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HÍRMONDÓ

MEGHÍVÓ
NOSzTALGIA BáL 

lesz a Szentkirályi
Művelődési házban

2011. november 12-én
19 órától.

A NOMád zENEKAR
hangulatos muzsikájára

táncolhatnak, mulathatnak
a vendégek.

Jelentkezni lehet
november 7-ig.

Információ személyesen 
Gergelyné Marikától,

vagy telefonon a
0670/452-3850 számon.

TOMBOLA, BüfÉ

Mindenkit szeretettel várunk!
Az elmúlt év jó példája után

a „Vágó János” Gazdakör szervezésében
idén is megrendezésre kerül a

GAzdAköri Bál
2011. október 22-én, szombaton, 18:30-kor,

 a szentkirályi Művelődési Házban.
* * *

Az EST fOLyAMáN fELLÉp 
a Szentkirályi Ifjúsági Tánccsoport, 

zenél a parádIA Együttes (Kullai István), 
a vacsora menü marhapörkölt, 
a tombola fődíj egy kerékpár. 

ASzTALfOGLALáS Vörösné Vári Ilonánál
(tel.: 76/597-016) és Bimbó ferencnél

2000 Ft/fő ellenében.
Szeretettel várunk közös szórakozásra minden kedves érdeklődőt !

 Kapcsolódó cikk a 4 oldalon.
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A képviselő-testület szeptember 19-én 
tartotta soron következő ülését. A napiren-
dek között szerepelt az önkormányzat idei 
költségvetési rendeletének módosítása, 
előterjesztés közvilágítási áramdíj áraján-
latról, településfejlesztési pályázatokról, 
fogorvosi bérleti díjról, KMB irodába 
internet beszereléséről, tanyavillamosítás 
támogatásáról. Az ülésen 6 képviselőtag 
volt jelen.

Az ülés megnyitása után az önkor-
mányzat idei költségvetési rendeletének 
módosítására került sor, mely az eddig 
teljesült bevételi, illetve kiadási tételek 
beépítése miatt vált indokolttá. E napirendi 
ponthoz kapcsolódóan a képviselőtagok 
megkapták az önkormányzat első félévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, vala-
mint az adóbevételek alakulásáról szóló 
kimutatást is. A beszámoló adatainak rész-
letes értékelése után a költségvetési elő-
adó elmondta, hogy a jelenlegi rendkívül 
takarékos gazdálkodás mellett is vannak 
még további lehetőségek a bevételek növe-
lésére, amire szükség is van, hiszen még 
több mint 12 millió forráshiány szere-
pel a költségvetésben, melyre eddig nem 
volt példa az önkormányzat életében. Az 
Alapítványnak is tartozunk 15 millióval, 
amely mögött egyértelműen bevételeink 
elmaradása az ok. Az adóbevételek alaku-
lását értékelve elmondható, hogy szeptem-
ber 14-ig kevesebb adó folyt be az önkor-
mányzat számlájára, mint amennyi az év 
végéig még tervezett bevétel. A képviselő-
testület hangsúlyozta a hátralékok minden 
lehetséges eszközzel való beszedését és 
a további takarékosságot. A képviselő-
testület a rendeletmódosítást egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztés szerint.

Ezt követően a közvilágítás áramdíj-
ára vonatkozó árajánlat megtárgyalására 
került sor. A polgármester előterjesztésé-
ben elmondta, hogy az önkormányzat egy 
évvel ezelőtt kötött megállapodást az EDF 
Démász Zrt-vel a közvilágítási áram egy 
évre szóló megvásárlására 15,70 Ft/kWh 
áron. A jövő évre vonatkozó ajánlatuk 
szerint 15,95 Ft/kWh áron biztosítanák a 
közvilágításhoz az áramot 2012. decem-
ber 31-ig. A képviselő-testület az ajánlatot 
egyhangúlag elfogadta.

A harmadik napirendi pont keretében 
településfejlesztési pályázatokról döntött 
a képviselő-testület. Kutasi Ferenc tele-
pülésfejlesztő tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy Leader pályázat jelent meg külterü-
leti földutak karbantartására. A pályázatot 
civil szervezet nyújthatja be önkormány-
zatokkal együttműködve. A támogatá-
si intenzitás 100 %. Javasolta, hogy az 
önkormányzat MTZ erőgép, homlokrako-
dó (földkanállal és raklapvillával), vala-

mint kéttengelyes, 8 t teherbírású pótkocsi 
beszerzésére és későbbi üzemeltetésére 
kössön együttműködési megállapodást a 
Szentkirályért Közalapítvánnyal 12,6 mil-
lió forint összegben. A képviselő-testület 
egyhangúlag egyetértett a fenti eszközök 
beszerzésére pályázat benyújtásával.

Szintén Leader pályázat szól a falu-
napok rendezvényeire. Szentkirály Napja 
2012. megrendezéséhez 800 e Ft támoga-
tás nyerhető térségi hagyományok ápolása 
jogcímen. A támogatási intenzitás 100 %, 
de erre a célra a költségvetés összegét 950 
ezer forintra terveztük, így 150 ezer forint 
önerő biztosítása szükséges. A projektet 
civil szervezetekkel együttműködésben kell 
megvalósítani. A képviselő-testület egyhan-
gúlag egyetértett a pályázat benyújtásával 
és a szükséges önerő biztosításával.

A tanyaprogram keretén belül lehe-
tőség van földutak karbantartására gépi 
eszközök beszerzésére. Ebből a keretből 
aprítógép, rézsű-szárzúzó, és függesztett 
tárcsa beszerzését javasolta. A pályázat 
90 %-os támogatást nyújt, 10 % önerő 
biztosítása szükséges. A képviselő-testület 
egyhangúlag egyetértett a fenti eszközök 
beszerzésére pályázat benyújtásával és a 
szükséges önerő biztosításával.

Szintén a tanyaprogram keretén belül 
nyújtható be pályázat tanyagondnoki szol-
gálatok eszközbeszerzésére, melyből az 
alábbiakat szeretnénk finanszírozni: acél 
felni és téli gumi a Toyotára, belső fűtés 
kiépítése a Ford Transitba, 3 db italszállító 
edény, 15 db tároló láda, és multimédi-
ás PC. A pályázat 90 %-os támogatást 
nyújt, 10 % önerő biztosítása szükséges. A 
képviselő-testület egyhangúlag egyetértett 
a fenti eszközök beszerzésére pályázat 
benyújtásával és a szükséges önerő bizto-
sításával.

A tanyaprogram keretén belül lehetsé-
ges még tanyai termékek piacra jutásának 
elősegítésére is pályázatot benyújtani. Ezen 
a jogcímen belül az alábbi tételekre szerez-
hető támogatás: helyi piac létesítése, tanyai 
termékek feltárása, tanyagazdák számára 
nyújtott segítő szolgáltatások biztosítása. 
A pályázat 90 %-os támogatást nyújt, 10 % 
önerő biztosítása szükséges. Kiegészítésül 
elmondta, hogy az önkormányzat régóta 
tervezi már helyi piac létrehozását, mely-
nek kialakítása a művelődési ház és a 
Sallai utca közötti részen lenne ideális, 
mivel a szociális blokk a művelődési ház-
ban igénybe vehető, és rendezvény esetén 
a piac területe parkolónak is használható. A 
képviselő-testület egyhangúlag egyetértett 
a pályázat benyújtásával és a szükséges 
önerő biztosításával.

Lehetőség van az Új Széchenyi terv 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok 

keretében óvodák férőhelybővítésére, inf-
rastruktúra- és eszközfejlesztésére pályá-
zat benyújtására. A kiírásban szerepel egy 
kötelezően megvalósuló beruházás, neve-
zetesen legalább egy csoportszobát kell 
létesíteni 20 férőhellyel, és csak emellett 
lehet egyéb helyiségek (pl. orvosi szoba, 
tornaszoba, stb.) kialakítását, játszótéri 
eszközök, óvodabútorok beszerzését, aka-
dálymentesítést, stb. tervezni. Olyan óvo-
dákat szeretnének támogatni, ahol jelenleg 
férőhelyhiány van. A pályázat beadható 
október 31-től jövő év február közepéig. 
A támogatás mértéke 95 %-os. Kérdés, 
hogy ilyen nagy beruházásba belevághat-
e az önkormányzat a jelenlegi gazdasági 
helyzetben. A polgármester javasolta, hogy 
erről később, az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének ismeretében döntsön majd a 
testület.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében 
a polgármester az alábbiakról tájékoztatott: 
Önkormányzatunk a PAN-DENT Bt-vel 
kötött korábbi megállapodást a fogászati és 
iskolafogászati tevékenységek ellátására a 
júniusi ülésén egy évre, 2012. június 30-ig 
meghosszabbította. A doktornő kérelmé-
ben kérte még a jelenlegi 30 ezer forintos 
bérleti díj emelését 40 ezer forintra. A kép-
viselő-testület állásfoglalása akkor az volt, 
hogy a bérleti díj módosításáról később, a 
szentkirályi betegek számának ismereté-
ben kíván dönteni. Az adatok időközben 
megérkeztek, az önkormányzat pénzügyi 
nehézségei miatt azonban a kérelmet a 
képviselőtagok egyhangúlag elutasították.

A Tiszakécskei őrsparancsnok arról 
tájékoztatott, hogy a rendőrség országos 
rendszerében alkalmazott Robotzsaru 
elektronikus program jelenleg csak 
Tiszakécskén működik. Azzal a kéréssel 
fordul önkormányzatunkhoz, hogy a helyi 
KMB irodába internet elérhetőség léte-
sítését és fenntartását biztosítsa a körzeti 
megbízott munkaidejének hatékonyabb 
kihasználása érdekében. Mivel az internet 
elérhetőség létesítésére többféle megoldás 
is van, ezért ezzel kapcsolatban egyeztetni 
fog a körzeti megbízottal.

Egyik községi lakosunk tanyájába idén 
nyáron a Démász bevezette a villanyt. A 
beruházás teljes költségét, a tanyatulajdo-
nos saját költségként biztosította. A tanya-
villamosítási programunk során a korábbi 
években a tervezés teljes díját az önkor-
mányzat vállalta fel, majd a megemel-
kedett költségek miatt azt sem. A tárgyi 
beruházás költségein belül a tervezés díja 
nettó 1.270 ezer forint volt. Azzal fordult 
testületünkhöz, hogy költségeihez hozzá-
járulásunkat kérje. A képviselő-testület 5 
szavazattal, 1 ellenében 250 ezer forint 
hozzájárulás biztosításáról döntött.

A képviselő-testület szeptember 19-ei ülésén történt
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SzüRETI fELVONuLáS 2011.

Gyönyörű későnyári időben, rég 
nem látott lovas kocsisorral és csi-
kóssal, és sok vendéggel folyt le az 
idei szüreti felvonulásunk szeptem-
ber 17-én. A kitűnő hangulatú hagyo-
mányos rendezvény déltől egészen 
koraestig tartott. Felsorolni egy oldal 
nem lenne elég az önkéntes segítők, 
és résztvevők névsorát. 

Kedves segítők, résztvevők 
valamennyiüknek köszönjük az áldo-
zatkész munkát, a részvételt, a szép 
napot. A képen balról jobbra: Faragó 
Józsefné főbíró asszony, Oláh Dávid 
doboló kis-kis bíró, Kerekes István 
kikiáltó kisbíró, és Faragó József fő-
bíró.

További képek a 10. oldalon.

OMÉk 2011.

Ebben az évben is megrendezték 
Budapesten az Országos Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Kiállítást. 
Községünkből Béni Sándor gazda 
nevezte be a rangos bemutatóra „ket-

tőshasznú többlaktációs magyartarka 
tehenét”. A zsűri „OMÉK 2011. II. 
díj” oklevéllel értékelte a kiváló tu-
lajdonságokkal rendelkező magyar-
tarka tehenet. Gratulálunk!

A Szentkirályi elnyerte
eddigi legrangosabb

világdíját
A Szentkirályi ás-

ványvíz felülmúlta ed-
digi története során elért 
sikereit azzal, hogy „A 
víz arca” kampányával el-
nyerte a Water Innovation 
Awards világdíjat Rio de 
Janeiro-ban, a Palackozott Vizek Világkongresz-
szusán. A legjobb fogyasztói kampány díjjal a 
minőség mellett most a cég marketing-tevékeny-
sége is rangos elismerésben részesülhetett. A 
Szentkirályi az éles versenyben világhírű márká-
kat utasított maga mögé. A globális víz-innová-
ciós díjak csomagolás kategóriájában ugyancsak 
előkelő helyezést ért el: döntős plakettet kapott a 
Szentkirályi 1 literes PET palackjának design-ja. 
A kitüntető elismeréseket Balogh Levente, a cég 
tulajdonos-ügyvezetője vette át Brazíliában.

„A víz arca” kampányról: 
Magyarország piacvezető ásványvízmárkájá-

nak sikerét a kiváló minőség mellett a marketing 
tevékenység alapozta meg, hiszen a reklám és a 
tudatos kommunikáció mindig is központi szere-
pet kapott. Ennek révén a cég imázsa erősödött, a 
márkaismertség pedig alaposan megnőtt az elmúlt 
években. Ehhez az építő munkához járul hozzá a 
Szentkirályi 2011-es aktivitása, amelynek közép-
pontjában – a meglévő fogyasztók mellett – az új 
generáció egészséges életmódra való ösztönzése, 
tanítása áll. A fiatalok figyelme érzékenységüknek, 
frissességüknek és kíváncsiságuknak köszönhető-
en könnyebben terelhető a természetesség szeretete 
felé. Ugyanakkor e szemléletváltás elérése talán a 
márka valaha volt legnagyobb kihívása is egyben. 

„A víz arca” országos kampány 2011 janu-
árjában indult egy felhívással, miszerint 14-18 
éves lányok és fiúk megmutathatják azt, amit a 
kiváló minőségű ásványvíz márka is kínál: a ter-
mészet adta tisztaságot és egészséget. Az eddig 
több mint 7 ezer jelentkező közül a 3 fős zsűri 
(Emmer László divat- és portréfotós, Gönczi Gá-
bor műsorvezető, szerkesztő és riporter, valamint 
Baloghné Csilla, a Szentkirályi saját lapja, a Kék 
Arany vízmagazin főszerkesztője) havonta 1 fiút 
és 1 lányt választ ki, akik az adott hónap nyer-
tesei, a víz arcai. Ők felkerülnek a Szentkirályi 
ásványvizes palackjaira, portfoliós album készül 
számukra, szerepelnek a reklámfilmekben és a 
kampány részét képező nyereménysorsolásokon. 
Ezen kívül hozzájutnak egy, a cég partnereinél 
felhasználható Elit Club kártyához is. 

A fiatalokat a hagyományos mellett új és mo-
dern kommunikációs eszközökkel célozzák meg 
annak érdekében, hogy az amit adsz, azt kapsz 
mottójú kampány segítségével tudatos, egészsé-
ges életszemlélettel nőjenek fel.

További információk: Szentkirályi ás-
ványvíz Kft. (www.szentkiralyi.hu) Balogh Le-
vente, tulajdonos-ügyvezető (tel.: +36-76/597-
530, e-mail: szentkiraly@szentkiralyi.hu)

Sajtókapcsolat: B&D ComMedia Kommu-
nikációs Iroda (www.commedia.hu), Lakatos 
Eszter, pr-munkatárs (tel.: +36-1-201-2512, e-
mail: eszter.lakatos@commedia.hu)
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Az Aradon fogva tartott tábornokok 
és főtisztek közül 1849. október 5-én 
reggel 13 elítéltnek hirdették ki a halálos 
ítéletet. Az ítélet közlése után a celláik-
ban fogadhatták a lelki vigaszt nyújtó 
papokat. Ezt követően, ki-ki papír és toll 
után nyúlt. A keblükből feltörő érzése-
ket vetették papírra, így osztották meg 
azt közvetlen hozzátartozóikkal. Volt, 
aki a feleségéhez, volt olyan, aki meny-
asszonyához, más pedig gyermekeihez 
írta utolsó levelét. Végtelenül megható e 
sorokat olvasni, hiszen a levelekben a hű 
társtól, a hazától, az élettől búcsúztak a 
hősök. Tanulságos lehet a levelek közül 
Leiningen-Westerburg Károly honvédtá-
bornok – az egyik leghíresebb csapatvezér 
– nejéhez írt utolsó, meleghangú levele:
„Egyetlen, utolsó leheletemig szeretett 
Lizám!

A kocka eldőlt, és csak kevés órám 
marad még e világon, hogy előkészüljek a 
keserves lépésre. –A halál nem volna ret-
tenetes rám nézve, ha egyedül állnék, de 
a rád és ártatlan gyermekeimre való gon-
dolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik 
lelkemre. A csapás nem ért készületlenül. 
Azt hittem, mindenre készen vagyok: és 
mégis e pillanatban görcsösen vonaglik 
a szívem arra a gondolatra, hogy téged, 
legnagyobb kincsemet, örökre elveszíte-
lek. – Nem! – nem örökre! Erős a hitem, 
hogy egy szebb és jobb élet következik 
erre az életre, szellemem körülötted fog 
lebegni, mert hisz a szellemeknek min-
denütt van hona, ameddig Isten minden-
hatósága ér. Szívesen, ó, mily szívesen 
éltem volna még, hisz megvolt minde-
nem, ami boldoggá teszi az életet, olyan 
boldog voltam a veled való házasság-
ban, amilyen csak lehet az ember. Most, 
ebben a komoly órában, amikor minden 
földi dolog teljesen mulandóságában áll 
előttem, amikor mintegy föltárul a múlt. 
Minden emlék megrohan, és nehézzé teszi 
a válást. Milyen tisztán és fenségesen áll 
előttem emléked, mennyire szeretném, 
ha ki tudnám fejezni szavakkal, milyen 
fájdalmas érzéssel gondolok rád! Adjon 
erőt a mindenható Isten, aki szívembe 
lát, hogy úgy halhassak meg, mint egy 
keresztény. Mindig híven hódoltam őseim 

vallásának, a lelkész kezéből fogadtam 
hitem vigaszát, és kész vagyok uram és 
teremtőm ítélőszéke elé lépni.

És te Lizám, aki mint a vigasz és 
remény angyala álltál mellettem, kinek 
csak gyengén viszonozhattam azt a bol-
dogságot, melyet túláradó szereteteddel 
szereztél nekem: adjon Isten bátorságot és 
erőt neked súlyos végzeted elviselésére. 
Nekem pedig bocsásd meg, drága Lizám, 
ha az életben megbántottalak vagy az 
életben nem voltam elég gyöngéd hozzád. 
Nem hallhatom hangodat, de szívem azt 
mondja, hogy megbocsátsz. És szegény 
gyermekeim – ó, nagy Isten! Nekik kell, 
hogy élj, drága Lizám, sorsod súlyosabb, 
mint az enyém, neked éveken át kebled-
ben kell rejtened a bánatot, én pedig a 
túlvilágról is hálásan nézek rád, ha meg-
maradsz gyermekeinknek. Neveld őket az 
Úr félelmében jó és nemes emberekké, 
ha én már nem őrködhetem is fölöttetek 
legyen anyjuk, aki megtanítja őket, hogy 
tiszteletben tartsák szerencsétlen apjuk 
emlékét. – Csak tehetném fejetekre áldó 
kezem, csak még egyszer nézhetnék sze-
medbe! De talán jobb is, hogy ez utolsó 
találkozásunk elmarad. Lipót a nemes 
jó Lipót, akit nem ér az én balsorsom, 
megígérte, hogy atyailag gondoskodik 
rólad, és gyermekeidről, meg fogja tar-
tani szavát. Földi dolgokról nincs mit 
közölnöm veled, legalább e tekintetben 
nem lesznek gondjaid, vagyonodhoz nem 
nyúlhatnak, de egy kérésem még van. 
– Kérlek, felelj meg kötelezettségeim-
nek, hogy nevem becsületben maradjon. 
Tudod, mennyivel tartozom Fritznek és 
Viktornak. Damjanich tábornoknak ezer-
négyszáz forintjával tartozom. Fizesd 
meg ezt az adósságomat leendő özve-
gyének, mert ő is vértanúhalált szenved 
holnap reggel, és Albrecht őrnagynak is 
négyszáz forintot, nem tudom, hogy ő hol 
van, de jelentkezni fog. Inkey Muki még 
ötszáz forintommal tartozik. A házassági 
óvadék is érintetlen megmarad neked, a 
te tulajdonod. Áldásomat küldöm fivé-
remnek, és rokonaimnak, és imádkozom 
szerencséjükért. Viktorom talán nem is 
tudja, hogy az életem veszélyben forog, 
őt nagyon érzékenyen fogja sújtani ez a 

csapás: de Isten, aki a sebet üti, balzsa-
mot is ad, meg is gyógyítja. Igen Lizám, 
remélem, hogy te is, habár fájdalmasan, 
de engedelmesen, és alázatosan szem-
be tudsz nézni sorsoddal. – Imádkozom 
érted és gyermekeimért forró áhítattal 
és azt mondják: egy halni induló imájá-
nak és áldásának különleges ereje van. 
Tudom, hogy vérezni fog a szíved, de 
a gyerekek iránti kötelességeid érzete 
meg fogja enyhíteni fájdalmad, és nem 
sok idő múlva eleven másomat láthatod 
majd Árminunkban, aki annyira hasonlít 
rám. A gyerekek meg vannak kímélve 
a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te 
szavaidból fogják megismerni apjukat, 
és ki mondhatná meg nekik jobban, mint 
te, hogy apjuk, bár az emberi törvények 
elítélték, szívében becsületes ember volt, 
aki meggyőződéséért halt meg. Rövidre 
van szabva az idő, melyet még e földön 
tölthetek, a levelet nemsokára át kell 
adnom, és nehezemre esik megválnom a 
lapoktól, hiszen ezek az utolsó szavaim 
hozzád. Isten áldjon és oltalmazzon, drága 
nemes feleségem, és adjon neked erőt, 
engem pedig részesítsen örök békéjében. 
Édes drága Lizám! Gyermekeim! Éljetek 
boldogan! Nemsokára kiszenvedek. Még 
egyszer köszönet hű szerelmedért, minde-
nért, amit értem tettél. –Istenem, Istenem! 
Nem bírom tovább. Isten veled, életem, 
mindenem! Arad 1849. október 5.
Holtig hű Károlyod.”

Megrendítő sorok a halálra ítélt, s a 
kivégzést váró tábornoktól. Leiningen nem 
is beszélte nyelvünket, de felesküdött a 
magyar alkotmányra. Esküjét élete utolsó 
percéig hűen megtartotta. Az általa vezetett 
csapatok élén mindig bátran, és hősiesen 
harcolt, október 6-án bátran nézett szembe 
az ítéletet végrehajtó hóhérral is. A bitó 
előtt –díszegyenruhában – bátran védte 
becsületét. Ahogy élt, úgy is halt meg. 
Hite, meggyőződése érdekében életét adta 
a magyar szabadságért. Élete, cselekedete 
méltó arra, hogy ifjúságunk, népünk soha 
ne feledje el Leiningen tábornokot, az 
Aradi 13 tábornok egyikét. Ő volt az, aki 
legtöbb alkalommal érdemelte ki a szabad-
ságharc érdemrendjét.

Kenyeres Dénes

Leiningen-Westerburg Károly tábornok búcsúlevele feleségének

(polyák Nóri 2.o. tanuló írása)
Egy szeptemberi szép, napos hétvégén 
szüreti felvonuláson voltam az osztá-
lyommal. Délután mindannyian a kultúr-
ház előtt gyülekeztünk. A tanító nénink, 
Mártika néni várt minket. Ezután a műsor 

következett, amit a másodikosok adtak 
elő. A kis műsorunk pedig a szüretelés-
ről szólt. Ezután a nagyok tánca követ-
kezett. A rövid köszöntő után mindenki 
fölszállhatott a feldíszített lovaskocsikra. 
Ének és zeneszó kíséretével mentünk az 

első állomásra, ahol újra előadtuk műso-
runkat. Az emberek enni-, és innivalóval 
kínálgattak minket. Így mentünk utcáról 
utcára, amíg be nem sötétedett. Este bál-
lal folytatódott a mulatság. Én nagyon 
jól éreztem magam. És ti?

SZÜrETI FELVoNuLáS A FALuNKbAN



Magyar tölgy
Bizony, időnként a nagy, természetes 

erdőkben csend lesz, szinte a szívdobbanást 
is hallani, majd nagy reccsenéssel dől ki a 
legnagyobb tölgyfák vagy fenyők egyike. 
Utána ismét hosszú csenddel búcsúztatja 
az erdő a fák királyát. Időre van szükség 
ismét az erdei zsivajhoz.
„Rángatta hét vihar szele, villámok sem 
bírtak vele, de gyökerét gombák bokrai 
lepték, nyirokkal marták, leteperték, a tör-
pék.”

1992, Sevilla Spanyolország, 
Világkiállítás. A magyar pavilon egyik 
épületébe egy tölgyfa került. Egy egész 
tölgyfa. Gemencből származott, vízparti 
területből szedték ki, a talajt erős vízsu-
gárral lemosatták a gyökérzetéről. A pavi-
lonban a törzset vaspánttal vették körül 
az egykori talajszint helyén. A vaspánt 
tartószerkezethez illeszkedett, a tartószer-
kezetre járható üveglap került. Az üveg-
lapon járkálók tehát maguk alatt láthatták 
a fa teljes gyökérzetét, fejük felett pedig 
ágait. A koronát. A teljességre, az egészre 
való törekvés ennél jobban talán nem is 
szemléltethető. 

A fa koronája és gyökérzete az ég és 
a föld összekapcsolása. Az ég és a föld 
együtt a teljesség. A Szép Egész.   
„…ha nap süt, ha vihar lengeti, 
önmaga úgy is: törzsben és gyökérben 
a törvény, mely mozgatja, nem a szélben!”

Igen, a Szép Egész. Vallomása szerint 
olyan házat, épületet szeretett tervezni, 
amelynek az alapja, falai mintha a Földből 
nőtt volna ki, a teteje pedig mintha az 
Égből hullt volna rá. 

Éppen ezért olyan jellegzetesek az 
épületei, a templomai szerte a Kárpát-
medencében. Elsőre megmondhatja, aki 
lát is, nem csak néz, ki is volt ott a tervező. 
A házait mintha belső erők mozgatnák. 
„Kezdettől azt az egy épületet szerettem 
volna megépíteni, amely az emberiség kez-
dete előtt már állt.” – mondotta 2002-ben.

A mindent beskatulyázó világ az építé-
szetét nevezi organikusnak is, szervesnek 
is, mivel szándéka az, hogy egylényegűvé 
váljon az épület a környezettel, szervesen 
illeszkedjen a tájba. Nála a fa nem díszítő 

elem, hanem szerkezet. 
„Az értékek mesterséges feloldásának 

korában, egy hosszú korszak végén, az 
avultságok eszkalációjának össztűzében a 
Kós Károly Egyesülés él Európa közepén, 
és képvisel egy olyan magatartást, mely 
átviszi az évezredes értékeket a túloldalra, 
az otthon, az ünnepi tér és esemény építé-
szetét. A túloldalra, a sötétség partján túlra. 
Az Egyesülésnek fiatalnak kell maradnia, 
hogy Főnix madárként újra és újra szü-
lessen, és állandóan változó alakban és 
formában teljesítse feladatát: fenntartsa 
és megújítsa az építészet ember-nyelvét, 
azt a világbeszédet, melyben az otthon 
otthont jelent, a szent tér szent teret, és az 
építészet az Archék Tektonikáját jelentse.” 
– írta 1999-ben, az Egyesülés tíz éves 
évfordulóján.  

Az égi mester, Kós Károly nevét válasz-
tották annak az egyesülésnek a neveként, 
amelynek tagjai, közöttük Ő is, örökös 
tagként szellemi forrásterületüket részben 
a középkori európai kultúrában, részben 
annak keresztény eredetében, részben - 
elsősorban Magyarországon - az ősrégi, 
keleti eredetű, s az azt őrző magyar népi 
kultúrában jelölték meg. A Kós Károly 
Egyesülés által kiadott, 1989-től megje-
lenő folyóiratnak Ő a főszerkesztője. A 
lap neve: Országépítő. Hát persze. Mi is 
lehetne más? 

Az építészet – teremtés, a Kós Károly 
Egyesülés … 20 éves kiállítása nem vélet-
lenül használta ezt a szót. A középkori 
miniatúrán „Krisztus Architektus” körző-
vel, vonalzóval teremti a világot. A Teremtő 
munkájának folytatása minden építészeti 
mű, évtizedes, évszázados perspektívákkal. 
Vannak rossz korszakok, de – aedificare 
necesse est –, vagyis építeni muszáj, mert 
az életnek, a családoknak, a közösségeknek 
összetartozást befogadó tér kell. Az építész 
nem futamodhat meg, és jellemétől függ, 
hogy túllép-e a korszakos kocsmán, meg-
elégszik-e a kontár Kőműves Kelemenek 
térdig érő szemléletével, falaival, vagy 
megtalálja azt az áldozatot, amely a meg-
maradás várát létrehozza. Alkotói pályáját 
két diktatúra szorítása kísérte: az interna-
cionalizmus diktatúrája, és a globalizáció 

liberalizmusa. Hogy mi a közös ezekben a 
látszólag távoli pressziókban? Hogy mind-
kettő nemzetellenes, kívülről vezényelt és 
múltat felejtető. Nemzeti tragédiánk, hogy 
a kommunista ideológia ki akarta törölni 
emlékezetünkből a múltunkat, hagyomá-
nyainkat, nemzeti karakterünket – a másik, 
a mai az új generáció visszabutított tuda-
tára rászabadította a sehová se kötődés 
szabadosságát, a mindenütt otthonlét, a 
kortalanság hamis illúzióit, időtlen eszmék 
tudatzabáló eszközeivel.

A ’valósítsd meg önmagad’ divatos 
programja mögött felsejlik, hogy magá-
nyos vagy, senkihez se tartozol, nincsenek 
kötelezettségeid, nincs küldetésed. A sok 
önmagától megvalósult egyént a multik 
levadásszák. Az összetartozás, a nemzeti 
közösség erősítése a védekezés egyetlen 
formája. A plázaérzés helyett a nemzeti 
érzés. Plázaszerű, olcsón kifizetődő építé-
szet helyett belülről hitelezett és jövőben 
kamatozó épületekre van szükség. Ilyen 
korban próféták kellenek, akik feleme-
lik szavukat a talmi trendek ellen, akik 
példát mutatnak helytállásból és kiutat a 
leépülésből. Vállalta ezt a munkát és az 
elmúlt évtizedekben a nemzet élő lelkiis-
meretévé vált épületeivel, főépítészi, okta-
tói tevékenységével és megszólalásaival. 
Organikus épületei nemzetközi figyelmet 
vívtak ki, önazonosító jegyeket, sajátos 
karaktert adtak a magyar építészetnek.” 
– mondta róla a nem is tanítványa Lőrincz 
Attila építész, 2010-ben, a Tőkés László-
díj átadásakor.

Békesség veletek! A kő marad.
--bor--
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GArAboNcIáS dIáK

MAKOVECZ IMRE 1935-2011

Bográcsos marhapörkölt-főző verseny!
Helye: szentkirályi Sportcsarnok mellett lévő szabad terület (sportpálya). Jelentkezési határidő: 2011. október 20. A ver-
seny ideje: 2011. október 22. reggel 8:00 órától. Nevezési díj: 1000,- Ft /bogrács. Minimum 3 kg marhahúsból kell főzni, 
amit mindenki saját maga biztosít, plusz a hozzávalókat (állvány, tűzhely, bogrács, ülőhely stb.) Az első három helyezettet 
díjazzuk! Jelentkezni és a nevezési díjat befizetni Kordik Évánál lehet, Szentkirály, Szent István tér 39. Tel: 06-70/459-1087



Október
Halottak napja közeledtével 

sokszor elgondolkozunk az élet 
értelmén, rövidségén vagy hosz-
szúságán. Keressük kérdéseinkre 
a választ: miért élünk, és az éle-
tünket jól éljük-e? 

Az alábbi pár történet Bruno 
Ferrero könyvéből származik. A 
fenti kérdések fellelhetők bennük 
más-más megvilágításból.

A kötőjel
Készen vagyok!- emelte fel 

vésőjét a kőfaragó.
Az ember, aki megrendelte a 

sírkövet, hosszasan szemügyre 
vette. Látható volt rajta az apja 
neve és képe, majd alig néhány 
centiméternyi kötőjellel elválaszt-
va a két dátum: 1916-2000. 

-Nem tudom, hogy magyaráz-
zam meg -rázta meg a fejét-, 
de számomra ez olyan kevés-
nek tűnik. Tudja, az apám, egy 
tartalmas, hosszú, kalandokkal 
teli életet élt. Szeretném, ha a 
sírkövén valahogy megjelenne a 
gyermekkora, a természet zöld-
jével és az állatokkal teli vidéki 
birtok, a fáradságos munka, a bő 
termés adta megelégedettsége, a 
nyári viharok és a szárazság miat-
ti aggodalma…

Aztán a háború: besorozták, 
megsebesült, menekült a hadifog-
ságból, találkozott anyámmal…

A gyermekei, akik világra jöt-
tek, felnőttek, megházasodtak. Az 
unokák, akik születtek egymás 
után…

Aztán a csöndes öregkora, a 

betegsége. És igen, ő maga: az 
érzelmei, a szeretete, a lelkese-
dése, szenvedélyessége, a vágyai, 
aggodalmai, örömei…

A sírkőfaragó figyelmesen 
végighallgatta őt, majd megra-
gadva vésőjét négy gyors ütéssel 
kb. fél centiméterrel meghosszab-
bította a születés és a halál közötti 
kötőjelet.

Rohanás
Egy mindig nagyon elfoglalt 
üzletember taxiért kiáltott.
-Hajtson teljes sebességgel!- szólt 
sietősen, miután beült az autóba.
A taxi kerekei megcsikordultak 
és száguldottak előre.
Kis idő elteltével az üzletember-
nek furcsa érzése támadt.
A taxishoz hajolt és megkérdez-
te:
-Mondtam-e önnek, hogy hová 
kell mennie?
-Nem, de olyan gyorsan hajtok, 
ahogy csak tudok- válaszolt a 
sofőr nyugodtan. 
Lehet vaktában is élni.

A gyógykezelés
Az orvos csalódottan rázta 

meg a fejét. Betegén a javu-
lás legkisebb jele sem látszott. 
Immár tíz napja, hogy az idős úr 
semmiféle gyógykezelésre sem 
reagál. Teljesen elhagyatottan 
feküdt a kórházi ágyon, úgy tűnt, 
ereje sincs már, hogy az életéért 
küzdjön. Elfáradt, beletörődött a 
sorsába. 

A következő napon az orvos 
ismét megrázta a fejét, ám ezút-

tal az őt ért meglepetéstől. Az 
idős úr minden életfunkciója nor-
mális értéket mutatott. Párnájára 
támaszkodva ült az ágyon, visz-
szanyerve egészséges színét. 

-Mi történt Önnel? – kérdezte 
az orvos. –Tegnap már teljesen 
feladtuk a reményt, most meg 
ilyen jó színben van.

Az öregúr mosolyogva bólin-
tott:
-Igaza van doktor úr, tegnap vala-
mi történt: meglátogatott a kis 
unokám, aki azt mondta nekem: 
„Ó, nagypapa, haza kell jönnöd 
gyorsan, mert elromlott a bicik-
lim”.

Kalendárium: 2011. ok-
tóber 15. – november 15.

Október 18. Szent Lukács evan-
gélista
Október 23. Nemzeti ünnep
Október 25. Szent Mór pécsi püs-
pök
Október 28. Szent Simon és Júdás 
Tádé apostolok
Október 29-tól a szombati előesti 
misék 17:00 órakor kezdődnek
Október 31. Boldog Romzsa 
Tódor 
November 1. MIN-
dENSzENTEK üNNEpE, a 
szentmisék 8:00 és 17:00 órakor 
kezdődnek
November 2. Halottak Napja, a 
szentmisék 8:00, 9:00 és 17:00 
órakor kezdődnek
November 5. Szent Imre herceg
November 11. Szent Márton püspök
November 13. Magyar szentek és 
boldogok 
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REfORMáTuS ÉLET

ÖNzETLENSÉG, NyITOTTSáG

s Az önzetlenségről legelőször az jutott 
eszembe, hogy egy szülő vagy egy anya 
önzetlenül végzi munkáját amikor nap 
mint nap felöltözteti, megeteti kicsi gyer-
mekét, vagy főz, mos, bevásárol, kitakarít, 
vasal... egyéb tennivalókat végez a ház 
körül, s mindent,s mindezt szeretetből, 
szeretettel, feltétel nélkül. 
Amikor gyermeket nevelünk a gyermek-
nek természetes, hogy mindig van mit fel-
venni, enni. Az későbbiekben a nyitottság 
beszélgetés hiánya, őszinteség mellőzésé-
ből az fakad, hogy a gyermek egy idő után 
elkezd csúnyán szólva: követelőzni. Hogy 
mindez ne történjen meg, jó ha megtanítjuk 
gyermekünket arra, hogy mi mit érzünk, 
amikor követelőzik. El kell magyaráz-

nunk, hogy tapintatosan, kedvesen kell 
elmondani azt, ami a szívünk vágya, nem 
pedig ajtóstul rontva a házba. Érző lények 
vagyunk, fáj, ha kihasználják önzetlen 
odaadásunkat. → Következésképpen, 
ha szeretettel, egymás nyakába borulva, 
hízelkedve mondjuk el őszinte vágyainkat, 
már sokkal szívesebben - a szeretetből 
erőt merítve - még fáradtan is megtesszük, 
amit kérnek tőlünk. 
Mi tulajdonképpen az önzetlenség? 
Önfeláldozás, önmagunkból odaadás és 
mindezt viszonzás nélkül. Létezik-e ilyen, 
abszolút önfeláldozás? Ha jól megvizs-
gáljuk, ezek szerint a szülői szerepválla-
lás, nem teljesen önzetlen. Gyermekünktől 
reméljük hogy majd, ha nagy lesz, akkor 

segít a házimunkában. Idősebb korban, 
pedig - amikor elesettebb már az ember - 
várja, hogy benézzen rá egy kis unoka, vagy 
a saját gyermeke, aki beszélget egy kicsit 
vele. Betegségben pedig nem mondanak le 
róla gyermekei (nem dugják be egy otthon-
ba idegen emberek közé). Mindenek előtt a 
szeretet és a törődést várja az ember.
Milyen is az önzetlenség akkor valójában? 
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen." (János ev. 3,16) Isten egyszülött 
fiát adta értünk- a legnagyobb ajándékot, 
amit csak adhatott. S mindezt miért? Egy 
romlott emberiségért, aki még a kisujját is 
csak nehezen nyújtja felé.

Lefordítva: a te családod és testvéred maga 
a gyülekezet, akik segíthetnek felépíteni a 
"túlélő hajót’’ a szeretet hajóját. A szeretet 
a feltétel nélküli elfogadást jelképezni egy-
más iránt is. Ez tart össze minket, a hajót. A 
szeretet azt feltételezi, hogy érdekel 
bennünket minket, mi történik mi bántja, mi 
boldogítja testvérünket. Legyünk nyitottak! 
• Ha kell, tudjuk jól hallgatni, meghallgatni 
a másikat!
• Merjünk változtatni megrögzött szoká-
sainkon! Lehet, hogy egy beszélgetés fon-
tosabb, mint az hogy az ebéd pont 12-kor 
kezdődjék.
• Menjünk el minden felkínálkozó alka-
lomra, hogy üzeni, vezetni tudja életünket 
Isten! Legyünk mi is önzetlenek merjük 
életünkből másoknak testvéreinknek időt, 
pénzt vagy energiát, segítséget adni.
• Legyünk kíváncsiak, hogyan működik 
a mi kis gyülekezetünk! Vegyük észre, 
hogy Isten mi mindent teremtett nekünk! 
Hogyan is vár téged az Úr? Tiszta meleg 
helyiséggel, nyitott ajtókkal, párnázott szé-

kekkel, hótól, levéltől, piszoktól elsöpört 
egyenes kövezett úttal, szép környezettel, 
nyáron kapált, öntözött kerttel, szépen le-
nyírt fűvel, hívó harangszóval, lelki gon-
dozói üzenettel. 
• Nekünk csak ki kell nyújtanunk a ke-
zünket, el kell, hogy menjünk a temp-
lomba meghallgatni, megtisztelni őt, 
minimum vasárnap. El kell, hogy fogad-
juk Isten önzetlen szeretetét, áldozatát, 
mivel ő már korábban elfogadott, hogy a 
"második eséllyel élhessünk", és ne vesz-
szen kárba életünk. Próbálj meg először 
csak minden vasárnap 1 órát az Úrnak 
szentelni, és nem kifogásokat keresni. 
Te meg tudod tenni? Ki tudod-e nyújtani 
a kezed? Hidd el nem is olyan nehéz!!!                                                     
G.V.E.

Hívogató!!!!!!!
Istentisztelet: minden vasárnap  10 óra-
kor, gyermek-istentisztelettel
Interaktív Istentisztelet: minden hónap 3. 
vasárnap 18 óra 
Énekkar: minden szerdán 18.30-tól, ének-

tanulás
Házi Istentisztelet: minden hónap 3. csü-
törtök 15 óra
Presbiteri bibliaóra és gyűlés: minden 
hónap 2. csütörtök 18 óra 
Baba-mama kör: minden második szerda 
10 óra Művelődési házban
Felnőtt hittanóra: minden hónap utolsó 
péntek este 18 óra
Kézműves kör: minden kedd délelőtt
Missziói Bibliaóra: minden hónap harma-
dik péntek 18 óra, Krisztus c. sorozat

Október 17. vasárnap Interaktív  Isten-
tisztelet 17 óra
Október 21. csütörtök Házi Istentisztelet 
15 óra
Október 22. péntek Missziói Bibliaóra, 18 
óra
Október 29. péntek Felnőtt hittanóra 18 
óra
Október 31. vasárnap 10 óra ünnepi Isten-
tisztelet, Reformáció Emlékünnepe, Új-
bori úrvacsorás Istentisztelet

Ha igen, építsd  "hajódat", életed Krisztusra!!!
 Húzd fel a vitorlát, vagyis mutass példát tetteiddel, hogy Krisztus követője vagy. 
„..járj az Ő útain, és tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit,…”(5.Mózes 30,16).
Töltsön fel világossággal, hogy lámpás lehess az úton és így mások is, jól lássák,  merre visz a keskeny út. Majd rábízva magadat Atya 
– Fiú - Szentlélekre, (csillagokra, kapitányodra, szélre) engedd, hogy megmutassa neked mi a helyes út.
„Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak.” (Zsolt. 37,31) Cselekedj annak tükrében!
Azt hiszem, az életben önmagunk - a hajónk felépítése – összeszedése, a szeretet szétárasztása és a gonosz elnyomása, a gonosznak 
ellenállása a legnehezebb dolog a kezdetben. →Döntés Krisztus mellett.  Elhidd, csak ez az egy helyes út létezik a túlérésre. Te, ho-
gyan döntöttél már?  
Olyan hit szükséges ehhez, amilyen Noénak is volt. (Nem vagy tehát ezzel a kérdéssel egyedül.) Noé az akkori gyarló világ ellenére 
lámpás tudott lenni. Egyedül kellett hinnie és bíznia, hogy családjával felépíteti az ő túlélő hajójukat.



Idén 31. alka-
lommal rendezték 
meg a Civray-i 
Mezőgazdaság i 
Vásárt Franciaor-
szágban, melyre 
a Homokhátság 
kistérség is meghí-
vást kapott. Ezen 
a kiállításon helyi 
termelők mutat-
ják be terménye-
iket, termékeiket 
az idelátogató 
közönségnek. Dr 
Kelemen Márk 
(Kerekegyáza pol-
gármestere) vezetésével  helvéciai, ke-
rekegyházi, fülöpházi  kiállítók mellett 
mi is része lehettünk a magyar delegá-
ciónak. Képviselhettük szűkebb hazánk 
néhány termelőjét, így a sajátunk mel-
lett elvittük a Szentkirályi Szikvíz és a 
Mapol Kft termékeit. A magyar stand-
nak nagy sikere volt  a többnyire fran-
cia látogatók körében. Szívesen álltak 
le a cigányzészek előtt, és gyanakodva 
kóstolták a bográcsban főzött gulyást, és 
kolbászos paprikás krumplit, majd meg-
nyugodva adták tovább az információt a 
többieknek: -Nem erős!-

Vendéglátóink maximálisan gondos-
kodtak kényelmünkről, komoly megbe-
széléseket szerveztek vízgazdálkodás 
és rövid utas értékesítés témakörben, 
melyeken megállapítottuk, hogy bizony 
hasonlóak a gondjaink. Javaslatok hang-
zottak el a megoldás irányában.

Házi feladatként együttműködési le-
hetőségeken dolgozunk ezeken a témá-
kon belül.

Ez a alatt a néhány nap alatt bepillan-
tást nyerhettünk Európa nyugati felének 
gazdái életébe, ami tanulságos volt. Kö-
szönjük.

Kovács Imréné
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Országos könyvtári napok Szentkirályon

Október szép, őszi napjain az ország 
számos könyvtárában arra hívták fel a 
figyelmet, hogy milyen alapvető szere-
pe van a könyvtáraknak a tanulási folya-
matokban.  Nálunk is több foglalkozásra 
vártam a csoportokat. A legkisebbek-
nek Könyvtári Maci mesélte el Boribon 
egyik történetét, melyhez kapcsolódóan 
beszélgettünk az ősz jellegzetességeiről, 
a kirándulásról és verseket is tanultunk. 
Mások játékos formában megismerked-
hettek az ismeretterjesztő könyvek, és a 

lexikonok, szótárak használatával; vagy 
épp a magyar nyelvben használt szó-
lásokkal. A legnagyobbaknak a mun-
kaügyi központ egyik munkatársa a 
pályaválasztással kapcsolatosan tartott 
rövid előadást. Felhívta a figyelmü-
ket arra, hogy mielőtt iskolát, szak-
mát választanak, feltétlenül ismerjék 
meg lehetőségeiket, és végezzenek el 
egy pályaorientációs tesztet is, aminek 
elemzése segít abban, hogy megtalálják 
az egyéniségüknek és képességeiknek 

legmegfelelőbb szakmát biztosító isko-
lát.

Egyéni pályaválasztási tanács-
adásra kereshetik Klement Orsolyát, 
a 76/486-588 telefonszám 406-os mel-
lékén hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra 
között, időpont egyeztetésre. Valamint 
a továbbtanulással kapcsolatban hasz-
nos információkat találhatnak a gyere-
kek és szüleik a www.eletpalya.munka.
hu oldalon.

Szutorné Mariann

Leader-delegációMEGHÍVÓ
A Szentkirályi általános

Iskola október 23-i
ünnepségét 

2011. október 21-én,
pénteken 11 órakor tartja

a művelődési házban.

Előtte 10,45-kor koszorúzás
az 1956-os emlékműnél. 

Emlékműsor az 1956-os
forradalom tiszteletére: 
„Az igazi forradalom”

címmel. 

Az ünnepi műsort előadják 
a 7. osztály diákjai.

Felkészítő tanár:
ádámné péli Andrea 

Rendezvényünkre
szeretettel várunk 

mindenkit! 
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Iskolai hírek

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a külföldi kapcsolatok ápolását, hiszen 
gyermekeink számára szinte ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a tanult 
nyelvet élőben gyakorolhassák. Ez a második alkalom, hogy Comenius 
Iskolai Együttműködési pályázaton nyertünk.
Most angol, olasz, lengyel és török iskolákkal együtt pályáztunk. Egymás 
kultúráját, hagyományait, szokásait igyekszünk megismerni. A projekttalál-
kozók során már barátságok is szövődtek. Először levelezés útján próbáltuk a 
gyerekeket összeismertetni, de a találkozók után ők ennél sokkal egyszerűbben 
megoldották  a problémát. Az e-mail és a chat hamar felváltotta a levelezést.
Mostani pályázatunk időtartama alatt eddig három projekttalálkozó volt, 
amelyekről be is számoltunk a Szentkirályi Hírmondóban. A negyedik 
találkozó házigazdái viszont mi voltunk, szeptember 20-25-ig. Igyekeztünk 
minél többet megmutatni vendégeinknek falunkból, Kecskemétből, megye-
székhelyünkből és Budapestből is.
Kecskeméten a városnézésen túl, bemehettünk a Városháza dísztermébe, 
ellátogattunk a Zwack Pálinkamanufaktúrába, ahol megtudhatták vendégeink, 
hogyan készül az igazi magyar pálinka, és azt is, hogy hogyan kell kóstolni.
Budapesten egy autóbuszos városnézésen vettek részt vendégeink, ahol 
szinte minden idegenforgalmi látványosságunkat megnézhették. A kirán-
dulás a Parlament látogatásával ért véget. Nagyon büszkék voltunk, amikor 
többen is mondták, hogy ők bizony a saját parlamentjükben még nem is 
voltak. Eszembe jutott, hogy mi éppen most készülünk a felsősökkel az 
Országházba, s hogy nekünk mennyire fontosak ezek a dolgok.
Pénteken Szentkirályon töltöttük az egész napot. Megmutattuk az isko-
lánkat, templomainkat, megnéztük Szent István szobrát, ebéd után pedig 
a Szentkirályi Ásványvíz Kft. látott minket vendégül. Nagy élményt nyúj-

tott a gyerekeknek 
és a felnőtteknek is 
az üzemlátogatás, 
amikor védőruhába 
beöltözve (egymáson 
jókat nevetve) meg-
néztük, hogyan kerül 
a „Szentkirályi” a 
palackokba.
Késő  délután, mia-
latt mi tanárok az előttünk álló feladatokról beszélgettünk, kint a bográcsban 
már főtt Laci bácsi híres marhapörköltje. Ízlett is mindenkinek a magyaros 
vacsora. Magyaros vacsora után magyar táncot, csárdást próbáltunk tanítani, 
kisebb-nagyobb sikerrel, de nagyon jó hangulatban.
Szombaton reggel lengyel vendégeink sajnos hazaindultak (a szentkirályi 
családoknál lakó kislányok sűrű könnyhullatása közepette), a többiekkel 
pedig délelőtt a jakabszállási Magyarkertbe, délután pedig a tiszaugi 
vízibázisra mentünk. Az evezés igazi nagy kaland volt számukra.
Már azóta kaptam visszajelzéseket, mindenki nagyon jól érezte magát nálunk 
és azt írták, hogy a vendégszeretetünket sosem fogják elfelejteni.
Szeretném megköszönni minden kollégámnak, akitől akár egy pici segít-
séget is kaptam, az iskola többi dolgozójának (Zsuzsának és Lacinak), a 
Szentkirályi Ásványvíz Kft-nek, hogy hozzájárultak a találkozó sikeréhez. 
Külön köszönöm Kasza Nikolett, Pocsai Eszter, Varga Tünde, Festő-
Hegedűs Kármen és Urbán Orsolya családjának a szerető gondoskodást, 
mellyel a lengyel kislányokat fogadták.  Dr. Steklács Jánosné 

A Szentkirályi Ásványvíz Kft-től 200 db iskolai pólót kapott a 
Szentkirályi általános Iskola. A gyerekek testnevelés órán már 
ezt a pólót viselik. 

Rekord mennyiségű, 12.457 kg papírt gyűjtöttek a szentkirályi is-
kolások! Köszönjük a község lakosainak, hogy átadták felesleges 
papírjaikat, és ezzel támogatták iskolánkat! 

Köszöntve a Zene Világnapját  és a gyönyörű őszi időt, népdalokat 
énekeltek – a gyerekek és pedagógusok együtt – az iskola udvarán. Súlylökéssel csak a nagyobbak próbálkozhattak.

Vendégek a nagyvilágból – avagy Comenius a szentkirályi iskolában 

SzENTKIRáLyI áSVáNyVÍz! KÖSzÖNJüK! PAPíRgyűJTéS 2011.

ÉNEKELTüNK EGyET A zENEI VILáGNApON HázI ATLÉTIKAI VERSENy Az ISKOLáBAN
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KÉpEK A SzüRETI fELVONuLáSRÓL

Fotók: Benkovics Tibor
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Csokimázas-almakrémes
piskótakocka

Hozzávalók: A tésztához: 4 tojás, 8 evőka-
nál kristálycukor, 3 evőkanál langyos víz, 
1 csomag sütőpor, 8 evőkanál finomliszt. A 
forma kikenéséhez: 2 dkg vaj, kb. 2 evőkanál finomliszt. 
Az almakrémhez: 10 közepes nagyságú alma (kb. 1,5 kg), 
9 dl víz, 8 evőkanál kristálycukor, 2 csomag (2x40 gramm) 
főzni való vaníliaízű pudingpor. A csokoládémázhoz: 20 
dkg étcsokoládé, 15 dkg porcukor, 6 dkg vaj vagy sütőmar-
garin, 6 evőkanál víz

A tojásokat szétválasztjuk. Sárgájukat a fele cukorral és 
a vízzel 2-3 perc alatt fehéredésig, sűrű krémmé keverjük. 
A tojásfehérjét kemény habbá verjük, közben a maradék 
cukrot is hozzáadjuk. A sütőport a liszttel összeforgat-
juk. A tojáshab harmadát a cukros tojássárgájára tesszük. 
Egyharmadnyi sütőporos lisztet rászitálunk, könnyed moz-
dulatokkal összeforgatjuk. A maradék habot és a lisztet 
ugyanígy, további két részletben adjuk hozzá.

Vajjal kikent, belisztezett nagy tepsibe simítjuk, és 
előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 C, légkeveré-
ses sütőben 165 C) kb. 18 perc alatt megsütjük. Az almát 
meghámozzuk, félbevágva kicsumázzuk, húsát 1 centis 
kockákra aprítjuk. 

8 deci vizet fölforralunk, a cukorral ízesítjük. Az almát 
beleszórjuk, 2-3 perc alatt puhára főzzük, ezután szűrővel 
kiemeljük, hűlni hagyjuk. A vaníliaízű pudingport 1 deci 
vízzel simára keverjük, az alma főzőlevéhez öntjük, kever-
getve pár perc alatt sűrű krémet főzünk belőle. Amikor már 
majdnem teljesen kihűlt, az almakockákat belekeverjük, 
és egyenletesen a tésztára simítjuk. Hűtőszekrényben der-
medni hagyjuk.

A mázhoz valókat egy kisebb lábasban kevergetve 
fölolvasztjuk, simára főzzük. Egy kicsit hűlni hagyjuk, 
majd amikor már csak meleg, egyenletesen az almakrémre 
simítjuk. Dermedni hagyjuk. Forró vízbe mártott késsel 
kockákra vágjuk, így tálaljuk.

Jó étvágyat kíván
Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: Házasságot kötött: Zakar 
Orsolya és Susa Gábor 2011. augusztus 27-én.

Szeptember Időjárása
Lehetne mondani, hogy igen egyhangú volt szeptember 

időjárása. Nem véletlen tartja a népi mondás, hogy szep-
tember, a második május. Kevesebb a csapadék, sokat süt 
a nap, még nyári hőmérsékletek is előfordulnak. Az elmúlt 
hónap tényleg bővelkedett nyári napokban. A hőmérséklet 
az átlagosnál közel 4C-fokkal volt magasabb. Elmaradtak a 
korareggeli hűvös-ködös napok. Ez a szép idő elősegítette a 
termések beérését. Rég nem tapasztalt édesek lettek a szőlők, 
előre vetítve, hogy kiváló lesz az idei bor. A napraforgó, a 
kukorica betakarítása sem ütközött akadályokba, gyorsan 
beértek, nagyrészt mesterséges szárítás nélkül is betárolható. 
A szokatlan meleg miatt a talajok nagyon kiszáradtak, nehe-
zítve az őszi talajmunkákat. Ősszel porba, tavasszal sárba 
vess! – tartja a népi mondás. Ez bizony az idén így volt. A 
korai vetésű növényeket már szinte nem érdemes elvetni, pl: 
repce. Érdekes, hogy a lombhullató fák, cserjék levelei csak a 
hónap végén kezdtek itt-ott színesedni. Az érdekességek közé 
tartozik, hogy a dió érése hetekkel megkésett. A vándormada-
rak viszont pontosan tudták „indulásuk” időpontját. A gyur-
gyalagok talán korábban is indultak útnak. Valószínű, hogy 
a nagy hőség, és az ebből adódó szárazság miatt kevesebb 
volt a repülő rovar. Ez az egzotikus kinézetű légi akrobata 
elsősorban darazsakkal, méhekkel, szitakötőkkel táplálkozik, 
melyeket a levegőben fog el. A nyáron gyakorlatilag alig 
volt darázs, azonban a meleg szeptember igen kedvezett az 
elszaporodásuknak. Igen agresszívak lettek, nem is csoda, 
ilyenkor nevelik az áttelelésre kész nőstényeket, és hímeket. 
Ez utóbbiak párzás után rendszerint elpusztulnak, míg a nős-
tények telelőhelyre vonulnak. A dolgozók az első fagyok után 
elhullanak. Csapadék viszonyok: 1-én 21,2 mm, 14-én 10,6 
mm, 19-én 1,5 mm, 20-án 1,3 mm. Összesen: 34,6 mm. A 
sokévi átlag: 34 mm. Vecsei 

EMLÉKEzÉS
Szabó János

halálának egyéves évfordulójára.

Meghalni oly korán miért siettél,
Mikor úgy szerettünk,
S Te is úgy szerettél.

Szerető feleséged, fiad, és a gyászoló család.

Csillagos égbolt októberben
Varázslatos estéket, éjszakákat tölthetünk a szabad ég alatt 

ebben az időszakban. Kicsit hűvösek az esték hajnalok, de akit 
kicsit is érdekel a csillagászat annak biztosan megéri. Minden 
esetre ne a falusi házunk kertjét válasszuk, hiszen a belterüle-
ten igen magas a „fényszennyezés”. Inkább keressünk csendes, 
járművektől mentes helyet. És akkor mit is láthatunk? Az esti 
óráktól szemlélhetjük naprendszerünk legnagyobb bolygóját, 
a ragyogó Jupitert. Egy jobb minőségű kisebb kézi távcsővel 
is megláthatjuk a négy legnagyobb holdját. A bolygók közül 
még az éj második felében keleten a Szaturnuszt kereshetjük 
meg. Részleteket csak csillagászati távcsővel láthatunk meg az 
óriásbolygóról. A Tejút sávja a fejünk fölött húzódig. Érdemes 
távcsövünket a „Fiastyúkra” irányítani. Érdekes részleteket lát-
hatunk meg a csillaghalmazból. Hajnalban kel az Orion csillag-
kép délkeleten, alatta égboltunk legfényesebb csillaga ragyog, 
a Sziriusz. Időnként /94 percenként/ egy igen fényes objektum 
méltóságteljesen úszik át az égbolton. Ez egy futballpálya nagy-
ságú állandóan lakott mesterséges űrállomás. Mire e sorok az 
olvasóhoz kerülnek, már vége egy látványos meteorhullásnak. 
Ebben a hónapban 21-e körül még lesz egy hasonló égi látvá-
nyosság, igaz, hogy a Halley üstökös maradványai igen gyors 
mozgásúak és halványak, ennek ellenére érdemes ráfigyelni. 
Kedves Olvasó! Ha többet akar látni, és megtudni égboltunkról, 
vegyen részt csillagászszakkörünk foglalkozásain. Vecsei



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

* Építési telek eladó Szentkirályon. T: 0630/578-1393, 
0676/445-195

* Eladó 4 részes álló  szekrénysor, 2 db fotel, egy kis asz-
tal, somkórómag és kölesszalma-bála. Érdeklődni: 76/728-
846, 06-70/277-3332, 06-70/379-0770

HIrdETÉSEK

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.

Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a 
Szentkirályról készült fotópályázat alkotásai megtekinthetők a 
könyvtárban nyitva tartási időben, keddtől csütörtökig 10-19 
óráig és szombaton 9-12 óráig.

Szutorné Mariann

fotókiállítás a könyvtárban

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ független közéleti lap
Megjelenik havonta: Kiadja: Szentkirály Község Önkormányzata - Felelős kiadó: Szabó Gellért polgármester - Felelős 
szerkesztő: Vecsei Ferenc - Munkatársak: Csanádi Andrásné, Kara Lajosné, Kenyeres Dénes, Kenyeres Zoltán, Katzné 
Almási Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lelkész, Kutasi Ferenc, Pápai Ferencné, Pásztor Gézáné, Puskás Mihály plébános, Szabó 
Gellért polgármester, Szutor Sándorné, Dr. Szűcs Zsolt,  Takácsné Kiss Márta, Varga Béláné, Varjúné Széchenyi Marianna - Szer-
kesztőség címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. - Tel./fax: 76/597-011 - Készül 350 példányban 
Nyomda: Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 76/441-519 - Felelős vezető: Tóth Géza

Jóslást, sorselemzést, tértisztítás vállalok! 
Hívásra házhoz megyek! Hívja meg isme-
rőseit! 4-5 fő szervezése egy helyre, s a házi-
gazdának ingyen jósolok! 06-70/509-8255

PÁlyÁZAT FECSKEHÁZI
LAKáS BÉRLETI JOGáRA 

Szentkirály község  Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat 
tulajdonában lévő Szentkirály, Sallai u. 10. szám 
alatti fecskeház 4. számú garzonlakásának bér-
letére. A pályázatok beadási határideje: 2011. 
október 24. hétfő 16 óra. A pályázatokat a pályá-
zati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékle-
tek csatolásával a Polgármesteri Hivatal címére 
postán, vagy személyesen kell eljuttatni. A rész-
letes pályázati kiírás és adatlap a Polgármesteri 
Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető. A 
pályázatok elbírálását a képviselő-testület végzi, 
legkésőbb 2011. október 31-ig.

Szabó Gellért polgármester

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 
2011.október 28- án  8-12 óráig ultra-
hangos vizsgálattal egybekötött nő-
gyógyászati rákszűrés lesz az egész-
ségházban. A vizsgálat díja: 3000 forint. 
Időpontot a 06-70- 3390345 telefonszá-
mon lehet kérni

védőnő

Figyelem! Ruhagyűjtési akció!
A Szentkirályi Családsegítő Szolgálat ruha-
gyűjtési akciót szervez. Kérjük, hogy megunt 
vagy kinőtt gyermek és kamaszruháikat hoz-
zák be az iskolába október 20-ig, munkaidőben 
bármikor. Köszönjük a segítséget!


