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Szentkirály Napja

Szentkirály Napja
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket
2015. augusztus 23-án
a szentkirályi falunapra.
Program:
Egyházi szertartások:

• 10:00-kor a református templomban istentisztelet
• 10:00-kor a katolikus templomnál templombúcsú:
ünnepi szentmise, körmenet

Művelődési Ház:

• kiállítások: zöldség-gyümölcs, kézművesek, szikvíz

Ünnepi műsor 15:30-tól:

• köszöntő, díjak átadása
• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos csoportjai
• 18:00 FIESTA Zenekar koncertje
• 18:30 Kiskata Zenekar műsora
• 19:30 Promise (Ifj. Kovács Gáspár) koncert
• 20:30-tól a szentkirályi tűzzsonglőrök műsora
A szórakozásról egész nap vásári árusok
és mutatványosok, az étel-italról
kitelepült vendéglátó gondoskodik.

Mindenkit szeretettel várunk!
A TARTALOMBÓL: • Testületi ülésen történt • Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás •

Energetikai korszerűsítés • Szent István a magyarok apostoli királya • Garabonciás diák • Hadigondozotti
ellátás • Egyházi hírek • Nyár a könyvtárban • Családi otthonteremtési kedvezmény • Napközis tábor •
Tanévnyitó • A második világháború 70 éve fejeződött be • Óvodai közlemény
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A képviselő-testület júliusi ülésén történt
Az első napirendi pontban Szabó Gellért polgármester ismertette a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztését. Úgy láttuk megfelelőnek,
ha új SZMSZ-t alkotunk, mivel az
utóbbi időben rengeteg változtatáson esett át a rendelet. A képviselőtestület elfogadta az előterjesztést és
megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új helyi rendeletét.
A második napirendi pontban a
polgármester ismertette, hogy pályázat érkezett a fecskeház 1. lakásának
bérlésére Prikkel Krisztina helybeli
és Lakatos Ervin kecskeméti lakos
részéről. Indoklásukban írják, hogy

Krisztina 25 hetes kismama, és születendő gyermeküket Szentkirályon
szeretnék nevelni. A lakbérpályázatot a testület elfogadta.
A harmadik napirendi pontban
Szabó Gellért tájékoztatta a testületet, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányságról megérkezett a válasz levelünkre a KMB lakás
hasznosítása tárgyában. Dávid Károly r. dandártábornok, megyei főkapitány ebben arról nyilatkozik, hogy
„a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a lakást a későbbiek folyamán sem kívánja igénybe venni,
így a lakás önkormányzat általi hasznosítása akadályba nem ütközik”.
Ezzel együtt viszont megerősíti a

KMB iroda további bérlésének szándékát, amit egy hasonló helyiségért
cserébe szintén át tudnak engedni az
önkormányzatnak.
A testület tudomásul vette az álláspontot.
A negyedik napirendi pontban
egy önkormányzat tulajdonú lakás
bérlésének hosszabbítását kérték.
Az ötödik napirendi pontban a
képviselő-testület titkos szavazással
döntött az augusztus 20-án kitüntető
díjban részesítendő személyekről.
Végül Kutasi Ferenc tájékoztatta
a testületet, hogy nyertünk egy pályázatot, amely egy Peugeot Boxer
kisbusz megvásárlását teszi lehetővé,
lecserélve így a Ford mikrobuszt.

XVIII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás Kecskeméten,
a Kossuth téren, augusztus 13. és 20. között
A programokból:
Augusztus 13. csütörtök 19.00
Megnyitó: Domján Gergely, a NAK
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének
elnöke
Augusztus 14. péntek 16.00
„Aranyhomok Térségi Mézverseny”
eredményhirdetése
„Aranyhomok Térségi Lekvárverseny” eredményhirdetése
„A legszebb konyhakertek” program
eredményhirdetése
17.00 A Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás szakmai zsűrizése
17.00-19.00
Ladánybene, Tiszaug, Szentkirály települések bemutatkozó napja
19.00-20.00
„Aranyhomok” Hírös Riport
Augusztus 15. szombat Térségi Mézes Nap
10.00
Hagyományos
szilvalekvár-főzés
üstben térségi gyümölcsökből

17.00-19.00
Tiszakécske, Lajosmizse, Felsőlajos
települések bemutatkozó napja
Augusztus 16. vasárnap
15.00-17.00
Tiszaalpár, Lakitelek, Kunszállás,
Fülöpháza települések bemutatkozó
napja
18.00-19.00
Laskagomba látványkonyha kóstolóval
Augusztus 17. hétfő 17.00-19.00
Helvécia, Kerekegyháza, Fülöpjakab
települések bemutatkozó napja
19.00-20.00
„Aranyhomok” Hírös Riport
Augusztus 18. kedd
17.00-19.00
Ballószög, Nyárlőrinc, Jakabszállás
bemutatkozó napja
19.00-20.00
Főtéri beszélgetés a laskagomba-termesztésről

Augusztus 19. szerda 17.00
A kiállítás szakmai zsűrijének eredményhirdetése
18.00-19.00
Orgovány, Kunbaracs bemutatkozó
napja
19.00-20.00
„Aranyhomok” Hírös Riport
Augusztus 20. csütörtök
15.00-17.00
Kecskemét bemutatkozó napja
18.00
A Magyarok Kenyerének megáldása
a Szent István szobornál
A kiállítás megtekinthető:
Augusztus 13-án, 17-én 14.00 –
22.00 óra között,
Augusztus 15-16-án, 20-án 10.00
– 22.00 óra között,
Augusztus 14-én, 19-én 16.00 –
22.00 óra között,
Augusztus 13-20.
„Háztájit az asztalra!” Térségi Tanyai
Termék Vásár
Nyitva tartás: minden nap 10.0022.00 között
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szentkirály Község Önkormányzati Intézményeinek
energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával
Pályázati támogatás segítségével
napelemes áramtermelő rendszer kerül az önkormányzat négy intézményére, az így termelt villamos energia
pedig lefedi éves fogyasztásuk több
mint 90%-át. A beruházás szorosan
kapcsolódik ahhoz a nagyszabású
fejlesztéshez, melynek köszönhetően
2015 őszére a megye több önkormányzati intézményének villamos energia
fogyasztása csökken megújuló energia
felhasználásával.

Szentkirály Község Önkormányzata
az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
(Kódszám: KEOP-2014-4.10.0/N) című
pályázati felhívásra benyújtott: „Szentkirály Önkormányzati Intézményeire
napelemes rendszer telepítése” projektjével 25.487.914 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert négy közintézmény
energiafogyasztásának megújuló energiával történő ellátására.
Az Önkormányzat épületeinek áramfogyasztása jelentős, így a projekt során
közvetlen cél volt a vételezett villamosenergia kiváltása, emiatt a beruházás keretében, áramtermelő napelem panelek
kerültek az alábbi épületekre:
- Általános Iskola (6031, Szentkirály,
Kossuth L. utca 24.)
- Tornacsarnok (6031, Szentkirály,
Kossuth L. utca 24/A.)
- Művelődési ház (6031, Szentkirály,
Kossuth L. utca 16.), melynek tetőzetén
kapott helyet a Napközi Otthonos Óvodát ellátó napelem-rendszer is (6031
Szentkirály, Sallai u. 2.).
A napelem panelek lehetővé teszik az
épületek csaknem teljes energiaigényé-

nek kielégítését, így jelentős megtakarítást eredményeznek, ráadásul a környezetterhelés is minimalizálódik, valamint
csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke.
A telepített rendszerek összesített teljesítménye: 45 kW.
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése 46,712 t/év.
Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamosenergia-termelés) 0,04997 GW/év.
Energiahatékonyság-növelés révén
megtakarított éves elsődleges (primer)
energiahordozó mennyisége 179,892
GJ/év.
A projekttel célunk a megújuló energiahordozók felhasználásának növelése,
a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.

FELHÍVÁS
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
A hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény módosításával az Országgyűlés kibővítette az eddigi jogosultak
körét. Támogatásban részesülhetnek a
II. világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyei és árvái, illetve
mindazok, akiknek férje, édesapja 1938.
november 2-a és 1945. május 9-e között a
volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül
állományviszonyától és rendfokozatától,
és attól, hogy a II. világháborút lezáró
Párizsi Békeszerződés következtében
más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar

állampolgárok – volt hadiárvák, volt
hadigyámoltak és volt hadigondozott
családtagok – számára is, akiket 1949.
január 1-jét megelőzően nyilvántartásba
vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai
okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő
sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak
körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás
nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres
járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot
igényelni lehet a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel
nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi
eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal,
ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

Figyelem! Menetrendi változás!

(Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal)

A Dél-Alföldi Közlekedési Központ (DAKK) forgalmi igazgatójától kapott értesítés szerint
szeptember 1-től megszűnik a Győrfi majorba és onnan történő autóbusz-közlekedés.
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Szent István a magyarok apostoli királya
István a dicső emlékű Árpád-házi uralkodók, de az összes magyar királyok közül
is kiemelkedik tetteivel és maradandó
alkotásaival. A magyar nemzet sok mindent köszönhet első királyának.
Géza fejedelem munkássága
A X. század végén Géza fejedelem
nyugati mintára kezdte el átalakítani az
addigi törzsi, régi hagyományokat, illetve engedélyezte a nyugat-római vallás
terjesztését. Politikai síkon a keleti irány
helyett a nyugati kultúrát, vallást és államszervezetet választotta. Géza ezzel a
tettével visszafordíthatatlan folyamatot
indított el: utódai számára is kijelölte a
követendő utat. Az ő fia I. István király
méltó volt a folytatásra, mivel alapvető
nevelést és felkészítést kapott ifjú korában.
I. István felkészítése az uralkodásra
Géza nagyfejedelem és az erdélyi származású Sarolta fia 975 körül látta meg a
napvilágot Esztergomban. A Vajk nevet
adták neki születésekor. Ötéves korában
keresztelték meg, s az István nevet kapta. Hazánk területén abban az időben már
német és olasz hittérítők tevékenykedtek
a nyugati keresztény vallás terjesztése
céljából. A fejedelemfit már keresztény
szellemben nevelték. Természetesen elsajátította az európai szellemiséget és
műveltséget is. Nevelői és oktatói felkészítették az uralkodásra és a katonai
ismeretekre éppen úgy, mint a királyi
hatalomgyakorlásra, valamint az ítélkezésekre és törvényalkotásra.
István harca a hatalomért
Géza fejedelem 997-ben meghalt. A
régi törzsi szokásjog szerint Árpád legidősebb leszármazottjaként Tar Szerénd
fia Koppány herceg – Somogy ura – követelte magának és utódainak a fejedelmi hatalmat. Természetesen a fegyveres
harctól sem riadtak vissza. István Esztergomba hívta híveit és főembereit, ahol Őt
ünnepélyes külsőségek között felövezték karddal. Valószínű, hogy a szertartás keretében egyúttal megválasztották
a magyarok fejedelmének is. Ezzel egy
időben a fejedelemség katonai és politikai vezetői felkészültek a Koppány elleni
összecsapásra.
Az ifjú fejedelem összegyűjtötte fegyveres hadát és megindult a Veszprém felé
vezető hadiúton, ugyanis Koppány már
régen elhagyta Somogy területét. A Koppány vezette magyarok és az István vezé-

relte keresztény külföldiek és magyarok
serege Veszprém közelében Sóly mellett
csapott össze. A hagyomány szerint István testőrségét a sváb Hont és Pázmány
lovagok vezették, amelynek tagjai németekből, kabarokból, székelyekből, besenyőkből és magyarokból álltak. A harc
kegyetlen és véres volt. Koppány serege
megsemmisült, a vezér elesett az ütközetben. Az István vezette keresztény had
maradandó győzelmet aratott a lázadó
seregek felett. Ezzel a győzelemmel az
ifjú fejedelem hatalma az ország nyugati
felében megszilárdult.
István az állam- és egyházszervező
Ellenfele legyőzésével István megteremtette a társadalmi, politikai és az
egyházi átalakítás intézményes kereteit.
Hozzákezdhetett uralkodói feladatai ellátásához. A római pápához követeket küldött, aki koronát küldött az ambiciózus
uralkodónak! Ezzel a méltóságjelvénnyel
1000. december 25-én királlyá koronázták I. Istvánt.
Első teendője a keresztény elveken
működő államszervezet létrehozása volt
megfelelő hatalmi erővel és akarattal. Az
államszervezés eszközeként is használt
katonai kísérettel magához ragadta az
uralmat a köznép felett. A nemzetségfőktől elvette váraikat. Az egykori nemzetségi földekből alakította ki a vármegyéket.
Az ott élőkből a várak gazdasági és katonai fenntartását ellátó várnépek és tisztjeik, a várjobbágyok is onnan erednek.
A megmaradt nemzetségi földnek a fejedelmi/királyi/ kíséretbe álló úri birtokosokból alakult ki az előkelő réteg, a vármegyék élén álló ispánok és az uralkodó
állandó hadseregét alkotó fegyveresek.
A király általában ott létesített püspökséget, ahol a királyi család valamely tagjának vára volt. Ahol az ispán vára állt, ott
esperességet hozott létre. A vár védelmet
nyújtott és a katonai kíséret biztosította
a térítés és egyházszervezés munkáját.
Először az egyház vezető szerveit hozta létre. Engedélyezte hazánk területén
a szerzetesrendek letelepedését. 1015ben megalapította Pécsváradon a bencés
apátsági templomot és kolostort.
A belső ellenzék erejét megtörve, 1009re az ország belső rendje stabilizálódott.
A királyi várak székhelyein a püspökök,
a comesek mellett pedig hittérítő papok
végezték az egyházi szervezet kiépítését
illetve a katolikus vallás terjesztését. A
pogány magyarság, ha lassan is, de megkeresztelkedett. A nép pedig földműve-

lésbe fogott, ezzel teljesen megváltozott
addigi életvitele! István király uralkodása
idején a vármegyékre alapozva kiépült az
új magyar közigazgatási rendszer, a püspökségek vezetése alatt pedig az egyházszervezet jött létre.
István még uralkodásának idején augusztus 15-ét Nagyboldogasszony napját
avatta ünnepnappá. Akkor gyűlt össze a
királyi tanács Székesfehérváron. Azon a
napon ajánlotta fel országát és nemzetét
Szűz Máriának, 1038-ban pedig ezen a
napon halt meg. Szent László király 1083ban tette át ünnepi dátumnak augusztus
20-ra, mert ekkor emelték oltárra Szent
Istvánt a székesfehérvári bazilikában.
Szent Istvánt már a kortársai magasztalták azért, hogy megnyitotta a jeruzsálemi zarándokutat a Magyar Királyságon
át. Ezzel Országunk összekötő láncszem
lett Kelet és Nyugat között. István király
verette az első pénzünket, sikeres törvényeket alkotott. A nagy király valódi történelmi tette abban áll, hogy őseinkben
segített kialakítani a hazához, egymáshoz tartozás szoros érzelmi kötődését,
amelyet a mai napig nem tudott senki és
semmi elszakítani! Szent István a római
rítusú kereszténységre térítette az addig
pogány szokásjogon álló magyarságot.
Szentkirály lakossága méltán lehet
büszke első királyunkra. A Szent István
téren látható imponáló szobra. A katolikus templomban, amelynek védőszentje
első királyunk, van elhelyezve Szent István király csontereklyéje. Az augusztus
20-át követő első vasárnap ünnepi szentmisén, istentiszteleten, körmeneten, búcsún, falunapon emlékeznek halhatatlan
királyunkra, Szent Istvánra!
Kenyeres Dénes
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garabonciás diák
csapszegeket is kapott. A gerendázat és a
Régi szentkirályi vizek, kutak
kútakna fala között függőleges nádszöveBizony, jó Pálóczi Horváth András
régész hosszú időn át folytatott ásatásaiból a régi, a középkori szentkirályi életről sok mindenre fény derült. A lakások
maradványai, alapzatai; az állatcsontok; a
növényi maradványok és magvak eleink
életmódjára nézve adnak adatokat, s tesznek lehetővé következtetéseket. Éppen e
szentkirályi ásatásokon indult el a növényi
maradványok, magvak oly mértékű feltárása és begyújtása, hogy azokból jellemző (tehát adatmennyiséggel alátámasztott)
következtetéseket vonjanak le a régészek,
kutatók.
Akik megfordultak már tanyai helyeken, vagy egyszerűen csak vízvezeték
nélküli helyen, tudják, hogy nem mindig egyszerű beszerezni az életet jelentő
vizet. A középkori Szentkirály ásatásain
több kutat tártak fel, amelyekről Pálóczi
Horváth András írt tanulmányt, ebből idézünk. Pálóczi Horváth András: Középkori
kutak - a vízellátás létesítményei és a
környezettörténet forrásainak lelőhelyei
(Fatuska János – Fülöp Éva Mária – ifj.
Gyüszi László (szerk.): Annales Tataienses
V. Környezetváltozás, termelés, fogyasztás: a történeti ökológia kérdései. Tata,
2006.)
„A középkori vízellátás rendszere
jelentősen különbözött a maitól, amen�nyiben nagymértékben támaszkodott a felszíni élővizekre, a természetes forrásokra
és a felszínhez közeli vizeket kiaknázó
kutakra. Jól kiépített, mesterséges vízellátási rendszer kevés helyen volt, vízvezetéket a középkor folyamán csak néhány
gazdag királyi vagy érseki városban, illetőleg palotában építettek (Buda, Esztergom,
Visegrád).”
A kétezres évek elejéig a hazai régészeti ásatásokon mintegy 44-45 középkori
kutat tártak fel.
A kutak több okból is jelentős régészeti objektumnak számítanak. Mint épített
emberi alkotások egy régi, fontos mesterség módszereire, technikai megoldásaira,
szakmai ismereteire szolgáltatnak adatokat. Egykori használatuk az illető közösség
életmódjával, gazdálkodásával kapcsolatos. A terepen való elhelyezkedésük településtörténeti tanulságokkal szolgál. Ha egy
kút használaton kívül kerül, rendszerint
betemetik a közvetlen környékéről származó hulladékkal, építkezési vagy bontási
törmelékkel, földdel, ezért a kutak betöltése általában gazdag régészeti leletanyagot
tartalmaz. Használati idejük alatt - tehát
nyitott állapotban - mesterséges üledékgyűjtőknek tekinthetők, ahova a környezetükből természetes módon apróbb-nagyobb

és mikroszkopikus tárgyak (növényi és
állati maradványok) is belehullnak és ott
a talajnedves környezetben hosszú időn
keresztül megőrződnek. … A középkor
folyamán falusi környezetben a kutak
szerepe sokkal szerényebb volt, mint a
városokban. Bár a mindennapi életben itt
is fontos volt a szerepük, főként száraz
vidékeken és szárazság idején, a vízellátás
mégis elsősorban az élővizekre alapozódott. Sok falunak egyetlen közös kútja volt.
…. Az írott források megkülönböztetik a
mély kútnak is nevezett ásott kutat az ún.
kifolyó kúttól, amely valójában forráskút
volt, előtte természetes gödörrel. Az el
nem apadó vizű kifolyó kút jelentős értéket
képviselt: Werbőczi Hármaskönyve szerint
2 1/2 márkát ért a 'bugyogó forrás', ugyanakkor egy jobbágytelek 1 márkára, egy
nemesi kúria 3 márkára, egy vízimalom
5 márkára volt becsülhető. … Jelenlegi
ismereteink szerint a legrégebbi magyarországi kút a korai neolitikumból származik
(Füzesabony-Gubakút, az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának lelőhelye, Kr.
e. 5500-5200), bélése tölgyfa gerendából
készült.”
„Az 1969 és 1990 között folytatott ásatások során a lakóházakon, gazdasági épületeken, árkokon, vermeken és gödrökön
kívül két ásott kutat tártunk fel. Mindkettő
építéséhez nagy munkagödröt ástak, s a
kútaknát tölgygerendákból ácsolt, négyszögletes alaprajzú szerkezettel bélelték. A
talajvizet a gerendaszerkezet mögé helyezett, függőleges nádkötegekkel szűrték
meg. Néprajzi adatok szerint a kútvíz tisztán tartásának ez a módja a Tiszántúlon egészen a 19. század elejéig ismeretes volt. …
Az 1973-1974-ben elsőként feltárt kút a
templomtól északnyugatra, a (középkori)
település középvonalában, a falu utcája
mentén, egy vízjárta lapos szélén fekszik:
A 15. század folyamán volt használatban,
bizonyára mint a falu egyik közös kútja.
A 16. század elején már használaton kívül
lehetett, ekkor egy ideig szemetesgödörként szolgált, amíg végleg betöltődött.
Mélysége a mai felszíntől 2,60 m, a középkori járószinttől 2,20 m, minthogy ezen a
mélyebben fekvő területen a talajvíz szintje
viszonylag közel van a felszínhez. Az ásott
gödörkúthoz deszkákkal, vesszőkkel vagy
rőzsével borított földlépcsőn jártak le. Az
épített rész 1,20 m mélységben kezdődött.
Az 1,70-1,80 m hosszú tölgyfagerendákból
boronatechnikával épített, négyszögletes
alaprajzú kútbélés lefelé harangszerűen
bővül, bizonyára statikai szempontból. A
hasított, bárdolt gerendák végeit egyenes
lapolással illesztették össze, az alsó sor fa

tet találtunk. A felső gerendasornál a kút
belső mérete 0,95x1,25 m, alul 1,25x1,44
m, az átlagos keresztmetszet tehát 1,49 mre tehető. Tekintettel arra, hogy a talajvíz
középkori szintje a terepnek ezen a részén
nagyjából megegyezett a maival, a vízoszlop maximális magassága kb. 1 m lehetett.
A kútban összegyűlő víz mennyiségét így
legfeljebb 1,49 m3-re, azaz 1490 literre
becsülhetjük. Miután a talajvíz szintje a
nyári szárazság idején jelentősen csökkenhet, úgy gondoljuk, átlagosan valamivel
kevesebb vízmennyiséggel kell számolnunk, ezért 1300-1400 literre becsüljük a
kút átlagos vízmennyiségét. Megfigyeltük,
hogy a teljesen feltárt és kitisztított kút két
nap alatt telt meg vízzel, ennek alapján a
napi vízhozam 650-700 literre tehető. …
Az 1985-ben előkerült második kút a templomtól délkeletre, egy (középkori) lakóház
gazdasági udvarán található, gazdasági
épületek között. Építése a kerámia anyag
alapján valószínűleg még a 15. századra
tehető. A kút mélysége a mai felszíntől 4,20
m, a középkori járószinttől kb. 3,90 m. A
kút gerendabélése a járószinttől kb. 2,50 m
mélységben bukkant elő, eredetileg valószínűleg 0,30-0,40 m-rel magasabban kezdődött a gerendázat. Azok a gerendák,
amelyek legfelül, nem talajnedves rétegben helyezkedtek el, teljesen elkorhadhattak, de a kút pusztulása után a felső
sorban lévő gerendákat fel is szedhették. A téglalap alaprajzú kútbélés hasított tölgygerendákból készült, a gerendák
szépen bárdoltak, egymással hézagmentesen illeszkednek, az építmény lefelé
bővül. A nádszövet alul, a legalsó gerenda
mögött észlelhető. A kútépítmény belvilága felül 1,02x1,22 m, alul 1,40x1,56
m, az átlagos keresztmetszet 1,714 m. A
vízoszlop maximális magassága 1,40-1,70
m lehetett. A kútban összegyűlő víz men�nyisége így 2,4-2,9 m3-re, azaz 2400-2900
literre tehető. Az átlagos vízmennyiséget
óvatos becsléssel 2400-2700 literre becsülhető. … Az itt bemutatott szentkirályi kutak
számításaink szerint tehát naponta 650-700,
illetőleg 800-900 liter vizet voltak képesek
szolgáltatni. Ez a mennyiség elegendő 1314 szarvasmarha vagy 16-18 ló itatására.
… Tekintettel arra, hogy Szentkirályon a
beltelkek általában egész jobbágytelkek
voltak, és így az országos átlagnál nagyobb
paraszti gazdaságokkal kell számolnunk,
feltárt kútjaink valószínűleg nem 4-6,
hanem csak 2-3 helybeli parasztcsalád vízfogyasztását voltak képesek kielégíteni.”
Békesség veletek! A kő marad.

-bor-
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KATOLIKUS ÉLET
Egy megüresedett plébániáról…
Kedves plébániánk immár több hónapja
üres. Nem látjuk a redőnyök vagy ajtók mozgását, nem integet az udvarról régi lakója az arra
járó falusiaknak, esténként nem villan fel fény a
sarki szoba ablakában és nem áll be a garázsába
senki…
Bizony, kicsit elárvult egyházközségünk.
Igaz, Ferenc atya minden lelkesedésével gondoskodik rólunk, sőt olyan különleges élményekkel gazdagít minket, hogy néha még hétköznapokon is több pap áll az oltárnál, vagy
kispap növendékek szolgálnak a szentmiséken
- mégis egy kicsit árvának érezzük magunkat.
És szomorú látni, hogy nem csupán a plébániánk, hanem a templomunk is üresebbé vált.
Talán a nyaralásoknak, talán a nagy melegnek
tudható be, hogy kevesebben vagyunk a szertartásokon, de reméljük, hogy nem egy negatív
tendenciával állunk szemben. Bár a plébániánk
üres, azért ne hagyjuk, hogy a templomunk is
üressé váljon. Mi EGY Egyházközség vagyunk,
amelynek minden tagjára szüksége van, és
amely -mint a jó pásztor- minden juhot a nyájában szeretne tudni.
Ennek előmozdításaként a közeljövőben
egyre több olyan programot fogunk bevezetni,
amely a hívek bevonására épül: közösségi imaórákat, beszélgetéseket, előadásokat… Ezekhez
viszont kell egy KÖZÖSSÉG.
Nem vagyunk magára hagyott nyáj, hiszen
Isten mindig gondoskodik az övéiről. Talán
pont az most a célja velünk, hogy kicsit mi is
tegyünk egymásért és egyházközségünkért valamit.
Próbáljuk megtalálni, hogy hol a mi részünk
a közösségben: talán a takarítók, kertszépítők
között, talán a felolvasók, ministránsok, énekesek táborában? Talán a rózsafüzér társulatban
vagy a Szent Mónika közösségben? Mindenki
találhat neki való feladatot, mindenütt vannak
még szabad helyek. Ne higgyük, hogy mindez
csupán teher és kötelesség. A legszebb lelki élmények talán épp egy-egy ilyen feladat közben
találnak az emberre.
Ha azt szeretnénk, hogy egyszer valaki
beköltözzön a plébániánkra, meg kell, hogy
maradjon a közösségünk, hogy legyen miért és
kikért ideköltöznie egy új plébánosnak.
Egyházközségi képviselő testületünk optimistán tekint a jövőbe: szeretettel készül
erre a valamikori érkezésre, és teljes szívvel
várja a jövendő lakót. Épp ezért a plébánián
tetőfelújítási munkálatokat kezdtünk meg, hogy
az épület állagát megtartsuk, sőt javítsuk, hogy
amikor a Jóisten nekünk is küld valakit, szép és
biztonságos otthon várja őt itt, nálunk.
Bízzunk az Úrban és mi is szeretettel imádkozzunk azért, hogy egyházközségünk megmaradjon létszámában, erejében és hitében, illetve
hogy plébániánk ne sokáig álljon üresen.
Ezért a célért (papi hivatásokért és leendő
plébánosunkért) ajánljuk fel szerdán esténként
imaóráinkat, amelyekre várjuk Egyházközsé-

günk minden lelkes tagját.
Aki nem tud eljutni ezekre az alkalmakra,
azoknak az alábbi írásokat szeretnénk ajánlani:
Így is születhet egy papi hivatás...
A negyedikben volt hittanom. A papságról,
a papi hivatásról beszélgettünk az órán. Ekkor
valaki megkérdezte, hogy én mikor gondoltam
először magamban, hogy pap leszek, vagy egyáltalán miként lettem pap, hogy született meg
hivatásom. Mondtam, hogy ez talán mindörökre
titok marad, ezt csak a jó Isten tudja pontosan,
de van egy érdekes velem történt eset, azt elmondhatom.
Vallásos családból származom, szüleim
rendszeres templomba járók voltak, erre szoktattak rá bennünket, gyerekeket is. Már korán,
csecsemő korunkban elvittek bennünket is a
szentmisékre.
Éppen jó pásztor vasárnapja volt, amikor
édesanyám mint karon ülő kisgyermeket aznap
is elvitt a templomba. Lelki atyánk természetesen a papságról, a papi hivatásról prédikált,
amikor beszéde közben feltette ezt a kérdést a
templomban lévő híveknek: „Miért ne lehetne
községünkből újra pap, miért ne hívhatna az Úr
Jézus falunkból újra valakit az ő szolgálatára,
például azt a kisfiút, akit ott tart karjaiban édesanyja…” -és közben rám mutatott - mesélte el
később édesanyám.
És íme, pap lettem - fejeztem be e rövid történetet. A gyerekek hallgattak, és egy kis csend
után megszólalt az egyik kisfiú: „Lelkiatya, ha
majd a papi hivatásról fog prédikálni, kérdezze
meg a templomban, hogy nem hívhatna-e a falunkból is Jézus valakit az ő szolgálatára, például ezt a kisfiút - és mutasson majd rám”!
Mondanom sem kell, hogy könny szökött a
szemembe, látván ennek az angyalszívű kisfiúnak önmagát felkínáló szeretetét! Én azt mondom, hogy az Isten bőséggel ébreszt az emberi
szívekben hivatást, csak figyelni és őrizni ezeket
a drága ajándékokat - legyen ez az egyik legszebb feladatunk!
Ima a papságért - Prohászka püspöktől
Édes Uram Jézus, ki háromszor kérdezted,
sürgetted Pétert, hogy nagyon szeressen téged,
mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett,
ha szerető lélek van benne. Azt akartad, hogy
veled egybeforrjon, mert csak akkor vezethet
hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy
nagyon szeressen, hogy ne legyen bűne, hogy
legyen erénye, s hogy benned, mint barátjában,
megnyugodjék, hogy ne lépjen őfelé a kísértés,
hogy: a világ-e vagy Isten. A világ szétfoszlik a
te szeretetedtől, s magad maradsz a szívekben.
Istenem, adj a te szolgáidnak szívet, amelyben
háromszor felszított szeretet van, hogy alkalmasak legyenek a te művedre. Te mondtad, Úr
Krisztus, hogy az emberek halászaivá teszlek,
de nekik is egész életet kell befektetniük. Adj
nekik erőt és kitartó lelket, hogy szeretetben

egész életüket neked,
Urunknak, Istenünknek szenteljék, azaz
egyéniségedben, szellemedben egészen feloldódjanak, hogy ne csak
hasonlítsanak hozzád, hanem beléd olvadjanak.
Emlékezzél, Uram, a te győzelmes lélekformáló szavaidra, ahogy meghívtad őket: „Jöjj és
kövess!” Ó, milyen volt a tekinteted, hogyan
mélyedt választottaid lelkébe. Hívó szavaidra
ők „elhagytak mindent”, mint rossz köntöst vetették le a régi kis életet, és felöltözködtek a te
akaratodba. Add, hogy végigzengjen életükön
a te hívó hangod, és hálókkal, melyeket a te
szavadra vetettünk ki, gyöngyöket halásszunk.
Amen.
Úr Jézus, aki közénk jöttél
Úr Jézus, aki közénk jöttél, és életünk tápláléka lettél, hálát adunk Neked minden kegyelmi ajándékodért, amellyel a Szentmisében
megajándékoztál bennünket. Köszönjük életet
adó igéd tanító és bátorító szavát, köszönjük,
hogy gyógyító erőddel itt vagy közöttünk, az
Oltáriszentségben. Kérjük, tarts meg minket
szeretetedben és hűségedben, áldd meg szolgáló papjainkat és támassz új hivatásokat.
Add, hogy mindig legyenek, akik Neked
ajándékozzák
életüket,
közvetítik
számunkra
tanításodat,
bemutatják a szentmisét, és a szentségek kiszolgáltatásában mellettünk állnak életünk állomásain.
Hallgass meg minket Urunk és áldd meg hívő
népedet szent papokkal. Amen
Kis fohász a papokért
Imádkozzunk a papokért szerte a világon!
Ó Uram, védelmezd őket legszentebb véreddel,
mert ők a Te evangéliumodat hirdetik mindenhol!
Szereteted adjon nekik erőt, hogy hordozzák a
kereszteket, amelyekkel életünk során bátorsággal és hittel szembe kell nézniük! Ó Szentlélek,
a te békéd és örömöd legyen minden pappal!
Amen.
A Szentkirályi Római-katolikus Egyházközség
Képviselő-testülete

Kalendárium:

2015. augusztus 15. – szeptember 15.
Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
Augusztus 20. Szent István király ünnepe
Augusztus 23. TEMPLOMBÚCSÚ: Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melynek
szónoka Varga Lajos atya, váci segédpüspök. A hagyományok szerint a körmenet
alkalmával ekkor kerül sor a kenyéráldásra
és a hősi emlékműnél történő megemlékezésre is.
Szeptember 6.: Kisboldogasszony, Tanévnyitó Veni Sancte
Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása
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REFORMÁTUS ÉLET
„Maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én Istentől jöttem.”
Jn 16,27.
Miért bízunk? Megismerjük-e Istent
személyesen? Sajátunkká válik-e az,
amit megtapasztalunk belőle, megtanulunk róla? Isten mindig végtelenül szeret
minket, bármit is teszünk, bármilyen lelkiállapotban vagyunk, ha hitehagyottnak
is érezzük magunkat. Mi bízunk-e benne, hogy bármit tesz velünk, bármi történik az életünkben, Ő ugyanúgy szeret,
mellettünk van? – ezek voltak a 2015-ös
Csillagpont utolsó főelőadásának főbb
gondolatai. Ismét Tatán került ugyanis
megrendezésre a Csillagpont elnevezésű
Református Ifjúsági Találkozó, amelyet
kétévente rendeznek meg. Ezen a héten
Sóskuti Zoltán volt a főelőadó.
Előadásának összefoglalásából idézünk most:
Miért bízom? „Sokszor érzem, hogy
amit hiszek és vallok, az nem az én hitem. Másoktól kaptam, átvettem, megtanultam, de nem személyesen az enyém.”
A csalódásaink, kérdőjeleink elbizonytalaníthatnak bennünket. Ilyenkor derül
ki igazán, hogy milyen is a bizalmunk
Istenben. Miben hiszünk, valóban a miénk-e az a hit, amiről máskor talán el
sem gondolkodunk, csak elfogadjuk?
Érezhetjük magunkat távol Istentől, lehet, hogy nem tudunk imádkozni, nem
vágyunk a bibliaolvasásra. Ez mindenki
számára ismerős lehet. „Egy valamihez
viszont kötözzétek oda magatokat: Isten
akkor is, ennek ellenére is úgy szeret,
ahogy vagy!” Erre pedig az életünkben,
a történeteinkben ott a bizonyosság. És
nemcsak a sikertörténetekben.
Az ördög megpróbál mindent, hogy
távol tartson Istentől, kicsavarja a kezünkből a Bibliát. Pedig már évezredek
óta, bármilyen kegyességi irányzatról legyen szó, mindig Isten igéje mozgatta az
embert. Sóskuti Zoltán amellett érvelt,
hogy a Biblia egyszerre isteni és emberi.
Isteni, hiszen az Ő üzenete számunkra.
Viszont emberi is, mert tökéletlen emberek életét olvashatjuk benne, nem szu-

perhősöket mutat be, hanem
gyarló, hibákkal teli embereket. A számtalan példa közül
elég Ábrahámra, Jákobra,
Péterre, Pálra gondolnunk,
hogy meglássuk: Isten legnagyobb emberei sem voltak
„szupermenek”, de abban
volt az erejük, hogy „oda
voltak láncolva Istenhez”.
„Istent csak a szereteten át tudjuk megismerni”
– mondta a rákoskeresztúri
lelkész. Az embernek van
egy gyermeki hite. Ennél szebb nincs is.
Szükség van azonban arra, hogy felnőtt
hitünk legyen: a felnőtt hit a megélt bizalom, az elköteleződés és engedelmesség, az, hogy sajátommá válik mindaz,
amit Istentől kapok, amit róla tudok.
„Nem elég tudni, hogy Isten jó, bölcs és
hatalmas. Rá kell tennünk erre az egész
életünket. A bizalom nem egy szükséges
plusz, hanem az egész életünk” – hangzott el a színpadról…
Istent szeretni csak úgy lehet, ha elköteleződünk felé. Ennek jele a reformátusoknál a keresztség és az úrvacsora.
„Ezek azok a pontok, amikhez rögzítheted magad. Ezek a jelei annak, hogy
Isten már akkor igent mondott ránk,
amikor mi még nem is tudtunk róla.” Az
Ő szeretete pedig bennünk is szeretetet
szül. Ez nem egy rövid fellángolás, ez a
Szentlélek ereje, Tőle kapjuk a hitet, a
bizalmat, az erőt.
„A hit nem individuális, hanem közösségi dolog. Együtt ábrázoljuk ki,
hogy jó Istenben bízni.” Az előttünk
járók példája mind megannyi felkiáltójel számunkra; megtanít arra, hogy nem
vagyunk egyedül. Együtt, Isten népeként
élhetünk itt a világban, lehetünk az Ő
gyermekei, hiszen, ahogy Sóskuti Zoltán
is zárta az előadását, „egy a hit, egy az
Isten, egy a keresztség.”
A rákoskeresztúri lelkész egy meg-

lepetés-előadással is készült a fiataloknak, egy énekkel foglalta össze előadása
témáját, mert ahogy ő is vallja, az ének
sokszor kifejezőbb a szavaknál. Miután
befejezte, feltette azokat a kérdéseket,
amik már mindannyiunkban forogtak:
hol tartunk a saját életünkben? Képesek
vagyunk-e teljesen rábízni magunkat Istenre és kimondani, hogy bármi történik,
mi hozzá tartozunk, az övéi vagyunk?
Feke Eszter
(forrás: csillag.reformatus.hu)
Alkalmaink
Augusztus 9. – Erdei Atilla teológus szolgál az Istentiszteleten.
Augusztus 10-14. Napközis Hittantábor a református templomkertben, naponta 9-16 óráig, 30 gyermekkel leszünk együtt, és ismerkedünk
Istennel.
Augusztus 15. szombat Gyülekezeti nap – Kerti sütögetés, főzés,
játék, beszélgetés, a napközis hittantábor zárása
Augusztus 16. vasárnap Istentiszteleten a hittanos gyermekek is szolgálnak
Augusztus 23. – ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet 10 órakor, hálát
adunk az Újkenyérért
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Nyár a könyvtárban

Több program is volt a könyvtárban a nyári hónapokban.
Baba-mama klubunk kéthetente várta a kismamákat.
Idén a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjába településünk is bekapcsolódott, a kisfilmek vetítésére
4 alkalommal került sor. Író-olvasó találkozó keretében
Schäffer Erzsébet egy jó hangulatú délutánt töltött nálunk. Júliusban pedig minden kedden délután kézműves
foglalkozásra vártuk a gyerekeket. A képek ezeken a
programokon készültek.

Augusztus 15-től 31-ig a könyvtár zárva lesz.
Szeptember 1-től a megszokott nyitva tartási időben
várom a kedves olvasókat.
Tóth-Baranyi Mariann könyvtáros

TÁJÉKOZTATÁS
A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
SZÜKSÉGES HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYRÓL
A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás 2015. július 1-jét
követően igényelhető.
A támogatás „C” energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb minősítési osztályú egylakásos lakóépület
vásárlása illetve bővítése esetén abban
az esetben igényelhető, ha az igénylő a

hitelintézet részére benyújtja a lakóépület fekvése szerint illetékes építésügyi
hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy
a lakóépület állapota az élet-és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem
veszélyezteti. Nem egylakásos lakóépület esetében a hatósági bizonyítvány nem
szükséges.

A hatósági bizonyítványt
• a Kecskeméti Járás és a Tiszakécskei
Járás területén lévő ingatlanok esetében
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) állítja ki.
(Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal)
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Napközis tábor – az idén is
A Szentkirályi Általános Iskola hagyományaihoz híven idén is megrendezte nyári
napközis táborát. Ebben az évben rekord számú volt a résztvevő, hiszen a második héten
több mint 60 diák táborozott az iskolában.
A programok most is változatosak voltak.
A gyerekek számos foglalkozáson vehettek
részt, kirándulhattak, strandolhattak és voltak
moziban is. A szentkirályi szennyvíztelepen
betekintést nyerhettek miként válik a szennyvíz tiszta, de nem iható vízzé. A Béni farmon
szíves vendéglátásban volt részük, és megismerkedhettek Béni Sándorék gazdaságával.
Az idén Balázs Róbert jóvoltából a sárkányrepülés fortélyait leshették el a gyerekek és
a művelődési ház dolgozóinak köszönhetően
kenyeret is süthettek. A bokrosi Vadnyugati városban átélhették a gyerekek Western
„világ” izgalmait. Megismerkedhettek az
aranymosással, a hordólovaglással és az indián csatabárd célba dobásával is. Péntekenként strandra látogattak, ami minden évben
a legkedvesebb programok közé tartozik, de
hasonlóan népszerű az „ittalvós este” is, amikor egy éjszakára benépesül a tornacsarnok.
Ebben az évben is tábortűzzel zárult a napközis tábor, hozzá természetesen finom vacsora
is dukált. Több diákot is megkérdeztem milyennek érezték a tábort, milyenek voltak a
programok.

- A társaságot milyennek érezted?
- Nagyon jó volt, több barátságra is szert
tettem.

Ádám Bálint, 5. osztály
- Milyen volt a tábor?
- Nagyon jó volt.
- Mi tetszett a legjobban?
- A számháború a kedvencem, az tetszett
a legjobban.
- Jövőre is szeretnél majd részt venni a
táborban?
- Igen, jövőre is szeretnék jönni.

Bimbó Tamás, 6. osztály
- Szerinted jó volt a tábor?
- Igen, nagyon jó, mert a programok változatosak és jók voltak.
- Melyik program volt a legjobb?
- Nekem a kecskeméti strand tetszett a
legjobban.
- Jövőre is akarsz jönni?
- Én már öt éve járok napközis táborba,

Varga Nelli, 4. osztály
- Milyen volt a tábor?
- Nagyon jó volt, örültem, hogy itt lehettem. Nekem a strandolások és a Béni farm
tetszett a legjobban.
- Jövőre is szeretnél jönni?
- Persze, ki nem hagynám.
- Milyen volt a társaság?
- Nagyon jó volt, jókat tudtunk beszélgetni.
- A programok is jók voltak vagy tettél
volna még valamit hozzájuk?
- Jók voltak, de azért jó lett volna mondjuk egy atlétika verseny is.
Bartucz Edina, 1. osztály
- Hogy érezted magad a táborban?
- Nagyon jól éreztem magam, voltunk
strandon, és kenuzni az első héten.
- Melyik program tetszett a legjobban?
- A kenuzás.
- Jövőre is szeretnél majd jönni?
- Igen, nagyon szeretnék.
- Milyen volt a társaság?
- Jó, kicsit vicces, lehetett bolondozni,
nevetgélni, de összetartóak voltunk.

Facebook 18+

A Facebook, ami bekebelezte az Iwiwet,
az idősebbek körében is kedvelt lett. A fiatalokat követve az idősebb generáció is szeret
képeket kirakni arról, ami nekik éppen a legfontosabb: kész konyhájukról, unokájukról,
vagy akár jégeső által elvert kertjükről. Biztosan sokan lájkolják ezeket a képeket, különben nem szaporodnának napról-napra.
Nézzük a népszerűségi listát.
Nyár van, első helyen Szentkirályon is a
nyaralás áll. Legkedveltebb célpont a bejegyzések alapján a Balaton, ennek megfelelően a
posztok is a vízparton készülnek. A külföldi

nyaralási színhelyek közül továbbra is Görögország és Horvátország a legnépszerűbb.
Fontos szempontnak tűnik, hogy egy-egy képen (háttérben a tenger!!), minél több családtag és barát legyen.
A ranglista második helyén a szentkirályi dinnye áll. A dinnye állhat mérlegen,
asztalon, utánfutón, de fontos szabály, hogy
ha csak egy dinnye van a képen, az jó nagy
legyen!
Dobogós helyen állnak a bulik és partik
– minden mennyiségben. Megtudhatjuk, ki
hány éves éppen, milyen tortát kapott, kik kö-

és biztos szeretnék majd jönni jövőre is.
A napközis tábor programjainak szervezésében és lebonyolításában az idén is a
Szentkirályi Általános Iskola minden pedagógusa részt vett. Reméljük a szentkirályi
gyerekek a jövőben is számíthatnak rájuk és
még több ilyen tartalmas és érdekes tábort
szerveznek.
Lejegyezte: Krasovecz Ferenc
szöntötték a névnapján, milyen ételek szerepeltek az étlapon, bizonyítékul nagyon fontos
a finomságokról készült fotó.
Mostanában kezd divatba jönni a szentkirályiak körében is a fesztiválozás. Általános
jelenség a fesztiválokon készült képeknél:
háttérben a nagyszínpad, kézben a sör.
A házi kedvencek is nagy szerepet kapnak a facebookon, cicák alvás közben, kutyák játék közben.
Elmondható tehát, hogy a Facebook kortalan szórakozás, de azért évszak-függő, úgyhogy néhány hónap, és mindenki felkészülhet, a karácsonyfa mellett (alatt vagy mögött)
készült fotókra a közösségi oldalon.
Posztolta: Krasovecz Ferenc

A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2015. augusztus 31-én, hétfőn 17 órakor tartja tanévnyitó ünnepségét az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
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A másodig világháború
70 éve fejeződött be
Európában 1945. május 8-án elhallgattak a fegyverek. A Csendesóceán térségében Japán még hadban
állt a szövetséges államok hadseregével. Noha látszott, hogy Japánnak
semmi esélye, a továbbiakban még
mindig óriási emberáldozatokra lehet számítani. Eközben az USA egy
pusztító fegyver kifejlesztésén dolgozott, melyet élesben is ki akartak
próbálni. Adódott a lehetőség. (Lehetséges, hogy ezért húzták a háborút?) Minden esetre, 1945. augusztus 6-án, a mai technikai fejlettséget
látva, „gyerekjáték” atombombát
dobtak Hiroshima városára. A pusztítás óriási, 70.000 ember azonnal
meghalt, sok tízezren szenvedtek
égési sérüléseket és sugárfertőzést.
Japán még ekkor sem kapitulált. Három nap múlva Nagasaki szenvedett
atomtámadást, hasonló pusztítással.
Japán ekkor már letette a fegyvert.
Véglegesen ekkortól számoljuk a
II. Világháború befejezését. (A szerkesztő megjegyzése: Az USA-nak
szüksége volt az elrettentésre, a vele
szemben állók megfélemlítésére.
Persze az atomtitkok is kiszivárogtak, de ez már egy másik történet.)
V.F.

Óvodai közlemény
Tisztelt Szülők!
A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda tanévnyitó szülői
értekezletét 2015. augusztus
27-én csütörtökön 14 órakor
tartjuk, amelyre sok szeretettel meghívunk és várunk mindenkit.
A gyermekeket 2015. szeptember 1-től, óvodanyitástól várjuk ismét intézményünkben.
Hádingerné Harnos Ildikó
óvodavezető

Lenke néni fotóalbumából: így nézett ki az „új” iskola az 50-es évek közepén.
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ÉTKEK, TIPPEK, FORTÉLYOK
Fűszeres bundában sült tök

Hozzávalók: 1 kg tök vagy patisszon (hámozva, tisztítva mérve), 3 egész tojás, 15 dkg liszt,
3 dl sör, 1 evőkanál grill- vagy provence-i
fűszerkeverék, só, bő olaj a sütéshez, 1dl sűrű
főzőtejszín
A megtisztított tököt kimagozzuk és hasábokra vágjuk,
enyhén besózzuk. A tojásokat elkeverjük az 1 dl tejszínnel,
valamint a fűszerkeverékkel. Hozzáadunk fél deciliter olajat,
valamint a sör felét és a finomlisztet.
Alaposan elkeverjük, és hozzáadagoljuk a maradék sört,
de csak annyit, hogy egy jó bevonó képességű sűrű bundát
kapjunk.
Papírtörlővel a tökhasábokról leitatjuk a nedvességet, kevés lisztbe forgatjuk, majd a sörtésztába merítjük.
Közepesen forró bő olajban aranyszőkére sütjük. Papírtörlőn
lecsöpögtetve forrón tálaljuk, tartár- vagy remulád mártás
kíséretében.
Jó étvágyat kíván

Kenyeresné Zsuzsika
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Augusztus időjárása
Nem kényeztetett el bennünket a mögöttünk hagyott hónap.
Míg egy évvel ezelőtt esőktől áztatott földeken jártunk, az idén
égbe kiáltó a szárazság. Kiszáradtak a rétek, a legelők. Ígérni
esőt gyakran próbált az ég, csak a teljesülés maradt el. Csekélyke
vigasz, hogy a szomszéd településeken egyszerre egyhavi eső
esett heves zivatar kíséretében például 18-án. Sajnos az öntözetlen
területeken a kapás növények főleg a gyengébb minőségű földeken
gyenge terméseredményt mutatnak. A perzselő napsütést, melyben bőven volt részünk, minden élőlény sínylette. A hőmérséklet
rekordokat döntögetett. Már az indulás is magasan kezdődött, 30
C fölötti értékekkel. Igen magasra, 37-38 C fokra emelkedett a
hőmérséklet 7-én, 8-án. Némi csapadékkal ezt követte közel egy
hétig egy átlagos időjárás, esőt ígérő felhőkkel. Felmelegedés
következett 15-étől, mely eltartott egészen 26-ig. Ekkor már az
éjszakák sem hoztak felfrissülést. Nappal nem volt ritka a 38 C
fokos forróság. Ezt a magas hőmérsékletet a melegigényes dinnye
is megsínylette. Persze csapadék sehol. A hónap utolsó napjaira
visszaesett a hőmérséklet annyira, hogy fáztunk. Nappal 17 fokot
mutattak a hőmérők. Csapadék viszonyok: 8-án 9,6 mm, 12-én
0,8 mm, 13-án 0,6 mm, 17-én 1,6 mm, 18-án 1,3 mm, 25-én 0,5
mm, 27-én 2,2 mm, 29-én 0,3 mm. Összesen: 16,9 mm. Az elmúlt
év júliusában 179,7 mm esett, több mint tízszerese az ideinek. A
sokévi átlag: 61 mm. V.F.

Anyakönyvi hírek
Született: Orosz Helga 2015.07.18. anyja neve: Bartha Alíz
Haláleset nem történt!

Puskás atya szentkirályi
szolgálata számokban
Szentkirályi szolgálatának 38 éve alatt Mihály atya a keresztség szentségében 857 újszülöttet részesített, 182 házasulandó párt esketett. Utolsó útjára 665 honfitársunkat kísérte, illetve vett
tőlük végső búcsút.
Az adatokat Darányi Károly gyűjtötte ki.
Köszönjük. v.f.

EMLÉKEZÉS
Gömöri Balázs és
Vári Etelka
80. születésnapjuk
alkalmából
köszöntjük őket!
Szerető családjuk

HIRDETÉSEK
* Kecskemét belvárosában, a Petőfi Sándor utcán eladó egy 51 m2-es, 2 szobás,
felújított lakás. Érd.: 06306217728
* Eladó franciaággyá alakítható kanapé
áron alul. érd: 06 70 455 6210.
* Családi ház eladó Szentkirályon, Petőfi S. u. 1. szám alatt. Érdeklődni lehet a
70/3678-343-as telefonszámon.

Lakodalmas
hűtőkocsi bérelhető.
Érdeklődni:
30/9532-982

Az ifjú világbajnokunk

Világbajnoki aranyéremmel tért haza
Pekár Erika az 50. INTERSTENO Gyorsíró, Gépíró és Szövegszerkesztő világbajnokságról. Erika a Kada Elek Közgazdasági
Szakközépiskola 13. osztályos tanulója. A
világversenyt ezúttal Budapesten a Corvinus
Egyetemen tartották, 2015. július 18-24 között. A vetélkedőn 35 ország 530 versenyzője
vett részt. Erika az élményeiről így számolt
be.
„Színvonalas, szórakoztató megnyitóval
vette kezdetét az egy héten át tartó jubileumi világbajnokság, július 18-án. Az első
versenynap július 19-én volt (gépírás, szövegszerkesztés). A gépírásverseny a magas
versenyzői létszám miatt két felvonásban
zajlott. Én az első, 128 fős csoportban (magyarok, kínaiak, csehek, olaszok, lengyelek,
szlovákok és törökök) láttam neki a 30 percen át tartó szüntelen gépelésnek. Délután 3
órakor az 5 év alatt aratott 9 országos győzelmem után izgatottan vártam, mit hozhat
nekem a szövegszerkesztés-verseny. A nyers
szöveget begépelt formában kapjuk, amelyen
– a megadott korrektúrajeleknek megfelelően
– elvégezzük a módosításokat. Korrektúrák
lehetnek például aláhúzás, félkövérre, dőltre állítás, szavak cseréje, törlése, beszúrása,
szövegrészek áthelyezése, a szöveg középre
zárása vagy betűtípus módosítása stb. Mondhatom, hogy a rendelkezésre álló idő után
széles mosollyal, meglepődve a saját teljesítményemen fejeztem be a feladatot, majd vártam a mentési procedúrát. (Minden versenyző a saját anyanyelvén dolgozik a versenyek
során.)
A második versenynap jött a várva várt
gyorsírásverseny, amire új versenyszámom
lévén 10 hónapja éjjel-nappal, intenzíven
készültünk tanárnőmmel, Nagyné Gál Gabriellával. (93 ceruzát koptattam el 900 A4es lap teleírásával.) A diktátum 3 × 5 perc
szekcióból áll. Minden versenyző kiválasztja
a számára még írható sebességű szakaszt,
amelyet gyorsírással (kézzel) rögzít, majd
ezt a rendelkezésre álló 150 percen belül
átteszi közérthető formába és legépeli. Ezt
az úgynevezett áttételt ellenőrzi a zsűri, és
az nyer, aki a legpontosabban adja vissza

az eredeti szöveget. A megmérettetés ideje
alatt többször eszembe jutott, hogy Tanárnőm csak annyit kért tőlem, hogy legyen
sikeres a dolgozatom. Ez adott erőt újra és
újra, és tudtam, most kell kamatoztatnom
azt a sok‑sok befektetést, amit a gyorsírásért tettünk. Szerdán 22-én, nem mindennapi
megtiszteltetésben volt részünk, ugyanis a
Parlamentbe voltunk hivatalosak. Az eredményhirdetést 23-án felfokozott izgalommal
és heves szívveréssel vártuk, hogy végre
elérkezzen a 16.00 óra, és kezdetét vegye a
díjátadó ceremónia. Számtalan versenyszám
három korosztályának legjobbjait szólították
ki. Fél óra is eltelt, mire végre a gyorsírás ifjúsági kategóriája következett. Ekkor jött el
az én pillanatom: engem szólítottak a dobogó
legmagasabb fokára. Leírhatatlan érzés volt,
mikor a több mint 500 fős közönség előtt
nyakamba akasztották az oly sokat jelentő
világbajnoki aranyérmet. Még most is látom
a csillogó, büszkeségtől ragyogó tekinteteket
– különösképp drága Tanárnőmét – hallom a
„Szép volt, Erika!” kiáltást a magyar csapatból, és fürdök a meseszerű miliőben, ami a
győzelem óta körülvesz. Örömünk csak még
nagyobb lett, mikor a többi versenyszámom
oklevelét is átvehettem és megtekintettük a
minden várakozásunkat felülmúló eredményeket: szövegszerkesztés 6., gépírás 25. és a
kombinált verseny alapján 10. helyezés. Káprázatos, mesébe illő érzés ifjúsági gyorsírás
világbajnokként, a legjobb magyar szövegszerkesztőként, a négy magyar érmes egyikeként fogadni a gratulációkat, fotózkodni
és interjút adni. Nagyon köszönöm a támogatást, segítséget családomnak; a testi‑lelki
felkészítést, motiválást Nagyné Gál Gabriella tanárnőmnek, akivel megnyertem a főnyereményt, hogy 5 éve ismerhetem, és örökké
tanulhatok tőle (nemcsak szakmai téren); a
nagylelkű szponzorálást Szentkirály Önkormányzatának és végül, de nem utolsósorban
végtelenül hálás vagyok minden szentkirályinak, akik részesévé váltak a világbajnoki
aranyérmemnek.” Erika!
Gratulálunk a világra szóló eredményhez, további sikereket kívánunk. Vecsei.
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Nem mindennapi ajándék

Az idén ötödik alkalommal kaptak általános iskolánk kitűnően végzett nyolcadikos
tanulói hordozható számítógépet Balogh
Leventétől, a Vitapress Kft. ügyvezetőjétől,
illetve immár a Central European Mineral
Water (CEMW) Holding elnökétől.
Ebből az alkalomból Balogh Levente
meghívta a végzős tanulókat a Szentkirályi
ásványvíz telephelyén lévő irodaházba június 17-én, 13 órára. Az osztályfőnök, dr.
Steklács Jánosné, és a diákok, Festő Hegedűs Kármen, Urbán Orsolya és Varga Tünde
nem kis izgalommal érkeztek a helyszínre.
A vendégeket Balogh Levente köszöntötte.
Egy kis ismerkedő bemutatkozás után a diákokat a jövőbeli életpályájuk elképzeléseiről
kérdezte. Természetesen a diákok is kérdezhettek: arról érdeklődtek, hogy a két családi
vállalkozás – az olasz Pasquale és a magyar
Balogh – összefogása , illetve a CEMW létrehozása után lesz-e változás a termékek nevében. „A Szentkirályi Szentkirályi marad”
válaszolta Balogh Levente, majd ajándékcsomagban ízelítőt kaptak az ifjú hölgyek. A
meghívás fénypontja a laptopok átadása volt,
természetesen gratulációval, és pár biztató
kedves szóval.

A kitüntetettek meghatódva köszönték
meg az értékes, tényleg szuper ajándékokat.
„Az idén nagyon szépeket sikerült szerezni.
Remélem, ez majd segít nektek a tanulmányaitokban, és hogy sokáig folytathatjuk ezt
a szép hagyományt. ” Balogh Levente további sikereket kívánt a diákoknak.
– Kép és szöveg Vecsei –

