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2007. július 23-ai testületi ülésen történt
A képviselõ-testület július 23-án tartotta
soron következõ ülését. A napirendek között
szerepelt a helyi közrend állapotáról szóló
tájékoztató, elõterjesztés a közoktatási intéz
ményfenntartó társulás megalakításáról, intéz
ményvezetõ közalkalmazotti jogviszonyának
áthelyezéssel történõ megszüntetésérõl, az
önkormányzat folyó évi költségvetési rendeleté
nek módosításáról, a Rendezési Terv és a helyi
Építési Szabályzat módosításáról, valamint az
önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.
Az ülésen 9 képviselõtag volt jelen.
Az ülés megnyitása után Kovács Béla r.
alezredes, a Tiszakécskei Rendõrõrs parancs
noka beszámolt a helyi közrend állapotáról.
Elmondta, hogy új jelenségként egyre gya
koribb a nagyobb városokból itt letelepedõ,
elszegényedett családok megjelenése. A tanya
világot jellemzi az állandó lakosok magas
átlagéletkora, akik egészségügyi állapotuk,
hozzátartozók hiánya, vagy azok nagy távol
sága miatt védtelenek, kiszolgáltatottak. A kül
területi ingatlanok, mezõgazdasági termények
és mûvelési eszközök egész évben lehetõsé
get jelentenek bûncselekmények elkövetésére.
Szintén a mezõgazdasági gazdálkodással ös
szefüggõ jelenség a nagyszámú román állam
polgárságú munkavállalók megjelenése és
idõszakos letelepedése a községben, akiknek
többsége tisztességes szándékú, de mindig
van olyan csoport, akik testi sértésben, garáz
daságban megnyilvánuló bûncselekményeket
követnek el. Új jelenség az is, hogy nemcsak
azok a munkavállalók telepednek le a község
ben, akik helyben vállalnak munkát, hanem
azok is, akik más környezõ településeken
szándékoznak munkát vállalni. A rendõrség a
társszervekkel eljárva folyamatosan ellenõrzi
az illegális szállásadókat, remélve ezzel, hogy
a község nem lesz gyûjtõhelye olyan munka
vállalási céllal érkezõ román állampolgároknak,
akik nem jogkövetõ magatartást tanúsítanak.
A községen keresztül haladó viszonylag nagy
átmenõ forgalom lehetõséget jelent az utazó
bûnözõk megjelenésére, akik kiszûrésében
számíthatnak a polgárõrök és a lakosság segít
ségére. Állandóan visszatérõ problémát jelent
a falun átvezetõ út forgalmának lassítása,
melyet a korábban felszerelt jelzõlámpa észlel
hetõen csökkentett, de még mindig jellemzõ a
sebesség túllépéssel áthajtó jármûvek magas
száma. Ezt a problémát fokozottabb rendõri
jelenléttel és sebességellenõrzéssel lehet meg
oldani, továbbá olyan technikai eszköz felszere
lésével, amely a gyalogátkelõhelyet folyamatos
piros fény adása mellett biztosítaná, és csak a
jármûforgalomtól függõen adna szabad jelzést
az átmenõ forgalom részére.
A konkrét bûnügyi helyzetet értékelve
elmondta, hogy a település más hasonló sajá
tosságokkal rendelkezõ településekhez képest
bûnügyileg nem fertõzött, a regisztrált bûn
cselekmények száma évek óta stagnál, sõt a
településen a legkevesebb az egy fõre jutó bûn
cselekmények száma (vagyon elleni bûncselek
mények, betöréses lopások). Alkalmi lopások
továbbra is az õrizetlenül hagyott személyes
tárgyak, berendezések, kerékpárok, kisebb
értékû mezõgazdasági gépek megszerzésére
irányul. Sajnos a büntetõeljárás során nagyon
kevés az az érték, ami megtérül az okozott
kárból. Jelentõsen csökkentek a közlekedési

bûncselekmények regisztrált esetei is. A rend
õrõrs létszámáról szólva elmondta, hogy külön
bözõ okok miatt több mint fél éve a rendõrõrs
állandó létszámproblémákkal küzd, és komoly
gondot jelent a folyamatos szolgálat biztosítá
sa. Ennek érdekében az ügyeleti rendszer is
átalakításra került, azonban továbbra is van
hétköznapokon 8.00 - 20.00 óráig, szombaton
20.00 - 8.00 óráig állandó ügyfélfogadási idõ
szak. A fenti idõszakon kívül a rendõri szolgála
tot a Kecskeméti Rendõrkapitányság ügyelete
irányítja. A helyi körzeti megbízott lakosság
általi elfogadottsága, szakmai munkája eddig
semmiféle problémát nem hozott felszínre,
tevékenységét megfelelõen végzi. A szentkirá
lyi lakosok jogos igénye az, hogy a helyi rendõr
a szolgálati idejét a településen töltse el, azon
ban a fentebb említett tényezõk miatt sok eset
ben nem a településen szolgált. Az ügyeleti
rendszer átalakításával júliustól kezdve a szent
királyi körzeti megbízott nem fog szolgálati
idejében más szolgálati ághoz tartozó feladatot
ellátni. Az elmúlt évben korszerûbb jármûveket
kaptak, így azok mûszaki állapota megfelelõ.
A község rendjének biztosításában a helyi pol
gárõrség aktívan kiveszi részét, kialakult egy
stabil tevékeny közösség, amelyre bármely
körülmények között számíthat a rendõrség. Õk
nemcsak szolgálati idejük alatt, hanem egyéb
tevékenységük során is nyitott szemmel járnak.
A további feladatokról annyit, hogy a lehetõ leg
szélesebb körû bûnmegelõzési tevékenységet
tovább kell folytatni. Biztosítani kell a folyama
tos rendõri jelenlétet, megakadályozni annak
lehetõségét, hogy a veszélyeztetett fiatalok
bûncselekmények áldozatai, illetve elkövetõi
legyenek. Meg kell akadályozni azt is, hogy a
külföldi munkavállalók a településen a jogsza
bályokat megkerülve tartózkodjanak, munkát
vállaljanak, és bûnelkövetési magatartásukkal
a köznyugalmat megzavarják. Végezetül meg
köszönte az önkormányzat részérõl az elmúlt
évben nyújtott anyagi támogatást, és kérte,
hogy az elkövetkezõkben is hasonló módon
segítse a képviselõ-testület a helyi körzeti meg
bízott munkáját bízva abban, hogy közösen
összefogva a rendõri tevékenység a község
minden polgárának megelégedésére szolgál.
Az ülésen jelen lévõ Dr. Kassai László rend
õr alezredes, a Kecskeméti Rendõrkapitányság
megbízott vezetõje hozzászólásában beszélt a
rendõrség jelenlegi megítélésérõl hangsúlyoz
va, hogy a magyar rendõrség állapota sokkal
szilárdabb, mint az az újságokból olvasható.
Részletesen tájékoztatott a rendõrség jelenlegi
létszám-gondjairól, a körzeti megbízotti szolgá
lat népszerûtlenségérõl. Szentkirályról szólva
elmondta, hogy a községben nincsenek olyan
kiugró ügyek, botrányok, ami különleges intéz
kedésre figyelmeztetné a rendõrséget. A lakos
ság szorgalmas, becsületes emberekbõl áll.
Ami pedig a nem magyar állampolgárok
munkavégzését illeti, ez Bács-Kiskun megyére
különösen jellemzõ. Ennek a munkaerõpiacnak
sajnos megvannak a maga vámszedõi. Romá
nia uniós állam, szabad munkaerõpiac, szabad
munkaerõ vándorlás van. A megoldás az len
ne, hogy nem teremtünk fiktív szálláshelyeket,
és olyan vonzó körülményeket, amivel idecsá
bítjuk õket. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy ha
Magyarországra ilyen számú vendégmunkás
nem jönne, akkor a mezõgazdasági területek

jelentõs része megmûveletlen maradna. Ezt
a kérdést ma rendõri eszközökkel nem lehet
megoldani, de nem tudja megoldani az önkor
mányzat sem. A lakosság sem fog össze sehol,
mert nem mindenkinek az az érdeke, hogy ne
legyen a községben román vendégmunkás. Ez
egyfajta bevételi forrás az itteni lakosoknak,
másrészt munkaerõpótlás.
A polgármester megköszönte a rendõr
ség jelen lévõ képviselõinek az õszinteségét.
Elmondta, hogy a vendégmunkások léte sok
helyi gazdálkodó számára fontos, ugyanakkor
az is nyilvánvaló, hogy ezt jobban szabályozott
körülmények között könnyebben elviselné a
helyi közösségnek az a része, akik számára ez
inkább gondot, és az elviselhetõség határán
lévõ bosszúságot jelent, mint azok, akik ennek
haszonélvezõi, sõt vámszedõi. Nem lát erre a
dologra rövid távú megoldást. Nem várja azt,
hogy egy év múlva fényes sikerekrõl tudnak
majd beszámolni, de a mostani helyzetet tekint
ve az is eredmény lesz, ha a közrend nem
romlik tovább.
A képviselõ-testület a tájékoztatást egyhan
gúlag tudomásul vette.
Ezt követõen a közoktatási intézményfenn
tartó társulás megalakítása került napirendre.
A polgármester elõterjesztésében elmondta,
hogy a társulás megalakításának elõkészüle
tei a végéhez értek. Úgy a polgármesterek és
jegyzõk, mint az intézményi vezetõk, illetve a
gazdálkodás szakmai felelõsei részérõl a sze
mélyes egyeztetések megtörténtek. A társulási
szerzõdés, illetve az alapító okirat tervezetét
a döntéshozatalban érintettek megkapták. A
négy település gazdasági vezetõi által pontosí
tott adatok szerint a közel tízezer lakost, köztük
1206 gyermeket érintõ települési tárulás a jelen
legi feltételek ismeretében 82.800 ezer forint
többlet állami támogatásra számíthat. Telepü
lésünk számára igazán sarkalatos gondnak a
gyermekétkeztetés helyi megvalósítása tûnik.
Az eddig szerzett információk alapján nem
tudunk végleges választ adni arra a kérdésre,
hogy a közbeszerzési törvény rendelkezései
hogyan érintik az 1206 gyermek étkezteté
sét. A maga részérõl azonban az étkeztetés
helyben biztosítását - annak az oktatáson is
túlmutató összefüggései miatt - alapfeltételnek
tekinti a társulásban való részvételt tekintve.
A határozathozatalnál az esélyeket illetõen
nem vár el 50-50 %-nál többet. Reális esélye
van annak, hogy Szentkirály ne vegyen részt
ebben a társulásban, mert még nincs eldöntve
semmi. Mindezzel együtt meg van gyõzõdve
arról, hogy a szentkirályi közoktatás sikerre
van ítélve akár lesz társulás, akár nem, mivel
az az önkormányzatiság, amit itt próbálunk
megvalósítani mindeddig lehetõvé tette - még
ha küzdelmek, esetleg csalódások, személyes
ütközések árán is -, hogy a magunk útját jár
juk. A jelen lévõ képviselõk döntésükkel nem
a falu sorsát döntik el, pusztán két megoldás
közül választják az egyiket, de ez nem azt
takarja, hogy az egyik a szakadékba visz, a
másik pedig a dicsõségbe. Így is, úgy is olyan
útra lépünk, aminek nem ismerjük a buktatóit.
A maga részérõl úgy gondolja, hogy a négy
település alkotta földrajzi egység együtt többre
megy, mint külön-külön, de a két útnak bárme
lyik verzióját fel tudja vállalni.
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A döntésnek a szabadsága talán egyedül Szent
királyon adott, mert nincs arról szó, hogyha a
társulás ellen szavazunk, akkor a következõ
hónapban nem tudunk pl. munkabért fizetni.
Hangsúlyozta azt is, hogy nincs szándékában
senkit meggyõzni, mert ez részérõl is inkább a
hitnek a kérdése, mint a meggyõzõdésé. Bármi
lesz is a döntés, nagy elhivatottsággal, és igen
jó érzéssel vett részt eddig is ebben a munká
ban, és ha szerepet kap, akkor ezt a jövõben
is megteszi. A szakma részérõl az írásos véle
ményekbõl az aggódás és a félelem érzõdött
ki, ugyanez volt érezhetõ az intézményvezetõk
és a jelen lévõ pedagógusok hozzászólásaiból
is. Bizonytalanságban vannak, mert nem tud
ják, hogy mi lesz két-három év múlva. Nem
tudják, hogy mit is fog jelenteni számukra a
társulás, megmaradhat-e mindenkinek a mun
kahelye, mire lesz pénz, és mire nem. Kutasi
Ferenc alpolgármester véleménye szerint tár
sulni muszáj, a kérdés csak az, hogy ez hogyan
történjen. A jelenlegi felállás számára nem szim
patikus. Ezt a társulást lehet jól és rosszul is csi
nálni. Attól függ a sikere, hogy milyen emberek
vesznek benne részt. Bimbó Ferenc képviselõ
tag aggodalmának adott hangot, nevezetesen,
hogy Lakitelek esetleg majd késõbb nem a
gesztor szerepét, hanem a vezetõ szerepet
akarja magának, és ténylegesen az lesz, amit õ
akar. Már most is kezd ez körvonalazódni. Béni
Sándor képviselõtag elmondta, hogy nagyon
nehéz a döntés, mert ha a társulás miatt valakit
sérelem ér, hátránya származik belõle, a képvi
selõket vonják majd kérdõre, viszont ha nem
lesz társulás, akkor hosszú távon bizonytalan
ná válik az oktatás finanszírozása. Leginkább
amiatt aggódik, hogy a pedagógusok állása
megmaradhat-e. Bõszén Imre képviselõtag a
gesztorral kapcsolatos aggodalmakat megérti.
Õ is csak úgy tudja elképzelni a társulást, hogy
a gesztornak csak az állami pénz lehívása lesz
a feladata, ebben lesz hatásköre, a többi kinekkinek a maga dolga. Varga János képviselõtag
véleménye, hogy amit a Kormány elhatározott,
azt valamilyen formában végre is hajtja. Ha
most létrejön a társulás, akkor lesz honnan
kilépni esetleg jövõre, de ha nem lesz társu
lás, akkor késõbb lehet, hogy nem lesz hová
belépni. Zana Antal képviselõtag véleménye
szerint csak a kedvezõbb állami finanszírozás
motiválhatja az önkormányzatot a társulásra,
mert a pedagógusok eddig is magas színvona
lon látták el feladatukat. Furcsának tartja, hogy
a megállapodásban és az alapító okiratban is
több helyen ahol döntési helyzetbe kellett volna
hagyni a tagtelepülés önkormányzatának kép
viselõ-testületét (egyetértési jog), továbbra is
javaslattételi lehetõsége van. Korábban is kife

jezte ezzel kapcsolatos aggályát, ezt továbbra
is fenntartja.
A polgármester válaszában elmondta, hogy
a társulási megállapodásban teljes mértékben
érvényesül a helyi jelleg, minden a tagtelepülés
szintjén indul. A költségvetést ugyan a Társulási
Tanács fogadja el, de a helyi képviselõ-testület
dönti el azt, hogy milyen feladatokat kíván az
adott tanévben ellátni, mire akar pénzt bizto
sítani. A társulásból eredõen vannak munkák,
amelyek Lakiteleken koncentrálódnak, de csak
az a többletjuttatás szerepel a közös költségek
között, ami a társulásból eredõen indokolt. A
megállapodásban nagyon részletesen le lettek
rögzítve a feltételek, ennél jobban a helyi jelle
get biztosítani nem tudtuk annak érdekében,
hogy abból az elõnybõl, amit a pluszforrásokért
remélni tudunk, részesüljön az egész falu,
beleértve a gyerekeinket és a pedagógusokat
is, mert értük történik az egész. Más települési
véleményekbõl az szûrhetõ le, hogy több az a
település, akik a társulás mellett döntenek, mint
azok, akik az önállóságot tartják meg, már csak
azért is, mert ez a falvaink jelentõs számánál
már nem is kérdés, mivel nagyon sok települé
sen 500 lélekszám alatt van a lakosság száma,
ahol régóta nincs helyben oktatás. Mi még min
dig a kiváltságosok helyzetében vagyunk, mert
választási lehetõségünk van.
Végül a képviselõ-testület 4 szavazattal, 5
tartózkodással elutasította a társulásban való
részvételt.
A következõ napirendi pont keretében a pol
gármester tájékoztatta a jelenlévõket, hogy Álta
lános Iskolánk igazgatójának, Pászti Andrásnak
az áthelyezésére vonatkozóan kérelmet nyújtott
be a Kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola
Igazgatója. Ebben az Igazgató Úrnak a Corvina
Óvoda és Általános Iskola állományába történõ
áthelyezését kérte folyó év augusztus hó 1. nap
jával. Az Igazgató Úr eredményes éveket tudhat
maga mögött Szentkirályon, ám döntését tiszte
letben tartva javasolta a képviselõ-testületnek,
hogy érdemei elismerése mellett munkaviszo
nya áthelyezéssel történõ megszüntetéséhez
járuljon hozzá. A képviselõ-testület a kérelmet 7
szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta.
E napirendi ponthoz kapcsolódóan java
solta Katzné Almási Zsuzsanna, jelenlegi igaz
gatóhelyettes egy évre történõ megbízását az
igazgatói teendõk ellátásával.
A javaslatot a képviselõ-testület egyhangú
lag elfogadta
Ezt követõen került sor az önkormányzat
folyó évi költségvetési rendeletének módosítá
sára, mely a központi támogatások, pályázati
támogatások, és az alapítványi támogatások
beépítése miatt vált indokolttá.

A képviselõ-testület módosította a helyi
építési szabályzatról szóló rendeletét, melyben
mindazok a szándékok, felvetések hiánytalanul
érvényre jutottak, amelyek a képviselõ-testület
korábbi határozatában szerepeltek. Ilyenek a
szennyvíztelep helyének kijelölése (0259/16
hrsz-ú telekre), védõzöld-terület funkciójának
kialakítása az iparterület határán, a kecskeméti
út mellett az Ady Endre utca folytatásaként 2
db ingatlan belterületbe vonása, a külterületi fel
mérések eredményeinek beépítése a rendezési
tervbe, általános településfejlesztési koncep
ció elkészítése, szélerõmûvek elhelyezésére
alkalmas határrész kijelölése, tájképi örökség
védelme, a telkek valóságnak megfelelõ térképi
ábrázolása, a Hétvezér Fogadó és Tóth tanya
jelölése a térképen, telekösszevonás szabá
lyozása, 2 szántó terület belterületbe vonása
(ipari övezet bõvítése), valamint a 0181/16-18.
hrsz-ú egyholdas telkek gazdasági célra szánt
beépítése.
A képviselõtagok megkapták az önkor
mányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló szám
adatokat. A polgármester elõterjesztésében
elmondta, hogy az önkormányzat különösebb
zökkenõk nélkül tudta finanszírozni az elmúlt
félévet. A bevételi elõirányzat 70 %-ban telje
sült. Az önkormányzat a központosított támo
gatások idõarányos részét megkapta, a helyi
adók befizetése 45 %-os. A kiadási elõirányzat
teljesülése 72 %-os. A személyi juttatásokra
elõirányzott keret 52 %-a, dologi kiadásokra az
elõirányzat 57 %-a lett felhasználva. A fejleszté
sekre az elõirányzat 71 %-át használta fel az
önkormányzat. Az I. félévben 12.366 ezer forint
került kifizetésre útépítésre, buszmegállóra, a
tiszakécskei út kiviteli tervére. Megtörtént a lakó
telepi vízhálózat kiépítése, elkészült a községi
sporttér. Meg vannak rendelve az óvodához a
gyermekfektetõk és a konyhához a rozsdamen
tes asztalok, folyamatban van a Mûvelõdési
Ház felújítása is. A speciális kiadások 55 %-át
használtuk fel, hitelfelvételre nem volt szükség.

Tisztelt betegeink!

töltötte ki. Ez pedig az alapos gyógyítástól
vette el az időt a betegek kárára. Az admi
nisztrációs kötelezettségek teljesítése viszont
alapvető fontosságú, ennek hiányában ugyan
is az irányító és ellenőrző szervek kegyetle
nül büntetnek.
Egyedüli megoldás volt számomra egy orvos
írnok alkalmazása, aki az adminisztráció
jelentős részét ellátja, így az asszisztens is,
és én is azzal tudunk majd foglalkozni, ami
miatt itt vagyunk.
Ezentúl Irma magas fokú végzettségének
megfelelően az ápolási feladatokat látja el,
én pedig csak a gyógyítással foglalkozom.
Ezt segíti a külön helyiség kialakítása is,

ahol a betegek vizsgálata történik úgy, hogy
közben az orvosi jelenlétet nem igénylő
feladatokat két munkatársam elvégezheti. A
gördülékenyebb munkafolyamat érdekében
a számítógépes hálózat is bővítésre került.
Így gyorsabbá is tudjuk tenni a rendelést, ill.
a vizsgálatra szoruló betegekre sokkal több
időt tudunk fordítani, ami remélhetőleg a
gyógyítás színvonalát is emeli majd.
A kezdeti nehézségek miatt megértésüket
kérjük, de ezzel a változással nem csak a mi
munkánk könnyítése volt a célunk, hanem a
betegellátás színvonalának és biztonságának
növelése is.
Dr. Szűcs Zsolt háziorvos

Amint bizonyára észrevették, szeptember
elsejével a háziorvosi szolgálatnál személyi
változás történt.
Az orvos-írnoki munkakört ezentúl Farkasné
Baranyi Beáta látja el.
Ezt a létszámbővítést a ránk nehezedő egyre
növekvő adminisztrációs teher tette szüksé
gessé.
A tetemes adminisztráció a biztonságos
betegellátást veszélyeztette már, ami abban
nyilvánult meg, hogy Kiss Istvánné asszisz
tensem munkaidejének meghatározó részét a
papírok megírása ill. a számítógép kezelése

*
Élménybeszámoló
a Faluházban a Szent Király Szövetség köz
gyûlésérõl, és horvátországi kirándulásról (dia
vetítéssel)
Idõpont: 2007. szeptember 21. (péntek) 18 óra
Tartja: Szabó Gellért
Szívesen látom Önt is!
*
Ne vakoskodjon az utcán!
A közvilágítási hibát bárki bejelentheti a
DÉMÁSZ 06-40/822 000 számú hibavonalán.
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Ezer éve született Szent Imre herceg
Első koronás királyunk, Szent István hosszú
uralkodása alatt sok hasznos és maradandó
történelmi tettet hajtott végre. Életében visz
sza-visszatérő gond volt az utódlás kérdése.
Gyermekei közül a felnőttkort csak egyetlen
fia, Imre herceg érte meg. Sajnos azonban ő
sem került hatalomra apja halála után, mert
előzőleg elhunyt.
Imre születése és neveltetése
Szent István király és Gizella bajor hercegnő
fia, Imre herceg valószínűleg - ezer eszten
dővel ezelőtt - 1007-ben született a Magyar
Királyság területén, Esztergom várában. Nevét
anyai nagybátyja, II. Henrik német-római csá
szár után kapta (Henricus, Emericus). A fiatal
trónörökös - apja akaratára - igen gondos és
tartalmas nevelést kapott. Nevelője Szent Gel
lért püspök volt, aki megszerettette vele a val
lásos és aszkéta életet, és a katona életmódot.
A Hildesheimi Évkönyv szerint a király
Imrét kinevezte a russzok hercegévé (dux
Ruizorum). Egyesek ezt úgy értelmezik, hogy
a fiatal herceg a királyi testőrség parancsno
ka, illetve a dunántúli orosz határőr népek
vezetője volt. Valószínű, hogy Imre királyfi
példás nevelésben részesült minden téren.
Gyermekkorában gondos felügyelettel nevel
ték, és először a grammatika egész tudomá
nyára oktatták. A püspök felügyelte lelki és
szellemi neveltetését, de a férfias, katonai
kiképzés sem maradhatott el abban a korban.
Bár az ő ifjúkorában alig-alig dúltak háborúk
az ország területén.
István király Intelmei Imre herceghez
A nagy király a felserkenő fiához erkölcstaní
tó könyvet szerkesztett. Ebben őszintén, férfi
asan figyelmeztette és intette kötelességeire.
Hogy szilárdan uralkodhass - kezdte atyai jó
tanácsait fiához a király - fogadj szót, fiam,
gyermek vagy, gazdagságban született kis cse
lédem, puha párnák lakója, minden gyönyörű
ségben dédelgetve és nevelve, nem tapasztal
tad a hadjáratok fáradalmait. Az Intelmekben
arra oktatta egyetlen fiát, mindenek előtt
őrizze meg a katolikus hitet, erősítse az egy
házi rendet, a főpapi méltóságnak rója le tisz
teletét, kedvelje a főembereket és vitézeket,
hozzon mindig igaz ítéleteket, minden csele
kedetében mutasson türelmet, a vendégeket
és idegeneket jóságosan fogadja, s még jósá
gosabban gyámolítsa, az udvari tanács nélkül
semmit se tegyen, az elődök példája legyen
mindig a szeme előtt, teljesítse az imádkozás
kötelmét, s a kegyességet, irgalmasságot meg
a többi erényeket előrehaladása érdekében
éber gonddal megtartsa. Intelmeit tíz pontban
foglalta egybe Imre herceg számára.
Minthogy a királyi koronát meg akarod
beszülni, legelőször azt hagyom meg kedves
fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akko
ra bugalommal és éberséggel őrizd, hogy
minden Istentől rendelt alattvalódnak példát
mutass.
A királyi palotában a hit után az egyház fog

lalja el a második helyet. Őrködnöd kell a
szentegyházon, azért, hogy gyarapodjék.
A királyi trón ékessége a főpapok rendje,
kedves fiam. Őket állította Isten a népek
fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá,
valamint az egész egyházi méltóság és isteni
szentség részeseivé és osztóivá.
Az uralkodás díszei a főemberek és vitézek
hűsége, bizalma. Ők országod védőfalai, a
gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a
határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid
és testvéreid, közülük senkit se hajts szolga
ságba. Katonáskodjanak, uralkodj mindannyi
ukon harag nélkül.
A türelmes királyok uralkodnak, a türelmetle
nek zsarnokoskodnak. Ha pedig olyasvalami

adóktól, békében végezhesd életed pályáját.
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok
koronáját. Légy türelmes és irgalmas minden
kihez. Azután légy erős, nehogy a szerencse
túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszít
son. Légy alázatos is, hogy az Isten felma
gasztaljon most és a jövőben. Légy majd mér
tékletes és becsületes, légy szemérmes, hogy
elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a
halál ösztönzőjét.
Imre herceg fiatalsága
A fentiekből látható és olvasható, hogy Szent
István király milyen alapos, következetes
nevelésben, képzésben részesítette egyetlen
fiát, Imre herceget gyermek- és ifjúkorában.
A herceg minden éjjel sokat virrasztott, gyer
tyák mellett fohászkodott Istenéhez, zsoltáro
kat énekelt. Apja rendelkezésére eljegyezte
(nőül vette) egy bizánci, más hagyomány
alapján horvát vagy lengyel hercegnőt. A
köztudatban az terjedt el, hogy a fiatal szüzet
sohasem érintette meg. Sőt, a feleségét is
rábírta az önmegtartóztatásra.
Imre halála
A fiatal herceg 1031. szeptember 2-án egy
vadkanvadászaton vett részt a bihari erdő
ségben, vagy valahol a Bakonyban. Imre a
vadászaton egy vadkan áldozata lett, az ott
szerzett sérüléseibe belehalt. A herceget a
székesfehérvári bazilikában temették el. A
királyi párt teljesen összetörte a tragédia.
Főleg István király esett mély bánatba, sokat
bánkódott fia halálán. Ezután mindig a trón
utódlás foglalkoztatta.
A herceg sírjánál csodás események történ
tek. Halála után legendák övezték nevét és
szűzies fogadalmát.

kerül majd eléd, amelyben ítéletet hozni mél
tóságoddal összefér, türelemmel ítélkezz, így
lesz a koronád dicsőséges és ékes.
A vendégek és jövevények akkora hasznot
hajtanak, hogy méltán állhatnak a király
mögött. Mert az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő.
A tanács állít királyokat, dönt el királyi sor
sokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát,
győzelmeket ő arat… Ha a bölcsekkel jársz,
bölcs leszel… Javaslataid terjeszd az öregek
elé, hogy minden cselekedetet a bölcsesség
mértékével mérhesd.
Őseink követése is nagyon fontos. A legna
gyobb királyi ékesség a királyelődök után
járni. Ezért fiam az én rendeleteim mindig
legyenek szemed előtt. Az én szokásaimat,
melyről látod, hogy a királyi méltósággal
összeférnek, kétkedés nélkül kövessed.
Az imádság megtartása a királyi üdvösség
legnagyobb járuléka. Fohászkodj, hogy Isten
minden vétked eltörlésére méltasson, így
mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon,
legyőzhesd látható és láthatatlan ellensége
idet. Valamennyi alattvalóddal gondtalanul
élhess, mentes lehessél az ellenséges tanács

Imre herceg szentté avatása
Szent László király uralkodása idején történt
a holttestek ünnepélyes kiemelése a király
és a püspökök jelenlétében. 1083. november
5-én VII. Gellért pápa szentté avatta István
királyt és Imre herceget. Már az Árpád kor
ban megíródott a herceg életét bemutató
legenda. A XII. századtól csaknem ötven
templom és oltár védőszentje volt Imre. 18
helységnévben is megtalálható Imre királyfi
neve. Az ifjúság védőszentjének tekintette
(tekinti) Szent Imrét.
A Horthy-rendszerben több kollégium is visel
te nevét.
A középkori vallásos életben óriási jelentő
sége volt a szentek kultuszának, mert ők a
közvetítői a földi ember és a végtelen magas
ságban trónoló hatalom között.
Felhasznált irodalom:
- Tolnai Világlexikon, VII. kötet. Budapest,
1927.
- Magyar életrajzi lexikon
- Árpád-kori legendák és intelmek, Budapest,
1983.
lovag Kenyeres Dénes
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GARABONCIÁS DIÁK
Fellegajtó nyitogató
Bizony, augusztus 20.-án Szentkirályon is elmosta a
zápor az éji tűzijátékot. A községünk ősi nevét, s a magyar
Szent Koronát jelképül választó gazdasági társaság rendez
te a mi kis falunkban az ünnepséget, amellyel végül az
említett jelképeket - saját jelképeit is - sértette meg. Nem
is annyira a sok igénytelen áru felvonultatásával, ez a mai
törpe idő kifejezése már, úgy lehet. Bizonyára vannak, akik
nek felemelő érzés e napon kínai zoknit, s trikót vásárolni.
A durva jelképsértést egy zenekar meghívása jelentette,
amely a Sötétség, az Éjszaka névre hallgat (latinul: NOX).
Mert hát, mit is ünnepelünk augusztus 20. napján? Bizony,
Szent István király szentté avatásának napját! A szentek a
középkori hagyomány szerint a Fény közvetítői Ég és a
Föld, Isten és ember között. S maga a Szent Korona! Szinte
egy a fényességgel, aranyló sugárzása ma is élő! Az elülső
pártázatán lévő színes, átlátszó zománcelemeknek kifeje
zetten a fény átbocsátása a feladata a koronázás során. S
aztán a koronázás! A koronázás természetesen nem éjjel
történt, hanem délben, mikor legragyogóbb a fény! A koro
názási felszerelések között már nem lelhetők fel, de tudjuk,
régen a szertartás alatt a koronázandó király aranyszálakkal
átszőtt ruhát viselt! A megkoronázott uralkodó aztán az
ország 72 vármegyéjéből összehordott koronázási dombra
(amit hívtak Szent István dombjának is) lovagolt fel, fején
a Szent Koronával. Ott a kardjával kelet-nyugat, majd
észak-dél felé kereszt alakú vágást ejtett, jelezve, megvédi
az országot. Képzeljük el, olyan volt ez, mintha elérkezett
volna az égből a földre a Jézus képét viselő, aranyruhás,
új, magyar király, a győzelmes magyar lovas, a megnyílt
menny lovasa, az Utolsó Ítélet végrehajtója…, mintha csak
János apostol Jelenéseinek könyvét olvasnánk…, Krisztus
megjelenéséről. Szent István személyét a Szent Korona és a
benne testesülő mennyei törvény helyreállítása és újra érvé
nyesülése tette emlékezetessé. Benne, általa valósult újra
meg az elveszett isteni rend a Kárpát-medencében. (Varga

Tibor: Ima ellenségeinkért A Szent Korona misztériuma,
Debrecen, 2001.)
Igen, a Szent Korona nem csak egy kép, amely jól
mutat itt-ott. Nem tárgy, hanem a magyarság jelképe, meg
tartója. Története, jelentése, kisugárzása, s országa van.
Illik ismerni jelképeinket. S miként sáros csizmával nem
lépünk a tisztaszobába, s nem ülünk szépen terített asztal
hoz; úgy éppen augusztus 20.-ára nem helyénvaló meghívni
a Sötétség nevű zenekart. Annyi más hozzáillő helyet, időt
és alkalmat találhat…
* * *
"Szabadság, szerelem!" mottóval nyolc hónapos
magyar kulturális évad kezdődött szeptemberben Kínában,
Peking és Sanghaj városokban, koncertekkel, kiállítások
kal. A mostani magyarországi miniszterelnök nyitotta meg
a kínai fővárosban azt a tárlatot, amelyen érdekes módon
csak kortárs cigány festők festményei szerepeltek… Nyil
ván ők jelentik a mai magyar festőművészetet. A megnyitó
beszédében pedig arról szólt, hogy a cigányok és kultúrájuk
nélkül Magyarország, de még Európa sem érthető meg.
Nohiszen.
A kultúra leple alatt gazdasági megállapodások is
születtek a magyarországi és a kínai miniszterek között,
megtudhattuk, hogy Budapesten épül ki a kínai árucik
kek európai elosztó központja, potom 20 hektár területű
üzletközpontokban. Minőségi kínai árukat hoznak majd
ide, állítják. A minőségi kínai áru sokunk számára olyan
önellentmondásnak tűnik, mint pl. a sivatagi tömeglélektan.
Azok után, hogy a kilencvenes évek elején - Európában
egyedülálló módon - a hazánkba tömegesen telepítettek
be kínai kereskedőket, hogy a magyar kiskereskedelmet
tönkretegyék; nos, azok után a jelenlegi kormány az ide
települő kínai nagyvállalatokat, nagykereskedőket kívánja
támogatni, adókedvezménnyel, készpénzzel…
Pedig beh ráférne a nagy múltú és nagy műveltségű
kínaiakra a magyar kultúra alapos megismerése, arra való
rádöbbenésük, hogy mi is a keleti íjfeszítő lovasnépek
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békés utódai vagyunk. S így szabadságot adhatnának a
náluk, Kínában elnyomottan élő mongol, ujgur, tibeti
népeknek, amelyek maguk is hun származékok, keleti,
íjfeszítő népek leszármazottai. A négyezer éves írott kínai
történelem első két évezrede a hunok ellen vívott harcaik
története. A két nép állandó konfliktusban volt egymással.
A földművelő kínaiak, s az állattenyésztő hunok; a letele
pedettek, s a vándorlók. A kínaiak gyűlölték a hunokat és
"hsziungnuknak" fenevadaknak nevezték őket. A hunok
egyszerűen disznófejűeknek hívták a kínaiakat. A kínaiak
mindent megtettek, hogy a hunokat és a lovaskultúrájú
leszármazottaikat véglegesen megsemmisítsék. Az utolsó
négyszáz évben az utolsó kínai császári családot a man
dzsuk adták, szintén lovaskultúrájú nép, akik az 1600-as
években meghódították Kínát. A mongolok, a kazakok, az
ujgurok szövetségben voltak a mandzsukkal, s a szövetség
ben e népek elismerték a mandzsu császárokat. E szövetsé
get hozza fel a mai Kína, mondván, történelmi joga van a
lovaskultúrájú népek fölötti uralomra. A tibeti népben is,
kultúrájukban is van nyoma a hun rokonságnak.
A huszadik század azonban már a tömeghadseregek
kora, abban pedig Kína jó helyzetben van, így hát a kína
iak is elérkezettnek látták az időt, hogy leszámoljanak a
hozzájuk képest kis létszámú lovas kultúrák utódaival,
ujgurokkal, mongolokkal, kazakokkal.
Nekünk magyaroknak pedig az utóbbi két évszázad
ban még az eredetünket is kétségbe vonták a környező
népek, majd szét is darabolták hazánkat. Lehet, hogy itt is
szerepet játszott valami ősi, mély gyűlölet, mint a kínaiak
--bor-nál?
Békesség veletek! A kő marad.

MEGHÍVÓ!

Október 13. napján, szombaton délután Szentki
rályi Töprengésre hívjuk Olvasóinkat, kisebbnagyobb közügyeinkről, vidékfejlesztésről, falva
ink jövőjéről. Meghívott vendégek: Andrásfalvy
Bertalan néprajzkutató, Csatári Bálint, alföldkuta
tó, tanya- és falukutató és még mások. Figyeljék
a további híreket!

Boldog Új Tanévet Szentkirály!
Az előző tanév zárásakor azzal a reményemmel
riogattam a hallgatóságot, hogy a "megrendülten köszön
töm a Szentkirályi Általános Iskola utolsó tanévének
zárása alkalmából megjelenteket" tartalmú bejelentés a
bármikori szentkirályi polgármester szájából soha nem
fog elhangzani. Tettem ezt azzal a szándékkal, hogy
az előkészületben lévő intézményfenntartó társuláshoz
történő csatlakozásunkat mindenki a maga valóságos,
és nem eltúlzott jelentőségén értékelje. Hiszen szinte
minden marad a régi gyakorlat szerint, gyermeknek és
pedagógusnak is helyben lesz a dolga, éppen csak másik
három település képviselő-testületével, pedagógusaival,
gyermekeikért aggódó szülőtársakkal közösen tartjuk
fenn óvodáinkat-iskoláinkat, okosan beosztva a jelentős
mértékben megnövekvő állami támogatást az intézmé
nyekre (gyerekeinkre), falufejlesztésre, a falusiak boldo
gulásának elősegítésére.
A társulási előkészületek folytak tovább intenzív
számolással és egyeztetésekkel, míg utolsóként a szent
királyi testület is nekirugaszkodott a végső döntés meg
hozatalának. Ennek részleteit és eredményét az Olvasó a
Hírmondó mostani számából megismerheti.
Állíthatom, hogy a határozat-tervezet sorsát illetően
kevesen tudtak volna "nyerőre" tippelni. Meggyőződésem
ugyanakkor az is, hogy egy helyi népszavazás elsöpört vol
na bármiféle társulási elképzelést. (Ilyen esetben ugyanis
inkább a szívünkre hallgatunk.)
Két ok miatt marad meg bennem polgármesteri pálya
futásom eddigi legnagyobb sikereként ez a döntésünk. Az
egyik, hogy magam is annak nem eltúlzott jelentőségén
tudtam értékelni az általam helyesnek tartott utat (vagyis a

társulás választását) és nem szántam döntő súlyt a szavaza
tomnak, képviselő-társaim pedig megfontolt felelősséggel
vállalták fel a választók többségének kételyeit.
A másik ok egész faluközösségünkben rejlik. Benne
a képviselő-testület, az alkalmazottaink, az adózóink, a
falunk. Ez pedig az a tény, hogy a döntéshozók annak
biztos tudatában foglalhattak állást a jövő gazdálkodási
körülményeit jelentősen befolyásoló kérdésben, hogy
nem lebegett tudatukban a pénzes lehetőség eleresztésé
nek elkerülhetetlen következményeként a gazdasági csőd
rémképe. Csapatként, de a teljes szabadság állapotában
önkormányozhattunk.
Az egyén és közösség valódi szabadságát megala
pozó tartalékaink vannak ugyanis, az előttünk álló tanév
eredményes bizonyítványához pedig mozgósítani kell
ezeket a tartalékokat. Anyagiakat, lelki-szellemi és tudás
belieket, az egymás iránti bizalom és az alkalmazkodás,
az önmagunkkal szembeni fegyelmezettség és igényesség,
a találékonyság és önzetlenség, az épített és élő környeze
tünk, a közjavaink iránti gondosság, a gyermekeink jövő
jébe és a saját életcéljaink igaz voltába még mélyebben
gyökerező remény soha ki nem apadó tartalékait.
Jelentős kihívás lett volna a társulás tagjaként önálló
ságunk és szabadságunk felfedezése, vagy kiharcolása. Ez
a mostani helyzet is csak lehetőség, annak azonban igazi
kaland. Olyan virtus, ami egymáshoz terelhet eddig alig
együttműködő munkatársakat, a bajtársiasság új barátsá
gok forrása lehet, helyükre kerülhetnek régimódinak tar
tott és megunt sablonok igazolván a maguk örök értékét, a
generációk fokozott egymásra utaltsága távlatos együttmű
ködéseket indíthat el, végül kiváló lehetőség kínálkozik

a faluközösségünk minden tagja és egésze számára oly
nagyon fontos békesség és harmónia teremtő-éltető erejé
nek személyes hozzájárulásunkkal való növelésére.
Szentkirályon minden adottság megvan ahhoz, hogy
teljes diadal koronázza erőfeszítéseinket, minthogy a fenti
kritériumokat nem feneketlen mélységből kell felszínre
hoznunk.
Lássunk viszont reálisan! A közhatalom gyakorlói
ként éppen hogy nem nyugvópontra juttattunk valamit.
Sokkal inkább küzdelemre, önmagunk és egymás serken
tésére-nevelésére bontottunk zászlót.
Nem európai színvonalú oktatást és közösségépítést
akarunk, de magyart, ami azért sokkal több, mert a miénk.
Rajtunk áll a folytatás, tegyünk hát meg minden tőlünk
telhetőt, hogy ne múljon rajtunk a siker!
Nem másoknak, mint a most tanulmányaikat kezdő
és azt folytató utódainknak bizonyíthatjuk, hogy méltók
lehetünk az Ő elismerésükre.
Csak egy tanévre tekintsünk előre. Előbb ez adjon
választ arra, mennyit ér Szentkirály falujának, a falu pol
gárainak a saját fenntartású-irányítású óvoda és iskola.
A mostani feltételek között (ez pedig biztosan romlani
fog) legalább 6 millió forinttal kell több ráfordítás a két
intézmény változatlan színvonalú működtetéséhez egyéb
forrásainkból, ami elsősorban a fejlesztések csökkenésé
ben mutatkozik meg. Nincs azonban értelme változatlan
színvonal megtartását célul tűzni, mert akkor az biztosan
esni fog. Csak a növekedés és tökéletesedés lehet egy
iskola méltó programja: hitben, tudásban, az Élet szépsé
gében, és a Jóságban. Hajrá Szentkirály!
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KATOLIKUS ÉLET
Mária ünnepek és
zarándoklatok
A Szent Gellért legendában nevezik
Máriát elõször "Bódog-Asszonnak". A Máriaünnepeket ma is Boldogasszony-napoknak
nevezi a magyarság.

1.)

Mária ünnepei idõrendben:
- Szûz Mária Isten Anya ünnepe (január

- Boldogasszony eljegyzése (január
23.)
- Gyertyaszentelõ Boldogasszony, vagyis
Boldogasszony tisztulása (február 2.)
- Gyümölcsoltó Boldogasszony, vagyis
az Üdvözítõnek Mária méhében való fogan
tatása (március 25.: éppen 9 hónappal kará
csony elõtt)
- Sarlós Boldogasszony, vagyis Mária
látogatása Erzsébetnél (július 2.)
- Kármel-hegyi Boldogasszony napja
(július 16.)
- Havas Boldogasszony: egy Rómában
történt csoda -egy havazás- emlékünnepe
(augusztus 5.)
- Nagyboldogasszony napja, vagyis
Mária mennybevétele (augusztus 15.), ez
az ünnep azt a dogmát hirdeti, hogy Mária
lelki és testi valóságának teljességében
Jézushoz hasonlóan közvetlenül "szállt" fel
a mennyekbe
- Kisboldogasszony napja, vagyis Mária
születése napja (szeptember 8.)
- Mária neve napja, Kisasszony napjára
következõ vasárnapon, tehát szeptember 8.
és 15. között
- A Boldogságos Szûz hét fájdalmának
ünnepe (szeptember 15.)
- Fogolykiváltó Boldogasszony (szep
tember 24.)
- A Boldogságos Szûz rózsafüzérének
ünnepe (október elsõ vasárnapján)
- Boldogasszony bemutatásának ünne
pe (november 21.)
- Szûz Mária szeplõtelen fogantatásá
nak ünnepe (december 8.), ez a Boldogsá
gos Szûz édesanyjában, Szent Annában
való szeplõtelen, vagyis eredendõ bûn nél
küli fogantatására vonatkozik, nem Mária
szûzen való fogantatására.
Mária tiszteletére szentelt
- napok: szombat (ünnep), kedd (böjt az
áhított gyermekáldásért)
- hónapok: különösen október, a rózsafü
zér hónapja, valamint május

Augusztus 15-én szentkirályiak indul
tak
Mátraverebély-Szentkútra,
hogy
Nagyboldogasszony ünnepét egy zarándok
lattal kössék össze. A kegyhely a Cser
hát egyik szép völgyében fekszik, Nógrád
megyében.
A történeti hagyomány szerint 1090
körül ezen a tájon harcolt Szent László
király a betörõ pogány kunok ellen. A kunok
beszorították a királyt, aki kénytelen volt egy
nagy szakadékon átugratni. A patkószegek
nyomából vékony sugárban kristálytiszta víz
bugyogott fel. A forrásban sokan ma is látni
vélik a ló patkójának nyomát.
Egy 1714-es irat szerint pedig egyszer
régen egy verebélyi csordás néma gyereké
vel együtt õrizte a völgyben az állatokat. A
néma fiú kissé elmaradt édesapjától, vizet
keresett, hogy szomját csillapítsa. Egyszer
re megjelent neki a boldogságos Szûzanya,
s egy lópatkó alakú mélyedésben felcsillanó
forrásvízre mutatott. A fiú lehajolt, ivott a
forrásból, s utána nyomban atyja után kiál
tott. A hírre összesereglõ emberek körében
újabb csodás gyógyulások történtek.
A XVII. század második felében már
a környékbeli ferences atyák vezették a
verebélyi zarándoklatokat, s remeteként õk
lettek a szent hely gondozói. Hegyoldalba
vájt remetecelláik és kápolnáik a kegyhely
látványosságai napjainkban is.
Az elsõ kõkápolna 1708-ban épült.
Ebben már látható volt a kegyszobor, amirõl
azt tartja a hagyomány, hogy azt a verebélyi
pásztor fia faragta hálából. A XIX. század
közepén készült el a gyóntató udvar. Itt tar
tották egykor azt a rengeteg mankót, amit a
meggyógyultak hagytak hátra gyógyulásuk
után köszönetük jeléül Máriának. A templom
oldalbejáratánál máig márvány hálatáblák
százai tanúskodnak Mária szûnni nem aka
ró segítségérõl, közbenjárásáról.
Szintén Nagyboldogasszony ünnepe
alkalmából az osztrák Mariazell is egy külön
leges találkozónak adott otthont. A zarán
dokhely története a XII. század derekán
kezdõdött. A legendás hírû Magnusz nevû
szerzetes ekkor érkezett ide és épített a
magával hozott Madonna-szobor és önma
ga számára egy cellácskát (Máriacell). A kör
nyék lakói hamarosan tömegesen megélték
a szobor által jelzett Istenanya jelenlétét.
Nem sokkal késõbb I. Henrik morva
õrgróf és felesége ugyanazt álmodta: "Gyó
gyíthatatlan betegségetekbõl meggyógyul
tok. Hálából látogassatok el Stájer-ország
erdõk között lévõ kápolnácskába.'' Õk aztán

gyógyulásuk után ennek helyére egy kis
templomot építtettek.
Késõbb Nagy Lajos királyunk emeltetett
egy gótikus templomot az elõzõ templom
helyére. A XV. század második felében az
épületet barokk stílusban megnagyobbítot
ták. Az ekkor kialakított oldalkápolnák közül
négyet magyarok díszíttettek fel. Máriacell
így lett a magyarok szent helye.
Az elmúlt évtizedek jelentõs eseménye
pedig: itt nyugodott 1975 és 1991 között
Mindszenty József bíboros hercegprímás.
Volt sírhelye ma is látható.
Mariazell tehát évszázadok óta jelen
tõs zarándokhely nemcsak Ausztria, hanem
egész Közép-Európa számára. A kegyhely
2007-ben ünnepli 850. évfordulóját. A jubi
leumi év egyik kiemelt eseménye volt egy
ifjúsági zarándoklat és találkozó (augusztus
12-tõl 15-ig), amelyre Ausztriából és KözépEurópából mintegy háromezer 15-30 év
közötti fiatal érkezett gyalog, kerékpárral,
autóbusszal vagy vonattal.
Az eseménynek az Aufbrechen mottót
adták (magyarul: útra kelni, akadályokat,
határokat áttörni, kinyílni), amely magyarul
az Útra fel! címet kapta. A szervezõk által
megfogalmazott cél volt, hogy a térségben
élõ különbözõ kultúrájú nemzetek fiataljai
találkozzanak egymással. Ezt a célt szí
nes programok, közös beszélgetések, imák,
szentmisék segítették.
A találkozón mintegy 300 magyar fiatal
vett részt, akik augusztus 12-én, vasár
nap Celldömölkön -más néven "kis Cell"gyûltek össze, hogy ünnepi szentmise és
egy rövid gyalogos zarándoklat után együtt
induljanak útnak Ausztria felé. (Celldömölk
története a XVIII. századra nyúlik vissza,
a búcsújáróhely megalapítása Koptik Odó
bencés szerzetes nevéhez fûzõdik. Cell a
mariazelli kegyszobor itt elhelyezett másola
tának tulajdonított csodás gyógyulások után
vált ismertté).
Mariazell még egy jelentõs esemény
elõtt áll idén: szeptember 8-án XVI. Bene
dek pápa látogatja meg a kis települést.
Kalendárium: 2007. szeptember 15. - októ
ber 15.
• Szeptember 24. Szt. Gellért
• Szeptember 29.: Szt. Mihály, Szt. Gábor
és Szt. Rafael fõangyalok
• Szeptember 30.: Szentírás Vasárnap,
Szt. Jeromos
• Október 8.: Magyarok Nagyasszonya
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REFORMÁTUS ÉLET
"Reformáta Szent Eklésia"
Bizony, magunk mögött hagytuk napos,
szent augusztusunkat. Teremtett világunk gaz
dag áldásaival örvendeztet bennünket ilyen
kor. Magyari életünkben pedig két nagy
ünnep fényeskedik augusztusban. 15.-én
Nagyboldogasszony ünnepe, azaz országunk
s a magyar Szent Korona felajánlása Magyar
ország Pátrónájának, az Istenszülõ Boldogasz
szonynak. 20.-a pedig István király szentté
avatásának ünnepe. Sokszor felmerül jóravaló
reformátusokban, miként is viszonyulhat pro
testáns ember ezen ünnepekhez. Hiszen olyan
'katolikus dolognak' tartjuk ezeket, amelyekkel
'rendes' református nem nagyon foglalkozhat,
így aztán köreinkben többnyire hallgatás öve
zi e napokat. Valóban így kell lennie? Vagy
magyar református keresztyénként is csilloghat
e napokon is a szemünk, ünnepre emelkedhet
lelkünk?
Figyelemre méltó tanulmány olvasható egy
jogtörténész tollából a magyarországi reformá
ciónak az õshagyományokkal való kapcsolatáról
[Tóth Zoltán József: A magyar állam metamor
fózisa = PoLíSz (A Kráter Mûhely Egyesület
irodalmi és kulturális lapja) 2006, április]. A
következõket írja a szerzõ, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem tanára: A magyarság már
a 9. századi Kárpát-medencébe való Árpád
vezette bejövetel elõtt is ismerte a keresztyén
vallást. Ezt a honfoglalás korabeli sírok, a korai
templomok, a népmûvészet, hitvilág bizonyítja.
A magyarság vallása feltehetõleg az õsi hit és
az újszövetségi hit sajátos ötvözete lehetett.
Bár Szent István király a bizánci rítusú keresz
tyénség elismerése mellett - amely szintén
gyakorlott vallás volt az István elõtti Magya
rországon, - a római rítusú katolikus hitet
tette államvallássá, ám ezzel a nép hitében
nem okozott törést. Az õsi hit jelképei jelen
tésükben kiteljesedtek, végsõ értelmet nyertek
(pl: keresztfa- életfa, a Nap). Az õsi hitvilág
- Istenanya és annak különbözõ személyei - az
Istenszülõ Boldogasszonyban éltek tovább. Az
egyes - akár többezer éves - ünnepek Krisz
tusban tiszta értelmet nyertek (pl: a sötétség
utáni fény újjászületésének ünnepe, amikor a
magyarok körében a lélek madarát: kerecsen
sólymot reptettek - karácsony mint Krisztus
születése). A magyarság saját erkölcsi romlásá
nak következményeként élte meg a középkori

magyar állam 1500-as évekbeli felbomlását
(három részre szakadt ország). Ez hitbeli meg
tisztulás igényét követelte. "A magyarországi
reformáció eredetileg a keresztyén hit és az
azzal harmonizáló õsi hagyományok feléleszté
sét kívánta (lásd: a festett fakazettás mennye
zetû református templomok üzenete), amely
nem tagadta az õsi Istenanya tiszteletét sem
(pl: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek volt
Szûzanyás veretû pénze)."
E gondolatmenetbõl az a következtetés is
levonható, hogy Szent István korában bizony
nem folyt "tûzzel-vassal" való térítés, ahogyan
a történetírás közhelyesen állítja, hiszen a
magyar nép jól ismerte a keresztyénséget,
Jézus tanítását. Az "államvallás" pedig a kora
középkorban úgy értendõ, hogy a királyi család
vallása volt a hivatalos állami vallás.
Festett fakazettás mennyezetû templomok
pedig bõven készültek a magyarországi refor
máció során, mára fõként az 1700-as években
készültek maradtak fenn, leginkább a szabolcsszatmár-beregi részeken, Erdélyben, Kárpátalján.
A festett fakazettákon pedig nemcsak növényi
mintázatok láthatók, hanem - számunkra mûve
letlen utódok számára - érdekesnek, különös
nek mondható figurális ábrázolások is.
Egy másik figyelemre méltó kutató, Pap
Gábor ismerteti a szatmári Gyügye falu régi
református templomának egyik jeles faka
zettáját. Eme "király-kazetta" (azaz fõkazetta
szövege: Ez Isten házában lévõ menyezetett
tsináltatta a Gyügyei Reformáta Szent Eklésia
a magok költsigekkel, Isten Ditsõgére 1767
október 12.) Pap Gábor a következõket fûzi
hozzá e kazettához: "Miféle 'Szent Eklésia' lehet
az, amelynek a két fõ jelvénye a szõlõ és a
dinnye? 'Reformáta' - állítja magáról, tehát vala
minek - vélhetõleg egy korábbi, idõközben fele
désbe merült-merített eszmerendszernek, illetve
szertartási gyakorlatnak - a vissza-alakítására
vállalkozott. De vajon minek? A két gyümölcs
így együtt és ennyire kiemelt szerepkörben
egyetlen vallásalakulat keretében szerepelt.
Ezt az egész középkoron át a 'manicheista'
jelzõvel illette és eretnekségnek bélyegezte a
nagyegyházi rangra emelkedett római rítusú
keresztyénség." Nálunk azonban a korai (1050
körüli) elnevezés szerint szkíta, népi-nemzeti
rítusnak nevezték.
"A jelek szerint a XVI. században ennek
az õsi, Szent István elõtti vallásgyakorlatnak

az újjáéledése biztosította a hazai -sajátos
arculatú - reformációs mozgalom egyik, talán
éppen a legfontosabb utánpótlási vonalát. A
Kárpát-medence magyarlakta területein ekkor
tól feltûnõen nagy számban készülõ festett
kazettás templomi mennyezetek motívumkincse
mindenesetre egy ilyenfajta szellemi forrásra
vezethetõ vissza."
Témánkra késõbbi számainkban visszaté
rünk még. Az bizonyos, hogy múltunkban
igen érdekes tények, hagyományok, üzenetek
húzódnak meg.
Kérjünk bölcsességet, türelmet, tudásvá
gyat, honszeretetet, lelkesedést a minden
Tudás forrásától, tudójától, Jézus Krisztustól,
hogy jól, s tisztán ismerhessük meg múltunkat,
hagyományainkat, s ezzel is közelebb kerülhes
sünk Õhozzá, hogy Õt követhessük!
HÍVOGATÓ? HÍVOGATÓ!
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletre,
az örömhír meghallására hívogat a harang!
Szeptember 17.-étõl elindulnak a hittan
órák!
Szeptember 18. kedd, 15 óra: házi isten
tisztelet, Kincsesné Juliska néninél
Szeptember 20. csütörtök, 9. 30 óra: Baba
- Mama kör
Kenyeres Tibor
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HÚSZ ÉVESEK VAGYUNK
Ki gondolta volna, hogy húsz év ilyen nagy idő, és mégis
milyen gyorsan elszaladt. Éppen húsz éve, 1987. augusztus 20-án
a harmincöt évig Lászlófalva néven ismert település újra történel
mi nevét SZENTKIRÁLY-t használhatja immár jogérvényesen.
Az évfordulóra emlékezve, 26-án a Művelődési Házban benső
séges ünneplésre került sor. A rendezvény műsorközlői is húsz
évesek voltak. Az ünnepi megemlékezést Pásztor Gézáné a húsz
évvel ezelőtti ünnepség levezetője tartotta. A régi események
videó felvételeinek megtekintése után meglepetés volt, hogy a
vetített képek után a nyitó műsorban ugyanazokat a táncosokat

A két műsorközlő: Oravecz Viki és Varga Ildi
(Fotók Benkovics)

A húsz éves táncosok fogadják a közönség elismerő tap

láttuk viszont, akik akkor is a bevezetőt táncolták, a "Magyar ket
tes-t". A műsor további részében felnőttek, és gyerekek egyaránt
részt vettek nótával, énekkel, tánccal és versekkel. Az ünneplést
meghitt beszélgetés követte. Köszönet mindazoknak, akik a ren
dezvényen közreműködtek: a műsorban szereplőknek, az ünnep
köszöntőinek, a pörkölt-főzőknek, a vacsora "terítőinek" és szer
vezőjének. Természetesen, köszönet a kedves együtt ünneplő
közönségnek. A Kedves Olvasó tájékoztatásához teljes egészében
közöljük Pásztor Gézáné ünnepi megemlékezését.
- a szerk.-

20 éve Szentkirály
Tisztelettel és szeretettel köszöntök
minden jelenlevőt: felnőttet, gyermekeket,
időset és fiatalt egyaránt. (Külön tisztelet
tel köszöntöm azokat a vendégeket, akik a
meghívást elfogadták.)
Engedjenek meg nekem egy személyes
időutazást. A mögöttem álló pálya, az itt
eltöltött évek talán feljogosítanak rá. Hogy
mennyire vannak véletlenek az ember éle
tében, s ezek mennyire fontosak, mekkora
jelentőséggel bírnak, nem tudom.
Mikor sok héttel ezelőtt megkérdezték
tőlem elvállalnám-e a megemlékezést a
20 éve olyan nagyon várt név visszaadás
ra, mely augusztus 26-án délután lesz
…valahol mélyen, belül dobolni kezdett
az augusztus 26. Augusztus 26! A felkérés
jól esett, képsorok peregtek le a szemem
előtt a rengeteg munka, a tenni akarás, az
összefogás, az előre vivő és értelmetlen,
sokszor parttalan viták …, majd az ünnep,
itt a Művelődési házban. Rengeteg ven
dég, ünnepség. Levezető elnöke voltam 20
éve annak az ünnepségnek.
Augusztus 26. a képek peregtek,
valami más is, valami nagyon fontos,
ami eldöntött olyan sok mindent. Igen!
Augusztus 26-án délután szálltam először
a Lászlófalvára vivő buszra 21 évesen

Az ünnep szónoka:
Pásztor Gézáné
tele várakozással, bizakodással, együtt jöt
tünk tanítónő édesanyámmal az akkori
iskola-igazgatóhoz. Állást kerestem, olyan
állást, ahonnan naponta haza tudok utaz
ni, közel van Kecskemét. Két lehetőség
volt Fülöpháza és Lászlófalva. A nagyobb
fiam Fülöpházára nősült. Ott építettek, ott

él, sokat tesz a falujáért, már magáénak
érzi, ott van otthon. Én a másik lehetősé
get választottam Lászlófalvát. Pintérmé
Ancika Osztályát kaptam, negyedik osz
tályosok lettek az Öreg iskolában. Őt min
denki tisztelte, nagy tudású elismert tanító
volt. Néhány perc alatt döntöttem, válla
lom, szeretném, megpróbálom a legjobb
tudásom szerint. És akkor egy életre hoz
tam a döntést, nemcsak a magam számára,
hiszen egy év múlva férjhez mentem, s
pedagógus házaspárként szolgálati lakást
kaptunk, ide születtek a fiúk, itt végezték
az általános iskolát, és itt éltünk 25 évig.
A magunk küzdelmei, harcai megvol
tak úgy, mint mindenki másnak. De annyi
szeretetet, segítséget, tenni akarást kap
tunk mely több életre is ajándék lehetne!
S ezt a személyes indítást hadd zárjam egy
érdekes gondolattal: már nyugdíjasként
jöttem vissza tanítani, sok fiatal közé, s a
tanáriban megkérdezte valaki, Margó néni
hol kezdett tanítani, merre járt még? Csen
desen válaszoltam: nekem ez az első és
egyetlen munkahelyem.
Akkor többen azt mondták: ez ma már
nem dicsőség! Ma már több lábon kell áll
ni, 5 évente váltani, jobb fizetésért, jobb
lehetőségekért tovább lépni.

2007. szeptember
Nem gondoltam én egy percig sem,
hogy ez "dicsőség". Nekem ez olyan ter
mészetes, magától értetődő volt, hogy vál
laltam, bizonytani szerettem volna, érde
mes vagyok a szülők bizalmára, hiszen a
legszeretettebb kincsüket, a Gyermeküket
bízták rám. S ezt ma is így érzem 42 évvel
a hátam mögött.
… de az a Lászlófalva nem volt mindig
Lászlófalva, a Duna-Tisza köze egyik leg
ősibb települése volt, amely 1952 előtt 600
éven keresztül viselte I. István, honalapító
királyunkra utaló szép nevét, a történelmi
Szentkirály nevet.
Mit is jelent helyünk a világban? Enged
jék meg, hogy idézzek sorokat Ádám
Ferenc: Szentkirály évszázadai című köny
véből:
Községünk a Duna-Tisza közén a mai
Bács-Kiskun megyében fekszik. A megye
egyik legnagyobb határral rendelkező köz
sége. Nyugatról Kecskemét (Borbás-puszta) és Nagykőrös, észak felöl Kocsér, kelet
ről Tiszakécske, délkeletről
Lakitelek, dél felöl Nyárlőrinc
határolja.
Az ember manapság nem
tulajdonít olyan nagy jelentő
séget a környezet erőinek a ter
mészeti adottságoknak, mint
régen. Pedig ezek alapvetően
határozzák meg az élet feltét
eleit. Ha szárazság jön, majd
öntözünk, sok az eső, majd
jövőre kevesebb lesz - gon
dolja az ember, aki csak pár
évtized tapasztalatait képes
átlátni. Nem mindig volt ez
így, régmúltban életek függtek
a természeti erőktől, környeze
ti adottságoktól.
Ki gondolná, hogy Szentkirály alatt úgy
1800 méter mélységben a Dunántúlon még
kiemelkedő Mecsek hegység felszín alatti
lejtői húzódnak. A hegyek gránit csúcsai
fölött sós vizű tenger üledékes kőzeteit,
márgát, homokkövet találtak mélyfúrások
alkalmával. Az úgy nevezett Pannon ten
ger később édes vizű tengerré vált. A nagy
vízterület végül tavakkal, zátonyokkal, szi
getekkel tarkított tájjá változott. Vendég
ségbe jött a tájra az Ős Duna, később a
mai medre felé vándorolt itt hagyva az üle
dék anyagot, agyagossá, finom homokossá
téve a talajt. Szentkirály területét az északi
és a keleti részen gyenge futóhomok, déli
felén jobb minőségű barna homok borítja.
A felszínt borító növényzet sem hasonlított
a maihoz. A jégkorszak végén, úgy 1015 ezer évvel ezelőtt erdősödött. Eleinte
ritkás fenyő és nyírligetek, később hárs,
tölgy és szil. Még később eluralkodtak a
tölgyerdők, melynek maradványait ma is
megtalálhatjuk a közeli Tisza folyó árterén.
A klíma egyre szárazabb lett, s a növényta
karó alakulásán egyre inkább meglátszott
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az ember munkájának hatása.
Történelmi múltunkról? 1075-ben írták
azt az oklevelet, amelyben I. Géza Alpár
felső részét Garam Szent Benedek apátnak
adományozta, s meghatározta annak hatá
rát. Ebben utal Alpár északnyugati mezs
gyéjén túli vidékre, azaz Szentkirály terüle
tére anélkül, hogy a települést megnevezte
volna. Ezen az egy forráson kívül más
írásos emlékünk az Árpádkorból nincs.
De sokat elárulnak a régészeti kutatások.
Ebben az időben meglévő falu helyét rögzí
tik régészek, a terepbejárások alkalmával,
s ezeket a mai napig nem tárták fel. A teme
tő helyén később település épült. 2 lakóház
és egy kemence nyomai, cserépbog-rács
maradványai tanúskodnak erről. A házak
maradványait a mai református templom
másik oldalán is megtaláljuk. A hozzátarto
zó sír-kertet a református templom mellett
tárták fel. Ez a - talán már Szent-király
névre hallgató - falu építhette itt az első
templomot, melynek védőszentje Szent Ist

ünnepi nagygyűlés beköszöntő szövege is
volt. Meg kell említeni itt 20 év távlatából
is néhány nevet a nagyon sok közül:
Király Zoltán tv riporter nevét, aki az
akkori tanácsházán aggregátor segítségé
vel készített műsort, mert mikor megér
kezett a Szegedi Stúdió a falu a lezúdult
hó miatt villany nélkül maradt. A felvett
anyag több alkalommal került országos
adásba.
Miskó István, aki akkor Tiszakécske
Város tanácselnöke volt, és településünk
országgyűlési képviselője, első perctől
mellettünk állt, egyengette az ügy útját.
Gajdócsi István a Bács-Kiskun megyei
tanács elnöke. Fáradhatatlanul küzdött a
cél elérése érdekében.
Hasonlóan mellettünk állt Farkas
József a megyei Hazafia Népfront elnöke,
és sok-sok szentkirályi …
Nyilvánvalóan szerepe volt az ügyben
annak is, hogy a Magyar Nemzeti Múze
um és a Mezőgazdasági Múzeum kutatá
si programjában 1970-től
szerepelt a középkori falu
ásatása s ennek eredmé
nyeit kezdte publikálni Dr.
Pálóczi Horváth András
régész.
Pedig a távoli hivatalos
körök nem igazán akarták,
hogy Szentkirály legyen
újra a falu neve. Javasol
ták például Istvánfalvát.
Kifogás merült fel, hogy
minden
magyarországi
a szentkirály szót tartal
mazó településnek van
további elő-, vagy utótag
ja (pl.: Bakonyszentkirály,
Szentkirályszabadja, …) s ha Szentki
rály esetében ez elmarad, akkor mintegy
kiemelkedik a többi közül. Végül azonban
a pártfogók állhatatossága meghozta a gyü
mölcsét. Nagyon sokan álltak mellettünk,
drukkoltak nekünk segítve a nem minden
napi kérést akkor, amikor még nem történt
meg a rendszerváltás, bizony elég különös
és meg-hökkentő gondolat volt egy 2000
fős falutól, hogy vissza akarja kapni ősi
nevét, ami a tetejére még Szentkirály is.
Hadd idézzek 1997. augusztusi Szent
királyi Hírmondóból:
"Fel tudja-e valaki idézni azt az ünnep
előtti hangulatot … Templom tornyában
megszólaltatott tárogató hangját, az éjfé
li tűzgyújtást a majd piruló ökör alatt?
Sokasodnak a kirakodóvásárosok sátrai.
A levegő tele íncsiklandozó illatokkal.
Szinte nem volt család, akihez ne érkezett
volna községünktől elszakadt ritkán látott
vendég. A névvisszadás igazi ünnepsége
délután a Művelődési Házban zajlott, ezt
követte a fergeteges műsor, melyre azért is
kell büszkének lennünk, mert valamennyi
résztvevője községünk lakója volt.

A közönség
ván volt. Legkorábbi alapfalai a mai refor
mátus templom alatt vannak. A tatárjárás
idején, vagy utána minden elpusztult, az
élet megszűnt, hogy aztán egy másik egy
keletről jött nép telepedjék meg itt, építse
újjá Isten házát, és vigye tovább a Szentki
rály nevet.
1901-ben a neves Kecskeméti polgár
mester Kada Elek az új református temp
lom építése előtt ásatást végeztetett a terü
leten. Az akkori Kecskeméti Lapok így ír
a feltárásról:
Látható a romból a bejárati falazat és a
szentély falazatának egy kis része, melyről
megállapítható, hogy terméskőből és helybe
li téglából készült. Tehát abban az időben
is égettek vidékünkön téglát. Kb. háromne
gyed méternyi mélységben nagy mennyisé
gű koporsó maradványokat találtak.
Később Pálóczi Horváth András is elvé
gezte a templom hitelesítő ásatását. Bebizo
nyosodott középkori templomunk méretei
nagyobbak voltak a szomszédos községek
korabeli templomaiénál.
Ezek a gondolatok 20 éve pihennek
papíron. A 20 évvel ezelőtti név visszaadó
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… Kedves, bíztató
sorokkal válaszolt,
gratulált a falunév
kezdeményezéshez,
de szobor olyan,
amit csak úgy kapni
lehetett volna … hát
az nem volt!
De volt összefo
gás, tenni akarás,
mint annyiszor már,
hiszen így épült óvo
da, iskola. gyógy
szertár, játszótér ,
…, s két év múlva
lett szobor, csodála
Kökény Imréné és Kovács Gazsi bácsi nótáznak,
tos, helyéhez és a
ők szintén szerepeltek a húsz évvel ezelőtti műsorban
várakozáshoz mél
tó.
Bizonyára sokuknak ismerős Ráday
És 1996-ban megalakult, a Szent
Mihály neve és: "Az unokáink is látni
fogják" című műsora a televízióban. A Király Szövetség nevében és hagyomá
névváltozáskor őt kerestem meg levélben: nyaiban Szent István nevét őrző KárpátBármilyen szerény Szent István szobornak medencei település szövetsége.
S a mi Szentkirályunk 2007. augusztus
méltó helyet adna a falunk, olyan szo
bornak, mely porosodik valahol, eldugva 26-án 20 év elteltével ma újra emlékezik
egy pincében, raktárban, altemplomban szerényen, csendesen, de tiszta szívvel. Az

élet történelmi folyamatosság, a tapasztala
tok átörökítése. A történelmi örökség megőrzése és gyarapítása megtartó és teremtő
erő, amely eligazít a jó sorsban és erőt ad a
bajban. Erre az erőre jelenlegi helyzetünk
ben is nagy szükségünk van.
Kemény történelmi tapasztalat, hogy
a nemzetekre is vonatkozik az a bibliai
törvény: "Tiszteld apádat, anyádat, hogy
hosszú életű légy a földön."
Ekképpen a nemzet és annak kisebb
része a falu sem akkor vész el, mint élő és
önálló társadalmi alakzat, amikor eltűnik
a történelem viharában, vagy más népek
tengerében, hanem akkor, mikor elfelejti,
vagy megtagadja múltját és ezért szégyelli
jelenét és már nem bízik a jövőjében.
Köszönöm, hogy meghallgattak, vala
mennyiünknek, kívánom, hogy még sok
évig emlékezhessünk, lehessünk büszkék
az elért eredményekre! Legyen fontos az
összetartozás, a hovatartozás, és hagyjuk
utódainkra a hagyományok őrzést, a tenni
akarást.
Pásztor Gézáné
tanítónő

• HÍRÖSHÉT KIÁLLÍTÁS

Szentkirályi termények és termékek
Fotók: Benkovics
Az idén augusztus 28. és szeptember 2. között tizedszer került
megrendezésre a "Hírős- hét" Fesztivál Kecskeméten. A főtéren
kulturális programok vonzották a vendégeket. Sajnos a Szentki
rályi táncosok főtéri bemutatkozását 29-én, elmosta az eső. Szak
mai konferenciákon lehetett informálódni az aktuális gazdasági,
vagy idegenforgalmi eseményekről, a jövőbeli elképzelésekről.
Az Erdei Ferenc Művelődési Központban kapott helyet a Kecske
méti Kistérség tizenhét településének kertészeti és élelmiszeripari
kiállítása, bemutatása. A mezőgazdasági terményektől kezdve
a bio élelmiszerekig mindent meg lehetett találni. A községek
jellegzetes ételeit, italait a települések bemutatkozó napján meg
lehetett kóstolni.
Sem szóban, sem képekben nem lehet a kiállítást teljességgel
bemutatni. Az aszályos időjárás ellenére nagyon szép termények
kel, termékekkel töltöttük ki a rendelkezésre álló helyet. Külön

érdekesség, látványosság számba ment a gabonafélék aratás
előtti állapotának bemutatása, illetve a kicsépelt szemtermések
megszemlélése, esetleg megfogása. Élményszámba ment mikor
e-sorok írója, a kiállításunk szervezője információt cserélt a
Csíkszentdomokosi település küldöttségével a gabonatermesztés
kérdéseiről. Természetesen a kiállítás utolsó napján nem maradt
el a Szenkirályi dinnye kóstoló. Több százan ízlelték meg a ked
vezőtlen időjárás ellenére az igen finom "Bonta" és "Top-gun"
dinnyéket, természetesen libazsíros kenyérrel, mely az idősebb
korosztály részére nosztalgikus emlékeket ébresztett. A kóstoló
hoz a dinnyét Zana Antal biztosította. A két kiállítást is megért
Prikkel Antal "Tiger baby" dinnyéi is kiváló egészségnek örvend
tek, elismerően elfogytak a kóstolón. Kovács István "Saszla"
szőlőjéből sem maradt a kóstolás után, elfogyott, természetesen
zsíros kenyérrel. Köszönjük a kóstolót, és a kiállításon bemutatott
terményeket, és termékeket.
Vecsei.

Dinnye kóstoló
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SZENTKIRÁLY NAPJA
Az idén második alkalommal a Szentkirályi Ásványvíz Kft.
rendezte községünk nevezetes ünnepét. Sok ezer látogató érkezett
országunk szinte minden részéből. Az ünnepi forgatagot leírni
szinte lehetetlen, csak a résztvevők élhették át az ünnepség, a
rendezvény élményeit. A látványos "ökörsütés" hozzátartozott
az ünnephez, akárcsak a Szentkirályi táncosok műsora, vagy a
Szentkirályért Közalapítvány ösztöndíj-pályázati eredményeinek
kihirdetése. Országos sztárok műsoraiból lehetett csemegézni,
válogatni. Voltak, akik csak Korda György - Balázs Klári ked
véért látogattak községünkbe, míg mások a NOX együttes ferge
teges műsorára voltak kíváncsiak. Persze igyekezett mindenki
egyetlen műsorról sem lemaradni. Az éjszaka 11 órai látványos
tűzijátékba az ég is belesegített cikk-cakkos égi firkákkal, mely
nek szenvedő alanya fizikailag is, a Művelődési Ház kertjének
öreg fűzfája: belecsapott a villám. A vihar utáni áramszünet gyors

Az elmaradhatatlan sült ökör
Fotók: Benkovics
nyekkel megrakott lovas kocsi sok fényképezőgép lencséje elé
került. A kiállítás elrendezése, és berendezése Gergely Attiláné
Marika kreativitását, és keze munkáját dicsérte. Köszönjük a
kiállítási anyagok szállítóinak, hogy bőséges látnivalóval gazda
gították az ünnepet.
V.F.

A kiállítás egy részlete
távozásra késztette a vendégeket. A kitartóak éjfél után részt
vehettek a táncos mulatságon. Hagyomány már, hogy a rangos
esemény része a Művelődési Ház rendezésében a helytörténeti,
és termény kiállítás. Csak ezrekben mérhető a látogatók száma a
szépen berendezett kiállításon. A helytörténeti összeállítás Varga
Imre helyi gyűjtő tulajdona. A szőlészet, a borászat hagyományos
eszközeire sokan rácsodálkoztak. Nem hiányzott a kiállításról a
Szentkirályi Ásványvíz Kft. kollekciója, vagy Gavallér Lajosné
örökzöld és cserje bemutatója sem. A kis falusi ház és a termé

Becsöngettek
A Szentkirályi Általános Iskolában az
augusztus 31-én megtartott ünnepélyes tan
évnyitóval ismét megkezdődött a tanítás.
Az intézmény továbbra is önállóan foly
tatja munkáját, mivel a képviselőtestület
nem szavazta meg az Intézmény Fenntartó
Társuláshoz való csatlakozást. Időközben
Pászti András igazgató áthelyezését kérte
egy kecskeméti iskolához, így egy évre
az igazgatói teendők ellátásával Katzné
Almási Zsuzsannát bízta meg a fenntartó.
Helyettese Dr Steklács Jánosné lett.
Több személyi változás is történt a tanév
ben, mivel Simon Orsolya Amerikában fog
zenei tanulmányokat folytatni; Bukorné
Kovács Beáta augusztus végén egészséges
kislánynak adott életet; és Mrena Ágota

Majdnem pincében érezhettük magunkat

szerződése lejárt. Két főállású kolléga érke
zett a tantestülethez. Török Szilvia tanárnő
ezt megelőzően a ménteleki általános isko
lában dolgozott. Nálunk első osztályban
olvasást és írást fog tanítani, valamint a
fejlesztésre szoruló tanulókkal is ő fogla
kozik majd.
Gyimesi Réka matematika, földrajz szakos
tanárnő a felsőben tanít matematikát és fizi
kát. Ő korábban Budapesten tanított.
Valamint Laczkó János ettől a tanévtől
főállású tanár lett, ő tanítja az ének-zenét
valamennyi évfolyamon, illetve a szolfézs
órákat és az énekkart is ő vezeti majd.
Félállású kollégák is dolgoznak majd az
intézményben.
Német Éva végzős tanítóképzős hallgató
a 3-5. osztályokban tanítja majd az angolt,
illetve új zongoratanárok is érkeztek.
Valamennyi új és régi kollégának jó mun

kát kívánunk az elkövetkező tanévben!
A könyvtár nyitva tartása az alábbiak sze
rint módosul szeptember 3-tól
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
10.00 - 15.00
12.00 - 16.00
12.00 - 15.00

Minden hónap második szombatján:
9.00 - 11.30
Szombati nyitva tartási napok ebben az
évben:*
* szeptember 8.
* október 13.
* november 10.
* december 8.

HIRDETÉSEK

Viccek!

Agyvérzésből, egyéb betegségből
adódó mozgáskorlátozottságát javító
testmasszázst végzek, otthonában is.
Egészséges emberek frissítő, teljes tes
tet érintő masszírozását is vállalom.
Több mint 10 éves tapasztalattal és
komoly referenciákkal rendelkezem.
Érdeklődését az alábbi telefonszámon
várom: 30/359-3514 Szikora Klára
*
A TÁLTOS. Kovács - Magyar
András előadást tart. Témája: testi,
lelki, szellemi egészségünk (földsugár
zások, csontkovácsolás, szellemvilág,
szentjeink) Előadás helyszíne: Művelő
dési Ház Tiszaalpár. Időpontja: 2007.
szeptember 20. csütörtök 18 óra. Belé
pőjegy: elővételben 1.000 Ft, helyszí
nen 1.500 Ft. További információért
forduljon a szervezőhöz: Szász Istvánné
20/9677-815
35 % kedvezmény az Ulpius-ház
Könyvkiadó és a Konkrét Könyvek
Kiadó egyes köteteire.
*
Telek eladó a Templom utcában,
az új házakkal szemben. Érdeklődni:
30/270-5533 telefonszámon.
*
Eladó 1987-es évjáratú Toyota
Corolla, 4 karikás Karancs gáztűzhely,
2 db ablakos német kályha. Érdeklődni:
76/476-186, 76/445-208.

Két ember beszélget a kocsmában.
- Hallottad haver, holnaptól felmegy
az ital ára!
- Semmi baj, majd kevesebbet
eszünk.
*
Találkozik egy optimista és egy pesszi
mista. Azt mondja a pesszimista:
- Van egy jó hírem!
- Neked?
- Igen.
- És mi az?
- Az, hogy van egy csomó rossz
hírem.
*
- A felesége mit csinál? - kérdi a par
tin az egyik férfi a másiktól.
- A második férje után vágyakozik.
- Ön a harmadik férje?
- Nem. Az első.

BÖLCS MONDÁSOK
Kezdetben vala a semmi. Majd az Úr
mondá: "Legyen világosság!"- s továbbra is
vala a semmi, de már látni is lehetett azt.
A számítógépek soha sem fogják az
emberi hülyeséget pótolni.
A tinik akkor érik el a felnőtt kor
küszöbét, amikor rájönnek, hogy a
hangerőszabályozó gombját balra is el lehet
forgatni.
Nehogy már a mézesbödön nyalja a
macit!

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni vállal
kozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás,
teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Õstermelõk,
magánszemélyek adóbevallását
elkészítem. INTERNETEN IS
Az iroda nyitva tartása:
Hétfõtõl-péntekig: 8-18 óráig
Érd.: 76/343-219
vagy 06-30/266-85-36
Vargáné
Farkasházi Orsolya
Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Augusztus
időjárása
Augusztus az átlagos formáját hoz
ta. A hőmérséklet 20-a után néhány
napon elérte a 34 Celsius fokot, azon
ban ezt a meleget a hosszabbodó éjsza
kák elviselhetővé tették. A korábbi
hónapok rendkívüli szárazságát nem
tudta pótolni a viszonylag sok csapa
dék. Összesen tíz esős nap volt. Igaz,
hogy többször csak mutatóba esett
néhány csepp, ami alig volt mérhe
tő. Az elmúlt hónapban a természet
gyors iramra váltott. Augusztus végé
re térségünkben még a későn érő sző
lők is beértek Ugyancsak a dió sem
váratott magára, sietett beérni. Siet
ve távoztak a gólyák, gyülekeztek a
fecskék. Mire volt ez a nagy sietség?
Esetleg egy korai ősz beköszöntének
a jele? Az elmúlt év hűvös nyara, és
az idei forróság, ami több fokkal tért
el az átlagtól negatív, illetve pozi
tív irányba, kiegyenlítette egymást. A
sokéves átlag grafikonján nem hozott
változást.
Csapadék viszonyok:
3-án 0,7 mm
4-én 25,3 mm
9-én 15,5 mm
10-én 0,2 mm
11-én 3,6 mm
19-én 1,2 mm
20-án 2,6 mm
28-án 0,6 mm
29-én 19,6 mm
30-án 1,2 mm
Összesen augusztusban: 70,5 mm.
A sokévi átlag: 47 mm.
Vecsei.

Anyakönyvi hírek
Elhunyt Pásztor Ferenc - élt 86 évet
Házasságot kötöttek:
júliusban
Agárdi Anikó és Pap Ferenc
augusztusban Rimár Orsolya Edit és Ekker Lajos Péter
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