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SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓwww.szentkiraly.hu

Ünnepelni gyűltünk össze Szent István szobrunk köré 
augusztus 20-án este. Húsz éve állított szobrot községünk 
első királyunknak. Az eltelt évtizedek szükségessé tették a 
park, és a szobor felújítását. Mindezeknek szemtanúja lehetett 
az ünneplő közönség. Beetheoven: István király nyitányának 
meghallgatásával kezdődött az ünnep. Szabó Gellért pol-
gármester köszöntő és emlékező szavai után versek énekek 
hangzottak el idősebbek és fiatalok előadásában. Közben Lan-
tos Györgyi szobrász-művész megilletődve emlékezett a két 
évtizedi eseményekre. A fiatalok erre az alkalomra tanultak 
táncot "Felkelt a napunk" címmel, majd léggömbök szálltak a 
magasba, miközben az ünnepen résztvevők virágokkal és zász-
lócskákkal díszítették becses szobrunk környékét. A művelő-
dési ház kertjébe vacsora várta a vendégeket. Az ide vezető 
utat fáklyák világították meg egészen a szobortól kezdődően. 
Rég nem látott ismerősök találkozhattak, és beszélgethettek 
ezen a délutánon, estén.

HÚSZ ÉVES A SZENT
ISTVÁN SZOBRUNK

Ünneplő Augusztus
Az idei augusztus az ünneplés jegyében telt Szentkirá-

lyon. Már a nyár elején látszottak jelei a korábbiaktól eltérő 
faluszépítésnek a köztéri virágládák kihelyezésével. Többen 
tették szóvá korábban, hogy méltatlan a falunk utcaképe az 
itt működő virágtermesztők számához. Nos, ezúttal igazán 
kitettek magukért „virágosaink“, erről mindenki meggyőződ-
het. Az alábbi neveket azért említem meg, mert a nyilvános 
méltatásokból ez ideig kimaradtak. Esetükben nem minden-
kinél ajándékozást, de a köszönethez méltó jutányos árat 
kell érteni. Szentkirály "felvirágozásában" tehát 2009-ben az 
egész faluközösség háláját kiérdemlően vette ki részét az alap-
anyagok biztosításával Gavallér Lajosné, Gergelyné Marika, 
Gyurján János, Kovács Gergely, Kovács Károly, a Szent Ist-
ván parkba még ezután kihelyezésre kerülő padok faanyagát 
pedig Rohács Ferenctől kaptuk. Soha szomorúbb augusztust 
Szentkirálynak!                                              Szabó Gellért
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SZÜRETI MULATSÁG
SZENTKIRÁLYON

Az idén szeptember 19-én kerül megrendezésre a hagyo-
mányos szüreti felvonulás. A zenés, látványos fogatos menet 
fél kettőkor indul a művelődési ház előtti térről az „Ifjúsági“ 
lakótelepre. Útvonal: Kossuth Lajos utca, Dózsa György 
utca, Szent István tér, Kecskeméti út. Vissza a Kecskeméti út, 
Árpád fejedelem utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Sallai 
utca, Alkotmány utca, Zrínyi utca, Béke utca majd viszsza a 
művelődési házhoz. Az indulásnál és a megálló helyeknél 
tánccsoportunk vidám bemutatóját láthatják. (Polgármesteri 
hivatal előtti tér, Ifjúság utca, Hétvezér fogadó, Petőfi Sándor 
és Rákóczi utca kereszteződése, Béke utca Pekár Andrásék 
előtti utca szakasz). Este húsz órától a művelődési házban 
szüreti bál az „Áramszünet“ zenekar közreműködésével. 
Tánccsoportunk 21 órakor hagyományos nyitótánc bemutató-
ját láthatják. Éjfélkor tombolasorsolás. 

Mindenkit szeretettel várunk. Jó szórakozást!

A húsz éves képen Szecsődi György a szobornál,
és Szabó Gellért.

2-es A fiatalokkal együtt énekeltük a himnuszt

FüggETLEN KöZéLETI HELYI Lap
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A nyár folyamán sikeresen lezajlott a 
csatornahálózat és a szennyvíztelep kivi-
telezői munkálataira kiírt közbeszerzési 
eljárás.  A beérkező összesen 24 ajánlat 
közül mindkét építési feladat estében 
a SIMPLEX Épker Kft. (Kecskemét) 
pályázata győzött, de partnerként több 
cég is részt vesz majd a megvalósítás-
ban, így szentkirályi alvállalkozók is. 
A munka jóval az eredetileg tervezett 
összeg alatt kelt el, közel 65 millió Ft-tal 
kerül majd kevesebbe. 

Az Áfa-szabályozás miatt azonban 
- nem várt módon - növekszik az önkor-
mányzati önrész mértéke. A lakosság 
által befizetendő hozzájárulásból ugyanis 
be kell fizetni a 25 % Áfát, mely nem 
visszaigényelhető, így ezt az önkormány-
zati költségvetésből kell pótolni. Nagy 
szükség van tehát az időközben elnyert 
EU Önerő Alap támogatására, mely maxi-
mum 8,3 millió Ft-ig vehető igénybe az 
önkormányzati önrész (!) csökkentésére.

A lakossági rákötések tekintetében 
a 475 ingatlanból 5 fő nyilatkozott úgy, 
hogy nem járul hozzá a csatornahálózat 
létesítéséhez. A befizetések során az egy-
összegű vállalások közel 90 %-a már 
beérkezett, a részletfizetések 60 %-a 
is megkezdődött. Kérjük a késlekedő
ket, mielőbb keressék meg a jegyzőt 
a további hatósági eljárás megelőzése 
végett. 

A fővállalkozóval a szerződés szep-
tember 1-jén aláírásra került. A gépi 
munkák megkezdése szeptember 8-ára 
várható. Első ütemben az átemelő, a nyo-
móvezeték és a fő gerinc-hálózat kerül 
kialakításra, először a Szent István tér, 
a Dózsa György és a Sallai utca, majd 
az Ady Endre, az Árpád fejedelem, a 
Rákóczi és a Petőfi utca térségében. Az 
ingatlanokat érintő munkálatokról rész-
letesebb tájékoztatás az adott szakaszon 
történő munkakezdés előtt kb. egy héttel 
személyesen, illetve az október elejére 

szervezett lakossági fórumon várha-
tó. A kivitelező nyilatkozata szerint az 
ingatlanokra való behajtást (kapubejá-
rók) egy napnál tovább sehol sem fogják 
akadályozni.

Kérjük, mindenki fontolja meg és jól 
láthatóan jelölje ki, hogy a telekhatáron 
pontosan hol kéri a csatlakozóvezeték 
bekötését (tisztítóidom a telekhatáron 
belül 1 méterre kerül), ugyanis erről a 
kivitelező munkatársai külön nyilatko-
zatot kérnek majd. Fontos még megvizs-
gálni, hogy az 1,2 m mélységben történő 
csonk-beállás elegendő lejtést biztosít-e 
a házi bekötéshez (1 méterenként 1 cm 
lejtetés már elegendő).

Általános kérdésekkel Kutasi Ferenc 
településfejlesztőhöz fordulhatnak (tel.: 
76/597-501, 70/382-9190), műszaki jel-
legű kérdésekre a kivitelező Simplex 
Kft. képviselője, Damásdi Imre tud 
választ adni (tel.: 30/943-6447).

Polgármesteri Hivatal

Szennyvízberuházás - Indulnak a munkálatok !

Még az elmúlt évben adott be az 
önkormányzat pályázatot a Dél-alföldi 
Operatív Program keretén belül közös-
ségi tér fejlesztésére, melyet sikerült 
is elnyernie. A 18.833.300,- Ft teljes 
beruházási összegből 16.948.087,- Ft 
támogatást kapunk. Ennek leglátványo-
sabb elemeként kb. 50 m2-rel kibővül 
a könyvtár épülete, megújul bútorzata 
(könyvespolcok, székek, fotelek, 6 db 
sörpad garnitúra és egyéb könyvtári 
bútorok) beszerzésre kerülnek az infor-
mációs ponthoz számítógépek, illetve 
két fő önkéntes segítő képzésen is vesz 
részt. A fejlesztések következtében a 
Művelődési Ház már valódi közösségi 
tér funkciókat is képes lesz ellátni: a 
könyvtár szolgáltatásai bővülnek, jól 
felszerelt információs pont áll majd az 
érdeklődők rendelkezésére.

Az építési munkák elvégzésére 
összességében az Építők Oláh Kft. adta 

a legkedvezőbb ajánlatot, és augusztus 
31-én meg is kezdték a munkákat. Remé-
nyeink szerint még karácsony előtt át 

is tudjuk adni a teljesen felszerelt új 
épületrészt.

- kut -

Művelődési Házból Közösségi Ház  bővül a könyvtár

Az alap már készen van

Közbiztonsági
fórum!

A képviselõ-testület a lakosság szá-
mára közbiztonsági fórumot szervez 
a helyi körzeti megbízott részvételé-
vel szeptember 18-án pénteken 16 
órai kezdettel a Faluházban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szentkirály község Önkormányzata nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az 
önkormányzat tulajdonát képezõ Szentkirály, Sallai u. 10. szám alatti Fecske-
ház emeleti 3. számú bérlakás lakás céljára történõ bérbeadására legfeljebb 5 
évi idõtartamra. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalba folyamatosan lehet 
benyújtani, ahol részletes pályázati felhívás, és további tájékoztató kapható.
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Mindannyian nagyon vártuk már a 
táncos kirándulást, hisz ez minden évben 
egy felejthetetlen élmény. Július 30-án 
keltünk útra a Velencei-tóhoz és ott töl-
töttünk 4 napot.  Az ifjúsági csoport tán-
cosain kívül most több gyermektáncos 
is részt vett a kiránduláson. Jó volt látni, 
hogy a kicsik és nagyok milyen jól meg-
vannak egymással.

Szerencsére az időjárás is kedvezett 
nekünk, igazi kánikula volt. Szállásunk 
közvetlenül a víz partján volt, így akkor 
lubickolhattunk, amikor kedvünk tartot-

ta, még éjszaka is. Az erkélyről gyönyö-
rű kilátás nyílt a Velencei-tóra.

A strandolás mellett igyekeztünk 
megismerni a környék nevezetességeit 
is. Martonvásáron a Brunszvick-kastély 
parkjában sétáltunk , majd az Óvodamúze-
umban a kezdeti gyermekdedóvók életébe 
tekinthettünk be. Tabajdon a Mezítlábas 
túraparkban nagyon kapkodtuk a lábun-
kat, mert a különböző szerkezetű talajok 
igen égették a talpunkat. Elgyalogoltunk 
a Meleg-hegyen található Ingó-kövekhez, 
sétáltunk a Sukorói Arborétumban, mely-

nek kilátótornyából teljes egészében lát-
ható a Velencei-tó. Pákozdon az 1848-as 
szabadságharc emlékhelyeit néztük meg. 
Lenyűgöző volt a naplemente az alkonya-
ti sétahajózáskor.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunk-
nak életre szóló élmény marad a 2009-es 
táncos kirándulás is: a programok, a 
nagy beszélgetések, a közös főzések, 
nótázások, gitárestek, viccelődések, tánc-
próbák és játékok az éjszakában, no és 
persze a strandon!

Takácsné Kis Márta

A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület szeptemberi hírei
„Egységben az erő!” – I. Lipót, bel-

ga király 
 Augusztus 30-án hivatalosan egy 

éves lett a Szentkirályi Ifjúsági Közhasz-
nú  Egyesület. Az Egyesület hivatalos 
bejegyeztetése a Cégbíróság által 2008. 
augusztus 30-án történt meg.

Úgy érezzük, hogy elkezdtünk vala-
mit építeni, ami mostanra olyan szerve-
zetté vált, amely egyre inkább a saját 
lábára tudott állni, lélegzik, jár és képes 
olyan célok megvalósítására, amelyet a 
tagok egyedül sokkal nehezebben tud-
nának elérni. A megalakulás után sok 
időnek kellett eltelnie, hogy a társaság 
öszszeszokjon, hogy képes legyen közös 
döntéseket hozni, hogy képes legyen 
problémákat megbeszélni és megoldani, 
valamint az is nagyon fontos célkitűzé-
sünk volt, hogy Szentkirály lakói is meg-
ismerjék, elfogadják, és támogassák ezt 
a kezdeményezést. Alapvetően az volt 
a célunk, hogy a sok különböző ember 
EGYÜTT legyen. Úgy érezzük, hogy 
ezt a célt sikerült elérnünk. Augusztus 
30-án tartottuk meg tisztújító gyűlésün-
ket, melynek keretében ismertettük a 

Közgyűléssel az eddig elvégzett felada-
tokat, és az elért eredményeket.

Az elmúlt egy évben szerveztünk 
3 nagyszabású rendezvényt, melyre 
a szentkirályi emberek mellett sokan 
jöttek el más településekről. Szervez-
tünk ruhagyűjtést karitatív céllal. Két 
alkalommal szerveztünk szemétszedést, 
hogy szebbé tegyük településünket. Lét-
rehoztunk egy saját, egyesületi telefonos 
flottát, amelynek köszönhetően a tagok 
közötti kommunikáció jóval egyszerűbb 
és olcsóbb lett. Persze a legfontosabb, 
az, hogy Egyesületünk minden jogi és 
adminisztrációs elvárásnak tökéletesen 
megfelel, és ennek megfelelően műkö-
dik. Külön öröm, hogy Egyesületünkről 
egy riport is olvasható az egyik interne-
tes kulturális portálon (http://mocsok-
kult.blogspot.com/search/label/szike). 

Az augusztus 30-i Közgyűlésen sor 
került az éves tisztújításra. A tisztség-
viselők választása során a pozíciók a 
következőképpen alakultak:

Elnök: Csorba Zoltán, Alelnök: Csa-
nádi Ágnes, Elnökségi tagok: Ádám 
Dorina, Kovács József, Pekár Renáta, 

Pesti Péter, Varga Pál, Főtitkár: Csorba 
György.  

A nyári pihenő  alatt azért voltak 
a falu életében is fontos események, 
melyeknek szervezésében és lebonyolítá-
sában mi is részt vettünk, egyszóval nem 
töltöttük tétlenül az utóbbi 2 hónapot. 
Az augusztus 20-án tartott Szent István 
tér felújítási munkálataiban és az átadási 
ünnepség lebonyolításában is segédkez-
tünk. A továbbiakban is fontosnak tart-
juk azt, hogy lehetőségeinkhez mérten 
segíteni tudjuk a községet. Fontos hír, 
hogy a Könyvtár átalakítási munkálatai 
miatt az Egyesület Presszó helyiségének 
nagyobbik részét közös kompromisszum 
keretében a Könyvtár rendelkezésére 
bocsájtottuk. Ebből kifolyólag valószí-
nűleg október végéig Egyesületünk nem 
szervez nagyobb rendezvényt. Az eddig 
is futó kisebb rendezvények marad-
nak; filmklub, társasjáték est stb., de a 
hely szűke nem teszi lehetővé nagyobb 
rendezvények lebonyolítását. További 
programjainkkal kapcsolatban kérjük, 
figyeljék plakátjainkat és honlapunkat!       
Üdvözlettel: Csorba Zoltán

Táncosok a Velencei-tónál
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300 éve halt meg Vak Bottyán
Még dörögtek-300 évvel ezelőtt 

a nagyságos fejedelem ágyúi, amikor 
behunyta másik szemét is Rákóczi leg-
hűségesebb és legtehetségesebb had-
vezére. A népi hagyomány nevezte őt 
Botytyán Apánknak, Jótevő Jánosnak, 
de mivel a csatánkban elvesztette félsze-
mét, nevezték őt Vak Bottyánnak is. 

Bottyán János 1643 körül született 
Esztergomban. Nagyapja Bottyán And-
rás, apja Bottyán János volt. A család 
Somogy vármegyéből származott, ahol 
rendelkezett némi birtokkal. A török 
hatalom elől azonban a Felvidékre 
menekültek. Bottyán a sellyei jezsuita 
kolostorban tanult. Valamiért atyja kita-
gadta az örökségből Jánost, ezért beállt 
végvári katonának. Nyughatatlan vére 
sodorta a végvári katonák közé. A kato-
náskodását a Vág folyó partján fekvő 
sellyei végvárban kezdte. Ott tanulta 
meg a végvári vitézek kiváló harcmodo-
rát és a katonai mesterség alapjait. 

A végvárban nem elméletet tanul-
tak, hanem szinte mindennap éles, 
harci helyzetben kellett bizonyítaniuk 
kiképzettségüket és harcra készségüket. 
Bizony ott olykor folyt a vitézek vére, 
időnként pedig emberéletet is követelt a 
végvári mesterség a harc forgatagában. 
1676-ban Bottyán már Sellye vár lovas 
zászlótartója volt. Később áthelyezték 
Léva várába tisztnek, majd az 1680-as 
években pedig Komáromba került.

Házasságkötése és vagyonosodása

Bottyán már híres katona, amikor 
nőül vette Józsa Pál fiatal özvegyét, 
Lakatos Juditot. Frigyük szerelmi házas-
ság volt. A fiatal ara tetemes vagyont 
és jelentős készpénzt vitt a házasság-
ba. Bottyán nemcsak a kardját forgatta 
ügyesen, hanem tehetségesen alapozta 
meg a vagyonát is. Kölcsönöket adott 
időnként, s újabb birtokokat szerzett. 
Abban az időben a harcok során jelen-
tős zsákmányszerzés volt szokásban, 
természetesen rang szerint részesedhet-
tek belőle. Bottyán itt is szerencsésen 
gyarapodott anyagilag. Sokan a keresz-
tény hit védelméért indultak harcba, 
mások viszont rangért, nemességért és 
vagyonért küzdöttek a seregek tiszti-
karában. Bottyán János a török elleni 
felszabadító háború idején valóságos 
hadi vállalkozóként tevékenykedett. A 
szerzett anyagokat és pénzt Bottyán jó 

gazda módjára vállalkozásba fektette. 
Marhakereskedelemmel is foglalkozott 
a háborús években, így jelentősen gya-
rapította a családi vagyont.

Részt vett a török elleni harcokban is

Az 1683-ban megindult török elle-
nes felszabadító háborúban idejében 
bekapcsolódott. 1683-tól Esztergom 
várában már lovas főhadnagyként szol-
gált, 1684-ben Vácott a magyar katona-
ság parancsnoka 1685-ben Esztergom 
védelmében küzdött Ibrahim pasa vezet-
te török sereg ellen. 1686-ban ott volt 
Buda vára ostrománál. A következő 
évben Zsámbék alkapitánya lett. 1689. 
augusztus 29-30-i grabovác-batocsinai 
csatában hősiesen harcolt Allah hadai 
ellen. 1690-től szegedi alkapitánnyá 
nevezeték ki. 1692-től az uralkodó 
ezredtulajdonossá nevezte ki, ezredét 
saját költségén szerelte fel. A császár 
1695. március 22-én ezredessé nevezte 
ki. 1697-98-ban Kecskemét, Nagykő-
rös és Cegléd katonai parancsnoka lett. 
Spanyol örökösödési háború kitörését 
követően, 1700 nyarán a rajnai front-
ra vezényelték ezrede élén a franciák 
ellen. Példátlan karriert futott be a tehet-
séges, származását tekintve vagyonta-
lan fiú.

Bottyán a kurucok között

1703 nyarán megbízták Bottyán 
ezredest, hogy toborozzon katonákat a 
felkelő hadak ellen. Októberben egy pár-
bajban Zsólyom vára mellett megsebe-
sült a kuruc Ocskay Lászlóval szemben. 
Csapataival visszavonult Zsólyomba, 
majd Esztergomba. Rövidesen kapcso-
latot keresett a kurucokkal. Ez a hír 
valahogy eljutott a császári vezérkarhoz. 
Ezért 1704 áprilisában az Esztergomi vár 
parancsnoka elfogatta s börtönbe vetette 
Bottyánt, de hívei megszöktették.

Azonnal átállt Rákóczi zászlai alá. 
A fejedelem legott kinevezte generális-
sá, s megbízta egy hadosztálynyi sereg 
vezetésével. Rákóczi a Vágon inneni 
katonai kerület parancsnokává nevezte 
ki. A tehetséges generális azonnal meg-
kezdte a hadmozdulatokat, s november 
16-án már bevette Érsekújvárt. Részt 
vett december 26-án a nagyszombati 
csatában. 1705 tavaszán dunakömlődi 
átkelő védelmére felépítette Bottyán 

várát, ám azt a császáriak elfoglalták. 
Közben Vak Bottyán is megsebesült. 
Kórházi kezelésére Kecskemét szállí-
tották. Egész nyáron Kecskeméten tar-
tózkodott, ahol Rákóczi kinevezte a 
Duna-Tisza köze kuruc haderő parancs-
nokává. 

A vezérlő fejedelem rövidesen meg-
bízta, hogy foglalja el a Dunántúlt a 
kurucok számára. Bottyán János Kecs-
keméten készítette fel hadait a nagy had-
járatra. 1705. szeptember indult seregé-
vel Dunaföldvár irányába, november 
4-én kelt át a nagy folyón. Három 
hónap alatt kiverte a Dunántúlról a csá-
szári erőket. Fényes győzelmeket ara-
tott a labancok felett. Egyik erősséget a 
másik után foglalta el.

A Császári Haditanács kísérletet tett 
1706 végén a Dunántúl visszafoglalásá-
ra, de azt Bottyán tábornoknak sikerült 
a túlerővel szemben is megtartani. Ekko-
ra viszont kiéleződött az ellentét a főúri 
kuruc tábornokok és Bottyán generális 
között. Rákóczi ezért 1707 decemberé-
től Érsekújvár főkapitányává nevezte 
ki az öreg tábornokot, egyúttal megbíz-
ta a Vág-vonal védelmével. A vesztes 
trencsényi csata/1708. augusztus/után 
portyáival igyekezett feltartoztatni a 
labancok előrenyomulását, s visszaver-
te Heister generális Érsekújvár elleni 
ostromát. Egyre gyakoribb megbetege-
dései miatt azonban mind kevesebbet 
vett részt hadműveletekben.

Bottyán 1709-ben több hadivállalko-
zásban csillogtatta kiváló katonai tehet-
ségét az ellenséggel szemben. Azonban 
a túlerővel szemben ő is tehetetlen 
volt. Az ország egyre nagyobb területei 
jutottak a császáriak kezére. Bottyán 
személyesen is részt vett a harcokban. 
Több esetben lóról szállva küzdött kato-
nái élén. Élete utolsó heteiben Hatvan 
körül csatázott. 1709. szeptember 26-án 
hunyt el a lőrinckátai táborban a kuruc 
hadsereg legnépszerűbb és legsikere-
sebb tábornoka. A táborban dühöngő 
pestis miatt nem rendeztek dísztemetést 
sem a részére. A ferences-rendiek temp-
lomában helyezték örök nyugalomra. 
1906-ban hatalmas emléktáblát helyez-
tek el emlékére ugyanott. A főtéren 
pedig 1969-ben felállították a lovas-
szobrát. A magyar nép soha nem feled-
heti hőség, a magyar szabadságharc 
legendás tábornokát.

Lovag Kenyeres Dénes
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Éjmélyből fölzengő ének

Bizony, Illyés Gyula így ír a Petőfi 
Sándorról írt életrajzában: "A csecsemő 
szülei otthagyják Kiskőröst, Félegyházára 
költöznek. A módos, színmagyar paraszt-
városba, amelynek lakosai büszkén 
emlegetik származásukat. Magyarok? 
Nemcsak színmagyarok, hanem ráadásul 
kunok ők, amin valami olyasmit értenek, 
hogy a magyaroknál is magyarabbak. Sőt 
még a kunok közül is kiválnak: jászokkal 
vegyült kiskunok, ami kétségtelenül csak 
a föld legelső népét jelentheti. Szabadok, 
lovon járnak, s akkora határuk van, mint 
egy birodalom. Az őshazát, a dicső Attila 
királyt ők még többet emlegették. Méltán, 
ők tiszta ogurok, az új hazába jó három-
száz éves késéssel jöttek be, merészek, 
villogószeműek, feketék, s hun rokonság 
ide vagy oda, igen szépek, s ezt ők is tud-
ják. Legyen boldog és érezze megtisztel-
ve magát, akit maguk közé fogadnak, aki 
tanyát verhet itt, a világ közepén." Talán 
ilyesfajta érzülete lehetett Félegyháza pol-
gárainak az 1800-as évek első felében. 
Az érzés aztán fönn is állhatott egészen 
a második világháború utáni időszakig, 
amikor is aztán a kommunista pártállam 
búvópatak létre kényszerítette a kun öntu-
datot. Is. 

Tény, hogy ma test szerint, külön nem-
zetiségként nem élnek közöttünk kunok, 
pontosabban, talán nem annyira test sze-
rint vagyunk kunok, hiszen a török hódolt-
ság idejére teljesen beolvadtak a magyar 
népességbe - hanem lélekben, tudatban. 
Az utóbbi két évtizedben már szabadon 
megélhető a kun tudat, ápolhatók a kun 
hagyományok, s ki tudja, lassacskán talán 
a népszámlálási kérdőíveken a nemze-
tiség rovatban megjelenik a "kun" is. 
Éjmélyből, a pártállami sötétség után 
fölzeng hát a kun érzület, ami a kemény, 
önérzetes, a "nyakas" emberek szívében 
él. Itt, a két folyó közt a kiskun szívek; 
amoda, Karcag környékén a nagykun szí-
vek dobbannak, s a Jászságban is szépen 
őrzik a jász eredetet. 

Kurta zsineg kunkötésre nem futja. - 
Buda Ferenc költő fordításából ismerjük 
e közmondást, s valóban a kunkötés egy 
okos, régi, de ma is ismert csomófajta, 
amelyet a jászolhoz kötött állat nem tud 
eloldani, de a gazda egy rántással kiold-
hat. 

Ápolni kell hát a kun örökségünket is, 
kun hagyományainkat, kun érzületünket. 
A puszták szellői hirdetik immár, a paták 

koppanása üti ritmusra - eljött az ideje 
a Kunok I. Világtalálkozójának. Mert 
bizony az egykori kun népesség nagy 
területeken szállásolt Ázsiában; így aztán 
a kazakok a kunok egyenes leszármazot-
tainak nevezik magukat. Az 1239. évi 
kun betelepülés évfordulója tiszteletére, 
az évszázadok alatt magyarrá vált kun 
őseink emlékére és a kis- és nagykun tele-
pülések összetartozásának emlékére jött 
létre a Kunok I. Világtalálkozója. Az ezt 
követő, háromévente megrendezésre kerü-
lő világtalálkozók pedig a kun azonosság-
tudta és hagyomány megőrzését, ápolását 
és továbbfejlesztését tűzte ki céljául. 

A szervezők között megtalálható a 
Bács-Kiskun Megyei és s Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat; 32 kis-
kun és 9 nagykun települési önkormány-
zat, a két megye múzeumi szervezetei, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék-
park, valamint több egyesület. 

A 2009. szeptember 12.-27.-e között 
zajló első világtalálkozó eseményei kiter-
jednek a Kis- és Nagykunság, a Jászság 
és a Délvidék teleüléseire. Imígyen adja 
közre a programfüzet a találkozó verbunk-
ját, toborzóját. 

Adjunk hát ízelítőt a rendezvények-
ből, bízva abban, hogy a jó szentkirályiak 
is el-ellátogatnak e helyszínekre. 

Szeptember 10.-én, csütörtökön, 18 
órakor Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban Bánkiné Molnár 
Erzsébet: A kunok Magyarországon című 
könyvét bemutatja Ván Jenő kiskun kapi-
tány. 

Szeptember 12.én, szombaton 10 óra-
kor, ugyancsak Félegyházán a Kossuth 
utcai színpadon az ünnepélyes megnyitóra 
kerül sor, zászlós, lovas kun vitézek felvo-
nulásával, kazak néptánccsoport műsorá-
val és a kun íjászverseny megnyitójával. 
13 órától 15 óráig e színpadon - Kunos 
kuntalan címmel - kun teleülések bemuta-
tója örvendezteti a szíveket. 19 órakor a 
Kiskun Múzeumban a Kiskunsági kunok 
régészeti emlékei című kiállítás megnyi-
tója leend. Ezt követően, ugyanott, 19.30 
órakor Kiskun Menyegző címmel hagyo-
mányőrző, gasztronómiai rendezvény 
lesz, sok látványossággal, vígassággal, 
tánccal, zenével, kazak néptáncműsorral. 

Szeptember 13.-án, vasárnap, Kiskun-
halason a Cumanorum Campus - azaz 
Kunok Tábora cím alatt kun viadalt ren-
deznek, melyen a kis- és nagykun tele-
pülések legerősebb, legügyesb embereit 
keresik. Ugyancsak Halason kiskunka-

pitány-választás és beiktatás is várja az 
érdeklődőket. 

Szeptember 11.-étől 13.-ig Kunszállás 
községben Történelmi Kun-szállás fogla-
lás címmel, gazdag események, valamint 
széles mosolyú, nagy bajuszú, kedves és 
vendégszerető kunok várnak bennünket. 

Szeptember 17.-én, csütörtökön, 
Ópusztaszeren, a Történeti Emlékpark-
ban 10 órakor Kun emlékhelyet avatnak, 
kulturális programokkal. 

Szeptember 18.-án, pénteken, Buga-
con, 15 órakor Karáth Imre Kunok a 
Kiskunságban című filmbemutatója lesz, 
16 órakor dr. Pásztor Emília régész tart 
előadást, - hogy s hogy nem - éppen a 
kunokról, 17 órakor pedig az Őseink 
nyomában c. fotókiállítás megnyitója vár 
bennünket. 

Szeptember 19.-én, és 20.-án, szom-
baton és vasárnap Bugacpusztaháza köz-
ségben egész napos csikós-pásztor-lovas 
rendezvényekre kerül sor, versenyekkel, 
bállal, s 19.-én 19 órakor csillagászati 
bemutatóval. 20.-án, 12.30 órakor szent-
misét celebrálnak, amelyen el fog hangoz-
ni a Miatyánk kun nyelven. Tudnivaló, 
hogy a kun nyelvnek leginkább csak 
szavakban maradtak fenn emlékei a nyel-
vünkben, valamint egy-két mondókában, 
no, és a Miatyánk kun nyelvű szövege, 
amelyet még az 180-as években is tanítot-
tak pl. a karcagi vagy a halasi gimnáziu-
mokban. A szöveg fokozatosan romlott, 
ám az ezerkilencszáznyolcvanas években 
Mándoky Kongur István nyelvész, kelet-
kutató viszszaalakította az eredeti szö-
veget, összevetve a nyelvemléket más 
törökös nyelvekkel. 

A rendezvénysorozat szeptember 27.-
én Karcagon, a "nagykun metropolisban", 
ahogyan régebben nevezték a várost, feje-
ződik be, olya gazdag eseménysorral, 
hogy az egész lapunkat megtöltené a felso-
rolás, de kiemeljük a református templom-
ban tartandó ökumenikus istentiszteletet, 
melyen egyúttal a záró ünnepség; Kovács 
Szilárd orgonaművész hangversenye, a 
helyi szimfónikus zenekar műsora zajlik 
majd.

A rendezvényeken bizonyára el fog 
hangzani a híres nóta is: 

"Én vagyok a, én vagyok a kunsági 
fi, nem parancsol nékem senki, sem a 
Jászság, sem a Kunság, sem a karcagi 
bíróság!" 

Békesség veletek! A kő marad. És a 
kunok is. 

--bor--

GARABONCIÁS DIÁK
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Böjte Csaba atya levele a világválságról
Hogyan tovább? Nemcsak a rész-

vények esnek, meg az  árfolyamok, 
hanem mintha a világ nagyhangú elöl-
járói  is elcsendesedtek volna. A politi-
kusok elbizonytalanodtak, a bankárok 
sokkal visszafogottabban nyilatkoz-
nak. Talán ez  nem is volna baj, az a 
szomorú, hogy az emberiség nagy
tömege, a holnaptól, már nem a jót, 
nem szép álmaik  beteljesedését vár-
ják, hanem reményvesztetten félnek 
az eljövendő napoktól, mely nagyon 
sokak szerint csak  munkanélkülisé-
get, háborút, összeomlást, anarchiát,  
pusztulást fog hozni.
Félünk, mert szinte kitapintható, 
ahogy napról napra  párolog, vékonyo-
dik el az embertársainkban, a
közintézményeinkben vetett bizal-
munk, hitünk. Elillan az összetartozás 
kellemes érzése, az, hogy együtt jobb, 
könnyebb, szebb ez a világ. Elma-
gányosodunk, bezárkózunk, félünk 
egymástól és sok mindenben megtor-
panunk!!!
Igen biztos, hogy a világunk GDP-
ben mért rohanása megtorpant. De 
talán ismerős a kis nyuszi és a teknőc 
párbeszéde? A nyuszi szalad, a tek-
nőc ballag utána. A nyuszi nyüstöli 
a teknőcöt, hogy szedje már a lábát, 
de a cammogó teknőc egyre csak azt 
mondja, hogy: te nyuszi, milyen jó, 
hogy ilyen lassan haladunk! De miért 
lenne jó - kérdi a nyuszi - hogy lassan 
megyünk. Mert nem jó felé megyünk 
- jön a csendes válasz a teknőctől!

Megtorpant a világunk, de nem is 
baj, - mondom fél szájjal - mert talán 
nem jó felé mentünk. Nem hiszem, 
hogy nekünk még több autóra, és csil-
logó- villogó ruhára, limlomra, elekt-
romos kütyüre
lenne szükségünk. Jó lenne most egy 
csendes, visszafogott séta. Úgy gondo-
lom, hogy mindannyian arra vágyunk, 

amit a betlehemi barlang jelképez, 
arra amit a Mária karjaiban simuló kis-
gyermek mosolya jelent: Biztonság, 
szeretet, egymást átkaroló jóságra van 
szükségünk! Mária figyelő, egy élet-
re kimondott alázatos igenjére, Szent 
József megbízható férfiúi hűségére, 
ki a nem vér szerinti gyermekére is 
gondoskodó jósággal tekint. Nekünk 
ma a család melegére, megértésre, 
elfogadásra, a ránk ragyogó tekintettel 
felnéző kisdedekre van szükségünk.

És mindezt miért csak fél szájjal 
mondom? Az biztos, hogy nem azért, 
mert nem hiszek a názáreti csendes, 
örömteli családi élet világot megújíta-
ni tudó erejében. Hiszem, hogy mind-
az, mi igazán értékes az életünkben, 
mi az embert emberré teszi, azt nem 
tudja elvenni tőlünk a gazdasági vál-
ság, a pénzügyi összeomlás, melyek 
országainkat érinti. Családod, bará-
taid iránti őszinte szeretetedet, azt, 
hogy gyermekeiddel vidáman elmen-
jél kirándulni, vagy egy zimankós este 
leüljél sakkozni, römizni, azt nem tud-
ja senki elvenni tőled. Azt, hogy egy 
jó sörre barátaiddal leülj és egymást 
férfiasan ugratva elbeszélgessetek, 
gondolom megteheted, még ha nem is 
dübörög a gazdaság.

Azért vagyok visszafogott, mert a 
szabad akaratú ember, félelmében, a 
pánik hangulatban nem biztos, hogy 
ezt a csendes, visszafogott, természet-
hez, önmagához, családjához vissza-
vezető utat fogja választani. A harmin-
cas évek elején kipattanó gazdasági 
világválságra se ezt a választ adták a 
népek vezetői. A hatalomért, és annak 
megtartása érdekében, óriási kölcsö-
nöket vettek fel, újból felpergették a 
termelést, a fogyasztást, és beindultak 
a hatalmas fegyvergyárak, a háborús 
gépezetek, és az emberiséget beleso-
dorták a második világháborúba. Az 

anyagiak szorongatásából hihetetlenül 
gyorsan kinőttek a mindent elsodró, 
kegyetlen jobb és baloldalú diktatú-
rák.

Nem jó felé mentünk, a termelés, 
fogyasztás mókuskereke már nagyon 
gyorsan pergett. Hiába volt
mindenféle szerződés a fenntartható 
világról, mi egyetlen gyárat se, sőt 
egyetlen villanyégőt sem
kapcsoltunk volna ki, ha lenne vevő, 
az előállított termékekre.

Megtorpantunk, hogyan tovább? 
Alázatos imádkozó lélekkel kérem az 
Urat, hogy a názáreti csendes élet mel-
lett tudjunk dönteni. Krisztus mutatja 
nekünk a kétezer éves utat, a szeretet 
útját. Képesek vagyunk a mindannyi-
unkat boldoggá tevő szeretet mellett 
dönteni, vagy világunk újból a gonosz 
lélek játékszere lesz? Van megoldás, 
kiút, és lelkünk mélyén érezzük, látjuk 
is ezt az utat. Merjünk külön külön is, 
de együtt és a jó szándék által vezetett 
őszinte szeretet útja mellett dönteni, 
nem feledve azt, hogy bármi is törté-
nik körülöttünk, az nem jogosít fel 
bennünket arra, hogy letérjünk erről 
az útról, melyen kívül minden más 
csak pusztulás, szakadék.

 Testvéri szeretettel, Cs. t.
 

Kalendárium:
2009. szeptember 15. - október 15.

• Szeptember 21. Szent Máté apos-
tol és evangélista

• Szeptember 24. Szt. Gellért vérta-
nú

• Szeptember 27.: Szentírás Vasár-
nap

• Szeptember 29. Szt. Mihály, Szt. 
Gábor és Szt. Rafael főangyalok

• Október 8.: Magyarok Nagyasz-
szonya

KATOLIKUS ÉLET
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REFORMÁTUS ÉLET

Augusztus 10 - 15. között gyüle-
kezetünk lelkes csapata, családok és 
gyermekek egyaránt Szóládon tölthet-
te el az évi rendes táborát, a családos 
csendes hetet. Szólád a Balaton déli 
partjától 5 km-re délre fekszik, kis 
dombocskák között. A nyugodt falu 
megfelelő helyszíne volt feltöltekezé-
sünknek. Kisgyermekekkel együtt 28-
an voltunk együtt ezen a felejthetetlen 
héten. A Balaton közelsége igencsak 
csábító volt a fürdőzésre, de sajnos 
nem minden nap tudtunk menni a hűvö-
sebb időjárás miatt. Igyekeztünk azon-
ban egyebekkel pótolni a lubickolás 
hiányát, löszfalba ásott pincesorokat 
jártunk végig, megmásztuk Somogy 
megye legmagasabb pontját, ahonnan 
festői táj fogadott bennünket. Tihany-
ba is átkompoztunk, és az Apátsághoz 
"kerekes"- vonattal zötyögtünk fel. 

A kirándulások mellett délelőttön-
ként és esténként Isten Igéjére is figyel-
tünk. Jézus szavát sokszor meghallot-
tuk a gitárral kísért énekekben, de a 
tábortűz melletti áhítatok is megmele-
gítették szívünket. Jézus Krisztus köve-
tésére hívott bennünket, megmutatva 
nekünk az utat, hívott és hív ma is, 
hogy menjünk őutána. 

De vajon kicsoda Jézus? Miért jött? 
Mit is jelent őt követni? Nem egyszerű 
kérdések ezek. Mégis Isten Igéjéből, a 
Bibliából megtudhatjuk ezekre a kérdé-
sekre a választ. Máté, Márk, Lukács, 
János evangélista mind őreá mutat-
nak. Jézus életére, szolgálatára, és arra, 
hogyan kell őt követnünk… Nyisd 
ki hát Te is ma a Bibliádat! Szánj rá 
csöppnyi időt! Kutakodj és kérdezz a 
gyülekezetben, hallgasd meg az igema-

gyarázatokat, és gondolkodj el, vajon 
érdemes-e neked Jézus nélkül élned? 
Jézus nem egy irodában ülve várja a 
hozzá jövő testi-lelki bajjal küszködő-
ket, hanem a mindennapok gondjaival 
vesződő emberek elé megy, és megpró-
bálja megszólítani őket, és hívni magá-
hoz. Ez a meghívás személyes. 

Hiszem, hogy Jézus hívását a szó-
ládi táborban sokan meghallották, és el 
is indultak őt követni. Akik ezen az élet-
úton járnak, Jézust követik, nem szen-
vednek kevesebbet az életük során, 
mint mások, de kapnak erőt elviselni 
azokat, és tanulnak is belőlük.

Szeptember 5-én ökumenikus eskü-
vő volt templomunkban. Az ifjú pár, 
Darányi Zsolt és Nagy Brigitta házas-
ságkötésének Istentől való megáldását 
is kérte egyházainktól. A következő 
verssel őket is szeretnénk köszönteni!

AKIT SZERETSZ…

Akit szeretsz, ajándékként fogadd
Az Úr kezéből, s légy hálás e kincsért!
Nem érdemed, hogy tiszta, szép, 
eszes;
Érette Isten áldott nevét dicsérd!
Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,
Becézgesd szépmívű, gyöngéd szavak-
kal!
Ha jönnek is a szürke köznapok,
Legyen virággal díszített az asztalod.
Akit szeretsz, szeresd imádkozón;
Hordozd erőtlenségeit szelíden.
Állj érte naponként az Úr előtt;
Kegyelméből javadra fordul minden.
Akit szeretsz, szeresd örvendezőn.
Ne verjen sátrat nálatok a bánat!
Harsanjon kacaj! Jókedvű beszéd,

Vidám énekszó lengje át a házad.
Akit szeretsz, szeresd hűségesen.
Cserben ne hagyd soha. Légy hű halá-
lig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi,
Kinek az Ige szent fénye világít.
 Gerzsenyi Sándor

HÍVOGATÓ
Szeptembertől több új alkalmat indí-
tunk, de természetesen a "régiek" meg-
maradása mellett. 

Énekkar: szeptember 8-án kedden 
este 18.30-tól indítunk. Rövid áhítat 
után énekeket tanulunk. 

Interaktív Istentisztelet: minden 
hónap 3. vasárnap délután 18 órától, 
így szeptemberben 20-án dicsérjük 
Istenünket az ifjúsági jellegű Istentisz-
teleten. 

Az októberi Interaktív Istentisztele-
ten a nagyváradi TÁLENTUM zene-
kar fog szolgálni, október 18-án, dél-
után 4 órától!

Szeptember közepén indulnak a 
Baba- mama körök, hittanórák, gyer-
mek-istentiszteletek, gyermekdélutáni 
alkalmak!

Szeretettel várjuk alkalmainkra! 
Honlapcímünk:
http://szentkiraly.bakirefem.com ahol 
sok egyéb híreket, információt, tábor-
ról és kerti gyülekezeti piknikről 
készült képet találhat!

Balázs Hajnalka

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém  vagy!“ Ézs. 43,1.
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Az idén 12. alkalommal került megren-
dezésre Kecskeméten a rangos esemény 
augusztus 17. és 23. között. A kistérség 
települései a Kossuth téren mutatkozhattak 
be nevezetességeikkel, értékeikkel.

Minden településnek voltak kincsei, 
melyek a látogatók elismerését kiváltot-
ták. Községünkből Sz. Kovács Ferenc, és 
Müller Norbert óriás dinnyéit csodálták 
meg. (Egyébként az idei hivatalos dinnye 

rekord 32 kg. Az eddigi országos rekord 58 
kg.) Mi a titka a Szentkirályi dinnyének? 
Kérdezték sokan. "Természetesen a terme-
lők hozzáértése és az, hogy Szentkirályi 
vízzel öntözik" válaszoltuk. Nagy sikere 
volt Prikkel Antal víz-automatájának, és 
Kovács Imre vízi növényeinek. A kulturá-
lis programon tánccsoportunk aratott siker 
19-én a színpadon, tűzzsonglőr csoportunk 
besötétedés után a szökőkútnál látványos 

produkcióval lépett fel. Köszönjük mind-
azoknak, akik hozzájárultak sikeres szerep-
lésünkhöz a rangos fesztiválon. 

Fotók: Benkovics
-szerk- 

HÍRÖS HÉT  FESZTIVÁL 2009

A fenti címmel hívogattuk a kedves 
Olvasókat a mikrotérségi vándorkiállításra. 
A rendezvény a "Települési értékek határok 
nélkül" címmel került megnyitásra augusz-
tus 28-án 17 órakor művelődési házunk-
ban. A "Hírös Hét" kiállítás válogatott érté-
kei kerültek bemutatásra településenként, 
kiegészítve a helyi lakosok terményeivel, 
termékeivel, gyűjteményeivel, melyek már 
láthatók voltak a búcsúi kiállításon, még 
ha más helyen, és más elrendezésben is. 
A Kiskunsági Nemzeti Park 15 méteres 
tárlón mutatta be a Nemzeti Park termé-
szeti értékeit. A vendégeket Szabó Gellért 
polgármester köszöntötte, majd Polyák 
Albert a megyei Közművelődési Intézet 
főtanácsosa megnyitotta a vándorkiállítás 
első állomását. Ezt kulturális műsor követ-

te melynek szereplői: Tiszakécskéről Bagi 
Edit énekes és a "Tubarózsa" citerazenekar 
Zoboki Józsefné vezetésével, "Kécske Nép-
tánc" együttes Sánta Klára vezetésével. 
Ágasegyházáról a Széchenyi ÁMK-ból 
a nyolcadik osztályos táncos lányok Hor-
váth Zsolt vezetésével. Kunbaracsról a 
"Kökény" citerazenekar Szőke Péter veze-
tésével. Szentkirályról Pusztainé Emese 
énekes, a "Szentkirályi gitáros lányok", 
és természetesen tánccsoportunk Takácsné 
Kis Márta vezetésével. Köszönjük a kiállí-
tóknak, a műsorban szereplőknek, és vala-
mennyi kedves vendégnek, hogy megtisz-
telték községünket. A kiállítás Nyárlőrinc 
után 11-étől Lakiteleken, 18-ától Tiszakécs-
kén a művelődési házban látható.

V.F.

„ILYEN MÉG NEM VOLT KÖZSÉGÜNKBEN“

Polyák Albert

Kiállításunk.

A „Tubarózsa“ citera zenekar, háttérben a Kiskunsági
Nemzeti Park kiállításaA „Vándorkiállítás“

Fogy a bor és a szőlő a kóstolónKapós a palacsinta
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SZENTKIRÁLY NAPJA 2009
Majdnem elmosta az eső az ünnepünket. Már máskor 

is jártunk így vagy hat éve. A 17 órakor kezdődő kulturális 
műsorban szerepelt polgármesteri köszöntő, vers, tánc, 
ének, tanulmányi ösztöndíj eredményhirdetése, és a várva 
várt parlagfű gyűjtési akcióban részt vevők jutalmazása. 
Az első Gömöri Balázs és családja lett (7505 köteggel), a 
második Kovács Kevin (1985 köteggel), jutalmuk egy-egy 
kerékpár. A harmadik helyezett Rohács Fanni (1816 köteg-
gel) 20000 Ft-os ajándék utalványt kapott. A kötegeket 
20 szál parlagfű képezte. A művelődési házban az egész 
napos kiállítást sokan megtekintették, de népszerű volt a 
Filmmúzeum is.                          Fotók: Benkovics

Sokan megcsodálták Varga Imre és Kiss László Gábor 
közös vasaló kiállítását

Színpadon a „Totálkár“ zenekar

Kiss László Gábor pénzgyűjteményének egy részlete

Kiállításainkról nem hiányozhat a
kis ház, körberakva szorgos

szentkirályi emberek terményeivelA foltvarrók kiállításának részlete

Kovács Kevin az irigylésre méltó 
biciklivelA legkisebbek tánca

A lelkes közönség

Együtt örül a Gömöri család a 
kerékpárnak
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Szükséges az összefogás
Már tizenegy éve rendszeresen járok 

Mezőkövesdre, a minden évben meg-
rendezett gépésztalálkozóra, amely az 
időjárástól függetlenül mindig kitűnően 
sikerül, köszönhetően a lelkes és önzet-
len segítőknek, támogatóknak. Ennek a 
közösségi összefogásnak a szép példáját 
láthattuk 2009. augusztus 23-án Szent-
királyon a kovácsolás és a kovácsolt 
eszközök bemutatóján. Ezúttal szeret-
nék köszönetet mondani a segítőknek, 
akik nélkül ez a bemutató nem jöhe-
tett volna létre. Először is Barta Tibor 
rákóczifalvi, és Lengyel László szen-
tistváni kovácsmestereknek köszönöm, 

hogy térítésmentesen barátságból eljöt-
tek tudásukat bemutatni. A bemutató 
pavilon felállításában és berendezésében 
Kutasi István, Kovács Mátyás, valamint 
diákok segítettek, név szerint, Nagy 
Péter, Csuka Jenő, és Csuka Dani. Egész 
nap ütni a vasat csak kiadós ételek mel-
lett lehet. Ezt biztosította Bencsik Jenő 
hússal és főzési tudományával, Sándor 
István burgonyájával, és Kovács István 
húsdaraboló segítségével. A folyadékpót-
lásról Sz. Kovács Ferenc gondoskodott 
finom dinnyék formájában. Pájer István 
anyagszállítással, Dobi János pedig ös-
szeszerelő eszközökkel segített. Termé-

szetesen anyagi segítséget kaptam az 
önkormányzattól a pavilon építéséhez, 
és fizikai segítséget a lebontásához, ötle-
teket és erkölcsi segítséget a művelődési 
ház dolgozóitól. Köszönöm a családom-
nak a türelmet, az erkölcsi és fizikai 
segítséget. Köszönet mindazoknak, akik 
a kiállítást megtekintették. Tanulságként 
még annyit, hogy egy cél érdekében 
nem mindig a milliók a fontosak, sok-
szor elég egy kis közösségi szellem, 
lelkes önzetlen összefogás ahhoz, hogy 
magunknak és másoknak maradandót 
alkothassunk.

Varga Imre kiállító

70 éve tört ki a
második világháború

1939. szeptember 1-jén pontosan 
4 óra 45 perckor dördültek el a 
háború első ágyúlövései.

A második világháború az emberi-
ség történetének messze legsúlyosabb 
kataklizmája. Szinte napra pontosan 
hat évig tartott, ez alatt az idő alatt 61 
állam vett részt a konfliktusban, ebből 
40-nek a területén zajlottak harcok, 
de az óceánok, a világtengerek és e 
vizek mélye is hadszíntérré vált, négy 
kontinens légterében vívtak légi csa-
tákat. Összesen több, mint 100 millió 
ember állt fegyverben. A világháború 
emberveszteségét felbecsülni nagyon 
nehéz, 50-60 millió fő közé tehető, 
melynek felét a civil áldozatok teszik 
ki. Ennek oka a háború totális jelle-
ge, a szervezett népirtások, megtorlá-

sok, a hadifoglyokkal való embertelen 
bánásmód, melyek elsősorban a náci 
Németországra, Japánra és a sztálini 
Szovjetunióra voltak jellemzőek.

A második világháború szülte az 
atombombát, a tudatosan megtervezett 
népirtásokat, a hidegháborút, hatásai 
pedig mind a mai napig érezhetőek, 
elég csak a háború utáni kelet-közép-
európai kitelepítések okozta, vagy az 
egy államba kényszerített, de egymás-
sal kevéssé rokonszenvező népcsoport-
ok közötti etnikai feszültségekre gon-
dolnunk.

Szükség van az emlékezésre, hogy 
az is segítsen a sokszor nagyon töré-
kenynek tűnő béke és békés egymás 
mellett élés megőrzésében.

A szabadtéri kiállítás egy részlete, kovácsmunkák, az
előtérben ökrök vontatta ekével Varga Imre kiállításaBarta Tibor és Lengyel László kovácsmesterek.

Figyelem! Figyelem!
Papírgyűjtés

A Szentkirályi Általános Iskola 
ismét papírgyűjtést szervez, 2009. 
szeptember 28án, hétfőn 10 órától, 
az iskola udvarában. Kérjük felesle-
ges papírjaikat összekészíteni és a 
gyermekeknek átadni. Köszönjük!

Elektromos/elektronikai hul-
ladékok elhelyezése a Községháza 
udvarán munkaidőben folyamatosan 
lehetséges. Mindennemű gép, beren-
dezés beszállítható, ami árammal 
működik (hűtőszekrény, televízió, 
stb.) kivéve a klímaberendezést. Kér-
jük, hogy csak munkaidőben jöjjön, 
és a jogszabályi előírásoknak eleget 
téve Kiss Józsefnénak jelentse be 
az elhelyezett hulladékot. Köszönjük 
együttműködését!

Polgármesteri Hivatal
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Rakott gulyás

Elkészítési idő: 2,5 óra
Hozzávalók: 1 kg marhafelsál, 2 evőka-
nál sertészsír, 4 vöröshagyma, 3 para-
dicsom, 1 kg burgonya, 1 paprika, 1 
kávéskanál rózsapaprika, só
A marhafelsálból vékony szeleteket 
vágok, húskalapáccsal kiklopfolom, és 
besózom. A lábas fenekére zsírt teszek, 
azután egy sor húst, erre kerül egy sor félfőre vágott 
hagyma és egy sor gyalult krumpli. Ezeket addig rakom 
egymásra, amíg tele nem lesz a lábas. Tetejére kerül a fel-
karikázott paradicsom és paprika. Befedem, és lassú tűzön 
főzöm. Amíg el nem készül, időről időre kevés húsalaplét 
vagy vizet eresztek alá. Ha a hús megpuhult, rózsapapriká-
val meghintem, s rövid ideig tovább párolom. 
Önmagában is laktató egytálétel, de ha igazán brillírozni 
szeretnénk, kísérjük krumplikiflikkel.

Sült krumplikifli

Elkészítési idő: 45 perc
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 3-4 evőkanál liszt, só, 3 tojás, 
3 evőkanál tejföl, 1 evőkanál zsír, zsemlemorzsa, olaj vagy 
zsír a sütéshez
Megfőzök 6-7 db burgonyát, majd krumplinyomón áttö-
röm. Liszttel megszórom, sózom, belekeverek két tojást, 
a tejfölt, egy kanál olvasztott zsírt, majd tésztát gyúrok és 
kis kifliket formázok belőle. A maradék tojást felverem, 
megforgatom benne a kifliket, és zsemlemorzsába mártva 
forró zsírban vagy olajban kisütöm.
Jó étvágyat kíván

Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK

Anyakönyvi hírek
Született: Bimbó Jázmin és Bimbó Kiara 2009. augusztus 
11-én. Anyjuk neve: Pápai Ildikó
Kovács Máté  2009. augusztus 28-án.
Anyja neve: Sáfrány Irén

Házasságot kötöttek:
Téglási Anna és dr. Kenyeres Tibor   2009 július 24-én.

AUGUSZTUS IDŐJÁRÁSA
Alig vonultak el a július végi időjárási frontok, máris 

érkeztek az újabbak, úgy hogy 4-én egy ciklon kellős közepén 
voltunk. Szélcsend, rekkenő hőség (33 C) és alig néhányszor 
tíz kilométeres távolságokban esővel. A ciklon elvonult, de 
esőt hozó felhőzete azért elérte térségünket. A 14-én érkezett 
front is hozott kevés csapadékot. Augusztus 20-ára nagyon 
szép idő lett 30 C fok feletti hőmérséklettel, kitűnő időjárási 
feltétel volt szabadtéri ünnepünk lebonyolításához. Ez nem 
mondható el a "Szentkirály Napja" búcsúnkra, ünnepünkre. 
Szinte egésznap vigasztalhatatlanul esett. A "búcsúi" árusok 
egy része már délelőtt összecsomagolt, kilátástalannak látva a 
napot. Négy óra után aztán megemberelte magát az idő, elállt 
az eső. A hónap utolsó hetére is maradt a melegből, és egy 
gyenge hideg frontból. Mindezekhez hozzá kell tenni, hogy 
a természet valamiről nem akar lemaradni, siet. Valószínű, 
hogy a sok forróságnak köszönhető, a növények korai érése. 
A szőlő, a dió legalább két héttel korábban szüretelhető. A 
gólyák nagyon hamar keltek útra, de az itt fészkelő fecskék 
száma is 20-ára erősen lecsökkent, csak a röpképtelen fiatal 
fiókáikat nevelő párok maradtak. Ezután már az északi orszá-
gokból érkezők csapatait lehet látni. Úgy látszik a tavalyi 
szeptemberi hűvös időből "tanultak". Akkor ugyanis a váratla-
nul érkezett lehűlés megtizedelte egyedszámukat. Csapadék 
viszonyok: 4-én 13,6 mm, 5-én 1,3 mm, 14-én 4,2 mm, 23-án 
8,6 mm, 29-én 5,7 mm. Összesen: 33,4 mm. A sok évi átlag: 
47 mm. Vecsei.

Könyvtár
nyitva tartása

A könyvtár az átépítési munkála-
tok idejére egy szűkített állománnyal a 
Művelődési Ház galériájába költözött 
az alábbi nyitvatartási időben:

Hétfő, kedd, csütörtök: 12:00 - 
16:30; szerda: 10:30 - 16:00; péntek: 
12:00 - 15:30. Minden hónap 2. és 4. 
szombatján 9:00 - 11:00.

A könyvtár helyismereti gyűjtemé-
nyében jó lenne a látogatók számára is 
elérhetővé tenni a Szentkirályról szóló 
házi dolgozatokat, szakdolgozatokat. 
Ezért szeretném, ha az ilyen témájú 
dolgozatok készítői megkeresnének sze-
mélyesen, vagy telefonon (76/445-322) 
további egyeztetésre. Köszönettel!

Szutorné Mariann

NYÁR BÚCSÚZTATÓ
A mozgáskorlátozottak Szentkirályi szervezete szeptember 4-én 15 órától 

vidám hangulatú nyárbúcsúztatót tartott a művelődési házban. A szerény kis ren-
dezvényt megtisztelte polgármesterünk Szabó Gellért, és néhány kedves biztató 
szóval köszöntötte a vendégeket. Erre a találkozóra Ádám Sándorné, Juliska 
finom paprikás krumplit főzött, melyet jóízűen fogyasztottunk el. Nagyné Eszti-
ke verset szavalt, Mészárosné Franciska néni saját költeményét mondta el. Csak 
a közeledő este vetett véget a jó hangulatnak. Mindenkinek köszönjük, hogy 
megosztották a kellemes délutánt. Köszönjük a paprikás krumplit, a verseket. 
Hálás köszönet az önkormányzatnak a személyszállító járműért, és természete-
sen a gépkocsivezetőnek Benkovics Tibornak. Az idén még találkozunk!

Figyelem!!!
A parlagfű-kommandó is változatlan szigorúsággal járja a határt! Nincs par-
don, a gyomos táblát lefényképezik, és gazdáját kegyetlenül megbüntetik. 
Vigyázzunk, figyelmeztessük egymást!



SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap

Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős szerkesztő: Vecsei 
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, 
Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szent
király, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597011 - Készül 350 példányban Nyomda: Nyomtató Kkt Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős 
vezető: Tóth Géza

* Földet bérelnék, vagy vásárolnék Szentkirályon. Érdeklődni a 06 70 
258 5446-os telefon számon.

* Eladó Szentkirály, Felső 160. szám alatti összkomfortos tanya mel-
léképületekkel és 20.8920 ha területtel.

* Hosszabb távra bérelnék jobb minőségű szántóföldet Szentkirályon. 
Előny a Kecskeméti út közelsége. Ajánlatokat a 06 30 430 7586-os tele-
fonszámra kérem. 

* Eladó Szentkirály, Alsó 212. szám alatti tanyás ingatlan 5754 m2 
területtel, és hozzá kapcsolódó 1.3592 ha földterület. Érdeklődni: 728-684 
vagy 30/514-68-31

* Háztartási gép és villanyszerelés! Vállalom: háztartási gépek (mosó-
gép, mosogatógép, microsütő, tűzhelyek) javítását hagyományos és elekt-
ronikus kivitelűt egyaránt. Ipari és háztartási villanyszerelést. Épület vil-
lanyszerelést. Vezérléstechnikai rendszerek javítását, kiépítését. Tavaszi 
Tibor erősáramú technikus, villanyszerelő mester Tel.: 06-70/517-3128

A feketefoglalkoztatás megelőzéséért
fokozottabban ellenőriz az APEH
2009.08.04. A járulékfizetési kötelezettségek vizsgálata évek 

óta az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési területének 
egyik kiemelt feladata. Az utóbbi időszakban tapasztaltak szerint még 
mindig mérvadó a feketefoglalkoztatás, ezért az állami adóhatóság 
fokozza a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzését. Idén az első fél-
évben a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait érintő kötelezettségek 
ellenőrzésénél 9,7 milliárd forint nettó járulékkülönbözetet állapított 
meg az adóhatóság, az eddig elvégzett 23,5 ezer utólagos adóellenőr-
zés és 26,3 ezer adatgyűjtés során.

Mint ismeretes 2008. január 1-jétől az APEH vizsgálja a járulékel-
lenőrzéseknél azt is, ha valaki - az OEP jelzése alapján - jogosulatlanul 
vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. Az állami adóhatóság azon-
ban már korábban is kiemelt feladatként vizsgálta a társadalombizto-
sítás alapjaihoz teljesítendő kötelezettségeket; 2007-ben mintegy 74 
000 biztosítási- és járulékfizetési kötelezettséget vizsgáló ellenőrzést 
folytatott le és az ellenőrzések során 12, 5 milliárd forint járulékkülön-
bözetet állapított meg az APEH. 2008-ban 103 348 ellenőrzést végzett 
az adóhivatal és 13,9 milliárd forint különbözetet tárt fel. Emellett 
2008-ban az OEP adatszolgáltatása alapján 133 ezer magánszemély 
esetében vizsgálta, illetve ellenőrizte az egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultságot az adóhatóság.  Ellenőrzést csaknem 55 ezer ember 
adatainál kellett végezni, ebből mintegy 14 ezer magánszemély 
jogviszonya rendeződött, 32 ezer esetben az ellenőrzés meghiúsult 
illetve megkezdhetetlen volt és több, mint 7 ezer alkalommal  a revízió 
egészségügyi ellátást biztosító jogviszonyt állapított meg. Az idén is 
folytatódott az ellenőrzés sorozat. Az első félévben a csaknem 5O ezer 
ellenőrzés 9,7 milliárd forint járulékkülönbözettel zárult, pedig a nyári 
hónapokban végzik az ilyen revíziók többségét. 

Idén az államháztartás tervezett bevételeinek elérése érdekében 
az állami adóhatóság kiterjeszti a járulékkötelezettségek ellenőrzését. 
Fokozza például az önálló, illetve a társhatóságokkal közös ellenőrzé-
seit többek között a munkaerő-kölcsönzésnél, az alvállalkozói lánco-
latokban az alacsony képzettségű vagy szezonális munkaerőt igénylő 
ágazatokban, az építőiparban, a vendéglátás és a vagyonvédelem 
területen. Rendszeressé válnak a foglalkoztatással kapcsolatos beje-
lentések és nyilvántartási kötelezettségek ellenőrzései, és a szezonális 
akciókban úgy, mint a Kánikula akció során is kiemelt figyelmet kap 
a részmunkaidő, illetve alkalmai munkavállalók foglalkoztatásának 
ellenőrzése. A személyi jövedelemadó ellenőrzések során hangsúlyo-
sabban vizsgálja majd az adóhatóság többek között a természetbeni 
juttatások járulékkötelezettségét. Fokozott ellenőrzésre számíthatnak 
a minimálbér kétszeresénél kisebb járulékalap utáni járulékot fizető 
vállalkozások, és folytatódik az úgynevezett Tb-potyautasok vizsgála-
ta is. A fenti tájékoztatás az APEH honlapján jelent meg, figyelmükbe 
ajánlom.                                                    Mák Sándorné tanácsadó

HIRDETÉSEK

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. 
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