorlatilag
megszûnt.Eltûntekatocsogók,pocso-
lyákavízzelborított területek.Nincs
ivadéknevelõlehetõségabékákrészé-
re.Márpedigezeknekazélõlényeknek
kisebbvizekrevanszüksége.Az,hogy
méglehetnéhánybékávaltalálkozni,a
békákviszonylagos5-10évesélettar-
tamának köszönhetõ. Nem hangos

már a határ az unkabékák unk-
kázásától.Avarangyok a levelibékák
ésakecskebékákszáma iserõsen le-
csökkent. A rekettyésben a tavasszal
felgyülemlett vízben elsõsorban ásó-
békákporontyaifejlõdnek.Ezekabé-
kákrejtettéletmódotfolytatnak,elsõ-
sorbankertifelszínimunkáksoránta-
lálkozunk velük, mikor kifordítjuk a
talajból. Ugyancsak vízhez kötött a
gõtékszaporodásais.Néhányévtized-
delkorábbanhemzsegtekakisebbvi-
zekben, útszéli árkokban. Egyáltalán
él-e még pusztánkon? A foltos hasú
mérgezõ szalamandra is mindenütt
elõfordult,rétekenerdõkben.Szaporo-
dása szinténvízhezkötött.Akifejlett

példányok szárazföldön élnek, fény-
kerülõk, ezért ritkán került szemünk
elé. Néhány példányával még talál-
kozhatunkpincékben,fóliaházakban,
kõrakások alatt. Sajnos megfogyat-
koztak a gyíkok is, pedig igen szép
számmal fordultak elõ. Az utóbbi
években mintha gyakrabban kerülné-
nekszemünkelé.Afentemlítettélõlé-
nyekmindkörnyezetünkfontosbioló-
giairészei.Fontosszerepettöltenének
be a természet biológiai egyensúlyá-
ban,kezdveazaprórovarok/szúnyo-
gok, kullancsok, levéltetvek stb./
pusztításában, hogy végül is maga-
sabb rendû élõlények táplálékaként
szolgáljanak.Vecsei Fe renc

MEGVÁLTOZOTTKÖRNYEZETÜNKÉLÕVILÁGA

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Ingyenesjogitanácsadás
(pol gár jog, adás-vé tel, örök lés, csa lád jog, mun

ka jog stb. kér dé sek ben)

Tanácsadó:Dr.PatyiRenátaügyvéd
Ügyfélfogadás: 2013. szeptember 25. (szerda) 14.00-18.00
óra. Helyszín: Faluház (Szentkirály, Kos-
suthu.16.)
A szolgáltatás igénybevétele elõzetes re-
gisztráció,illetveérkezésisorrendbentörté-
nik. Részvételi szándékát Kutasiné Kullai
Ilonaszervezõnélvagyazaláb-
bielérhetõségekenjelezheti:
70/953-7181;
kullai.ilona@gmail.com

Holishaladmajdaz
M44autóút?

Aközelmúltbantöbbenismegkerestekezügyben,dea
megyei napilapban megjelent térképvázlat másokat is
meglephetett.Az országos közútfejlesztésekkel foglal-
kozófõhatóságtólaRendezésitervmódosításakapcsán
kapottírásostájékoztatásszerintaTervünkbetavalybe-
kerültnyomvonalhelyes.EszerintSzentkirályterületé-
reNagykõrösfelõlamegyehatáronlévõdûlõúttóldélre
kb.300méterrelépneazút,ésaz1-3csatornadéliol-
dalánhaladva,atiszakécskeiutatNagySándoréktanyá-
játólkeletre (Tiszakécske felé)metszené.Nyomvonal-
tervmegtekinthetõaKözségházán.

Sza bó  Gel lért

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

Informatikaiképzés

indulszeptemberben

Szentkirályonhaladószinten

Kiemeltprogramok:•MicrosoftWord•MicrosoftExcel
•MicrosoftPowerPoint

Atanfolyamidõpontjai:
szeptember21.,28.,október5.,12.,19.,26.
8.00-13.00óráig

ArészvételINGYENES!!!!
AképzésreKutasinéKullaiIlona
helyiszervezõnéllehetjelentkezni.

Tel.:70/953-7181

ÁlmomaCSALÁD-Tanyagondnokokkala
családokértakecskemétikistérség

tanyagondnokostelepülésein
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0256

2013. szeptember hónapjában is folytatódik
Szentkirályon az Álmom a CSALÁD projekt

megvalósítása.Szeretettelvárunkmindenkedvesérdeklõdõtkortól
ésnemtõlfüggetlenülközösségiprogramjainkra,valamintajelent-
kezéseketképzéseinkreéstréningjeinkre.

ÁlmomaCSALÁD2013.szeptemberprogramok-Szentkirály



Szedres-szilvakrémespite
Hozzávalók
A tész tá hoz: kb. 35 dkg fi nom liszt (a fe le ré tes liszt is le het), 1 csa pott kis -
ka nál szá rí tott (ins tant) élesz tõ, 0,5 dl lan gyos tej, 7,5 dkg por cu kor, fél
mok kás ka nál só, 12 dkg vaj, 1 to jás
A töl te lék hez: 40 dkg szil va, 20 dkg kris tály cu kor, 1 pú po zott evõ ka nál fõz ni va ló va ní lia -
ízû pu ding por, 1 mok kás ka nál mézessütemény fû szer ke ve rék, 40 dkg sze der
A szó rás hoz: 3-3 evõ ka nál da rált dió és zsem le mor zsa
A tész ta nyúj tá sá hoz: fi nom liszt
A te te jé re: va ní li ás por cu kor

Atöltelékhezaszilvátmegmossuk,félbevágvakimagvaljuk,egylábasbarakjuk.Acukor-
ral ízesítjük.3-4percigkevergetveforraljuk,majdmerülõmixerrelpürésítjük,újratûzre
tesszük.Apudingport3evõkanálhidegvízzelsimárakeverjük,aszilvapüréhezadjuk.1
percigforraljuk,amézessüteményfûszerkeverékkelízesítjük.Hûlnihagyjuk.
Alisztetegytálbaszitáljuk.Azélesztõtalangyostejbeszórjuk.1kiskanálcukrotkeve-
rünkhozzá,ésmeleghelyen10percrefélretesszük,hogyazélesztõfölfuthasson.Amara-
dékcukrot,asót,apuha(szobahõmérsékletû)vajatésatojástaliszthezadjuk.Hozzáönt-
jükatejesélesztõt,könnyenkezelhetõtésztávágyúrjukés60-40%aránybanelosztjuk.
Anagyobbikatenyhénmeglisztezettgyúrólaponakkoráranyújtjuk,hogyegy25x35cen-
tis,sütõpapírralbélelttepsibenelférjen.Adiótamorzsávalösszeforgatjuk,nagyját-4evõ-
kanálnyit-atésztáraszórjuk.Aszilvakrémetegyenletesenrákenjük,aszedretrászórjuk,
egykicsitakrémbeisnyomkodjuk.Amaradékdiósmorzsátrászórjuk.Akisebbiktésztát
istepsiméretûrenyújtjuk,apitetetejérefektetjük.Hústûveltöbbhelyen,egészenazaljá-
igmegszurkáljuk.
Elõmelegítettsütõben,közepeslánggal(180C,légkeverésessütõben165C)30-32perc
alattmegsütjük.Asütõbõlkivévetepsistülegyrácsratesszük,amikormárcsaklangyos,
vaníliásporcukorralmeghintjük.Egyéjjelenátpihentetjük,másnapsütõpapírostulvágó-
deszkáraemeljükésnagyjából5centiskockákravágjuk.
Jóétvágyatkíván

Kenyeresné Zsu zsi ka
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ÉTKEK,TIPPEK,FORTÉLYOK AUGUSZTUS
IDÕJÁRÁSA

Azutolsó nyári hónap a korábbi
évek tapasztalata alapján nem oko-
zottmeglepetést.Elsõsorbanahónap
elsõnagyobbikfelébenfolytatódotta
csapadékmentes forró szárazság.Az
öntözésmentes területek szántóföldi
haszonnövényei gyakorlatilag nem
tudtak kifejlõdni, egyszerûen meg-
sültek. Érdekes, hogy a tavaszi
/májusi/ hûvös idõ sok növény te-
nyészidõszakára kihatott.A korábbi
évekhez képest a paradicsom érése
két-háromhetetkésett,adinnyeéré-
se is legalább ennyivel eltolódott.
Ugyanígylehetneapaprikátisemlí-
teni. A szárazság miatt a madarak
táplálékáulszolgálórovarokiseltûn-
tek, táplálékhiány lépett fel, minek
következtébenavándormadarakigen
koránelköltöztek.Agólyákafiókák
kirepülése után szinte azonnal útra
keltek,ésmárAfrikabelsejébenjár-
nak.A fecskék a gyurgyalagok is a
hónapvégénindulásrakészenálltak.
Asorttovábblehetnefolytatni.Ahõ-
mérsékletahónapelején31Cfokkal
indult,és9-igszintefolyamatos35-
38Cfokvoltakoradélutániórákban,
annyira,hogy8-án39Cfokotmutat-
takahõmérõk.Ezután17-ig26-30C
körülmozgott,majd2-3naponismét
emelkedett 30-32C fölé. Augusztus
20-ára hûvösebb légtömegek érkez-
tek, némi csapadékot hozva terüle-
tenként változómennyiségben.Csa-
padék viszonyok: 20-án 4,7 mm,
21én1,6mm,26-án3,6mm,27-én
33,6mm, 29-én 0,4mm.Összesen:
43,9mm.Asokéviátlag:47mm.

Vecsei.

Anyakönyvihírek
Születtek: Kucsár
Zoé 2013.08.09.,
anyja neve: Falusi
Annamária

SzûcsÖrsBotond2013.08.25.,any-
janeve:VáriEnikõ

Elhunyt: Kovács Mihályné
élt83évet

SZEPTEMBERICSILLAGOSÉGBOLT
Aszeptembermár"emberes"hónap,azõszkezdete.Rohamosancsökkenanap-
paliórákszáma,annyira,hogy22-énmindazéjszaka,mindanappalegyforma,
azaz12óra.Perszeebbenazévbenezmárcsakekkorfordulelõ,ekkorkezdõ-
dikacsillagászatiõsz,pontosabban22-én22óra43perckoraFöldiegyenlítõ
feletthaladátaNap.Anap-éjegyenlõségazegészföldtekérevonatkozik.Az
égretekintvesokkalfényesebbenragyognakacsillagok,ésegybentöbbetislát-
hatunk.EsteszintefejünkfölötthúzódikaTejútsávja,melyasokmilliárdcsil-
lagösszeolvadtfénye.Aközepénláthatósötétebbsávcsillagköziportrejt,me-
lyennemlátszanakátacsillagok.AGöncölszekérisegyreközelebbkerülalá-
tóhatárszéléhez.EstealátóhatárfelettaNaptóldélnyugatiiránybanláthatóFöl-
dünkbolygótestvéreaVénusz.ÉjfélutánakeletiégboltfeltûnõenragyogNap-
rendszerünkóriásbolygója,aJupiter.Fényességefokozatosannõ,hiszenFöl-
dünkrohanfeléje. V. F.

Itthonvagy-Magyarországszeretlek!
A szeptember 28-29-én hagyományteremtõ szándékkal kiírt országos ren-
dezvényhezmiiscsatlakoztunk.Településeknekszólafelhívás,hogyakét
naponhelyirendezvényekszervezésévelerõsítsékaközösségüket.Amika-
tegóriánkbana250.000.-Ftelnyeréséhez28-ánszombatondélutánfõzõver-
senytésegészfaluraszólóMihály-köszöntõt,másnap21.30-korpedigtábor-
tûz-gyújtásttervezünk.Arészletekkidolgozásamégtart,továbbitájékozta-
tástkésõbbtudunkadni.



KÖNYVELÉSTÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

VÁLLALOK
egyénivállalkozók,õstermelõk,magánszemélyek,

Kft-k,Bt-k,alapítványokrészére,
teljeskörûAPEH-ésTB-ügyintézéssel,

képviselettel.
Havontatájékoztatástkapvállalkozása

eredményérõl,áfájáról,akönyveléstígypontosan
tudjakövetni.Igényszerintakönyvelési

anyagértelmegyek.
Azirodanyitvatartása:

hétfõtõlszombatig8-18óráig.
Telefononegyeztetésalapjáncsakegyfõt
fogadokateljesdiszkrécióérdekében.

Kérem,válasszonengem,hacsaládiaskörnyezetet
ésnem"tömeg-könyvelõirodát"keres.

VargánéFarkasháziOrsolya,Nyárlõrinc,
Iskolau.7.,06-30/266-85-36

SZENTKIRÁLYIHÍRMONDÓfüggetlenközéletilap

Megjelenikhavonta:Kiadja:SzentkirályKözségÖnkormányzata -Felelõskiadó:SzabóGellértpolgármester -Felelõsszerkesztõ:VecseiFerenc
-Munkatársak:CsanádiAndrásné,KaraLajosné,KenyeresDénes,KenyeresZoltán,KatznéAlmásiZsuzsanna,BalázsHajnalkalelkész,Kutasi
Ferenc,PápaiFerencné,PásztorGézáné,PuskásMihályplébános,SzabóGellértpolgármester,SzutorSándorné,Dr.SzûcsZsolt,Takácsné
KissMárta,VargaBéláné,VarjúnéSzéchenyiMarianna -Szerkesztõség címe:PolgármesteriHivatalSzentkirály,KossuthLajosutca13. -
Tel./fax:76/597-011 -Készül350példánybanNyomda:KécskeNyomdaKft.TiszakécskeT:76/441-519-Felelõsvezetõ:TóthGéza

Hirdetések
*Eladó ágynemûtartós sarokülõgarnitúra. 76/728-946, 06-70/277-33-
32
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-ma-
jorban.Víz,villanyvan.Érdeklõdni:06-76/728-657
*HázeladóSzentkirályonaBékeutca33.számalatt.érdeklõdni:0630
5052251telefonszámon.
*Szentkirályon,ésaveleszomszédostelepülésekenszántót,legelõt,ka-
szálótvásárolnék,vagybérelnék.BencsikJenõ.telefon:06209424219.
* ELADÓ jó állapotú kétszemélyes heverõ, szekrénysor, elõszobafal.
Irányár:5-15ezerFt.Érd.:70/953-7173
*Házeladó1holdtelekkel(erdõ,szántó)Szentkirályon,aKossuth-ma-
jorban.Víz,villanyvan.Érdeklõdni:06-76/728-657
*Mezõgazdasági felhasználásból származó hulladék fólia elszállítását
vállalom.+36-30/8470-402+36-70/9789-305

ZámboriIldikó Szentkirály,DózsaGyörgyutca9.
Bejelentkezés:06-30-267-78-50

Megnyitottamférfi-nõifodrászatomat!
Kellemeskörnyezetbenváromszépülnivágyóvendégeimet.

TeSzedd!!-atisztább
Szentkirályért

Önkormányzatunk is csatlakozott az országos köz-
tisztaságiakcióhoz,melyazutakmentén,illetveille-
gálislerakóhelyekenlévõszemétbegyûjtésétcéloz-
za immár a legnagyobbhazai önkéntesmozgalom-
ként.Tavaly700településen150ezrenvettekrészta
"nagytakarításban".
Azideiakciónapszeptember14-e,szombat.
Kérem,minéltöbbentalálkozzunkezenareggelen
8órakoraKözségházaelõtt,aholanapiteendõket
egyeztetjük.


