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Szentkirály napja augusztus 20.

Az idén huszonegyedszer kerül megrendezésre községünk nevezetes ünnepe. A felújított római katolikus
templom délelőtt búcsúra várja a híveket, a vendégeket. A községi ünnepre az iskola melletti sportpályán
kerül sor 15 órai kezdettel. Részletes programok a harmadik oldalon. (A fotó archív.)

Szüreti
felvonulás és bál

Hagyományos szüreti felvonulás és bál lesz
Szentkirályon szeptember 13-án. A látványos lovas
kocsis felvonulás délután fél kettőkor kezdődik.
Indulás a művelődési ház elől az Ifjúsági lakótelepre, majd vissza a falusi megállóhelyekre. A
megállóhelyeken a Szentkirályi tánccsoport tart
bemutatót, szórakoztatja a közönséget. A felvonuláson, a megállóhelyeken, a nagykőrösi „ZENGŐ”
együttes szórakoztatja a vendégeket, a bálon pedig
húzza a talpalávalót kivilágos-virradatig.
Mindenkit szeretettel várunk.
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2008. július 9-ei testületi ülésen történt
A képviselő-testület július 9-én rendkívüli ülést tartott, melynek fő témája a
„Szentkirály Napja” 2008. évi rendezvényének megbeszélése. A polgármester
előterjesztésében elmondta, hogy már
két alkalommal került sor településünk
ünnepének megrendezésére közösen a
Szentkirályi Ásványvíz Kft-vel. Falunk
legnagyobb vállalkozása és lakóközösségünk harmonikus együttműködése alapvető érdekünk. Kezdettől fogva ennek
kialakításán és fenntartásán munkálkodtunk. Túl azon, hogy a korábbi évtizedek
hagyományos falusias hangulatú ünneplésétől jelentősen eltér a közös lebonyolítású rendezvény, elmondható, hogy az
azon résztvevők többsége mégis elismeréssel nyugtázta a színvonalában, programkínálatában egyaránt gazdagabb két
utóbbi Falunapot. Kétségtelen, hogy az
Óvoda - Iskola által határolt terület nem
alkalmas a búcsúi sokadalommal együtt
járó valamennyi funkció betöltésére,
ezért mindenképpen indokolt a minél
kisebb áldozat elvárása a közvetlenül
érintettektől, a rendezvény szomszédságában lakóktól. Önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be az idei Falunappal
kapcsolatban, aminek helyszíne a fentebb említett Sporttér lenne, az aszfaltos
pályára koncentrálva a rendezvényeket.
A pályázat kedvező elbírálása számunkra kiszolgáló berendezések, és fellépők
egész sorát biztosítaná.
Az Ásványvíz Kft. igazgatója azonban a kezdeti bizonytalanságot eloszlatva kérelmet juttatott el a testülethez, ami az idén is hasonlóan gazdag
kiállítású rendezvény lebonyolítását
jelzi a tiszakécskei út, Szent István tér,
református templom, temető, katolikus
templom közötti területrész megjelölésével. A megjelölt helyszín önkormányzatunk tulajdonában van, ám a használatot illetően mégis fontos a körültekintő
döntés éppen a korábbi tapasztalatokat
ismerve. Hangsúlyozta, hogy nem szeretné megszakítani azt a gyümölcsöző
együttműködést, ami az önkormányzat
és a Szentkirályi Ásványvíz Kft. között

kialakult, de szeretné kezelni azt az
elégedetlenséget, ami növekvő számban
az előző rendezvények nagysága miatt
hozzá eljutott.
Az Ásványvíz Kft., valamint a rendező Kft. képviselője elmondták, hogy a
kérelemben megjelölt helyszín alkalmas
lenne arra, hogy kényelmesen el lehessen helyezni annyi embert programokkal,
színpaddal és étkeztetési lehetőségekkel.
Nem zavarná a falu lakosságát, és magára
a falura sem jelentene olyan terhelést,
mint az előző években. A műsorok tartalma a magyar kulturális örökség és a
magyar hagyományok őrzésének szempontjai szerint kerülnének kialakításra,
törekedve arra, hogy maximálisan összhangban legyen a falu által is képviselt
értékrenddel. Úgy gondolják, hogy a falu
és a cég hírnevét együtt építik ezzel a
rendezvénnyel. A hozzászóló képviselőtagok és az egyházközségek képviselői
hangsúlyozták, hogy a jelzett terület a
falunak egy olyan része, amelynek kapcsán a szakralitást nem szabad figyelmen
kívül hagyni a templomok és a temető
közelsége miatt, és nem helyes, ha a
rendezvényhez szükséges területigény
kérdését pusztán a szórakoztatás oldaláról közelítjük meg... Mindenképpen
figyelembe kell venni, hogy sokakban
megütközést válthat ki, ha ezen a helyen
lenne a szórakoztatás központja, ezért
a megjelölt helyszínt nem támogatják.
A felszólalásokból az is kitűnt, hogy a
korábbi rendezvények tapasztalata segíthet elkerülni a bosszúságokat, ám az
egyidejűség következtében a megjelölt
helyszínen tervezett bármely sokadalmi
rendezvény a falunapi ünnepség szerves
részét képező egyházi ünneplések méltóságát, meghittségét megzavaró, megelőzhetetlen és kivédhetetlen hanghatásokat okozhat. A szervezők nyilván nem
tehetők felelőssé egy-egy rakodás, vagy
hangpróba véletlenül adódó nagyobb zaja
miatt, ám minden ilyen hatás csak növeli
azok számát, akik eddig is fenntartásokkal fogadták a nagyobb készületet.
Tekintettel azonban a Kft szervezésében

Hirdetmény

tartott korábbi színvonalas rendezvényekre, a testület egyhangú döntéssel
felajánlotta ennek helyszínéül a Katona
József utca - Sallai utca által határolt
települési Sporttér területét, valamint a
Községháza előtti szabad térfelületet, és
a párhuzamosság elkerülése céljával az
önkormányzat által itt rendezendő faluünnep támogatására az FVM-hez benyújtott pályázatot visszavonja.
(Megjegyzés: Időközben értesítést
kaptunk, miszerint a cégvezetőség egyéb
okok miatt úgy határozott, hogy ebben
az évben nem kívánja megrendezni az
augusztus 20-i ünnepséget.)
Az „Egyebek” napirendi pont
keretében a polgármester arról tájékoztatott, hogy Kecskemét Megyei Jogú
Város Önkormányzata 37 település
szándéknyilatkozatával együtt pályázatot nyújtott be építési és bontási hulladék-gazdálkodási rendszer kidolgozása
céljából. A projekt zárásának határideje
2008. augusztus hó, ezen időpontra az
önkormányzat a kiépített hulladékgazdálkodási rendszert átadja az üzemeltető részére. A pályázatban a résztvevő
önkormányzatok vállalták, hogy a település területén keletkezett építési és
bontási hulladék a tervezett telepre kerül
az előírásoknak megfelelő hasznosítás
és kezelés érdekében. Az üzemeltetés
megindításához a 37 önkormányzattal együttműködési megállapodást kell
kötni, melynek tervezetét ismertette. A
képviselőtagok a megállapodás-tervezetet egyhangúlag jóváhagyták az előterjesztett formában.
Tájékoztatott arról is, hogy a Szent
Király Szövetség részéről szoboradományozásra benyújtott pályázat nem
nyert. Ebből következően a nagyobb
településeknek a korábbi 150 ezerhez
képest 200 ezer, a kisebb településeknek
50 ezerrel szemben 80 ezer forinttal
kellene hozzájárulni Székelyszentkirály
település részére Szent István szobor
adományozásához. A képviselő-testület
egyetértett a fenti célra 200 ezer forint
biztosításával.

Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő, Szentkirály, Sallai u. 10/4. szám alatti Fecskeház garzonlakásának bérletére. A pályázatok beadási határideje: 2008. augusztus 21. csütörtök. A pályázatokat a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával a Polgármesteri
Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A részletes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben átvehető. A pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi, legkésőbb 2008. augusztus 31-ig.
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Szentkirály napja
Délelőtt a római katolikus templomban 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek szónoka dr.
Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti
érsek, egyházmegyénk főpásztora.
Az ünnepi szentmise keretében kerül sor a bérmálkozásra, a felújított
templomunk felszentelésére.
A hagyományok szerinti körmenet része a kenyéráldás és a hősökről
való megemlékezés a hősi emlékműnél.
Kispályás labdarúgó körmérkőzés 9 órától. Résztvevők a környező
települések játékosai. A községi ünnep délután három órakor kezdődik
az iskola sportpályáján. Az ünnepi
köszöntőt követően kulturális műsorra kerül sor, melyben fellépnek a
szentkirályi táncosok, a helyi zsong-

lőrök és karatésok. A tököli ritmikus
gimnasztikai csoport látványos bemutatójára is sor kerül.
Műsorunk sztárvendége Pál Attila, a Kecskeméti Katona József
színház közismert művésze. Természetesen a műsorhoz körítésnek a
zenét szentkirályi zenészek adják...
Fellép a Tyrannos és a Testosteron
együttes. Mindezeken túl egész napos vásári forgatag, sok-sok sátorral
és szórakozási lehetőséggel. A vendéglátásról a „Hétvezér Fogadó”
gondoskodik.
A napi fáradalmak enyhítésére
húsz órától utcabál a sportpályán. A
„Zengő” együttes zenéjére mulathatunk, táncolhatunk.
A művelődési házban egész napos kiállítást tekinthetnek meg az

érdeklődők. Bemutatjuk a helyi vadászok trófea gyűjteményét, a termelők terményeit, termékeit. / Vízi
növények, dísznövények, dinnye,
paradicsom…/ A képzőművészetet
kedvelők Gyarmati Ágnes szentkirályi ihletésű festményeiben gyönyörködhetnek. Ambrus Lajos festőművész gyönyörű képei a vadászok
kiállításához kapcsolódik. Mindenkit szeretettel várunk.
Felhívás!
Kérjük a gazdákat, termelőket,
hogy terményeikkel, termékeikkel
segítsék kiállításunkat színesebbé tenni. Várjuk a kiállításra szánt
anyagaikat, és kérjük, hogy 19-én
délig juttassák el a művelődési házba. Segítségüket előre is köszönjük.
-szerk-

Kérés, felhívás

A „Szentkirály Napja” 2008. évi ünnepségét idén a Művelődési Házunk szervezi. Szeretnénk, ha a településünk
eddig kivívott rangjához méltó ünneplést tarthatnánk, amely elsősorban anyagi erőn múlik. Kérjük a szándékunkkal azonosulni tudó helybéli lakosokat, gazdálkodókat, hogy pénzbeli hozzájárulással segítsék célunk
elérését az Alapítványra „Művelődési Ház” megjelöléssel teljesített befizetéssel a Községházán...
Szép Ünnepet, Szentkirály!!!

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület augusztusi hírei
Fontos ünnep Szentkirály életében
az augusztus 20-a, hiszen községünk
névadójának, országunk első és egyik
legnagyobb keresztény királyának az
ünnepe.
Egyesületünk részt vesz az augusztus 20-i falunap programjának szervezésében és lebonyolításában. Ezúton
szeretnénk meghívni minden kedves
érdeklődőt, hogy augusztus 20-án jöjjön el a Művelődési Ház „Presszó”
részébe, ahol egyesületünk főhadiszállása található és tekintse meg az erre
az alkalomra készített kiállításunkat,
melynek alapvető célja, hogy részletesen bemutassa közösségünket, annak
tagjait, valamint eddigi tevékenységünket.
Nagyon örülünk annak, hogy tevékenyen részt vehetünk a szervezésben,
és hogy mi is adhatunk valamit a
községnek.

Az Egyesület bemutatása mellett a
színpadi programokból is kivesszük a
részünket.
A zsonglőrök programja mellett
két zenekar is fellép majd a színpadon
(Tyrannos és Testosteron).
Ezúton szeretnénk megköszönni a
bizalmat az Önkormányzat részéről,
melyet velünk szemben tanúsítottak
az augusztus 20-i programok szervezésénél. Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy hangot adhatunk véleményünknek és annak, hogy a Képviselő
Testület véleményünket elfogadta, és
ezáltal részesei tudunk lenni az ünnepségnek.
***
Szeptembertől kezdve újra állandó
programokat szervez az Egyesület,
melyeknek egy része szórakoztató,
míg a másik része pedig faluépítő,
faluszépítő tevékenységből áll majd.

Tervezett, és már meglévő programok: - filmklub, - nótaest, - diaest, játszótér felújításának/rendbetételének
folytatása, - előadások szervezése (
mikroökonómiától a filozófiáig), - társasjáték est.
***
A végére pedig azt a gondolatot
hagytam, hogy sokan nem is gondolják, mekkora energiákat kell mozgósítani ahhoz, hogy egy ilyen apró község
is, mint a miénk saját lakosai számára
tartalmas és értékes programokat szervezzen. Nagyon jó látni azt, hogy
a falu lakóinak mégis fontos ez, és
számomra még nagyobb öröm, hogy a
fiatalok is tudnak és akarnak részesei
lenni a község életének, mert büszkék
a „helyre”, ahol élnek, és szeretnék, ha
a „hely” is büszke lenne rájuk.
Üdvözlettel:
Csorba Zoltán elnök
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A magyarok első királya: Szent István
Géza fejedelem tevékenysége
A honfoglaló Árpád-dinasztiából származó első királyunk I. (Szent) István hosszú ideig gyakorolta előbb fejedelemként,
majd királyként az uralkodói jogköröket.
Negyvenegy éves uralkodása alatt olyan
maradandó értékeket alkotott, amely az idő
sodrában hosszú évszázadokra biztosította a
Magyar Királyság és a kereszténység fennmaradását a Kárpát-medencében. Időben
felismerte a kor követelményeit, vasakarattal, bölcs előrelátással látott munkához már
uralkodásának a kezdetén.
Igaz, az új birodalomhoz és a kereszténység
meghonosodásához édesapja, Géza (940
k.-997) nagyfejedelem rakta le a szilárd
alapokat.
Szent István - Géza fejedelem és Sarolt
gyermekeként – a 970-es évek elején látta
meg a napvilágot, a fejedelmi székhelyen,
Esztergomban. Születésekor még a Vajk
nevet adták neki. 973-ban vagy 974-ben
keresztelték meg, s akkor az első keresztény vértanú, István nevét adták neki. A
történeti hagyomány szerint Sankt Gallen-i
Brúnó püspök keresztelte meg az ifjú fejedelemfit.
Géza fejedelem terve a központosított, erős
királyi hatalommal rendelkező ország létrehozása volt. Így érthető, hogy elsősorban
politikai okokból döntött a kereszténység
felvétele mellett. De ő – nagyon helyesen – a
nyugati kereszténységet választotta. A célnak
rendelte alá a dinasztikus házasságkötéseket
éppúgy, mint kül- és belpolitikáját is.
István neveltetése
A fejedelem egyetlen fiát, István herceget
példásan készítette fel a majdani uralkodásra. István a nyugatról behívott papok és
szerzetesek nevelték és tanították éveken
keresztül. Elsajátította a keresztény hit és
erkölcs maradandó alapjait, az általános
műveltség szintén kiteljesedett a fiatal és
minden iránt érdeklődő hercegben. De természetesen nem maradt el a katonai és hadi
ismeretek, a hadakozás tudománya sem.
Felkészítették az államvezetésre, az uralkodásra és a vezéri szerepre is.
Géza nagyfejedelem a nagykorúvá váló fiát
kinevezte a megélénkülő nyugati kereskedelem miatt felértékelődött nyitrai országrész urává. Ez nagyobb hatalmat biztosított
számára, mint Koppány vezérnek a somogyi rész.
Dinasztikus házassága
Géza politikai elképzelésének megfelelően István herceg 996-ben feleségül vette
Henrik bajor herceg leányát, Gizellát. Az
ifjú arával sok lovag és hittérítő áramlott
Magyarországra. Akkor érkeztek hazánkba
Hont, Vecelin és Pázmány lovagok, akik
később jelentős szerepet töltöttek be a királyi udvarban. Géza 997-ben hunyt el. Egy
kialakulóban lévő államszervezetet hagyott

utódaira. Bizony, nem volt könnyű a hatalomváltás.
István harca a szembe helyezkedő
Koppány ellen
A pogány szokásjog és vérségi jog alapján
Koppány vezér magának követelte a fejedelmi trónt és Géza fejedelem özvegyét, Sarolt
nagyasszonyt. Természetesen nem ismerte
el István trónigényét sem. Rövidesen háborús állapot alakult ki az országban A régi
rendet, a régi vallást, a régi pogány szokásokat visszasírók felsorakoztak Koppány
mögött. A fiatal István a külföldiekre, az
új keresztény vallást felvevőkre, közvetlen rokonaira, valamint a fegyveres erejére
támaszkodott a testvérháború küszöbén.
István fejedelemfit Esztergomban felövezték, a katonaság felesküdött neki, a kísérete pedig megfogadta, hogy hűen követi
a harcban éppúgy, mint a vallásban, az
országépítésben.
Közben Koppány vezér megindult seregével István ellen. Természetesen a fejedelem
csapatai is elindultak Esztergomból. A két
had: a pogány és a keresztény magyarok
valahol Veszprém és Várpalota között mérték össze erejüket. A csata – a téthez méltóan – heves és kíméletlen volt. A pogány
magyarok csaptak össze a kereszténységet
felvett magyar testvéreikkel, illetve külföldi
lovagokkal.
A véres ütközetben elesett maga Koppány
is. A hagyomány szerint a győztes István –
elrettentésül – felnégyeltette ellenfele tetemét, és a négy vár (Veszprém, Esztergom,
Győr és egy erdélyi város) kapujára tűzték
ki: így jár mindenki, aki a király és a kereszténység ellen fegyvert fog.
Az ország építő király
A következő években István fejedelemben
határozott politikai törekvések fogalmazódtak meg. II. Szilveszter pápa koronát
küldött neki, jó kapcsolatokat épített ki a
Német Római Császársággal. István 1000
karácsonyán (Szilveszterén) vagy 2001
újévkor fényes külsőségek közepette megkoronázták. Ettől kezdve még hatékonyabban folytatta azt a tevékenységet, amelyet
apja kezdett el.
István király valósította meg évek kitartó
munkája által a területi alapon szervezett
vármegyerendszert. Az ő korában valószínű, hogy csak 30-35 vármegye alakult ki.
A vármegyék központja a vár volt. A vár
élére várispánt nevezett ki, aki általában
egyben a megyésispán hivatalát is betöltötte. Az ispán nagy hatalmat gyakorolt, ő
volt a katonaság parancsnoka, a vámok, az
adók és egyéb jövedelmek behajtója, a vármegyében élők bírája is. Sőt, a határmegye
ispánja még a határvédelemmel is köteles
volt foglalkozni.
A királyi udvarházak rendszere is kiépült,
amely behálózta az egész királyságot. A

királynéi és hercegi udvarházak
nem tartoztak
a
vármegyei
szervezethez.
A királyi udvar
vezetője a nádorispán
volt,
viszont fontos
tisztséget töltött
be a főlovász, a
főpohárnok és a
főtálnok.
Az egyházszervező
Szent
István
király
másik
hatalmas alkotása az egyházi szervezetek létrehozása, a
magyarság megkeresztelkedése volt. Ez is
egy hosszú folyamat volt. Csak szívós és
nehéz munkával, s bizony sok esetben erőszakkal ment a keresztény vallás felvétele
és a helyi egyházi rend kiépítése.
István király a Magyar Királyság területén
tíz egyházmegyét alapított. Ebből kettő
érsekség (kalocsai és esztergomi) volt.
Püspöki székhelyek: Bihar, Csanád, Eger,
Győr, Gyulafehérvár, Pécs, Vác és Veszprém
volt. Számos apátságot (Pannonhalma,
Pécsvárad, Zalavár és Zombor) is az ő
idején alapítottak. Rendkívül szigorúan
leszabályozta az egyházak tevékenységét
és funkcióját. Utasította (megparancsolta) a
hívőknek és templomba járás idejét és rendjét, valamint az egyház részére nyújtandó
adózás, szolgáltatás rendszerét.
István király törvényei
A király az anarchia felszámolására törvényeket alkotott és léptetett életbe. Az
első törvénykönyv az egyház és a papság
helyzetével foglalkozott, illetve az új birtokrenddel, erőszakos cselekedetek megakadályozásával, az esküszegés megszüntetésével, a földesúri jogállással, az özvegyek
és árvák védelmével, a varázslók és boszorkányok üldözésével.
A második törvénykönyv később keletkezett. Részletesen foglalkozott az összeesküvés- és cselszövés-ellenesség, a törvény
előtti rend kérdésével.
István király hosszú uralkodása alatt általában békés hangulat volt az egész országban.
Így biztosítva volt a nyugodt alkotómunka.
A magyarok első királyának olyan nagyszerű dolgokat sikerült létrehozni fáradságos
és előrelátó munkával, mely hosszú évszázadokra biztosította a magyar állam fennmaradását, gyarapodását. Így érthető, hogy
halála után csaknem ötven évvel, 1083.
augusztus 19-én a pápa szentté avatta első
királyunkat, Istvánt. A hálás utókor soha
nem feledi nagy királyunk dicső és halhatatlan tetteit.
Kenyeres Dénes
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GARABONCIÁS DIÁK
Olimpiai és
bojkottügyi töprengések
Bizony, Földünk legnépesebb országa, Kína rendezi ebben az évben a soron
következő nyári olimpiai játékokat nagy
nép, nagy s régi kultúra, mondják a kínaiakra. Kár, hogy eddig mi vidéki magyarok
leginkább csak az igénytelen kínai zokniárusokat és boltosokat ismerhettük meg.
No, de majd most az olimpiára igyekvő
világ, sportolók, szurkolók, újságírók testközelből megláthatják, milyen is a pénze
miatt csodált kínai hatalom. Az újabb
hírek szerint a pekingi szállodákban, a
sajtó központokban olyan számítógépes
kémprogramokat telepítenek, amelyek
rögzítik, hogy a használók, hogyan miként
interneteznek. S hogy a doppingellenőrök
találkoznak-e az olimpián részt vevő kínai
sportolókkal? Óh, gyermeteg kérdés.
Hallottunk eddig olyat, hogy a felkészülés
során kínai sportoló „megbukott” volna
doppingellenőrzésen? Bizonnyal a rajtaütésszerű ellenőrzést segíti, hogy a külföldi
doppingellenőröknek a beutazás előtt 30
nappal korábban kínai vízumért kell folyamodniuk, s a kérelemben részletesen meg
kell jelölniük beutazásuk célját, okát…
Igen, Kínának nem titkolt célja, hogy ezen
az olimpián a lehető legtöbb érem kínai
sportoló nyakába kerüljön, vélhetően tehát
lesznek még meglepetések…
Az olimpiára készülve, értelmetlennek látszó halált halt egy szépreményű
magyar sportoló, Kolonics György kenus.
Derékba tört életpályája bárcsak lenne
intő jel mindenkinek, minden döntéshozónak! A halálát nem vitásan a túlterhelés,
a kimerültség okozta, közvetve pedig az
olimpiai eszmétől idegen rekordhajhászás. Mert mi is volt az eredeti ókori
görög olimpiai eszmény: „a szörnyű istenek, könyörtelen természet és ádáz emberek vak rohamú múlásába, múlhatatlan
gondolatokat, szépségeket, törvényeket
teremjen. … A görög testkultusz, a görög
Olympiász szellemi tény volt: a test belenevelése az erkölcsi erők, a szépség és a
gondolat harmóniájába. Mert gazdagságaiban, fakadó jóságaiban csodálatos a
test és csodálatos a lélek. … amikor azt
mondom: test és lélek: egyetlen ős titok
két arcát mondom. Arcát a térben és arcát
az időben. Ó, ápolni is szeretni kell a
testet, ezt a bennünk folyton gyűlő millió
és millió csókját a szerelmes világnak. De
mindig úgy ápolni, de mindig úgy szeretni: hogy általa a másik arc is teljesebb,
szebb és gondolkodóbb legyen.” – írta
Szabó Dezső még 1936-ban.
S hogy miért idegen az olimpiai esz-

métől a rekordok hajszolása? Az ókori
görög olimpiákon csak azt nézték, hogy
melyik olimpiai versenyt melyik sportoló
nyerte. A győztes elnyerte a bajnokoknak
járó babérkoszorút, s szobrot állítottak
néki az olümpiai ligetben. De a győzteseket nem mérték egymáshoz, időben sem.
Senki nem lett kisebb bajnok azért, mert
később egy másik bajnok jobb eredményt
ért el. Ma viszont a bajnokok eredményeit
egymáshoz mérik. Az orvostudomány, a
sportélettan, a sporteszközök fejlődése
lehetővé teszi, hogy a bajnokok egyre
jobb eredményt érjenek el. De ezt nem
volna szabad a korábbi bajnokok eredményeihez mérni, utána pedig a 10-2030 évvel ezelőtti bajnokokról lesajnálóan
nyilatkozni, mintha ők csak másod- vagy
harmadosztályú bajnokok lennének. Ma
is csak azt kellene nézni, hogy az adott
versenyszámot ki nyerte meg, s ezzel visszaállna az olimpiai eszme, az ép testben
ép lélek gondolata. Mert bizony a mai
élsportolókra sok minden mondható, de
valahogy nem az ép testben ép lélek gondolata jut eszünkbe róluk, sajnos, kimerült, megfáradt, bánatos, halálba hajszolt
gladiátorai ők a nagy pénz- és rekordkeresésnek. Látható, a rekordok hajszolása
öl, butít és nyomorba dönt. „A sportolásnak ugyanis testben és gondolatban erős,
gazdag érdeklődésű, kezdeményezésre,
felelősség elvállalásra, engedelmességre
és parancsra, szolidaritásra és alkotásra
ösztönösen kész teljes ember létrehozása lenne a feladata. –írta szintén Szabó
Dezső.
Egy bizonyos James Boycott,
Írországban tevékenykedő angol birtokkezelő kutyakemény, szigorú ember volt,
zsarnokoskodott a munkásokkal, nyomorgatott mindenkit, így aztán 1880 körül
az általa igazgatott környékén élő írek
ligát szerveztek ellene. A földművesek
nem álltak be arra a birtokra dolgozni, a
kereskedők nem vásároltak tőle terményt,
s általában sem üzleteltek vele. Boycott
jószágigazgató aztán a nevét adta a történelemnek, később az angolban „boycotting” szóval jelölték azt, amit mi bojkott,
bojkottálás néven ismerünk. Nem más e
tevékenység, mint a közjóval szemben
élesen fellépő személyek, cégek, vállalatok kihagyása a közös életből, a kapcsolatok megszakítása vele, vagy egészen
konkrét formában nem vásárlás, mondjuk
egy áruházlánctól.
E nyáron egy francia tulajdonú áruházláncolat, melynek a községünk szélén
is van egy óriásplakátja, a beszerzési ár
alatt kezdett el árusítani görögdinnyét.

Nem első esete ez már, évente megcselekszi ezt valamely szezonális mezőgazdasági termékkel. Könnyen teszi, irányítói jól
tudják, hogy az átlagos magyar választópolgár emlékezete hat hónapra nyúlik
vissza, annál régebbre nem, mert a sajtó
azalatt átmossa az agyakat. Néhány éve
ez az áruházláncolat a községi plakátján
éppen paradicsomot hirdetett a beszerzési
ár alatt, éppen abban a faluban, hol nagy
mennyiségben termelnek paradicsomot.
Is. Meg dinnyét.
A mai gazdasági életben, politikában
nem kell feltalálni mindig új és új dolgokat, gyakorta lehetne alkalmazni régi,
jól bevált módszereket, eszközöket. Ilyen
a bojkott is. Ennek lényege nagyon egyszerű: nem kell vásárolni a francia tulajdonú áruházban, be sem kell menni oda.
Egy dologból ért ugyanis a tulajdoni kör,
ha csökken a bevételük. Egyéb dolgok:
jóindulat, etikai kódex kevéssé hatja meg
őket. A csökkenő bevétel azonban változásra késztetheti őket, akár még olyan
tevékenységre is, mint hazájukban: nem
árulnak hulladékot, nem árulnak büdös
halat, nem árusítanak helyi termékeket
beszerzési ár alatt.
A fogyasztó ugyanis egyedül kicsi,
erőtlen. Sok fogyasztó együtt azonban
már sok mindent elérhet akár az áruházláncolatokkal szemben is. Védjük meg
tehát terményeinket, földjeinket, hegyeinket, folyóinkat, vizeinket, virágainkat!
Kerüljük el azokat az áruházláncokat,
amelyek megengedhetetlen módon viselkednek, úgy ahogyan otthonukban nem
tennék, amelyek bamba gyarmatként
tekintenek Magyarországra, s a magyar
vásárlóközönségre!
„Hova szívem, lelkem
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott,
Ujra láttam végre születésem földét,
A szép Kiskunságot!
Bejártam a rónát,
Melyet átölel a Tisza-Duna karja,
S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét,
Az anya, úgy tartja.
Forró nyárközép van,
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára
Mint a lángeső, oly égető özönnel
Ömlik a pusztára...
Puszta van körűlem,
Széles hosszu puszta, el is látok messze,
Egész odáig, hol a lehajló ég a
Földdel olvad össze."
(Petőfi Sándor: A Kiskunság, részlet)
Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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KATOLIKUS ÉLET
Ne hagyjátok
a templomot…
Belépek a templomba. Csend van
és hűvös. Üdítő csend és üdítő hűvös.
Nyikorogva becsukom a nagy faajtót.
Ezzel ki is záródott minden, ami külső
-hogy meg tudjon nyílni a benső.
Valami más van itt, mint odakint:
valami titokzatosság, valami mélység,
valami magasság, valami sokat adó nyugalom. Régi idők illata, őseink keze
munkája, nemzeti és egyházi jelképek,
történelmi és családi emlékek, esküvők,
keresztelők, elsőáldozások, bérmálkozások, karácsonyok, húsvétok, búcsúk,
csengőszó, orgonahang, tömjénfüst és
sok-sok ima, amit egymásért mondtunk
el…
Mögöttem, az ajtó fölötti ablakon
Szent Márton adja épp át köntösének
felét egy koldusnak. Mintha csak azt
mondaná, most te is add át magad
Jézusnak, tárd ki lelkedet, ahogy hajdanán Szent Márton is kitárta köntösét.
Mellettem Szent Rita néz szelíden az
üvegablakon. A reménytelen helyzetek
szentje már itt, az előtérben biztat, hogy
bármilyen lehetetlen kéréssel, nehézséggel is a szívemben érkeztem, nem maradok válasz, segítség nélkül.
Aztán a padok között megyek egyre
előrébb, egyre közelebb az oltárhoz.
Szentek sorfala között járok: Szent
Margit, Szent Erzsébet, Szent Imre,
Szent László… Történelmünk nagyjai, akik megmutatták életpéldájukkal,
hogy a földi világban hogyan érdemes
Istennek, Istennel élni.
A színes üvegablakokon átszűrődő
napsugarak megvilágítják az utamat. Az
ablakokra festett szentek mozaikként
tükröződnek a padlón, mintha valóban
utat akarnának mutatni. Assisi Szent
Ferenc, Boldog Özséb, Szent Benedek,
Boldog Jolán, Szűz Mária, Boldog
Gizella. Ma már kevésbé „divatos”,
mégis örök értékek képviselői: hűség,
engedelmesség, szegénység, szerzetesi
hivatás…
Leülök az első sorban. Mögöttem
kétszer 13 padsor, amelyekben elférhet-

ne akár 180 fő. Most jövök rá, milyen jó
is itt ülni, az első padban. Itt valahogy
sokkal közelebbinek érzem Istent.
Szemben velem -az oltárképen- Szent
István királyunk épp felajánlja országunkat Szűz Máriának. A Fentiek gondjaira bízza népét. Akkor talán még nem
is sejtette, milyen nagy szükségünk lesz
történelmünk során a Gondviselésre…
Az oltár mellett az örökmécses emlékeztet, hogy tényleg nem vagyok egyedül. Jézus itt van, az Őt jelző mécses
örömteli fénnyel világít.
Letérdelek, lehajtom fejem. Itt
vagyok, a mi templomunkban. Csak Ő
és én. Jó itt lennem…
Egy Reményik Sándor verssel zárom
soraimat. „Ne hagyjátok a templomot…”
Ne hagyjátok a templomot… elveszni, mert bármit hoz az élet vagy a történelem, a templomoknak ott kell állnia
az életünk és a falunk legfontosabb
helyén. És ne hagyjátok a templomot…
üresen. Hiszen ez a ház Isten háza és a
mi házunk, mert Istennél otthonra találhat bárki.
Reményik Sándor:
Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.

Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe’ biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Régi kép a
templomról

Új kép a
templomról

Kalendárium:
2008. augusztus 15. – szeptember 15.
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony
Augusztus 20. Szent István király.
TEMPLOMBÚCSÚ: Bérmálkozás,
templomszentelés. Ezen a napon reggel
7 órakor lesz az első szentmise, míg
az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melynek szónoka Dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek, egyházmegyén főpásztora. A hagyományok szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül
sor a kenyéráldásra és a hősi emlékműnél történő megemlékezésre is.
Szeptember 7.: Tanévnyitó Veni Sancte.
Szeptember 8.: Kisboldogasszony.
Szeptember
14.:
Szt.
Kereszt
Felmagasztalása.
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REFORMÁTUS ÉLET

A saját kegyelmi ajándék

Bizony, az aranyhajú, mézédes Nyár
most is megérlelte a termést a földeken; de
vajon érlel-e a mi szíveinken valamicskét?
A földekről betakarítjuk a termést, de mit
takarítunk be a lelkünkbe? S ha majdan minket aratnak le, lelkünk kalászaiban milyen
termést talál az Úr? Szép, telt, gömbölyded
magokat, avagy aszott, csökött szemeket?
A jó gazda aratás előtt szétmorzsol
egy kalászt a markában, kettéharap egy
búzaszemet, s látja, tudja milyen termésre
számíthat. Szép magyari életünket augusztusban Szent István király ünnepe teszi
mérlegre. Ezen ünnepnap lényege a szembesülés. Nemzetünknek, s államszervezetünk vezetőinek el kell gondolkoznia: hűek
voltak-e a vitéz-kegyelmes, alkotó magyar
élet parancsolatához, mely szerint erőinket
a legnemesebbekért kell mozgósítani: az
ölelő, meleg otthont adó keresztyén haza
megteremtéséért, fenntartásáért. Nemzetünk
elgondolkozásában nagy szerepe van (lenne)
az íróknak, költőknek, képzőművészeknek,
akik a nemzet lelkének ábrázolói. De a zászló minden településen lobog, így minden
közösségnek, s a közösséget alkotó egyéneknek is szembesülniük, szembesülnünk kell
elődeinkkel: hogyan sáfárkodtunk, hogyan
gazdálkodtunk azzal az örökséggel, amit
reánk hagytak, s mit tudunk abból hátrahagyni a maradékainknak.
Óh, igen, a szembesülés nem gyermekeknek való játszódás, tudjuk jól. De egyéni
életünkben feltehetjük a nemzeti szembesülés mellett az egyéni szembesülés kérdését
is magunknak: vajon az a kisgyermek, akik
voltunk, elégedett lenne-e azzal a felnőttel,
akivé lettünk? Ilyenek akartunk lenni, mint
amilyenek lettünk?
A szembesülésnek pedig van keresztyén,
egyházi szintje is: mindegyikünknek számot
kell adni arról, mit is fogadott el Isten Igéjéből,
s Krisztus helyettes halálából.
Református keresztyén anyaszentegyházunk augusztus 20.-án nem búcsúval, nem
körmenettel ünnepel, hanem méltóságos számvetéssel, elgondolkozással, számvetéssel.
Ám egyházunk, mely földi szervezet;
s az Egyház, amely Krisztus elhívottainak
közössége, s nemzetünk – egyaránt belőlünk,
emberekből áll, nem mondhatjuk azt, hogy
református egyházunk, s magyari nemzetünk
végezze csak el nélkülünk s szembesülést

és a számvetést, addig inkább szórakozni
megyünk, nem.
Keresztyén magyar életünk sorsa a személyes felelősségvállalás kell legyen. Márai
Sándor szavaival: magyarnak lenni vállalás
kérdése. Keresztyénként pedig nem mondhatjuk azt, hogy elegendő, ha a dédapámanyám, a nagyapám-anyám, az édesapámédesanyám templomba járó, hívő lélek volt,
s az elegendő nekem is, az elődöm templomos élete nekem is üdvözülést hoz. Nem!
Jézus Krisztus áldozata mindegyikünkért,
személyesen történt meg!. S erre személyes
választ kell adnunk.
Dr. Joó Sándor lelkipásztor Miskolcon
1947-ben vetette papírra e sorokat: „Ugye
megrendítő lehet az, amikor valaki megtudja, hogy valaki más meghalt helyette!
Pedig ez történt veled is! Gondold el, ha
most az Úr Isten számadásra vonna téged,
rád mutatna, s azt mondaná: »Gyere számoljunk!« Rettenetes lenne, mert semmivel
sem tudnál az Ő igazsága szerint elszámolni
Néki. És tudod mi történt? Valaki elédbe állt, szelíden félretolt, mondván: »Te
maradj, majd én megyek!« És ment. És ott
is maradt. Meghalt!!! Vállalta helyetted a te
bűneid büntetését. Tudomásul vetted ezt már
könnyekig megrendülő hálával, hogy azért
élhetsz te Istennel megbékülve tovább a földön és az örökkévalóságban?! Térden állva
megköszönted már néki, amit érted tett?
Tudod, ugye, ki volt az, aki éretted meghalt?
Jézus Krisztus. Ezért Megváltód Ő neked. Ez
a megváltás! De nemcsak meghalt, hanem
fel is támadott, és most élő valóságában áll
eléd és emlékeztet: »Én voltam az, aki azt
mondtam, te maradj, majd én megyek. Nincs
hozzám semmi mondanivalód?« Ha most
térdre borulva Előtte, teljes szívvel-lélekkel így tudsz válaszolni Néki: »Köszönöm,
Uram, amit értem tettél! Teljességgel le
vagyok kötelezve Irántad! Tiéd vagyok testestől-lelkestől. Hiszek Benned és követlek
Téged!« - akkor máris átmentél a halálból
az életre.”
Krisztus helyettes áldozatának, halálának elfogadása még arra is kell indítson bennünket, hogy személyes felelősságvállalással
keressük helyünket a gyülekezet, s a református egyházunk életében. Lássuk úgy, mintha
egyedül rajtunk múlna a gyülekezet s egyházunk élete. Pál apostol írja, mindenkinek

saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek
így, kinek amúgy. (1.Kor 7:7.) Mindenkinek.
Tehát mindenkinek a saját kegyelmi ajándéka szerint kell munkálkodnia, legyen az
szervezőkézség, szeretetszolgálat, látogatás,
gyermekekkel való foglalkozás, betegápolás,
iratterjesztés…
S amit minden keresztyén tud végezni, az
nem más, mint az imaszolgálat. Imádkozni a
gyülekezetért, az istentiszteletekért, a lelkipásztorért, a gyermekekért, a hittanoktatásért, a gyülekezeti táborért, az idősekért,
a betegekért, a megfáradtakért, a jó termésért, hazánkért, a még több gyermekáldásért. Imádkozni lehet fiatalon, idősen, akár
betegen is, a saját kegyelmi ajándék pedig
azt jelenti, hogy nincs fölösleges keresztyén
ember. Isten mindenkinek ad saját kegyelmi
ajándékot. Gyülekezetbe tartozni pedig azért
kell, mert a magányos keresztyén kicsi és
esendő. Régente, amikor a kaszával levágott
búzakévét a marokszedők kötözték volt, a
kötözéshez sem egy szál gabonát használtak,
hanem egy maroknyi szálat, s az egymagában erőtlen gabonaszál többekkel egybefogva már erős kötőanyaggá lett.
Így áldja meg az Úr Isten gazdag terméssel mindazok életét, akik felismerik magukban a saját kegyelmi ajándékukat, saját tehetségüket, s azt a gyülekezet szolgálatába állítva, munkálkodnak! Soli Deo gloria! Egyedül
Istené a dicsőség!

HÍVOGATÓ?? HÍVOGATÓ!!!!

Augusztus 17-én, vasárnap délután (4
órától a templomparkban: IV. Gyülekezeti
Piknik! Szeretettel várunk mindenkit, egyháztagot és nem egyháztagot, érdeklődőt
egy jó kötetlen beszélgetésre, eszegetésre.
A résztvevők szokásosan hoznak ételt, italt,
tárcsát sütéshez, nyársat a szalonnasütéshez.
Az érkezés és távozás kinek-kinek kedve
szerint.
Augusztus 24-én vasárnap a 10 órai
istentiszteleten: Jubiláns Konfirmandusok és
Érett Konfirmandusok Találkozója! Hívjuk
mindazokat, akik 20-25-30-35-40 éve, vagy
annál is régebben tettek konfirmációi bizonyságtételt akár Szentkirályon, akár máshol!
Az istentiszteleten lehetőség lesz a régebbi
konfirmációi fogadalomtétel megerősítésére,
bizonyságtételre!
Minden vasárnap, 10 órára istentiszteletre hív a harang a templomba, immár
106 éve!
Áldás, békesség az Olvasónak!
Kenyeres Tibor
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Így kezdődött az augusztus
Szikrázó napsütésben volt részünk. A hőmérők 30- 33 C fokot mutattak. Ideális nyári idő a szabadban végzendő munkákhoz. Kép
és szöveg: Vecsei.

Szentkirályra látogatott Christian Thomas (balról) a híres
japán növénytermesztő cég a "SAKATA" képviselője, hogy
eszmét cseréljen a biogazdálkodási körülmények között folytatott dinnye termesztésről. A házigazda Jakó Pál (jobbról).
Középen a FARMER KFT ügyvezető igazgatója Rácz Imre.

Kovács Sándorék paradicsomot szednek.

„Fogd a csomagod és vár a Balaton!”

Idén ezzel a mondattal csalogatta a plakát nyári táborba a gyerekeket. Július közepétől a Balaton mellett, Zamárdiban szerveztünk egy
történelmi szaktábort, a reneszánsz évének jegyében. Vonattal indultunk neki a nagy útnak, ami azért is tetszett a gyerekeknek, mert nagyon
ritkán szoktak vonatozni.
Az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk, útközben még az eső is
esett, pedig mindenki nagyon szeretett volna egyet csobbanni a Balatonban megérkezés után. A szállásunk egy nagyon családias gyermeküdülőben volt, 2, 3 ill. 4 ágyas szobákat kaptunk, ebédelni és vacsorázni
pedig a szomszédos hotelba jártunk. Az első délutánon lesétáltunk megnézni a háborgó Balatont, este pedig elkezdődtek a játékok. A tábornyitón mindenki kapott egy szép pólót, amelyen Tinódi Lantos Sebestyén
címere hirdette, hogy történelmi táborban vagyunk.
Elindult a családfajáték, kihúztuk titkos levelezőtársunk nevét,
majd dekorációt készítettünk a szobák ajtajára, elkészült a nagy postaláda is.
A második napon túráztunk. A reggeli torna és a szobaszemle után
feltérképeztük Zamárdit, megnéztük az ott található akváriumot és kinyomoztuk, hogy miért is Zamárdi a város neve. Délután pedig Tihanyba kirándultunk. Különös élmény nyújtott mindenkinek a kompozás.
Megnéztük a Tihanyi apátságot, I. András királyunk sírját és hosszasan
tanulmányoztuk az apátság alapítólevelét, a magyar szavakat keresve
benne. Este történelmi activity-t játszottunk. A játékok nyertesei nem

Teljes kapacitásal dolgozik a dinnye felvásárló telep. László
Benjamin a kamiont rakja meg a svédek számára szentkirályi dinnyével.

Az idén tovább folytatódnak a temető mellett a régészeti ásatások. Az egykori falu helyén igen kemény a kiszáradt talaj.
csak édességet, hanem zsetonokat is kaptak, amelyeket a tábor végéig kellett gyűjteni és utolsó este válthatták be őket, ajándéktárgyakra
licitálva.
Csütörtökön főleg strandolással, homokvárépítéssel töltöttük a napot, este pedig vetélkedtünk és folyamatosan zajlott a csocsó-ill. pinpongbajnokság.
Pénteken nagyon szép honfoglalás kori ékszereket készítettünk
gyöngyből. Jó volt látni, hogy a fiúk is nagy élvezettel fűzögették a hold
alakú fülbevalókat, medálokat. Délután felsétáltunk a Kő-hegyre, ahonnan majdnem az egész Balatont be lehetett látni és persze a vitorlásokat
is, amelyek éppen akkor indultak Balatonfüredről. Este a családok jelmezeket készítettek történetükhöz és utcafesztiválon is voltunk
Szombaton és vasárnap nagyon jó idő volt és ezt kihasználva a legtöbb időt a parton töltöttük. A helyi önkormányzat jóvoltából a gyerekek kipróbálhatták a vitorlázást is. Nagy élmény volt!
Vasárnap este a záró tábortűznél a családok előadták történeteiket, kihirdettük a bajnokságok eredményeit és be lehetett váltani a zsetonokat.
Hétfőn még megnéztük a város templomát, búcsút vettünk a Balatontól, majd hazavonatoztunk.
Valószínűleg sok minden kimaradt ebből a kis beszámolóból, de
az biztos, hogy mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat, kicsik és
nagyok egyaránt. Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Lórné
Molnár Tündének, Jakabné Ferenczi Noéminek és Rohács Mihálynénak a táborban végzett munkájukért.
Steklács Jánosné
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Így éltünk a tanyán
Faragó Pista bácsi a
tanyavilágról

- Mióta lakik Pista bácsi a tanyán?
- 1932. július 17-e óta (akkor születtem),
azóta itt lakom ebben a tanyában.
- Milyen volt régen a tanyavilág és
mennyire változott meg mostanra?
- Akkoriban a tanyavilág közepes volt,
voltak gazdagabbak és szegényebbek. A
jobb módú családok jobban éltek, több földjük volt. A szegények nem nagyon tudtak
termelni, mert azok csak 3-4 hold földön
gazdálkodtak. Ebből nem tudtak megélni,
ezért eljártak napszámba dolgozni a nagyobb
gazdákhoz. Például volt egy nagyobb gazda
Györfi Ferenc, akinek 100 hold földje volt.
Tavasszal és nyáron dolgoztatott 10-15
embert. Voltak kisebb gazdák is, akiknek 2025 hold földjük volt, de ők is napszámossal
dolgoztattak (ők sokan voltak). Régen is
voltak nehézségek, de létezni azért lehetett.
Azóta sokat változott, ahogy haladt az idő.
Bejöttek a TSZ gazdaságok, ekkor megtorpant a magán gazdaságok ideje. Elvették a
földeket és államosították őket. Oda kellett
járni dolgozni. Kézi kaszával dolgoztak, majd
gépekkel. Újból visszajött a magángazdálkodás. Elég jól kezdődött ez eleje, de most már
nem olyan praktikus a dolgozó embernek.
- A gazdakörben hogy teltek a napok?
És milyen mulatságok voltak?
- Hát volt ennek egy olyan formája ami
összetartotta az emberiséget. 1893-ban még a
szüleim jártak iskolába és megkérték a tanítót, hogy szervezzen ilyen összejöveteleket.
Akkor még az iskolánál volt gyülekező. Így
elkezdtek munkálkodni a gazdakör formában
és a város hozzájárult az épület felépítéséhez
(akkor még a falu Kecskemét pusztája volt).
Volt egy kisgazda, akinek 30 hold földje volt,
és ajánlatot adott a körnek, hogy ő adna telket,
csak építsenek rá gazdakört. 1931 januárjában vagy februárjában megépült közös erővel
a gazdakör. 1933 nyarán volt az első szüreti
bál a gazdakörben addig csak kártyázásokat
tartottak és akkor gyűltek össze, ha már min-

den munkával végeztek. Voltak ott majálisok
is. Amikor aztán egyre több lett a tagja a
körnek, évenként rendeztek szüreti mulatságokat, táncházat, megrendezték a március
15-i ünnepséget, még a szilveszter estét is
ott töltötték. Eldöntötték, hogy választanak
a körnek elnököt. Az első elnök Utasi Gábor
volt (aki adta a telket a gazdakörnek).De
nemsokáig volt elnök. Utána id. Vágó János
lett a vezetője halála napjáig (a kört is így
hívják Vágó János gazdakör). Következett
Biczó Ferenc elnök. Utána megint Vágó
János nevezetű bácsi lett az elnök a felszabadulás után egy kis ideig szétszóródtak a
tagjai. Pár évig így volt (1944-ig),majd újra
összetalálkoztak a tagok. Mikor a TSZ-t újra
megalakították megint megszűnt és raktárnak
használták az épületet. Ez nem sokáig tartott.
Választottak új elnököt. Csak az idősebbek
voltak megcsorbult a fiatalság. Miután és
a katonaságból hazajöttem, jöttek vissza a
fiatalok. Eltaláltuk hogy csináljunk mulatságokat, és egy színdarabot. Én megírtam a
darabot és egészen jól sikerült. Több helyre
is elmentünk előadni a darabot.
- Miket termeltek akkoriban?
Mostanában mást termelnek?
- Kukorica, rozs (az volt a fő
termesztés),tiszta búza, fehér kukorica, piros
kukoricát termeltünk itt ezeken a homok földeken. Abban az időben nem ilyen idők jártak
. A földeket ki kellett válogatni, hogy melyik
a jó. Nem azt mondom, hogy talán rekord
termések voltak akkoriban. Az élhetés is jó
volt, de voltak nehézségek. A II. világháború
után elég nehéz időket éltünk. Például 100
kg-os malacnál 14 kg sült zsírt kellett beadni.
Nehéz, nehéz idő volt. A háború után lisztet,
sonkát, csirkét vittek fel Pestre eladni vagy
elcserélni cukorra. Volt olyan időszak, hogy
a cukorrépából készítettünk cukrot (melaszt).
Ebben az időben nagyon kevesen mentek
el tovább tanulni. Inkább maradtak itthon
és segítettek gazdálkodni. A tanyasi életben
libát, kacsát, pulykát, malacot tartottak és
ezekre vigyázni kellett. A gyerekeket beosztották libapásztornak, kondásnak...stb. A

Beszélgetés a nagymamámmal

A mi generációnk nagy része már nem
tudja, hogy milyen is az igazi tanyasi élet,
mi volt a dolga egy tanyasi gyereknek.
Ilyenkor jön jól egy nagymama, vagy
nagypapa, aki megosztja velünk az akkori
élet szépségeit, és nehézségeit.
- Milyen munkákat kellett végezni akkoriban a tanyákon a gyerekeknek?
- Legfőképpen az állatokat kellett ellátni. Reggel korán libát legeltetni, utánuk
következtek a pulykák. Mi még galambokat is tenyésztettünk, minden vasárnap
finom ebéd volt belőlük, azok felpucolásában is segítettünk mi, gyerekek.

- Ti magatok készítettétek a kenyeret?
- Igen. Korán keltünk, megcsináltuk az
előkészületeket és külső kemencében megsütöttük a kenyeret saját őrlésű lisztből.
- Milyen gyakran kellett kenyeret
sütni?
- Általában másfél hétig volt elég hat
kenyér és egy cipó, nyolc fő számára.
- Hogyan jártak a gyerekek akkoriban iskolába?
- Gyalog jártunk, tőlünk három kilométerre volt az iskola. Visszafelé szerettünk mezítláb jönni. Nagyon jó volt, amikor búzavirágból és konkolyból kötöttünk
koszorút, és utána a fejünkre tettük.
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nagyobb gyerekek meg mentek a szüleikkel
kapálni.
- Hogyan telik el egy nap a tanyán
(mikor kel, mikor etet...)?
- Mostanában mi már nem olyan korán
kelünk, mint a fiatalabbak, de volt olyan
régen, hogy 4 órakor keltünk és napnyugtáig
dolgoztunk. Az idősebbek általában napfelkelttől-naplementig dolgoztak(nak). Nyári
időszámításban este 8-ig. Mostmár halad a
munka, mert gépekkel vetünk, és gyorsan
kész van.
- A tanyatalálkozókról meséljen valamit? Hogy teltek?
- Nagyon szépek és emlékezetesek voltak. Még akkor nem volt rendszerváltozás,
mikor az első tanyatalálkozó volt. Az első
tanyatalálkozón 700-an voltak. Az első találkozón mindenki ott volt a tanyavilágból. A
tiszti katonákat kértem fel, hogy állítsanak fel
sátrakat. 5 üst pörköltet főztünk, de ez nem
lett elég. Pásztor Gézáné és Pásztor Géza voltak a meghívott vendégek. Összesen 3 tanyatalálkozó volt, de mindig egyre kevesebben
lettek. Azért a létszám mindig 100 fölött
maradt. Mindenkinek az emlékezetében jó
emlékként maradt meg.
- Istentisztelet volt-e itt kint a tanyavilágban?
- Hát mindkét vallású Istentisztelet volt.
Ezt még az iskolában tartották. Voltak ökomenikus Istentiszteletek is. A reformátusoknak volt minden második vasárnap a katolikusoknak pedig a hónap utolsó vasárnapján
volt az Istentisztelet. Minden vasárnap sokan
voltak a templomban. Később ez is elmaradt
egyre kevesebben laktak a tanyavilágban. A
végén már a papok se jöttek ki.
- El tudják-e képzelni Pista bácsiék,
hogy beköltözzenek a faluba?
- Nekem volt egy vágyam valamikor
még, hogy beköltözzem, de letettem róla.
Mostmár nagyon nehéz volna. Csak akkor
megyek be esetleg, ha már semmit sem tudok
majd csinálni, de ha tudok életem végéig
kint maradok!!! (Egyhangúan mondta a feleségével). Nem tudok én már mit kezdeni a
faluban!!!!
Vörös Boglárka

- A ti tanyátok merre volt?
- Ahol gyerek voltam, az a felsőalpári
pusztán volt, oda jártam iskolába is.
- Hogyan voltak akkor az osztályok? Volt alsó és felső tagozat?
- Nem. Első, második, harmadik
osztály délelőtt tanult, a nagyok délután
tanultak. Minden osztályt egy tanító tanított. Így a gyerekek felváltva tudtak segíteni otthon, a leckét is a jószág mellett
tudtuk megírni.
Reméljük, hogy hatvan év múlva mi
is tovább tudjuk adni ezeket a dolgokat
unokáinknak, és így addigra sem megy
feledésbe a tanyasi élet.
Kovács Katalin 8.o.
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Táncos kirándulás
2008. július 31. - augusztus 1-2- 3.

Tánccsoportunk 4 felejthetetlen napot töltött Pécs környékén.
A kánikulát kihasználva rengeteget strandoltunk (még
késő este is) a Harkányi Fürdőben. A Mecsextrém Parkban
az extrém játékoknak hódoltunk: quadoztunk, boboztunk,
falat másztunk, próbára tettük ügyességünket az alpesi
kötélpályán és a tiroli csúszdán. Megcsodáltuk Pécs belvárosát, templomait. A TV-toronyból a csodálatos város
és a Mecsek vonulata tárult elénk. A Siklósi Vár falai
között sétálva sokat beszélgettünk a Tenkes kapitánya c.
filmről. A legizgalmasabb program a barlangi kalandtúra
volt a Mecsekben. A vadregényes Szuadó-völgyben tett
hosszú séta után a kiépítetlen Trió-barlangban kúsztunk,
másztunk, egyensúlyoztunk szűk lyukakon, majd tágas,
8-10 méter mély aknákban, próbára téve bátorságunkat és
ügyességünket. A barlangban csodálatos cseppkőképződmények tárultak szemünk elé, bár a világosságot csak a
sisakunkra szerelt lámpácska biztosította. Természetesen
szakképzett barlangászok vigyáztak ránk, akiktől rengeteg
érdekességet tudhattunk meg a barlangjárással, barlangkutatással kapcsolatban.
Kirándulásunk helyszínével és időpontjával is egybeesett a „Szent Király” Szövetség településeinek találkozója. Idén Szabadszentkirály adott helyet e rendezvénynek.
Minden évben szívszorongató élmény újra találkozni a
távoli szentkirályi ismerősökkel. A települések kulturális
seregszemléjén 4 tánccal mutatkoztunk be, igen szép sikerrel. Sötétedéskor tűzzsonglőreink kápráztatták el a közönséget. A bál is fergeteges volt, sokat táncoltunk.
Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak életre szóló
élmény marad a 2008-as táncos kirándulás: a programok,
a nagy beszélgetések, nótázások, gitárestek, viccelődések,
játékok az éjszakában és a strandon!
Takácsné Kis Márta

Hírös
hét

MEGHÍVÓ

A Szentkirályi Általános Iskola,
Zeneiskola és Közkönyvtár
2008. augusztus 31-én
17 órakor tartja
tanévnyitó ünnepségét.
Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS

A Szentkirályi Általános Iskola,
Zeneiskola és Közkönyvtár
a 2008-2009-es tanévben is
várja zeneiskolai növendékeit a
megszokott tanszakokon, valamint
ettől a tanévtől gitár tanszakon is.

Az idén ismét megrendezésre kerül Kecskeméten a „Hírös
Hét” augusztus 18 és 24 között.
A szokásostól eltérően most a
szabadban, a Kossuth szobor körül.
Településünk részt vesz az
egész hetes rangos kiállításon.
Táncosaink 19-én délután lépnek
fel a városháza előtti színpadon.
Településünk napja 23-án 17
órakor lesz a kiállítási házikóban. Ha arra járnak, látogassák
meg a kiállítást.

2008. augusztus

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Tarja magyarosan

Idő: 30 perc + az előzetes pácolás. A recept 5 főre szól!)
Hozzávalók: 5 nagy szelet,
egyenként kb. 15 dkg-os, kicsontozott sertéstarja; 1 kiskanál só.
A páchoz: kb. 5 dl tej, 5 gerezd
fokhagyma; kb. 1 kiskanál só. A
sütéshez: két evőkanál olaj. A lekenéshez: 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál mustár, 1 csapott kiskanál darált csípős paprika
(pl: Erős Pista).
A tarjaszeleteket kiverjük, széleiket és inas részeiket bevágjuk, nehogy a pecsenye a sütés közben összeugorjon. A tejbe belekeverjük a zúzott fokhagymát, a
hússzeleteket belerakjuk, és letakarva hűtőszekrényben
érleljük 1-2 napon át.
A grillsütő rácsát, a vaslapot, vagy a nagy serpenyőt – attól függően, hogy miben sül majd a pecsenye
– olajjal megkenjük, megforrósítjuk. A pácolt tarjaszeleteket konyhai papírtörlőre rakva lecsöpögtetjük, majd
oldalanként 4-5 perc alatt szép pirosra sütjük, közben
enyhén megsózzuk.
A lekenéshez való olajat, mustárt, és csípős paprikát
összekeverjük, és a sült tarjaszeleteket vékonyan megkenjük vele. Hagymás törtkrumpli illik hozzá köretnek.
Bátran adhatunk hozzá száraz, savas fehérbort
(olaszrizling, chardonnay) vagy száraz vörösbort (pl:
cabernet franc). Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

11. oldal

Július időjárása
Július az év legmelegebb
hónapja. Ezt sokéves feljegyzések bizonyítják. Igazi
nyaraló időszak Gyakran
rekkenő a hőség, szinte éget
a forró déli szél. A mögöttünk hagyott hónapra ez
nem volt jellemző. Igazán
meleg nem is volt. Gyakran
zavarták meg felhők a
napsütést. Nem így volt
ez az elmúlt évben. Csak
megyénkben 1200 hektár
erdő égett le. Az öntözetlen szántóföldi növények
„lábon” elszáradtak. A régi
feljegyzések között érdekes
adatokra bukkanhatunk. Így
például 1549-ben kiszáradtak a kutak, 1681-be kisültek a mezők, nem volt mit
enni az állatoknak, 1834
aszályos nyarát éhínség
követte. A másik végletről

is olvashatunk: 1628-ban,
és 1705-ben árvizek pusztítottak. Jégesők pusztítottak 1759-ben. Az elmúlt év
júliusa is hozott meglepetést, 20-án mérték a legmagasabb hőmérsékletet,
Kiskunhalason 41,9C fokot.
A csapadékra sem panaszkodhattunk, a szükséges
leesett, igaz, hogy egy kissé
elaprózva. A talaj mélyebb
rétegei még mindig vízhiányban szenvednek.
Csapadék viszonyok
júliusban: 6-án 0,1 mm, 7én 5,2 mm, 8-án 0,3 mm,
14-én 3,2 mm, 15-én 3,6
mm, 22-én 12,3 mm, 23-án
15,5 mm, 24-én 27,2 mm,
26-án 3,1 mm. Összesen:
70,5 mm. A sok évi átlag:
61 mm térségünkben.
V. F

Anyakönyvi hírek
Született: Nagy Noel (anyja neve: Karazsia Katalin) 2008.
július 26-án.
Elhunyt:Gyenes Lászlóné Sándor Margit, életének 86.
évében.

„Becsüljük meg az öreg fákat”

Ezt a szlogent nemcsak az idős em- kozhatunk. Az odúban fészkelők szá- pes megvédeni a kártevőktől, könnyítberek generációjának szánom, hanem ma igen megcsappant. A harkályok, a ve a növényvédelmi munkát. / Ebben a
kertünk, mezőnk, gyümölcsöseink és cinegék több faja, a búbos banka, sza- rohanó világban érdekel is ez valakit!/
erdeink öreg fáinak megbecsülésére. lakóta, a kék galamb alig talál fészkelő Élő példának lehet felhozni az olyan
Köztudott, hogy a modern kert-, gyü- helyet. Nincsenek öreg almafák, öreg természetvédelmi területeket, ahol sok
mölcs- és erdőgazdaság nem tűri
az öreg fa. Még egy erősen szövőaz öreg odvas fákat, mondván,
lepkés évben is csak elvétve lehet
hogy kártevőket , betegségeket
találni hernyófészket. Eltűnőben
terjesztenek... Ebből vajmi kevés
van a szarvasbogár. Miért? Mert
az igaz. Annál fontosabb tény,
lárvája öreg tölgyek gyökerén
hogy hiányuk hozzájárul környetáplálkozik. Az érveket lehetne
zetünk elnémulásához. Persze,
folytatni. Egyes országokban már
aki nem járt madárdaltól zengőodáig jutottak, hogy elfogadják és
bongó kertben, erdőben, annak ez
alkalmazzák azt az uniós javaslafel sem tűnik. A természet hangját
tot, hogy „ne vágj ki minden fát”,
nem a repülőgépek, a gépkocsik
azaz hagyjuk végelgyengülésben,
motorjai, a gépek zakatolásai, az
állva meghalni. Addig is, amíg ez
üvöltő zenék adják. Ami kevés
nem tudatosul a mindent meghódímegmaradt, azt sem halljuk meg, A képen látható öreg fák az idén otthont adtak szala- tani, legyőzni akaró emberekben,
mert az előbbiektől lassan fülünk kótáknak, búbos bankáknak.
mesterséges odúk kirakásával bőképtelen lesz rá. Még néhány madár- tölgyek, odvas cseresznye és szilvafák. vítsük a madarak fészkelő helyeinek
fajjal, ami a lomb közt fészkel, talál- Egy népes cinege család több fát is ké- választékát.		
Vecsei

HIRDETÉSEK

Viccek!

Afrozimák

Fiatal pedagógus pár albérletet
keres Szentkirályon. Érdeklődni
a 70/953-7173-as telefonszámon
lehet.

Ronaldo, Beckham és Figo állnak a
mennyország kapuja előtt, hogy szétnézzenek, ha majd idejutnak, milyen
soruk lesz. Szent Péter nyit ajtót, és
Ronaldohoz fordul.
- Mondd, fiam, szerinted mivel érdemeled ki, hogy ide kerülj?
- Én egy labda művész vagyok, és az én
példámon nőnek majd fel a gyerekek,
focisták lesznek, és így nem lesznek
bűnözők. Szent Péter elismerően bólint.
Beckham kerül sorra, ugyanazt a kérdést
kapja. -Én mindenkit egyenlően kezelek.
Nekem nincsenek etnikai különbségek.
Nekem egy dél-amerikai srác ugyanolyan, mint egy spanyol. Én mindenkit
egyformán kezelek.
Szent Péter ismét elismerően bólint, és
végül Figohoz fordul, aki a kezében egy
üveg Szentkirályi ásványvízzel várta,
hogy sorra kerüljön. - Feltételezem fiam,
hogy Te a labdáért jöttél.

Ne bánkódj, ha gondjaid vannak
a matematikával, biztosíthatlak, az
enyémek sokkal nagyobbak /Albert
Einstein/
A cselekvés több gazdaságosságot hozott létre, mint az óvatosság.
/Vanvenargues/
Az, az igazság, hogy napról napra
hülyébb leszek. Ma meg kifejezetten
rossz napom volt, olyan hülye voltam,
mint amilyen holnap leszek. /Caligula/

Suzuki Swift eladó, vagy értékben elcserélhető érvényes műszakival rendelkező platós teherautóra,
lassú járműre. Érdeklődni: 30/6657130
Bádogos munkák garanciával! Csatornázás 1.300 Ft/fm-től!
Érdeklődni: 70/500-2916-os telefonszámon.
Hosszú távú bérletre, vételre
keresek szántót, legelőt, kaszálót
Szentkirályon és a környező településeken. Bencsik Jenő 20/9424-219
Családi ház eladó nagy kerttel,
Szentkirály, Kossuth L. u. 12. szám
alatt, irányár 8 millió Ft. Érdeklődni:
20/250-2304, este 20/524-7936

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT
vállalok családi gazdák, egyéni
vállalkozók, BT-k, Kft-k részére.
Vállalkozás indításával
kapcsolatos tanácsadás,
teljes körû APEH- és
TB-ügyintézéssel,
képviselettel. Õstermelõk,
magánszemélyek adóbevallását
elkészítem. 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.

Családi házak
kivitelezése-bõvítése,
gazdasági épületek,
kommunális létesítmények,
üzemi épületek
kivitelezése-felújítása
TERVEZÉSE, MÛSZAKI
VEZETÉSE!
Teljes körû ügyintézéssel!
SZÁLAS és TÁRSA
Építõipari és Szolgáltató BT
Állunk rendelkezésükre
a hét minden napján 8 - 18 óráig!
Nagykõrös, Bíbor u. 5.
Telefon/fax: 53/350-165

Tájékoztatás
Az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség a regionális
munkavédelmi felügyelőségeken Tanácsadó Szolgálatot működtet.
Az ingyenes tanácsadás célja a mikro, kis- és középvállalkozások, illetve az
induló vállalkozások számára az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében való segítségnyújtás, a tanácsadás és tájékoztatás
eszközével, nagyobb hangsúlyt fektetve
a megelőzésre.
A szolgálat munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben ad tanácsot. Ez
jogszabályokban, szabványokban megfogalmazott követelmények ismertetését, illetve az ezekből következő helyes
gyakorlat bemutatását tartalmazhatja.
Az ingyenes, telefonos munkavédelmi információs szolgálat tájékoztatást
nyújt a munkavédelemmel kapcsolatos
jogosultságokról és kötelezettségekről.
Zöld szám: 06-80/204-292
Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelőség Bács-Kiskun megye: Katona József 76/500-798
da-munkaved-tan@ommf.gov.hu

Autóbusz menetrend változás! 2008. szeptember 1-től kezdődően

- Tiszakécske-Szentkirály-Kecskemét viszonylatban a jelenlegi 14,35 helyett
15,05 óra lesz az új indulási idő Tiszakécske, Templom térről. Szentkirály,
Tsz iroda megállóhelyre is 30 perccel később, 16,00 órakor érkezik, és indul
Kecskemétre.
- Tanítási napokon új járat indul Tiszakécske Templom térről 10,45 órakor
Kecskemétre Szentkirályon át. Szentkirály Tsz iroda megállóhelyre 11,10 órakor
érkezik.

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
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Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnal
ka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó Gellért polgármester, Szutor Sándorné,
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király, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 400 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős
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