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A SzenT ISTván eRekLye
A Szent István ereklye története: 
1987-ben kapta vissza községünk ősi, szép 
nevét. Puskás Mihály plébános ebből az alka-
lomból kérte az ereklyét Marosi Izidor püspök 
úrtól. A püspök atya ezt az ereklyét dr. Ákos 
Géza váci nagyprépost, püspöki helynök úrtól 
kapta, akinek az Egyesült Államokból egy 
elnéptelenedett magyar egyházközség templo-
mának domonkos rendi plébánosa ajánlotta fel, 
hogy mivel az egyházközség magyar jellege 
megszűnt, az ereklyét visszajuttatja magyar 
földre, hogy ott tiszteljék méltóképpen tovább. 
Így 1987. április 11-én megkaptuk Marosi 
Izidor váci püspöktől a Szent István ereklyét. 
A püspök úr ekkor meghagyta Puskás Mihály 
plébánosnak, hogy gondoskodjék arról, hogy 
a templombúcsú alkalmával a körmenetben 
mindig Szent István ereklyéjét vigyék a leg-
ünnepélyesebb módon a férfiak, azt kísérje a 
papság és a hívek menete. 
Eredetileg kis, tölcsértalpú ereklyeként került 
ide, majd Ákos Géza váci nagyprépost püs-
pöki helynök, valamint Pálos Frigyes hatvani 
prépost javaslatára egy díszes ereklyetartót 
rendeltünk számára Ozsváry Csaba budapesti 
fiatal ötvösművésztől. Az ereklyetartó 1989 
karácsonyára készült el, és ekkorra helyezte 
bele Ozsváry úr az ereklyét. 
Lezsák Sándor parlamenti alelnök úr kedves 
gondolata volt, hogy Szent István ereklyé-

je mellé Lakitelekre megszerezze Szent Imre 
herceg ereklyéjét, Nyárlőrincre pedig Boldog 
Gizella királyné ereklyéjét, így a magyar Szent 
Család ereklyéi az országban egyedülállóan 
itt találhatók együtt Szentkirály, Lakitelek és 
Nyárlőrinc települések katolikus templomai-
ban.
Az ereklyetartó leírása:
Tekintettel arra, hogy apró ereklyénk a 

Dubrovnikban őrzött Szent István ereklyéből 
(koponyacsontból) való, ezért, hogy ezt jelezze 
a művész, az ősi Kalocsai Főszékesegyház 
helyén talált Szent István szobor fejéről min-
tázta az ereklyetartó fejrészét. (Ez a szoborfej 
ma a budapesti Nemzeti Múzeumban tekinthető 
meg.)
A középső részen – az úgynevezett ereklyetartó 
kazettán – elöl egy kör alakú, kis ablak látható. 
Itt, belül található két ereklye: a felső, piros 
kristályban Szent István koponyacsontja, és 
lejjebb egy olasz, domonkos rendi szerzetes, a 
15. században élt boldog Stefano Bandelli atya 
ereklyéje. 
Az ereklyehengert Ozsváry Csaba a Szent Istváni 
pénzek mustrájával (hitelesítő jelével) díszítet-
te. Elöl, az „ablak” alatt a tápiószentmártoni 
szkíta lelet motívuma jelenik meg, amely egy 
szarvast ábrázol. Lejjebb, az ereklyehenger 
lezárásaként, a művész egy csodálatos, szép 
ornamentikát készített, amelyen Szent István 
szarkofágjának díszítő elemei láthatók.
A nodusra (gombra) jellemző a romantika 
egyik szép stílusjegye: a sodrásos díszítés. (A 
tihanyi királysíron lévő Árpád-házi kereszten 
láthatjuk ezt, amelynek mása itt található temp-
lomunkban. Ennek rézfejét ugyancsak Ozsváry 
Csaba készítette, a sodrásos díszítésű fanyelet 
pedig a budapesti Nemzeti Múzeum főasztalosa 
faragta.) 
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keDveS OLvASÓInk!
Szentkirály község Önkormányzata 2011. augusztus 19-én pénteken, 
ünnepi megemlékezést tart „Összetartozunk” címmel. Szeretettel hívjuk, 
és várjuk a szentkirályiakat, az elszármazottakat. Az ünnepség a Szent 
István szobornál kezdődik este fél hat órakor. Ezután az Önkormányzat 
vacsorára és baráti beszélgetésre hívja a résztvevőket a Művelődési Ház 
kertjébe. A beszélgetésre előzetes jelentkezés szükséges. Ásványvízről 
gondoskodunk, más – ital és sütemény – felajánlásokat szívesen foga-
dunk. Érdeklődni, részvételi szándékot bejelenteni augusztus 16-ig kér-
jük Gergely Attilánénál személyesen, vagy a 06 70 452 3850 telefonszá-
mon. Fogjunk össze, és imádkozzunk egy egységes Szent István által 
megálmodott Hazáért! Mindenkit szeretettel vár a képviselő-testület 
nevében: Szabó Gellért polgármester.

SZENTKIRÁLY NAPJA 2011. részletek a 3. oldalon
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A képviselő-testület augusztus 4-én tartja 
következő ülését. A szokásosnál korábbi lap-
zárta miatt ezúttal az előterjesztés az alapja 
híradásunknak.

Képviselő-testületünk 50/2010. ökt. számú 
határozatával döntött a Rendezési Terv (TRT) 
módosításáról. Ebben támogatja azt a célt, hogy a 
0291/49 hrsz-ú telken tejüzem, a 0160/17 hrsz-ú 
térségben (Győrfy-major) pedig horgásztelep a ren-
dezési terv módosításával megvalósítható legyen.

Az Állami Főépítész környezeti vizsgálat 
szükségességének igényét fogalmazta meg. A 
kérdés tisztázására egyeztető tárgyalásra került 
sor az érintett szakhatóságok meghívásával, ahol 
a meghívottak a TRT módosításhoz adott korábbi 
állásfoglalásaikat fenntartották. Mivel a TRT 
módosításra a tervezőnek adott megbízásunk 
csak a településrendezési tervi munkarészek elké-
szítését tartalmazza, egyéb (beleértve a környeze-
ti vizsgálatot is) munkarészekre nem vonatkozik, 
így dönteni kell ennek megrendeléséről.

A településtervező álláspontja szerint a tej-
üzem céljára beépítésre szánt terület kijelölé-
se környezeti vizsgálat nélkül is egyeztetésre 
bocsátható (a tanyás hagyományokra és a külte-
rület lakott jellegére való tekintettel), a horgász-
telep környezetének kijelölése azonban nem, 
mivel a terület az ökológiai hálózat övezetével 
érintett. Ezért csak a horgásztelep kialakítása 
miatt volna szükség a környezeti vizsgálati 
munkarész elkészítésére.

Varga József, a terület érintettje a pol-
gármester közreműködését kérte az Állami 
Főépítésznél, hogy az a környezeti vizsgálattól 
tekintsen el.

Tekintettel arra, hogy jogszabály szerint 
a terv kidolgozásakor a felelős szerv – jelen 
esetben az önkormányzat képviselő-testülete 
– állapítja meg, hogy a terv beletartozik-e a 
környezeti vizsgálatra kötelezett körbe, nem 
polgármesteri ügyintézésre, hanem képviselő-
testületi állásfoglalásra van szükség.

A hivatkozott jogszabály áttekintése alapján 
megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat 
elvégzése nem indokolt, így az előterjesztés 
ennek testületi kinyilvánítását tartalmazza.

Varga József egyébként a jelzett területen 
létesítendő építményre korábban benyújtott már 
építési engedély kérelmet, amit az építéshatóság 
elutasított, mert az ingatlan több építési övezeti 
besorolásba esett, és így nem lehetett a helyi 
építési szabályzat egyes eltérő rendelkezéseit 
ugyanazon a helyrajzi számon belül alkalmaz-
ni. Időközben azonban az ingatlan megosztása 
elindult, és a megosztással keletkező egyik 
területrészre már kizárólag az M5 övezet építési 
előírásai vonatkoznak, ahol horgásztó és pihe-
nőpark kialakítható a TRT módosítása nélkül is. 

A javaslat szerint a TRT módosítási prog-
ramból a horgásztelep létesítését tartalmazó 
pont kikerülne, így a tervezői munka egysze-
rűbbé válása miatt annak költsége is csökkenne 
bruttó 437.500 forintra.

Tavaly módosult a házasságkötési eljárásról 

szóló jogszabály, mely szerint a házasság hivata-
li helyiségen kívüli megkötése, továbbá a mun-
kaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott mér-
tékű díjat kell fizetniük az ügyfeleknek. 

A hivatali munkaidőn kívül történő anya-
könyvi eseménynél közreműködő anyakönyvve-
zetőt választása szerint szabadidő, vagy ehelyett 
az önkormányzati rendeletben meghatározott 
mértékű díjazás illeti meg.

Házasságkötések eddig a felek kérésének 
megfelelő időpontban, általában szombati napon 
történtek a Művelődési ház vagy a Faluház 
nagytermében, melyek hivatalos helyiségnek 
minősülnek. Az anyakönyvvezető közreműkö-
dése ingyenes volt, a hivatali munkaidőn (hétfő-
csütörtök 7.30 – 16 óra, péntek 7.30 – 13.30) 
kívüli munkavégzésért szabadidő illette meg.

Hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre 
nagyon ritkán kerül sor. Legutóbb 2005-ben for-
dult elő, melynek engedélyezéséhez külön kérel-
met kellett benyújtani. Szentkirályon 2008. és 
2009-ben 7-7, 2010-ben 9 házasságkötés történt.

A jogszabályi kötelezettségre tekintettel 
beterjesztett rendelet-tervezet szerint a házas-
ságkötés – ha arra hivatali munkaidőben hivatali 
helyiségben kerül sor – továbbra is díjmentes.

Az ettől eltérő időben és/vagy helyszínen 
végzett közreműködésért az anyakönyvvezetőt 
a rendelet-tervezet mellékletében meghatáro-
zott díjazás illetné meg. A díj megfizetése a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárába történhet. 
Az új szabályozással a házasulók által fizetett 
összeg egy részéből az anyakönyvvezető része-
sülne díjazásban, másrészt a hivatalnak jelent 
bevételt. Éves szinten ez az összeg azonban 
nagyon csekély mértékű. Az elfogadott díjtéte-
lekről következő számunkban olvashat.

Önkormányzatunk a tavaly vásárolt és 
erdősítésre váró földterületére földalapú támo-
gatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Tavaly 
minden gond nélkül megkaptuk a pénzt, ám az 
idén hiánypótlási felhívásban adategyeztetést írt 
elő az MVH. Ennek kapcsán derült ki, hogy az 
önkormányzatunk tulajdonában lévő földterület 
után az MVH csak az önkormányzatnak (mint 
jogi személynek és költségvetési szervnek) tudja 
a saját külön folyószámlájára utalni a pénzt egy 
tavalyi törvénymódosulás miatt. Ekkor szem-
besültünk azzal, hogy az eddig önkormányza-
tiként tekintett adószám és bankszámlaszám a 
Polgármesteri Hivatalé. Ezt használtuk minden 
esetben pályázathoz, megállapodáshoz, ezen az 
azonosító számon szereztünk vagyont, bonyolí-
tottuk az adóbevallást stb.. 

A Kincstár megyei igazgatóságát megke-
resve elküldték az önkormányzat(!) törzskönyvi 
kivonatát, ami tartalmazza az önkormányzat 
külön adószámát, törzsszámát és statisztikai 
számjelét is. Ennek bemutatásával, képviselő-
testületi határozat, kérelem, alakuló ülés jegyző-
könyve, kinevezési okirat mellékelésével tudja 

az OTP Megyei Igazgatósága (nem a számlake-
zelő fiók!) megnyitni az önkormányzat számára 
a számlát, amire majd utalni tudja az MVH a 
pénzt.

A Fecskeház 4. lakásának bérleti jogára egy 
pályázat érkezett, ennek elbírálása vár a testületre. 

Előző ülésünkön határoztunk arról, hogy 
347 ezer forintot biztosítunk egy lengyel gyárt-
mányú 169 cm vágásszélességű fűkasza vásárlá-
sára. Ezt követően merült fel az, hogy a vételre 
tervezett kemper kasza csak a sík területek 
rendbetételére alkalmas (szeméttelep, beépí-
tetlen önkormányzati telkek, szántóterületek, 
stb.), de az utak padkáján a gyomnövényeknél 
lényegesen erősebb szárú fafakadások vágására 
nem. Sőt éppen a rongálódás veszélye áll fenn 
egy-egy durvább fafakadás miatt. 

Ezért tűnik célszerűnek szárzúzó beszer-
zése, amivel szinte minden területet rendben 
tarthatnánk. Ennek azonban más az árfekvése: 
bruttó 1 millió körül. A parlagfű-irtás miatt is 
nagy szükség van a beszerzésre, ám tekintélyes 
anyagi vonzata miatt meggondolandó a lépés.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az 
előző évben szinte valamennyi testületi ülésen 
napirenden volt a résztvevők rendszeres tájé-
koztatására. Ezt a gyakorlatot folytatva, sőt 
kiterjesztve kívánunk felelős döntési helyzetbe 
hozni képviselőt, önkormányzati alkalmazottat, 
és minden szentkirályi polgárt.

Önkormányzatunk az idei költségvetési ren-
deletét 23.149 ezer forintos hiánnyal fogadta el. 
Az első félév a bevételi és kiadási oldalon egy-
aránt az eredeti előirányzatok 61 %-os teljesülé-
sét mutatja. A költségvetési rendelet módosítása 
a következő testületi ülésünkön esedékes, addig 
részletesebb előrejelzést és elemzést készítünk. 
A bevételi források jelenlegi ismeretében azon-
ban adóbevételeink igen rosszul realizálódnak. 

Önkormányzatunk jelenleg 14 millió forint-
tal tartozik a „Szentkirályért” Közalapítványnak. 
(A júliusi esedékes fizetnivalóink teljesítéséhez 
is 4 millió forint kölcsönre volt szükségünk.)

Ha csak az év első felének tényszámain 
alapuló durva kalkuláció adóbevételei teljesül-
nének az év hátralevő részében (ez 19.500 ezer 
forint), az Alapítvány felé fennálló tartozásunk 
az év végén 40 millió forintra emelkedne.

Legfrissebb helyi adóhatósági adataink sze-
rint azonban a durva kalkulációval szemben 
nem csak 19.500 e Ft, hanem 63.309 e Ft adóbe-
vétel realizálásával számolhatunk. Amennyiben 
ezek az előírt adóhátralékok teljesülnek, abban 
az esetben tervezett kiadásainkat könnyedén 
fedeznék a bevételeink.

Kijelenthető, hogy egyrészt adózóink gaz-
dasági helyzete, kintlévőségeink beszedésének 
sikere, másrészt intézményeink és más közki-
adásaink okos takarékossága az eddiginél is 
szorosabb egymásrautaltságot hoz. Bizakodásra 
alapos okunk van, ha eredményessé tudjuk tenni 
Szentkirályon a nemzeti együttműködést, és 
elkerülnek a váratlan bajok. A tét nagy, a kocká-
zat valós, a siker reális lehetőség. 

A képviselő-testület augusztus 4-ei ülésének előterjesztése



Boldog az a nép, amelyik tud ünnepelni" 
(Zsoltár 89.16)

Nagyon sokat jelent, illetve kell hogy 
jelentsen minden embernek, hogy tartozzon 
valahová. Legyen egy hely az életében, 
ahová mindig visszatérhet. Mindig öröm-
mel támad honvágya egy zavaros, olykor 
keserűbb időszakban is, ha épp hazagon-
dol. Ezt a biztonságot elsősorban a csa-
lád tudja nyújtani, aztán a környék, vidék 
ahol az ember kézzel foghatóan azt tudja 
mondani, hogy „otthon vagyok” végül, de 
nem utolsó sorban a Haza. Sajnos ez a 
szó már a mai embereknek eléggé avítt és 
értelmét vesztett fogalommá lett a maga 
tágabb értelmében, amit netán egy legyin-
tés magyaráz meg a figyelmes szemlélő 
számára, vagy éppen csak a fejünkben 
hangozhatnak el olyan gondolatokat, mint 
például: „Haza? Ma már ez ott van, ahol 
meg tudok élni, nem?” vagy: „A Haza a 
48-asok harsonáin még hitelesen szólt!”. 
Pedig ezt a fontos összetartó erőt nem 
szabad lejáratottnak és klisésnek éreznünk.  
Ebben a helyes nemzeti identitás számára 

egészségtelen időben ad kiváló alkalmat 
Szt. István királyunk ünnepe arra, hogy 
ennek kapcsán rendezzük gondolatainkat. 
I. István érdeme volt az, hogy egy olyan 
erős, európai mércével is mérhető, köz-
pontosított hatalmat hozott létre, amely 
miatt a többi európai ország bennünk nem 
egy betolakodó „nomád” népet , hanem 
egy stabil, életképes állam rendszerrel 
rendelkező, keresztény országot látott.  
III. Béla király idejében a kettős kereszt 
bekerült az uralkodói címerbe is, amivel 
a király azt akarta demonstrálni, hogy 
Magyarország királyának ugyanakkora a 
hatalma, mint a Bizánci császárnak és ez 
a momentum István korábbi tetteit hivatott 
igazolni. De vége hossza nem lenne az euró-
paiságunkat bizonyító történelmi példáknak, 
viszont az bizonyos hogy a magyarság akart 
és tudott is itt élni. Ne mi cáfoljuk meg ezt a 
sorsszerűnek mondható történelmi életutat. 
Kellemes Ünnepet kíván minden 
Szentkirályinak a Szentkirályi Ifjúsági 
Közhasznú Egyesület!

Üdvözlettel: Csorba György
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A Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület augusztusi hírei

HÍRÖS HÉT
A 2011. évi Hírös Hét Fesztivál 

keretében - immár 14. alkalommal 
megrendezésre kerülő - Térségi Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Kiállítás ez 
évben augusztus 22-28. között várja 
látogatóit. Községünk is részt vesz a 
kiállításon. Településünk termelői mu-
tatkoznak be. A kiállítás látogatható 
naponta 16 és 22 óra között, kivéve 
az utolsó napon /vasárnap/ ekkor 10 
és 20 óra között. Szentkirály település 
napja szombaton lesz 18 órakor. Ekkor 

Szabó Gellért polgármes-
ter mond köszöntőt, tájé-
koztatót, majd kóstoló-
val várjuk a látogatókat. 
Tánccsoportunk is bemu-
tatkozik ebben az időpontban.

1. Mezőgazdasági Fórum időpont-
ja 2011. augusztus 24. (szerda) 12.30, 
Városháza

2. Turisztikai Fórum időpontja 
2011. augusztus 25. (csütörtök) 9.00, 
Aranyhomok Hotel

Faludi Ferenc
SzenT

ISTván
kIRáLyHOz

Dicső István, nagy királyunk, 
Téged ég s föld magasztal, 
Téged tisztel kis országunk, 
Első szent urának vall. 

Tőled vette fényességét, 
Méltóságát, érdemét, 
Koronája ékességét, 
Hitét, kincsét, mindenét.

Elbujdostál, megkerestünk, 
Áldott légyen a szent ég! 
Országunkba bevezettünk, 
Szívünk örömében ég!

Drága kincsünk, feltaláltunk: 
Magyarország, vigadozz! 
Itt van, kit óhajtva vártunk, 
Ezer áldásokat hoz.

Íme, a te reménységed, 
Ínségedben ide nézz: 
Isten után erősséged, 
Megoltalmaz ez a kéz.

Megvigasztal mindnyájunkat, 
Hatalmunkban vastagít, 
Megtágítja országunkat, 
Végig megtart, boldogít.

Budán nyugszik; Buda vára, 
E szentséget megböcsüld! 
Atyja után, nemsokára, 
Biztat az ég: Imrét küld.

István mellett itt lész fia, 
Megtestesült angyalunk, 
Megszerzi ezt két Mária, 
Égi s földi asszonyunk.

SZENTKIRÁLY NAPJA 2011.
(Folytatás az első oldalról) Szent-

király Önkormányzata meghívja Önt és 
családját, barátait, és az érdeklődőket az 
augusztus 21-i „Szentkirály Napja” ün-
nepségre.

Programok: Szabadtéri ünnepi szent-
mise a római-katolikus templomnál, 
búcsúi körmenet, kenyéráldás 10 óra-
kor. Ugyanekkor kezdődik a református 
templomban az Ünnepi Újkenyéri úrva-
csorás istentisztelet.

A Művelődési Ház körül, és a ját-
szótéren egész napos búcsúi forgatag 
sátoros árusokkal, szórakoztató játé-
kokkal. A kulturális műsor fél négykor 
kezdődik az iskola melletti játszóté-

ren. A műsorban fellép Fekete Attila 
nyárlőrinci énekes, a Káté zenekar, és 
a Szentkirályi tánccsoport. A kulturális 
műsor része a tanulmányi ösztöndíjak 
átadása, a parlagfű-gyűjtés győztesei-
nek kihirdetése és a jutalmak átadása, 
a fotópályázat eredményhirdetése. Este 
20 órától szabadtéri bál. A talpalávalót 
Fekete Attila és Tassi Csaba muzsikál-
ják. Besötétedés után tűz-zsonglőreink 
mutatkoznak be.

Érdeklődni lehet: személyesen Ger-
gely Attiláné, és Vecsei Ferenc szerve-
zőknél, vagy szintén a fent nevezett sze-
mélyeknél telefonon a 06 70 452 3850, 
és a 06 70 214 1325 számokon.
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Az Árpádok véréből származó István 
997-ben lépett apja örökébe, a feje-
delmi székbe. Egy átalakulóban, válto-
zásban lévő országot kellett a hatalma 
alá gyűrni. Ez akkor nem volt könnyű, 
hiszen a szintén Árpád ivadék, Koppány 
vezér az idősebb és az ősi vallási szokás 
jogán magának követelte a fejedelmi 
trónt, a hatalmat, és az özvegy fejedelem 
asszonyt, Saroltát. István azonban nem 
mondott le a hatalmáról. Híveire támasz-
kodva elhatározta, hogy a kereszténység 
érdekében megvív a pogány szokást 
és pogány vallást képviselő rokonnal. 
Esztergomba sietett, hadat gyűjtött, majd 
táborba szállt, és Veszprémnél elébe sie-
tett Koppány vezérnek. Az ifjú uralkodó 
bátran vette fel a küzdelmet ellenfelével. 
A régi és az új rend hívei, a pogányok, 
és a keresztények csaptak össze. A harc 
kemény és kegyetlen volt. Az ütkö-
zetben Koppány és serege vereséget 
szenvedett. A harcnak áldozatául esett 
Koppány vezér is. Testét feldarabolták, 
felnégyelték, s kifüggesztették az ország 
különböző várkapuira elrettentésül arra, 
hogy így jár minden alattvaló, aki a 
fejedelem akaratának ellenáll. A magyar 
sereg elitje németekből állt, de a többség 
magyarokból, kabarokból, besenyőkből 
és székelyekből került ki. István hatalma 
Koppány legyőzésével az ország nyu-
gati felében megszilárdult, de a Maros 
völgyében és Erdélyben még maradtak 
az uralkodótól független erők. Erdélybe 

a gyulák törzse nem engedelmeskedett a 
fejedelmi, de a királyi hatalomnak sem. A 
Tiszántúl déli részén Ajtony is külön uta-
kon járt. István az erdélyi hadakat hamar 
legyőzte, s 1003-ban indult Ajtony ellen. 
A király serege Kalocsa mellett gyüle-
kezett, a harcban Ajtony is elesett. Így 
a király hatalma az egész országra kiter-
jedt. István, apja nyomdokain haladva 
kiépítette a magyar államot és ezzel egy 
időben egyházszervezői tevékenységet 
is folytatott. Kialakult a feudális magyar 
állam, melynek biztonságán jelentős 
fegyveres erő őrködött. István helyesen 
ismerte fel, hogy az ország csak akkor 
maradhat fenn Európában, ha nyugati 
mintára átszervezi, kiépíti az új közigaz-
gatást. Létrehozta a vármegyéket, élükre 
várispánokat állított. Német és francia 
hittérítő papok segítségével elterjesztet-
te, majd megszilárdította a római katoli-
kus vallást, két érsekséget, és nyolc püs-
pökséget hozott létre. Élükre érsekeket, 
püspököket nevezett ki. István király 
mindenek előtt arra törekedett, hogy 
az egyházi szervezet független legyen 
más országok egyházi szervezetétől. 
Ezt úgy érte el igazán, hogy nemcsak 
Németországból hívott be az ország-
ba papokat, hanem Franciaországból, 
Rómából, de más városokból is kért és 
kapott szerzeteseket, bencés apátokat. A 
kiépített egyházat egész életében segí-
tette, támogatta. A híveket maga is a 
vallásuk gyakorlására kötelezte. Szigorú 

törvényeket alkotott s léptetett életbe. 
Szigorúan büntette a magántulajdon, a 
királyi hatalom, s a vallás ellen vétőket. 
Szent István király államalkotó és egy-
házszervező tette messzire előre mutató 
volt. Felismerte a kor kihívásait. Józan 
ésszel, bölcsen alakította át országát, 
szakítva a régi hagyományos szokások-
kal, a pogány vallással. Népét egy új, 
feudális államba vezette. Ezzel új orszá-
got hagyott örökül a Kárpát medencében 
a magyaroknak. Az állam kiépítésével 
– a keresztény vallás elterjesztésével 
– nemzetünk fennmaradását biztosította 
örök időkre.

KENYERES DÉNES  

István az államalkotó, az egyházszervező

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentkirályon
A Gyermekjóléti Szolgálatról és a Családse-
gítésről legtöbb ember annyit tud, amennyit 
a név elárul. Gyermekeknek, családoknak 
segít a szolgálat, ha szükség van rá, amikor 
valamilyen családi vagy megélhetési prob-
léma üti fel fejét egy családban.
Sajnos a mi községünkben is található eb-
ből is, abból is, szükség van a családgon-
dozásra, mely az önkormányzat részére kö-
telezően ellátandó feladat. 2005 óta Nagy 
Zita és Durgóné Benkő Babett látták el ezt 
a feladatot, 2011. július elsejétől Katzné 
Almási Zsuzsanna lép a helyükre a feladat-
ellátás terén.
Mi is a feladata a családgondozónak? A Gyer-
mekjóléti Szolgálat legfontosabb feladata 
a gyerekek testi, érzéki, értelmi és erkölcsi 
fejlődésének segítése, családban történő ne-
velésének elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzésére, valamint a gyermek családjá-
ból történő kiemelésének megelőzése.

A veszélyeztetettség megelőzése érde-
kében jelzőrendszer működik, melynek 
működése során kapcsolatot tart fenn a 
pedagógusokkal, védőnővel, háziorvossal, 
jegyzővel, gyámügyi és szociális előadó-
val, illetve a szülőkkel.
Veszélyeztetettség megszüntetése érde-
kében személyes kapcsolat keretén belül 
támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető 
körülmények elhárításában. Segíti a szülő-
ket a gyermek gondozásában, ellátásának 
megszervezésében, a családban történő 
működési zavarok megszüntetésében, te-
hát családgondozást végez.
A Családsegítő szolgálat munkája nem el-
sősorban a kiskorúak ellátására terjed ki.
A Családsegítés célja: szociális és mentál-
higiénés problémák miatt veszélyeztetett, 
illetve krízishelyzetbe került személyek, 
családok életvezetési képességének meg-
őrzése, az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, valamint a krízishelyzet meg-
szüntetésének elősegítése.
A családsegítő tanácsadással segíti a hozzá 
fordítható egyéneket, családokat, problémá-
ik megoldásában segítséget nyújt.
Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatá-
si és társadalombiztosítási ellátások formáiról, 
az ellátáshoz való hozzájárulás formáiról.
A családok, egyének számára a családse-
gítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes. 
Amennyiben bizalomra épülő személyes 
kapcsolat alakul ki a gondozó és a kliens 
között, az megkönnyíti az együttműködést 
a probléma megoldásában.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szentkirály
Ügyfélfogadás (új helyszín, az iskolában) 
Telefon: 76-445-040, Kedd: 12-16 óráig, 
Szerda: 8-12 óráig, Péntek: 10-14 óráig
Problémájával, észrevételével forduljon 
bátran a családgondozóhoz!



Hajnali földindulás
A népzenében erős szép dalok és 

zenék jelentik a „hajnali” műfaj gyön-
gyeit. Ilyen a „kalotaszegi hajnali”, ami-
kor a régi, többnapos lakodalmakban a 
násznép hajnalban pihent elcsöndesedett, 
a zenészek pedig kint a pitvarban szinte 
csak a maguk gyönyörűségére játszottak 
szépszomorú muzsikát. 

Nem ilyen élményben volt részük száz 
éve, 1911. július 8.-án, szombaton, hajna-
li 2 óra 10 perckor Kecskemét lakóinak. 
Ekkor tört ki az a földrengés, amely min-
den idők három legnagyobb rengésének 
egyike a Kárpát-medencében. A földren-
gés központja (epicentruma) a várostól 
észak-nyugatra, az ún. Nyíri-mezőn volt. 
A 20-25 másodpercig tartó földrengést, 
érezték Szolnokon, Kiskunfélegyházán, 
Hódmezővásárhelyen, de a mérőműsze-
rek érezték a Bécstől Temesvárig terjedő 
sávban is. A kisnyíri gabonaföldeken 
érdekes jelenséget találtak később, öt-hat 
méter mély repedések szabdalták a talajt, 
volt, amelyikből kékes színű föld vető-
dött a felszínre. Az epicentrumban egy 
iszapvulkánhoz hasonló képződmény is 
keletkezett a homokos talajban, az ott 
kb. öt méter mélyen levő talajvíz vékony 
repedéseken feltörve, fenn egy kerek 
nyílást hozott létre és ebben jelentős 
tömegű iszapot hozott a felszínre. Az 
akkori 12 fokos földrengési skálán 9-10 
fokos erősségűre értékelte a lökéseket 
Réthly Antal fizikus földrajztudós. [A 
teljes képhez hozzátartozik, hogy már 
1908. március 7-én éreztek egy gyenge 
rengést Kecskeméten, majd május 24-én 
egy erősebbet (7°), amelyet május 28-án 
egy még jelentősebb (8°-9°) követett, 
amit aztán az utórengések hosszan tartó 
csoportja folytatott. Réthly Antal adatai 
szerint a városkörzet talaja június 1. 
és szeptember 23. között nem tudott 
igazából megnyugodni, ez időben nem 
kevesebb, mint ötven külön rengést lehe-
tett megszámolni. – írja Eötvös Loránd 
A torziós ingával lefolytatott munká-
latokról (A m.k. kormány megbízásá-
ból lefolytattuk az 1908-11-es években) 
című beszámoló tanulmányában.]

De hogy a legfontosabbról is szól-
junk, Kecskeméten és környékén senki 
nem szenvedett halált a nagy földrendü-
lés alatt és miatt! 

Viszont a városban alig maradt épen 
épület; szinte minden köz- és magán-
épület kisebb-nagyobb károkat szenve-
dett, ha másként nem, a tetőcserepek 
megfogyatkozásával, kémények ledőlé-

sével. Nagy károkat szenvedtek a város 
malmai, a gyufagyár, a konzervgyár, a 
kenyérgyár. A templomtornyok megdől-
tek, a templomok veszélyessé váltak, a 
kijavításig nem tudtak istentiszteleteket, 
miséket tartani. Csak az evangélikus 
templom maradt használható, néhány 
hónapig a református közösség istentisz-
teletei is ott zajlottak.  

A város nevezetességei közül megsé-
rült a Városháza, a díszterem mennyeze-
te beszakadt a lehulló épületelemektől; 
a Törvényszéki Palota, a Luther-palota, 
a csapatkórház, a katonai laktanyák, az 
árvaházak, iskolák. Az árvaházak lakói, 
de sok polgárcsalád is jó ideig katonai 
sátrakban lakott, annyira megrongáló-
dott sok intézmény, lakás. A belterületen 
1269 ház sérült meg, ez az összes épület 
28 százaléka. A temetőbeli nagyobb sír-
emlékek ledőltek, megbillentek. 

Abban az időben, a városban a nagy 
gyümölcspiacok hajnalban kezdődtek, a 
mai főtéren – Szabadság tér – volt a gyü-
mölcstermelő gazdák és a kereskedők, 
vásárlók találkozóhelye. Ma már elkép-
zelni is nehéz, de akkoriban a délután 
és este leszedett gyümölccsel, rengeteg 
barackkal már éjfélkor megindultak a 
szekerek a környező tanyákból a város 
felé, hogy aztán hajnali 4 óra után meg-
kezdődhessen az alku, az adás-vevés. Az 
ilyen szekeresek hallották is a földlökés 
moraját, az elő- és utórengés dübör-
gését. A már piacon lévők pedig nagy 
borzadállyal nézték, hallották, amint a 
nagyobb épületekről cserepek, vakolat-
darabok hullottak le.  

A Kecskeméti Nagy Képes Naptár 
pedig így írt a rengésről: „…a földalatti 
morajlás, a recsegés, ropogás olyanszerű 
volt, mintha az ég és a föld tört volna 
össze. A tárgyak súrlódtak, táncoltak, 
halomra dőltek: az építmények falai 
morzsolódtak és törve, zúzva omlottak 
egymásra, mintha nem szilárd testek, 
hanem pöhölyszerű, lenge tárgyak lettek 
volna. Emberek és állatok riadtan, ösz-
tönszerűen futottak a szabadba. Az alvó 
város néhány pillanat alatt az ég alatt 
termett hajadonfővel, mezítláb, pőrén, 
ahogy az ágyból kiugrott”.

Kecskemét akkoriban 65-68.000 
lakosú város volt. 1911-re már a szecesz-
sziós építkezések határozták meg a város-
képet. Nem sokkal a földrengés előtt a 
városban rendezték meg az Országos 
Gazdakongresszust, hatezer résztvevő-
vel. A város környékén a tanyavilágban 
rengeteg gyümölcsöt, zöldséget termel-

tek, erről volt híres a város, ez adta meg 
mezővárosi jellegét. 

A Lestár Péter polgármesteri időszaka 
alatt (1880-1896) megindult nagyarányú 
építkezések (színház, városháza, város-
központ) és városfejlesztés új lendületet 
kapott Kada Elek polgármestersége alatt 
(1897-1913). A mai városkép meghatá-
rozó elemei: főtér, Rákóczi út, ezekben 
az években alakultak ki. Kada Elek és az 
akkori főjegyző, Sándor István komoly 
munkával vették ki részüket a helyreál-
lításból, a hazai és külföldi felajánlások, 
adományok összefogásából, elosztásából. 
A földmozgás nagy érdeklődést váltott 
ki, a városba érkezett az akkori kormány 
nagy része, Khuen-Héderváry Károly 
miniszterelnök (1910-1912) vezetésével. 

Sajnálatosan, e földindulás akkor 
megtörte a város fejlődési ívét. A meg-
tervezett fejlesztéseket, középítkezése-
ket el kellett halasztani, nem épült meg 
a Rákóczi út végébe, a mai sportpálya 
helyére tervezett nagy víztorony sem. A 
pénzeszközöket az újjáépítésre fordítot-
ták. A Kada Eleket követő polgármester-
től, Sándor Istvántól (1913-1920) sokan 
a lendület folytatását várták, azonban 
az újjáépítés végére, 1914 nyarán már a 
fegyverek dördültek meg, - kitört a nagy 
háború, ami aztán később az első nevet 
kapta. A vérzivatarban nem a fejlesztésé 
volt a szó, aztán meg már…    

Érdekes kapcsolata volt Szentkirálynak 
a rengéssel. Az akkori nagy tanyavilág-
ban a rengés nem okozott károkat. Az 
akkor már éppen tíz éve álló református 
templomban azonban az esemény után 
szerelték föl a templomhajót keresztben 
összefogó, szorító vastraverzeket, mond-
ván, ha még egyszer földrendülés lenne, 
erősebb legyen az épület. Újabb nagy 
rengés viszont nem tette még próbára ezt 
az elővigyázatossági megoldást, de ilyes 
próbatételt nem is hiányolunk.

A kecskeméti Katona József 
Múzeumnak a földrengéssel kapcsolatos 
kiállítása még október végéig megte-
kinthető a Cifrapalotában (hétfőnként 
szünnap). A kiállítás további, az 1911 
körüli Kecskemétet bemutató tárgya-
kat még most is elfogad. Július 8-án, a 
100 éves évfordulón kis ünnepség zaj-
lott ott, majd a Városházához átvonuló 
érdeklődők emlékgyertyákat gyújtottak. 
Este nyolckor a város összes harangja 
megszólalt, méltó áhítatot nyújtva az 
emlékezetnek.  

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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1983. augusztus 20-án a városligeti Királydombon több 
mint százezer néző ismerhette meg, fedezhette fel újra Istvánt, 
a magyarok első királyát. 

1984. tavaszán moziban nézhették végig a rockoperában 
előadott történetet, majd ki tudja, hány millióan s hányadszor, 
a televízióban csodálkozhattak rá Istvánra, a királyra. 

Vajon feltűnt-e nekik, hogy a rockoperában István 23-szor 
szólal meg? 11 alkalommal az emberekhez beszél, 12 alka-
lommal az Istenhez szól: imádkozik. Az embereknek 33 sor-
ban mondja el gondolatait, imádsága ezzel szemben 111 sor. 

Túlzó az arány? A rockopera szerzői tévedtek talán, ami-
kor így mutatták be a magyarok királyát? Nem tévedtek! 
Helyesen adták István szájába ezt a mondatot: Nincs más út, 
csak az Isten útja!

Aki ezt vallja, azt lenyűgözi a felismert és a hitben elismert 
Isten. Azt érzi, hogy az élete Istennel való személyes kapcso-
lattá alakul, és ez a kapcsolat határozza meg a gondolatait, 
szavait, tetteit. Az ilyen ember vallásos ember. 

Istvánt történetírói is olyan embernek mutatták be, 
aki a vallásosság erényének tetteit szívesen gyakorolta. 
Rendszeresen imádkozott, sőt éjszakákat töltött temp-
lomban, oltár előtt. Gyakran böjtölt. Mikor tehette, álru-
hában kereste fel a szegényeket, s alamizsnát osztott. 
Szentmiséken rendszeresen részt vett. Kész volt áldozatot 
hozni hitéért. Öt gyermeke halálát úgy fogta fel, mint a 
legnagyobb áldozatot, amit Istennek ajánl fel. Az egyház a 
vallásosságát azzal ismerte el, hogy szentté avatta. Azzal, 
hogy szent, azt állítja róla, hogy vallásos élete biztosan 
Isten otthonába, a mennybe juttatta. Eszménykép lehet és 

legyen az emberek előtt, a magyar nép előtt. Mint király, 
mindenben népe jólétét kívánta előmozdítani. Az embere-
ket szeretve Istent szolgálta.

Falvakat, vármegyéket szervezett, és ugyanakkor a szelle-
mi, lelki központokat is kialakította a plébániák és püspöksé-
gek alapításával. Írni, olvasni és imádkozni taníttatta a népét. 
Iskolákat állíttatott fel és templomokat építtetett. Politikai 
szövetségesekkel biztosította hazája történelmi létét, jövőjét 
pedig úgy vélte biztosítani, hogy az isteni ígéret alapján a 
világ végéig fennmaradó kereszténységbe kapcsolta népe 
hitét. 

Halálos ágyán, mielőtt lelkét visszaadta Teremtőjének, az 
égben keresett oltalmat, védelmező patrónát. Jézus Krisztus 
édesanyja, Mária oltalmába ajánlotta szeretett hazáját, szere-
tett népét.

A rockopera szerzői tehát a valóságnak megfelelően 
mutatták be Szent Istvánt, amikor a 144 sor szövegből 111 sor 
imádságként hangzik el a szájából. 

Az opera sikerének számos oka volt és van. A régen emle-
getett hazaszeretet felzengése. A jó és a rossz drámai küz-
delme. Politikai hatalom és az elhivatott jellem hatalmának 
ütközése. A vérségi kötődések és a lelki kapcsolatok közötti 
választás küzdelme. Sok egyéb ok közül viszont egyet most 
kell megemlíteni. A hatás titka az is, hogy az évtizedeken át 
elfelejtett vallásosság a maga sodró erejű szépségével várat-
lanul megjelent a ’80-as években. Gondolkozásra késztetett. 
Újra kellett értékelni, hiszen Istvánban, a királyban a vallásos-
ság a maga nagyszerűségében, embert és történelmet formáló 
erejében jelent meg. 
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KATOLIKUS ÉLET
Mácz István:

István, a király vallásos ember volt

ISTVÁN szavai
az István, a király

című rockoperából (részlet):

Óh, jó Uram, Jézus mondá: kardtól vész, ki karddal él, 
De két tűz között válaszúton békét csak bolond remél. 
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge! 
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. 
 
Óh, jó Uram, nem tudom már, hűséges kihez legyek. 
Törvényedre sújt le kardom, ha ölnöm kell, hogy védjelek. 
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge! 
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. 

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel, 
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el. 
Oly távol vagy tőlem és mégis közel, 
Te hallgatsz, s én érzem: a szívem felel.

Óh jó uram, tőled kaptam a lelkem és a helyzetem. 
Ellenségeim állnak mellém, s népem támad ellenem. 
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge, 
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. 

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel, 
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el. 
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel, 
Te hallgatsz, s én érzem: a szívem felel.

Kalendárium:
2011. augusztus 15. – szeptember 15. 

• Augusztus 15.: NAGYBOLDOGASSZONY
• Augusztus 20. Szent István király ünnepe
• Augusztus 21. TEMPLOMBÚCSÚ: Ezen a napon reggel 7 
órakor lesz az első szentmise, míg az ünnepi szentmise 10 óra-

kor kezdődik, melynek szónoka Molnár Zsolt tasi plébános, 
pappászentelésének ötödik évfordulóján. A hagyományok 
szerint a körmenet alkalmával ekkor kerül sor a kenyéráldásra 
és a hősi emlékműnél történő megemlékezésre is.
• Szeptember 4.: 8 órakor: Tanévnyitó Veni Sancte
• Szeptember 8.: Kisboldogasszony
• Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása
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REFORMÁTUS ÉLET

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből, teljes elméd-
ből és teljes erődből.”
 A hit mindig egyet jelent a kockázattal. 
Az életben amúgy is minden a veszélyről 
szól. Például a Prédikátor könyve 10:9-
ben ezeket említi az ige: „Aki követ fejt, 
megsértheti magát, és aki fát hasogat, 
veszedelemben forog.”  Bármit is teszünk 
az életben, egy kis rizikót mindig vállalunk 
vele. A legnagyobb kockázatot azonban 
minden közül a másokkal és az Istennel 
való kapcsolatunkban találjuk meg, abban, 
hogy miként éljük meg ezeket a kapcsola-
tokat. Márk 12:30: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
teljes elmédből és teljes erődből.” Ha tel-
jes szívvel szeretsz, kockázatot vállalsz. 
Megéri? Mindenképpen. Jézus figyelmez-
tetett bennünket, életünk legnagyobb hibá-
ja az lehet, ha túlzottan a biztosra játszunk. 
Azt mondta: „… aki meg akarja tartani az 
életét, az elveszíti…”.

Ha láttad a harmadik Indiana Jones 
filmet, biztosan emlékszel arra a jelenetre, 
amikor Indiana Jones egy szikla peremé-
hez érkezik. El kell döntenie, hogy kijjebb 
lép-e a szikla szélén túl, pedig addig még 
nem látja, hogy van-e ott híd. Találó képe 
ez az igazi hitnek. A hit az, hogy megte-
szed a lépést, amit Isten kér tőled, akkor 
is, ha nem látod mi lesz belőle. Nem tudod 
pontosan, hogy Isten mit hoz ki az egész-
ből, de tudod, hogy arra kér, hitből tedd 
meg azt a lépést.

Életünk során sokszor lesz olyan, hogy 
a saját hitünk peremére érkezünk. Amikor 
nem vagyunk biztosak abban, hogy merre-
felé tartunk. Lehet, hogy első alkalommal 
kell döntened amellett, hogy kapcsolatba 
lépsz Jézussal. Lehet, hogy egy üzleti dön-
tésben vagy egy kapcsolatban kell meg-
bíznod benne. Mindig érzel némi veszélyt, 
ha hitből lépsz. Kiben fogsz bízni? Teljes 
szíveddel bízol az Úrban? Mi lesz, ha 
mégis tévedsz? Biztos, hogy Isten bíztat 
arra, hogy megtedd azt a lépést?

Gyakorold a 80-20 szabályt
Ha megteszed Isten akaratának a 80%-át, 
ami a Bibliából világossá válik számodra, 
akkor ő majd megmutatja a 20%-ot amit 
még nem látsz. Más szóval, szeresd a 

felebarátodat. Tölts időt Isten igéjével. 
Beszélgess Istennel imában. Tölts időt 
Isten népe között. Szeresd a családodat. 
Szeresd a gyermekeidet. Vigyázz arra, 
hogyan beszélsz másokkal. Légy kedves 
a kapcsolataidban. Légy türelmes. Tedd 
meg a 80%-ot, ami egyértelmű és Isten 
megmutatja neked a többit.
Tehát, vállald a kockázatot. Bízd Istenre 
mindenedet, amid csak van. Tedd meg, 
amit Isten az igéjében kért tőled. Aztán, 
ha Isten arra hív, hogy a hit kockázatát vál-
lald, akkor majd sokkal biztosabb leszel 
abban, hogy megtedd amit kér tőled. Jon 
Walker, Daily Hope 2011. július 27.

Felújítás alatt…
2011 nyara valóban felújítással kezdődött 
a gyülekezet életében, mert az utóbbi 
időben nem volt ilyen nagy mértékű fel-
újítás, mint most a parókia belsejének 
megújulása. Július 4-én kezdődő mun-
kálatokban a régi vakolat leverése, falak 
helyrehozása, majd áramszerelés, víz, gáz 
és fűtés átalakítás, fürdőszoba, konyha 
megújulása, vakolás, jelenleg burkolás és 
álmennyezet, majd festési munkálatokkal, 
új belső nyílászárók cseréjével fognak 
befejeződni a megújulást elősegítő mun-
kálatok. Hogy szükség volt –e rá? Nem 
kérdés. Az idén 111 éves lelkészlakás több 
szinten is megért erre a feladatra. Már csak 
a bátorságra, a hit kockázatvállalására és 

Isten egyértelmű ígéretére, abban való 
bizalomra van szükségünk. Ki tudjuk-e 
fizetni? Egy realista kérdés. Egy részét 
református Egyházmegyénk segítségével 
bizonyára, a másik részét mi együtt akkor, 
ha látjuk a célt és az értelmet. Ha fon-
tosnak tartjuk, hogy legyen lelkipásztor 
Szentkirályon, aki családjával együtt biz-
tonságos és kényelmes, komfortos otthon-
ban élve nem a hangyák számával, vagy a 
konnektorok biztonságosságával, netán a 
leomló vakolattal kell foglalkoznia, hanem 
Isten szavának és üzenetének kutatásával, 
és a szeretet közösségi szinten való meg-
élésén munkálkodhat. Ha fontos, hogy a 
jövendőnek megőrizzünk valamit, amit mi 
is úgy kaptunk, akkor vegyünk részt mi 
is személyes erőnkkel, hogy a felújítás ne 
csak elkezdődjön, be is fejeződjön, elérje 
célját.
Felújítás alatt azonban ne csak a lelkész-
lakás kell legyen, hanem a mi életünk, 
a lelki életünk, a gyülekezeti életünk is. 
Isten az mindig, aki megújít, nélküle mit 
sem ér a mi erőlködésünk.

Hívogató
- Augusztus 21. vasárnap 10 óra, Újkenyéri 
hálaadó Istentisztelet
- Templomunk idén 110 éves, a parókia 
111 éves – mindezek alkalmából hálaadó 
alkalmakat fogunk tartani, hírek a követ-
kező lapszámban

A HIT: KOCKÁZATVÁLLALÁS

Parókiafelújítás



Követve két kolléganőnk pozitív példáját, mi is megírtuk azt a 
bizonyos Comenius-pályázatot, mely lehetőséget és anyagi támo-
gatást biztosított arra, hogy angol nyelvkörnyezetben két hét alatt 
bővíthessük nyelvi ismereteinket az oxfordi Lake School-ban. 
Július 3-án indultunk el Londonba, ahonnan busszal értük el úti 
célunkat. Minden nap reggel 9-től délután 4 óráig voltunk isko-
lában, ahol kedves és rendkívül felkészült tanárok vezetésével, 
változatos módszerek alkalmazásával rengeteget tanultunk, sokat 
fejlődött nyelvtudásunk, szókincsünk. Nemcsak az iskolapadban, 
hanem például a piacon, kávéházban, városi sétán, szervezett 
programokon napi 24 órában próbálhattuk gazdagítani nyelvisme-
retünket, igazán intenzíven. Az angol emberek nagyon kedvesek, 
segítőkészek és türelmesek, az angol időjárás pedig rendkívül vál-
tozékony. Emellett nagyon sok új kapcsolatra tehettünk szert, meg-
ismertük az angol szokásokat, életmódot, közlekedést, kultúrát… 
Több kiránduláson is részt vettünk, melyeket az iskola szervezett 
a diákoknak: jártunk az óceánparton, az Isle of Wight sziget fehér 
szikláinál, bejártuk Oxford híres kollégiumait, templomait, és kü-
lönleges értékeket képviselő múzeumait. Voltunk abban a kollégi-
umban, amely helyszínmintául szolgált a Harry Potter filmekhez, 
amelyben a csodaországi Alice lakott; és angol sört kóstoltunk, 

abban a pub-ban, ahol Bill Clinton iszogatott. Minden nap azon az 
útkereszteződésen vezetett át utunk, ahol a kezdő Beatles együttes 
utcazenélt. A Blenheim Palace-ban pedig Churchill szülőházát is 
láthattuk. Egy napot Londonban töltöttünk, és bár aznap szakadt 
az eső, az ott szerzett élményt, a sok csodaszép látnivalót nem 
felejtjük el soha! Megbizonyosodhattunk arról, hogy anyanyelvi 
környezetben tanulni és használni az idegen nyelvet sokkal haté-
konyabb. Köszönjük a Comenius-projektnek, és két kolléganőnek 
a támogatást!                      Gyimesi Réka és Lórné Molnár Tünde
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„Táncos” kirándulás 2011. július 21.- 24.
Ebben az évben választásunk a Balatonra esett. 

Gondoltuk, majd jót lubickolunk a hűsítő habokban. No, 
ez nem jött be, hisz a kéthetes kánikula után, éppen akkor 
kezdődött a lehűlés. Szóval hűvös volt, de legalább nem 
volt melegünk!

Sebaj! A jó kiránduláshoz jó társaság kell, és abban 
nem volt hiány! A változékony idő ellenére nagyon jól 
éreztük magunkat, strandolás helyett sokat kirándultunk. 
Balatoni túránkat a Tihanyi-félszigeten kezdtük. Aztán a 
balatongyöröki Szépkilátóról gyönyörködtünk az elénk 
táruló természeti képben: Balaton, Badacsony, Szigligeti 
vár… Betekintést kaphattunk az üvegcsiszolás fortélyaiba 
Kajdi Imre üvegcsiszoló mesternél. Keszthelyen meg-
néztük a Kastélymúzeumot. Nagyon érdekes volt még a 
Babamúzeum, a Csigaparlament és a történelmi Panoptikum 
is. Ellátogattunk a Kis-Balatonhoz és a Bivalyrezervátumba. 
A Szigligeti Vár és várjátékok felejthetetlen élményt nyúj-
tottak. Tapolcán a Malomtó tisztasága és a benne úszkáló 
óriási halak látványa nyűgözött le minket. 

Ha már a Balatonnál vagyunk természetesen nem 
maradhatott ki a fürdőzés sem. A bátrabbak még a Balaton 
hűs vizében is megmártóztak, de hosszabb lubickolásra a 
Zalakarosi Élményfürdőt választottuk. Sétahajókáztunk is, 
méghozzá éjszaka egy diszkóhajón. Nagy buli volt!!! 

Balatongyörökön Borfesztivált rendeztek ezen a hétvé-
gén, rengeteg programmal. Tánccsoportunkat is felkérték 
a szereplésre. Nagyon nagy sikerrel mutattuk be a Népek 
táncai c. műsorunkat.

A Balatontól a balatonfüredi hajókikötőnél sétálva 
búcsúztunk el. Természetesen, ha már erre jártunk, a 
balatonfűzfői bobot sem hagyhattuk ki. Nagy nevetésekkel, 
sikongatásokkal zárult a kirándulásunk.

A sok látnivaló és élmények mellett sosem felejtjük el az 
esti beszélgetéseket, főzéseket, játékokat sem.

Szentkirályi Tánccsoport

KÉT HÉT OXFORDBAN
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Napközis tábor 2011. 

Július végére, augusztus elejére a gólyafiak-lányok 
elhagyják a biztonságot adó fészket. Több heti szárny-
próbálgatás és edzés után szüleik után erednek. Egyre 
hosszabb utakra vállalkoznak, naponta akár több száz 
kilométert is megtesznek, egyre magasabbra emelked-
nek. Az első napokban a földre nem szállnak le, mert 
onnét nehezen tudnak még felemelkedni. Persze itt 
meg kell jegyezni, hogy a fészekben elhízott fiókáknak 
nehezére esik a repülés. Ekkor még szüleik rendszeresen 
meghatározott időben, élelemmel megrakottan térnek 
haza biztosítva az ifjoncoknak a gondtalan életet, mely 
már csak pár hétig tart, és addig meg kell tanulni önel-
látóknak lenni. Fel kell ismerni az élelemben gazdag 
helyeket. Meg kell tanulni elfogni pockot, egeret, békát, 
tücsköt. Meg kell tanulni tájékozódni. A hónap közepén 
aztán óriási csapatokban gyülekeznek, hazai földön ván-
dorolnak. Érdekes, hogy ekkor még akár 100 km-ről is 
hazajönnek éjszakára. Augusztus végére aztán nyomuk 
vész. Eddig csak feltételezni lehetett, hogy hol járnak, 

merre mennek. Az elmúlt évben hazánkban jeladóval 
láttak el két fiatal gólyát. Most már lehet követni útjukat, 
melyekről újságunkban a továbbiakban is olvashatnak.

vecsei

Az „ottalvós” este újdonság volt az idei táborban A batikolás a fiúknak is tetszett

Túra után jól esett a pihenés Vadvirággyűjtés után csokor-szépségversenyt rendeztünk

ÚTRA KÉSZEN A GÓLYÁK

Fiatal gólyák tanulnak „egerészni”
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A szentkirályi karate klub júni-
us 2-től 7-ig edzőtáborban vett 
részt Olaszországban. Az edzőtá-
bor alatt sokat tanultunk, illetve 
pontosították a technikáinkat. Ez 
köszönhető Sergio Mor Stabilini 
8-Dan európai vezető mesternek. 
A karate mellett betekintést kap-
tunk más irányzatokba is (kendo, 
kenjutsu, tai-ci).  Az edzőtábor 
utolsó előtti napján, vasárnap 
sok karate klub összevonásával 
szemináriumon vettünk részt a 
bergamoi sportcsarnokban, közel 
200 karatéssal. Az edzőtábor alatt 
sikeres vizsgát tettek Bencsik 
István 2. Dan fokozatra és Kovács 
Richárd 1. Dan fokozatra. Ezúton 
is gratulálunk nekik! A kirándu-
lásra is szakítottunk egy kis időt, 
megnéztük Bergamo óvárosát és 
hazafelé, Veronában Júlia erké-
lyét látogattuk meg.

Szeptembertől újraindítjuk a 
karate klubot és várjuk a régi és 
új tagjainkat.

Prikkel Antal

KARATE EDZőTÁBOR OLASZORSZÁGBAN

A levágott füvet és egyéb lágyszá-
rú növényeket a rendelkezésre bocsátott 
zöld színű zsákba, illetve az ágnyesedé-
ket 70 cm-es kötegben összekötve a zöld 
zsák mellé kell kihelyezni az ingatlan 

elé reggel 7 óráig. Az újrahasznosítható 
hulladékot /papír, műanyag, fémdoboz, 
italos karton/a sárga zsákba gyűjtsük. 
Gyűjtéskor a szállító cserezsákról gon-
doskodik. Üveget munkavédelmi okok-

ból ne tegyünk a zsákokba, mert nem 
szállítják el, ezt a Községháza udvarán 
gyűjtjük. Amennyiben a rendelkezésre 
álló gyűjtőzsák nem elég, kizárólag átlát-
szó műanyag zsákkal is pótolhatjuk.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A SzenTkIRáLyI
áLTALánOS ISkOLA

TANÉVNYITÓ
 ÜNNEPSÉGÉT

2011. augusztus 31-én,
szerdán 17 órakor 
tartja az iskolában. 

Mindenkit szeretettel
várunk!

SZÜRETI  FELVONULÁS ÉS
BáL SzenTkIRáLyOn

Hagyományos szüreti felvonulás és bál lesz szentkirályon 2011. szep-
tember 17-én. Részletek a hirdetési lapokon, és a hírmondó szeptem-
beri számában. Várjuk az utcák lakosainak felajánlását a felvonulók 
fogadására, rövid kis vendéglátásra. Továbbá szívesen fogadjuk a báli 
tombolára a nyeremény felajánlásokat. Előre is köszönjük. Gergely 
Attiláné tel: 06 70 452 3850, Vecsei Ferenc tel: 06 70 214 1325.  

Újrahasznosítható Péntek 08 05 02, 30 28 25 23

Komposztálható Csütörtök 14, 28 11, 25 08, 22 06, 20 03

Település Hulladék típus Munkanap Július Augusztus Szeptember Október November December

Szentkirály

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés - szállítási naptár 2011
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Rigójancsi
Hozzávalók: A tésztához: 4 tojás, 4 csa-
pott evőkanál kristálycukor, 3 púpozott 
evőkanál finomliszt, 1 csapott evőkanál 
keserű kakaópor, 2 evőkanál olaj, a krém-
hez: 6 dl habtejszín, 1 púpozott evőkanál zselatinpor, 
15 dkg étcsokoládé, 1 dl víz, 5 púpozott evőkanál por-
cukor, a tetejére: 15 dkg étcsokoládé.

A tésztához valókból egy nagy tepsiben a hagyo-
mányos módon piskótalapot sütünk. Amikor kihűlt, 
hosszában elfelezzük és az egyiket egy akkora tepsibe 
fektetjük, amekkorába épp belefér. Ha nincs ekkora 
tepsink, akkor vastagon hajtogatott alufóliából épít-
sünk keretet a tészta köré.

Közben a tetejére való csokoládét fölolvasztjuk, 
egyenletesen a másik piskótára kenjük. Ha megszilár-
dult, forró vízbe mártott késsel négyzetekre vágjuk.

A tejszínt kemény habbá verjük. A zselatint és az 
összetördelt csokoládét fűzálló tálba tesszük, a vizet 
ráöntjük, kevergetve addig melegítjük, míg az egész 
sima nem lesz. Hűlni hagyjuk, és éppen csak azelőtt, 
hogy megszilárdulna, a tejszínhabba forgatjuk a por-
cukorral együtt. A tepsiben lévő tésztára simítjuk.

A csokitetőket szorosan egymás mellé a habra 
rakosgatjuk. Hűtőszekrényben 5-6 órán át dermeszt-
jük. Végül forró vízbe mártott késsel a bejelölt csoko-
ládétetők mentén fölszeleteljük.

Ajánlom kipróbálásra!
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Anyakönyvi hírek
Született: Pápai Virág, július 20-án. Anyja 
neve: Hojsza Krisztina.

Házasságot kötött: 2011. június 4-én: Antal Noémi 
és Kókai Szabó Péter.

Elhunytak: Marton Antalné életének 73. évé-
ben, Deák Balázs életének 71. évében.

Július Időjárása
Szélsőségekben igen gazdagon telt el a hónap. Az első 

napok kicsit hűvösek voltak, azonban egy hétre rá már 
hőmérsékleti rekordok dőltek meg. Olyan igazi aratásra 
való idő volt. Közel tíz napig tartotta magát az igen meleg. 
Aki ekkora nem tudta befejezni a gabonák betakarítását, 
már csak igen nagy veszteséggel és költséggel tudta elvé-
gezni. Aztán 20-án orkán erejű, fákat kicsavaró széllel, 
kevéske esővel, hűvös levegő érkezett, ami a hónap végéig 
vendégeskedett már-már erősen őszies idő látszatát keltve. 
Csapadékos nap került bőven, azonban néhány esettől 
eltekintve csak inkább munkarontónak lehetett nevezni. 

Persze a kukoricának és a napraforgónak nagyon jól jött.
A gyakori sok és kevéske eső viszont igen kedvezett a 

parlagfű növekedésének. Ezt ki is használták a kerékpárért 
versenyző gyűjtők. A pollen allergiában szenvedőkre rossz 
előjelek vannak. A gyűjtés csak a közvetlen környezet-
re van némi hatással. A totális irtás lenne a legjobb. Ez 
viszont gyakorlatban nem hajtható végre. Csapadékos 
napokon kicsit könnyebb levegőhöz jutni, mert az eső 
kimossa a szálló virágport a levegőből.

Csapadékviszonyok: 3-án 1,6 mm, 4-én 0,2 mm, 15-én 
0,3 mm, 18-án 0,4 mm, 19-én 2,6 mm, 20-án 1,5 mm, 21-
én 3,3 mm, 22-én 0,4 mm, 23-án 0,8 mm, 24-én 6,2 mm, 
25-én 23,6 mm, 27-én 0,4 mm, 28-án 0,5 mm, 29-én 8,8 
mm. Összesen: 50,6 mm. A sokévi átlag: 61 mm.

Vecsei Ferenc

egy kIS cSILLAgáSzAT
Rohan az idő az ősz felé, ezt 

nemcsak a termések beérése, hanem 
a nappalok rohamos rövidülése is 
jelzi. Ez a rövidülés 2-4 perc is le-
het naponként. Égi szemlélődésre 
a hónap igen alkalmas, hiszen van 
bőven látnivaló. A bolygók közül a 
Saturnusz este még látható a nyuga-
ti égbolt alján. A Jupiter, az óriás az 
éjszaka második felében feltűnően 
ragyog. Éjfél előtt kel. A korán kelők 

a keleti égbolton „megkereshetik” a 
vörös színű Marsot. Minden esetre 
a hónap leglátványosabb jelensége 
az augusztus 12-i meteorhullás. Ha 
sikerül kifogni egy látványos idősza-
kot, gyönyörű égi tűzijátékban gyö-
nyörködhetünk éjszakánként. Sajnos 
az idén a telihold jelentősen mérsékli 
a látványt. Az utóbbi évtizedekben a 
„csillaghullás” némileg csökkent, és 
egyre széthúzódik. A 12-ét megelő-

ző, és követő héten is érdemes már 
az eseményre odafigyelni. A meteor-
raj a Perszeidák csillagkép irányából 
érkezik, innen kapta a nevét is. Ha 
többet szeretnének a kedves Olva-
sók megtudni a csillagos égről, részt 
vehetnek a nyári szünet utáni szep-
temberben újra induló csillagászklub 
foglalkozásain, melyek időpontjáról 
a hírmondóból értesülhetnek.

V.F.

Parlagfű számlálás a kerékpárért



* Szentkirályon, és a szomszédos településeken, szántót, 
kaszálót, legelőt bérelnék, illetve vásárolnék. Ajánlatokat a 
06-20/9424-219 telefonra lehet tenni.

* Megkezdtem masszázs-tevékenységemet Szentkirály, 
Alkotmány u. 6. szám alatt, a volt Idősek Klubjában. Időpont 
egyeztetés a 06-30/45-36-097-es telefonszámon. Ladányi 
Lászlóné Jutka

* Tanya eladó Szentkirály, Alsó 219. szám alatt. Villany, 
ipari áram, 1 kh. területtel. Érdeklődni: 06-70/2103-931 

* Szentkirályon 60 nm-es lakóház, szép környezettel, ott-
honos kialakítással eladó! Irányár: 4.500.000 Ft. Érdeklődni: 
06-70/881-8163

* Tanya eladó Szentkirályon, Alsó 192. számon. 
Érdeklődni: 06 70 638 2347 telefonszámon.

HIrdETÉsEK

Megnyitottuk
a GENERALI Biztosító helyi képviseletét!
Tanácsadók: Kovács Péterné 30/9383-783
  Kovács Péter 30/349-2944

* Nyugdíj * Életbiztosítás * Egészség-
és balesetbiztosítás * Munkahelyi biztosítás

* Gépjármű-biztosítás * Vagyonbiztosítás 
* Felelősségbiztosítás * Technikai biztosítás

* Mezőgazdasági biztosítás

KÖNYVELÉST ÉS
KÖNYVVIZSGÁLATOT

vállalok családi gazdák, egyéni vállalkozók,
BT-k, Kft-k részére. Vállalkozás indításával

kapcsolatos tanácsadás, teljes körű APEH- és
TB-ügyintézéssel, képviselettel. Őstermelők,
magánszemélyek adóbevallását elkészítem.

Az iroda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig.
Érd.: 76/343-219 vagy 06-30/266-85-36

Vargáné Farkasházi Orsolya, Nyárlőrinc, Iskola u. 7.

Szentkirály Község 
Önkormányzata fotópályáza-
tot hirdet. Pályázat nyújtható 
be bármely Szentkirályt érintő 
szabadon választott témakör-
ben. Elsődleges cél a község 
természeti, kulturális, társa-
dalmi, építészeti és egyéb érté-
keinek bemutatása, művészi 
ábrázolása.
Pályázati feltételek:
- a pályázaton életkortól, fog-
lalkozástól, lakóhelytől füg-
getlenül bárki részt vehet,
- kizárólag saját eredeti szer-
zői alkotással lehet pályázni,
- egy pályázó legfeljebb 5 
pályaművet nevezhet.

A beküldött pályaművek-
ből a község Szentkirály Napja 
alkalmából 2011. augusztus 19. 
és 22. között kiállítást rendez, 
melyen az érdeklődő közön-
ség szavazata dönti el a helye-
zéseket. Eredményhirdetés az 
augusztus 21-i rendezvény 
végén. A pályázatra beküldött 
legjobb fotókat a szerző meg-
jelölésével az önkormányzat 
megjeleníti a település honlap-
ján, illetve későbbi kiadványa-
iban. A díjazott pályaművek-
ből képeslap készül.

Minden pályázónak névre 
szóló oklevéllel köszönjük 
meg részvételét.

A közösség által a három 
legjobbnak ítélt munkát 

beküldők értékes ajándéko-
kat kapnak:
- első helyezett: pénzjutalom 
30.000,- Ft értékben
- második helyezett: könyv-
utalvány 10.000,- Ft értékben
- harmadik helyezett: egyéves 
Szentkirályi Hírmondó előfizetés

A pályázat benyújtási 
határideje 2011. augusztus 
15. 16 óra.

A pályaműveket papír 
alapon (legalább 9x13 cm-
es méret) és CD-re is kiírva 
(JPG formátumban, max. kb. 
1 Mb méret) lehet benyúj-
tani. A képek hátoldalán és 
a fájlok nevében legyen fel-
tüntetve a pályamű sorszáma 
és címe, melyeket a pályázó 
egy külön összesítő lapon is 
felsorol, a saját nevének és 
elérhetőségeinek (lakcím, tele-
fonszám) megadásával együtt. 
A képeket és a CD-t, vala-
mint az összesítő lapot lezárt 
borítékban, személyesen, vagy 
postai úton lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalban 
(6031 Szentkirály, Kossuth 
L. u. 13.). A borítékon fel 
kell tüntetni: „Fotópályázat: 
Szentkirály 2011.”

További tájékoztatás kér-
hető Kutasi Ferenc telepü-
lésfejlesztőtől: 76/597-501, 
06-70/382-9190, tpfejl@
szentkiraly.hu 

Fotópályázat

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
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