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A Szentkirályi Búcsú 2016
Egyházi értelemben búcsújá-

ró körmenetet községünkben Szent 
István napján mindig is tartottak, a 
templom falain belül, vagy a temp-
lom kertjében. Ilyenkor a templo-
munk előtti gyepes részen ajándékot, 
édességet, üdítő italt áruló kereske-
dők vertek sátrat. A politikai széljá-
rás változásával, no meg községünk 
eredeti nevének visszaharcolásával, 
1987 óta a templomi búcsújárás nap-
ját egyben Szentkirály Napjának hív-
juk. Ez a nap lett községünk legna-
gyobb ünnepe.

Ebben az évben augusztus 21-én 
tartottuk a nevezetes Szentkirályi 
Búcsút. Sokan vettek részt a sza-
badtéri ünnepi szentmisén, amelyet 
Mészáros József soproni Domonkos 
rendi szerzetes celebrált. A búcsú ré-
sze volt Hősi emlékművünk koszorú-
zása polgármesterünk Szabó Gellért 
személyében, és az emlékmű meg-
szentelése. Szent István szobrunk 
előtt lett megszentelve az ünnepi új 

kenyér, melyet Bimbó Józsi bácsi 
szegett meg. A délutáni szórakozós 
forgatag mintha szegényesebb lett 
volna, mind közönség, mind árus és 
szórakoztató egységek tekintetében. 
A 15 órakor kezdődő nagyszínpadi 
műsorban a polgármesteri köszöntő 
után táncosaink mutatkoztak be. A 
fiatalokból álló Tiszakécskei Tuba 
Rózsa Citerazenekar önálló műsort 
adott, majd a szentkirályi nótásokkal 
mutattak be közös produkciót. A szó-
rakoztató programok között került 
sor az alapítványi ösztöndíjak kiosz-
tására. A színpadi műsorokat Varga 
Miklós előadóművész hazafias, lé-
lekemelő dalai zárták. Alkonyat után 
tűz-zsonglőreink látványos bemu-
tatóján csodálkozhatott a közönség. 
A Művelődési Házban helyi gazdák 
terményeiből, a közmunkások tevé-
kenységének keze munkáiból láthat-
tak ízelítőt. Imre Leila világot bejárt 
asztalteniszező érmeiből, kupáiból 
láthattunk bemutatót. A művészetet 

kedvelők Faragó István, festménye-
it, Varga Nikolett és Varga Ramóna 
rajz tehetségeit csodálhatták meg. A 
Művelődési házat látogatók nem ma-
radtak szomjan, hiszen Prikkel Antal 
szikvízkészítő bemutatta kollekció-
ját, melyet meg is lehetett kóstolni. A 
sötétedési sátorbontások után elhal-
kult a dübörgő dodzsem zene. Szép 
volt ez a nap is. További fotók a 8. 
oldalon.

Vecsei

Szüreti MulatSág
a hagyományos szüreti felvonulás és bál

Szentkirályon 2016. szeptember 17-én lesz.

A felvonulás 13:30-kor a piactérről indul. 
Úticél az Ifjúság Lakótelep, megálló a Petőfi és Alkotmány utca keresz-
teződésében, valamint a Rákóczi és a Kossuth utca kereszteződésében. 
Ezek után jut vissza a menet a Művelődési Házhoz.

A megállóhelyeken a Szentkirályi Tánccsoport több
korosztálya tánccal köszönti az ott lakókat, érdeklődőket.

este 20 órától asztalfoglalásos szüreti bál, tombolával. 
Jelentkezés a 70/452-3850-es telefonszámon. 
A zenét a MIXER együttes szolgáltatja, nyitótánc 21 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!
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Miért vegyünk részt a kvótanépszavazáson?
- A Magyar Kormány által kez-

deményezett kvótanépszavazásra 
október 2-án kerül sor. Szeidl Jó-
zsefet a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Tiszakécskei Járási Hi-
vatalának vezetőjét kérdeztük meg 
arról, hogy miért vegyünk részt a 
kvótanépszavazáson?

- Magyarország Alaptörvénye 
rendelkezik arról, hogy „A nép a ha-
talmát választott képviselői útján, 
kivételesen közvetlenül gyakorolja.” 
Az országos népszavazás az az eset, 
amikor a nép a hatalmát közvetlenül 
gyakorolhatja. Az érvényes és ered-
ményes népszavazáson hozott dön-
tés az Országgyűlésre kötelező. Úgy 
gondolom, a demokráciának e nép-
hatalmi alapelemével minden szava-
zásra jogosult állampolgárnak élnie 
kell.  A népszavazáson történő rész-
vételével mindenki kinyilváníthatja 
véleményét, érvényes szavazatának 
leadásával a népszavazás által feltett 
kérdésre vonatkozóan.

- A szavazólapon „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül is elő-
írhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?” kérdésre mi a helyes 
válasz?

- Európában jelenleg óriási migrá-
ciós válság van. A migránsok néhány 
állam biztatására százezer számra ér-
keztek Európába és jelenleg is több 
millióan vannak azok, akik Európába 
kívánnak jutni. A nyugati országok-
ban történt eseményekből láthatjuk, 
hogy a beérkezett migránsok között 
terroristák lapulhatnak meg. Ma már 
szinte meg sem lepődünk, ha euró-
pai országokban terrorcselekmény 
történik. Ezen felül az ide érkezett 
migránsok más kultúrával, más vallás-
sal és más értékrenddel rendelkeznek, 
mint az európai emberek, amelyet a 
migránsok által elkövetett bűncselek-
mények, többségében nők zaklatása is 
alátámaszt. Erre tekintettel igen fon-
tos az, amit Magyarország Kormánya 
mond, hogy mások helyettünk nem 
dönthetik el, hogy kivel kell együtt él-
nünk. A kötelező kvóta bevezetése és 
migránsoknak nagy számban Magyar-
országra telepítése nemcsak a közbiz-
tonság romásával, hanem az államnak, 
illetve önkormányzatoknak jelentős 

kiadással is járhat, amelyet az adózó 
polgároknak kell megfizetniük. Ezek-
re tekintettel én úgy gondolom, hogy 
a „Nem” válasz a helyes, azaz, hogy 
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
más ne írhassa elő nem magyar állam-
polgárok Magyarországra történő kö-
telező betelepítését.

- Akkor Ön szerint az menjen el 
szavazni, aki nemmel szavaz?

- Nem! Kifejezetten kérek min-
denkit, hogy éljen a lehetőséggel és 
a szavazással mondja el a betelepíté-
si kvótával kapcsolatos véleményét a 
szavazólap érvényes leadásával.

- Mi tanácsol a választóknak mi-
vel készüljenek a választásra?

- Mindenképpen vigyenek ma-
gukkal érvényes személyazonosság 
igazolására szolgáló okmányt, ami 
lehet személyazonosító igazolvány, 
vezetői engedély vagy útlevél és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt. 
Amennyiben bármely okmány érvé-
nyét vesztette, úgy a Járási Hivatal 
Kormányablak Osztályán ügyfélfoga-
dási időben igényelheti az ügyfél az 
okmány cseréjét.

-szerk-

A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
Saját kiállító standdal mutatkoz-

tak be közfoglakoztatottjaink a Mű-
velődési Házban Szentkirály napján. 
Kis ízelítőt láthatott a közönség a ter-
mékekből, és a közétkeztetés számá-
ra készített „tartósított” befőzött, sa-
vanyított élelmiszerekből, élelmiszer 
alapanyagokból. (Ezekből láthattunk 
a Hírös Hét kiállításon is.) A zöld-
ségféléket saját maguk termesztik, 
míg a gyümölcsöket vásárlás, illetve, 
felajánlások útján szerzik be. Persze 
ennél jóval szélesebb a tevékenységi 
körük, hiszen feladataikhoz tartozik 
a közterületek szemétmentesítése, a 
szemétlerakók felszámolása, a par-
kok gondozása. Az utak, járdák menti 
kaszálást, a parlagfű irtást is ők vég-
zik. Természetesen kiveszik részüket 
falunk rendezvényeiből, hiszen elég 
sok mozgatni való akad ilyen alkal-
makkor. A temető fenntartási munkák 

is a feladatkörükhöz tartoznak. Je-
lentős mennyiségű térkövet gyártot-
tak, melyek járdák építéséhez, illetve 
felújításához lettek, lesznek felhasz-
nálva. A csapat jelentősen hozzájárul 
falunk tisztaságához, bizony sokszor 

végeznek olyan munkákat is, melyet 
öntelt és fegyelmezetlen honfitársa-
ink másra hagynak. Dicséret és kö-
szönet Közmunkásainknak! További 
képek a 8. oldalon.

-szerk-
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Új helyszínen került megrende-
zésre Kecskeméten a XIX. Hírös 
Hét Fesztivál augusztus 19-28. kö-
zött. Községünk a hagyományok-
hoz híven részt vett a látványos 
településbemutatón. Kecskemét leg-
forgalmasabb sétáló helyszínén sok 
ezren csodálkoztak a szentkirályi 
dinnyék láttán, melyekkel Kovács 
Tibor, Kovács Pál és Kutasi Fe-
renc dinnyetermelő mutatkozott be. 
Egyébként valamennyi dinnye súlya 
meghaladta a 20 kg-ot  A „szentkirá-
lyi dinnye a legfinomabb” hangzott 
el naponta több százszor. A fentiek-
ből kitűnik, hogy dinnyéink voltak a 
sztárok. A kínai attasé is szentkirályi 
dinnyén ülve fényképezkedett.

Persze volt csodálója Pápai Ildi 
horgolt napernyőjének, a horgolt óra-
lapnak, vagy a mézeskalács díszek-
nek. A Forgács Kertészet gyönyörű 
paprikákkal, és padlizsánokkal mu-
tatkozott be. Forgács Barbara „üveg-
be zárt nyár”címmel mutatta be piaci 
áruit elegánsan üvegbe zárva kony-

hakészen. Szintén láthatta a közön-
ség közmunkásaink keze munkáját, a 
sok, szintén üvegbe zárt nyarat, lek-
várokat, befőtteket, zöldségféléket. 
Mindezekhez a Gavallér Kert nyúj-
tott zöld díszítést, örökzöldekkel, vi-
rágzó cserjékkel.

Pavilonunk berendezéséért köszö-
net Forgács Barbarának, Lángosné 
Bencz Beának. Várta a közönség a 
24-i települési bemutatkozásunkat. 
Szabó Gellért polgármesterünk kö-
szöntője után tánccsoportunk mu-
tatkozott be, nagy sikerrel, köszön-
hetően Takácsné Kiss Mártának. 
A közönséget a tánc után vendégül 
láttuk közmunkásaink jóvoltából 
készült palacsintával, természetesen 
töltelékkel.

Csak elismerően nyilatkoztak a 
dinnyéinket kóstolók, hiszen a Mű-
velődési ház szervezésében készült, 
kemencénkben sült friss házikenye-
ret is kaphattak hozzá. A kenyérkós-
toló egyben lekvárkóstoló is volt, 
nagy sikerrel.

A vendéglátás elmaradhatatlan ré-
sze Revuczky Béla borainak a megíz-
lelése. A vendéglátást népies ruhába 
öltözött asszonyok tették színesebbé, 
akik örömmel vállalták a közremű-
ködést. Köszönet mindazoknak, akik 
közreműködtek kiállításunk sikeres 
bemutatkozásán.
Fotó: B  Kis János

V. F.

HÍRÖS HÉT 2016
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Egyre divatosabbak az olyan ká-
vézók, ahol felnőttek játszanak.

A felnőtt pároknak szükségük van 
arra, hogy egymással foglalkozza-
nak. Ez eleinte megy is magától, ám 
később, ha nincs közös elfoglaltság, 
könnyen kiüresedhet a kapcsolat. 
Ilyenkor jól jöhet pár izgalmas játék, 
amivel hasznosan és szórakoztató-
an lehet eltölteni az időt, ráadásul 
remekül meg lehet ismerni a másik 
személyiségének rejtett oldalait. A 
játékban sok mindenre fény derül: 
hogy az egyik le akarja-e nyomni a 
másikat, hogy az ellenfél legyőzése 
a fontos, vagy maga a szórakozás, 
hogy miképp tudja valaki kezelni a 
vereségét, esetleg belefér-e a másik-
nak a csalás. Praktikusabb ezt egy 
játék keretében megismerni, mint 
a mindennapi életben. Egy jó játék 
olyan, mint egy személyiség teszt.

A budapesti Hammer Time 
Caféban öt-hat hatalmas asztalnál 
felnőtt emberek – férfiak és nők ve-
gyesen – elmélyülten, jókedvűen ját-
szanak különböző díszletek között. 
Lombok, épületek, erdők és holdbéli 
táj. Az egyik játékos több kockával 
dob, számol, majd a zsebéből mérő-
szalagot vesz elő, akkurátusan kimé-
ri hová kell lépnie. A polcokon tár-
sas játékok, könyvek, magazinok és 
makettek és egy kis asztalnál valaki 
elmélyülten fest egy sárkányszerű 
lényt. A hely egyik vezetője mesél 
arról, hogy mi is történik itt.

Ez a Wargame, vagyis terepaszta-
los stratégiás társasjáték, eredete az 
1800-as évekig nyúlik vissza. Ak-
koriban ólomkatonákkal játszották, 
akkor alakultak ki az első szabályok, 

hogyan küzdhet meg egymással két 
hadsereg. Ez Magyarországon réteg 
hobbi, de Nagy-Britanniában 170 
millió font összegű bevételt könyvel 
el minden évben a figurákat gyártó 
legnagyobb vállalat, és több üzlettel 
vannak jelen a szigetországban mint 
a McDonald’s. A seregeket, harco-
sokat, lényeket a játékos maga rakja 
össze, festi ki, majd a szabályoknak 
megfelelően harcol valaki más sere-
gével. Különböző világok, helyszí-
nek vannak – pl.: Gyűrűk ura, Star 
Wars,  - mindnek megvannak a maga 
figurái, lényei, de amikor egymás kö-
zött játszanak, nem hivatalos verseny 
van, akkor bármilyen figurák szere-
pelhetnek egy adott seregként. Tíz 
évvel ezelőtt főleg férfiak játszottak, 
mára nagyon családbaráttá vált ez 
a hobbi., először jöttek a barátnők, 
majd a gyerekek is, vasárnaponként 
mindig figurafestést szerveznek, 
amit az egész család élvez.

De nem csak az asztalok mellett 
találkoznak, vannak cosplay-estek, 
amikor jelmezben vonulnak a játé-
kosok és van saját fantasy-zenekar 
is, amelyet Noamuthen néven többen 
ismernek. Ezeknek a játékoknak ko-
moly irodalma van, regények, maga-
zinok foglalkoznak a különböző fan-
tázia világokkal, amelyek jó pár éve 
már számítógépen is elérhetőek.

Az online játékoknak hazánkban 
mintegy tíz éves története van, de az 
elmúlt 4-5 évben váltak széles kör-
ben ismerté. 

Ezeknek a felnőtt játékoknak a 
lényege a társas érintkezés. A társas 
játék kultúrája az elmúlt évtizedben 
hihetetlenül erősödik, ebben benne 

a táblás játékok 
reneszánsza is, 
nem véletlenül 
fogy a boltok-
ban belőlük 
annyi, és nyíl-
nak egyre több 
helyen társas-
játék klubok és 
kávézók.

A 2011 óta 
minden évben elvégzett „Játékos lét” 
felmérések azt mutatják, hogy példá-
ul az online megismerkedett játékos-
társak előbb-utóbb személyesen is 
találkoznak. Az idősebb korosztály 
az, amelynek tagjai nagyon bele 
tudnak merülni ezekbe a játékokba, 
sokan így ismerkednek meg az egész 
digitális világgal.

A „Játékos lét” kérdőívet ad ki, a 
kitöltők közül minden évben kisor-
sol egy játékost, tavaly egy 66 éves, 
nyugdíjas hölgy nyert, aki példakép 
lehet abban, hogyan lehet a játékot 
hasznunkra fordítani. Ő fogalmazta 
meg azt, amit a kapcsolódó idősebb 
játékosok mind éreznek: hogy ba-
rátaik, beszélgető partnereik lettek 
online térben, ez pedig rengeteget 
enyhít az időskori magányon. Rend-
szert visz az életükbe, van mit várni 
minden nap, ezáltal kinyílik a világ, 
megszűnik az elszigeteltség.

A szerepjátékokkal begyakorol-
hatják, hogyan lép fel egy vezető, 
hogyan tudnak csoportban együtt 
dolgozni, kapcsolatot teremteni, 
kockázatot vállalni. Ezek a tapaszta-
latok, minták, átültethetők a minden-
napokba, a valós életbe.

Margó néni

ÓLOMKATONÁK úJRA GONDOLVA …

A Szentkirályi Általános Iskola
sok szeretettel meghívja községünk lakóit

az Idősek Napja
alkalmából rendezendő ünnepségünkre.

Időpont: Szeptember 30. 14:30
Helyszín: Művelődési Ház
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Szárazmalom
Szentkirályon?

Lapozzunk bele megyei napilapunk 
ötvenkilenc-ötvennyolc évvel ezelőtti szá-
maiba, községünkkel kapcsolatos írásokban 
tallózva. A Petőfi Népe című megyei párt-
lap [az MSZMP Bács-Kiskun megyei lapja] 
1957. április 12. napján arról adott hírt, hogy 
„az MSZMP szervezetnek (fiatalok és gyor-
san felejtők kedvéért: Magyar Szocialista 
Munkáspárt, amelyet 1956 novemberében 
Kádár és bűntársai a forradalom vérbefoj-
tására alapítottak, –bor–) tíz tagja van a 
községben. A legutóbbi vezetőségi ülésen 
úgy döntöttek, hogy tovább folytatják a 
tagszervezést és a volt MDP-tagokat párt-
napra hívják meg.” Szép kis lista lenne a 
tíz jómadár neve, de most már mindegy. Az 
MDP pedig Rákosi pártja volt, a Magyar 
Dolgozók Pártja néven. (Alaptörvényünk 
szerint „a Magyar Szocialista Munkáspárt 
és jogelődei, valamint a kommunista ideo-
lógia jegyében kiszolgálásukra létrehozott 
egyéb politikai szervezetek bűnöző szerve-
zetek voltak…”)

Ugyanezen lapszám szerint „a 
lászlófalvi moziba járó közönség igen 
hiányolja, hogy a játékfilmek előtt nem 
vetítenek híradót. Azt kérdik a MOKÉP 
vezetőitől, mi ennek az oka? Kérik, hogy 
hozzájuk is küldjenek ki hiradófilmet.” 
Tudni kell, hogy az akkori mozifilmek 
előtt vetített filmhíradók az akkor még 
nem lévő televízió-híradók elődjei vol-
tak. Csakhogy nálunk az ötvenes években 
végletesen elfogult, torz, szovjet mintájú 
propaganda anyagok kerültek a filmhír-
adókba. Lehet, hogy csak a tíz MSZMP-
tag hiányolta ezt a korabeli agymosást.   

Hanem sokkal érdekesebb anyagot 
közölt a lap 1958. január 26-ai száma 
Joós Ferenc, a TTIT tagja tollából, Az 
eltűnt szárazmalmok nyomában címmel. 
(Az 1968. július 3-ai számban kissé átírt 
szöveggel Az eltűnt szárazmalmok cím-
mel is megjelent.) 

„Az első világháború után jó néhány 
esztendeig még működött egypár száraz-
malom Kecskemét területén és a városhoz 
tartozó pusztákon. Az utolsó működésben 
lévő ilyen malom az 1920-as években 
a Mária utcával szemben, a Széchenyi-
városban volt látható. Fölül léc, alul 
deszkafala körhöz közelítő sokszög alak-
ban kerített be egy tágas térséget, födele 
majdnem kúpalakú, zsindelyes alkotmány 
volt. Az építmény jó ideig fönnállt azu-
tán is, amikor a benzingépes őrlőmal-
mok konkurrenciáját nem bírván, a benne 
működött malmot végleg megállították és 
leszerelték. 

Lászlófalván a templomok előtt a város 
felé eső épületcsoportban volt többek 
között egy szárazmalom is. Ennek körfala 
vályogból volt. Szép fehérre meszelve 
villogott messzire a varosból kifele tartó 
kocsik felé. Tetején ugyancsak kúp alakú 
zsindelyfödél volt.”

Joós Ferenc egy 19. század elejéről 
származó térképre hivatkozva állítja, hogy 
Kecskeméten az 1800-as évek első felében 
a külső körúton belül 60, azonkívül pedig 
még 30 szárazmalom őrölte a kecskeméti-
ek kenyérnekvalóját. A Sörház tájékán, a 
vásártéren pedig egy szélmalom forgatta 
vitorláit.  

„A múlton elmerengeni tudók épülésé-
re néhány, a város központjához közelebb 
eső, volt szárazmalom helyét az alábbi-
akban adjuk meg: a Marx téren [1992 óta 
Gyenes Mihály tér, a piarista gimnázium 
mögött -bor-] az artézi kút környékén, 
ugyancsak a Marx téren az 5. számú ház 
helyén egy-egy malom, a piactér sar-
kán lévő L-alakú épület helyén három 
malom, az IBUSZ mostani menetjegyiro-
dája helyén, a zsidótemplom belső végén, 
a Csongrádi utca és a László Károly 
utca találkozásánál, a Nagykőrösi utca 35. 
sarokház helyén egy-egy malom. 

Legérdekesebb a Talfája utca [ma 
Talfája köz –bor-] 4. szám alatti ház utca 
vonalát követő kerítésen belüli köríve-
sen hajlott alacsony épület, amely a régi 
térképen e helyen jelzett szárazmalom 
maradványa és más célra használtan ma is 
fennáll. A Talfája utca folytatásában a kör-
úton túl, a Malomközön [ma is ez a neve 
–bor-] három szárazmalom állott egymás 
mellett. A köz neve ennek emlékét őrzi. 
Ugyanitt ma működik egy kis daráló és 
szecskavágó.”

A cikk szerzője a szárazmalmok-
ra vonatkozó irodalom alapján megad-
ja a kecskeméti szárazmalmok feltehető 
leírását is. A néprajzi szakirodalom jól 
ismeri a molnármesterséget, a malmo-
kat, s közöttük a szárazmalmokat is. A 
Néprajzi Lexikon szerint „a hajtóerő, illet-
ve az energiaforrás szerint a szakiroda-
lom megkülönböztet kézimalmot, emberi 
vagy állati erővel működő szárazmalmot, 
vízi energiával működő vízimalmot és a 
szél energiáját hasznosító szélmalmot. Az 
energiahasznosítás célja, vagyis az elvég-
zett munkafolyamat szerint beszélhetünk 
daráló-, lisztőrlő, hántoló, olajütő, ványo-
ló- vagy kalló-, kendertörő, puskaportörő, 
zúzó-, deszkametsző és papírmalmokról. 
Gyakran ugyanaz a malom többféle mun-
kát, így például őrlést, hántolást, deszkafű-
részelést is végzett…” 

A szárazmalom a középkorban gyűj-

tőfogalom volt: emberek és állatok által 
hajtott malmokat is így neveztek, mintegy 
megkülönböztetésül a víz energiáját hasz-
nosító malmoktól. Kecskeméten, Cegléden 
a szárazmalmok a 19. században utcasort 
alkottak. Mivel a zsúp- és zsindelytetős 
malomházak igen tűzveszélyesek voltak, 
Kecskemét városa a 19. század közepén 
megtiltotta új szárazmalmok építését a 
belterületén.

1863-ban az országban közel nyolc-
ezer (7966) szárazmalmot írtak össze. 
Területi megoszlásukról először 1894-
ben kapunk hiteles képet, amikor szá-
muk már alaposan megcsappant: közel 
egynegyedére (2033) csökkent. Akkor a 
legtöbb szárazmalom a következő ország-
részekben működött: a Duna–Tisza közén 
735, a Tisza–Maros szögében 676 és a 
Tiszántúlon 415. Bács-Bodrog vármegyé-
ben 619, Torontálban 594 szárazmalmot 
írtak össze, de száznál több szárazmalom 
volt még Szabolcs (136), Szatmár (119) és 
Hajdú (117) vármegyében. A Dunántúlon 
1894-ben mindössze 183 szárazmalmot 
írtak össze, Erdélyben egyetlenegyet sem. 
… a szárazmalmok elsősorban a Duna-
Tisza közi homokhátság, a Bánság és a 
Felső-Tisza-vidék őrlőszerkezetei voltak, 
tehát a vízfolyásban szűkölködő alföldi 
területeken volt a gabonaőrlésben döntő 
szerepük. 1870-ben, amikorra a szélmal-
mok széltében elterjedtek az Alföldön, és a 
szárazmalmoknak a gőzmalomépítés miatt 
is bealkonyult, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara területén lévő városok közül 
Cegléden még 56, Hódmezővásárhelyen 
52, Kecskeméten 45 szárazmalmot írtak 
össze.

Joós Ferenc leírása szerint ezek a mal-
mok lóerőhajtásra voltak berendezve. Két 
hatalmas, gerendákból ácsolt kerék rőf-
nyi fafogakkal volt egymáshoz kapcsol-
va. Ezek a fafogak más fafogaskerekek 
fogaiba kapaszkodva vezették az erőt az 
őrlőhelyiségben lévő malomkövekig és 
szitákig. Az egyik kerékből kiálló geren-
dákhoz fogtál a lovakat, vagy esetleg más 
igavonó állatot.  

Jó lenne, ha még felidézhető lenne a 
szentkirályi szárazmalom és más malmok 
keletkezése, sorsa, fajtája, aki tud ezekről, 
jelezze a szerkesztőségben! 

De ejtsünk szót a cikk írójáról is: 1890. 
február 7-én született Joós Ferenc (1934-
ig Joszt) tanító, író, helytörténeti kutató. 
1920-ban került Kecskemétre, 1958-tól a 
megyei könyvtár helytörténeti gyűjtemé-
nyének vezetője volt. 1980-ban hunyt el.

Békesség veletek! A kő marad.
–bor–

GArAboNcIás dIáK



Új tanév kezdődik. Talán a ré-
szesei vagyunk közvetlenül, talán 
nem. De átéltük már mindannyi-
an, mit jelent kezdeni, vagy foly-
tatni a tanulást. Az a személy, akit 
Istennek nevezünk, adott helyre 
tett minket. És itt várja a szol-
gálatunkat és a fejlődésünket. Itt 
várja, hogy tanuljunk. Mondhat-
juk ezerszer is, hogy bezzeg, ha 
mások lennének a körülmények, 
vagy ha volna több szabad időnk, 
vagy ha lenne több pénzünk ak-
kor ezt és ezt megtehetnénk, meg-
vehetnénk, tanulhatnánk máshol, 
valami mást is...de nem! Isten ide 
tett! A dolgunkat itt kell megten-
nünk - amennyire tudjuk teljes 
odaadással. S ha nem jól sülnek 
majd el a dolgok - hisz lesz ilyen 
is - legyen meg a jó szándék ben-
nünk. Valamiképp el kell fogadni 
a bántásokat is...úgy sem tehe-
tünk mást...és akkor már ne tegye 
rosszá a napot egy sérelem.

Van úgy, hogy a megpróbál-
tatások kellenek az élethez, mert 
csak ha azokon átmentünk, akkor 
látjuk meg születésünk célját...
és van úgy, hogy az Isten acélke-
ménnyé akar tenni valakit és emi-
att ott tartja még a szenvedésben 
egy ideig, a tanulás útján. Valami-
re, az adott helyzetben, állapot-
ban, az által felkészít az Úr. Talán 
arra, hogy legyünk nagyon érzé-
kenyek mások fájdalmára, vagy 
valamilyen szükségére. Arra, ami 
másokat bánt, ami idegesíti őket. 
Korábban talán úgy gondoltuk, 
hogy munkamegosztás van. Én 

is teszem a dolgom, a másik is 
a magáét. De nem. Itt emberek 
vagyunk - közösségben. Segítek 
és kérhetek segítséget. Vállvetve 
élünk. Tény, hogy e földön nem 
túl jó itt a helyzet. De hát végül is 
kiképzőhelyen vagyunk. Egy köl-
tő azt mondta: "Aki most vagyok, 
szomorúan nézem azt, aki lehet-
tem volna". A nehézségekben, 
akár eltaposottan mi is mond-
hatjuk: "ha ez és ez nem történik 
meg velem, ha nem bántottak 
volna, ha nem használtak volna 
ki, akkor nem fejlődtem volna 
és szomorúan nézném azt, aki a 
rossz dolgok nélkül lennék...és 
jó lett így, akivé végül is tettek a 
gyalázatok".

Beletekintünk Isten titkába. Ő 
az imában és az elmélkedésben 
lep meg bennünket. Hogy aztán 
mi lesz az, azt senki se tudja. Csak 
megengedjük a Szentléleknek, 
hogy jól megdolgozzon minket.

Az Isten sok-sok jelet ad min-
den nap. Azért adja, hogy ne fél-
jünk a jövőtől. Ezek a jelek mesél-
nek. Megvilágítják a problémákat 
és azt is, hogy mit kíván tőlünk az 
élet. Vannak helyzetek, melyeket 
nem mindegy hogyan reagálunk 
le. Véletlen volt talán a népszám-
lálás Jézus idejében? Dehogy. 
Vagy a Betlehembe születés? 
Vagy hogy életre hívott minket az 
Isten? Vajon véletlen volt, hogy 
két gonosztevő közé feszítették? 
Az sem véletlen, hogy nekem és 
neked szenvedni kell. Mindenen 
keresztül Isten látogat meg és 

akar formálni minket. Jézus csak 
annyit mondott, hogy "legyen 
meg a Te akaratod...ennek így 
kell történnie". Mi sem menekü-
lünk, hanem kimondjuk Jézussal: 
"Legyen meg a Te akaratod". Úgy 
teszünk mindent, ahogy Isten 
akarja, és ott, ahol élünk és ha ez 
megvan, akkor köszönnek majd 
be életünkbe a Csodák.

Visszatekintünk az eddigi 
életünkre. Ez ad majd alkalmat, 
hogy begyógyuljanak olyan se-
bek, melyek talán akadályoznak. 
A legfontosabb, hogy őszintén 
álljunk Teremtőnk elé, hogy 
megláthassuk vágyainkat, és tud-
juk azt, hogy mi az amit kérnünk 
kell Tőle. Jézus ki akar emelni 
a mindennapokból és felvinni a 
hegyre. Ő azokat választotta ki, 
akiket akart. És engem is és téged 
is akart. És bele kell állnunk ebbe 
az akaratba - ezt nem lehet elke-
rülni.

Lesznek vesztes csaták. Ez 
tény. De ez nem jelenti, hogy már 
nem hallok, vagy nem látok, vagy 
nem beszélek és nem gondolko-
dom. Úgy állunk a veszteségek-
hez, hogy először is: legközelebb 
jó lesz. Aztán a tanulság min-
denképp a miénk és végül tudjuk 
mindig, hogy az Isten így is szeret 
bennünket. 

A legerősebb ember nem az, 
akinek legtöbb az ereje, hanem 
aki legtöbbet kibír.

Molnár Zsolt
plébános
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KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!



Nemrégen a játszótér mellett beszél-
gettem. Arra figyeltem föl, hogy – ter-
metükből ítélve – alsó tagozatos fiúk fo-
ciznak, és a focihoz egyáltalán nem kellő 
szavakat használnak./nem is kívánom 
megismételni/

Az egész tetőződött, amikor hasonló 
korú kislányok is bekapcsolódtak a „fo-
cizásba”

Kedves gyerekek! A következő törté-
net elsősorban Nektek szól! (de elolvas-
hatja más is, mondjuk egy felnőtt!)

Egy kis piszok.
Tivadar töltött magának egy kis alma-

levet. Minden nap élvezettel fogyasztotta 
a tízórait, miután végzett az újságkihor-
dással. Amíg a gyümölcslét itta, édesany-
ját figyelte, aki a konyhaasztal túlsó felén 
egy fokföldi ibolyát ültetett át éppen.

- Szevasz Tivadar - köszöntötte édes-
apja, aki a hátsó ajtón át lépett be. Néze-
gettem ezeket a képregényeket, melyeket 
Tomitól szereztél. Van, amelyik ellen 
nincs kifogásom,de ennek a háromnak 
olyan a szóhasználata, hogy egy keresz-
tyén nem olvashat ilyeneket. Ne vedd 
kézbe ezeket!

- Na de apa! - ellenkezett Tivadar. - 
Tudod, hogy én nem használok ilyen sza-
vakat, de sok fiú igen - ezért beszélnek így 
a szereplők.

- Te tényleg azt hiszed, hogy ártal-
matlan ezeknek az olvasgatása?- kérdez-
te anya. Rámutatott egy trágár főcímre 
egyiknek a borítóján. - A csúnya beszéd 
nem tiszteli Istent.

Tivadar arca elvörösödött.
Hát, van benne néhány csúnya szó, 

de a viccek nagyon jók - érvelt Tivadar. 
- Egyszerűen figyelmen kívül hagyom 
azokat a szavakat, melyeket keresztyén 
ember nem használhat.

- Az nem olyan könnyű, mint ahogy te 
gondolod - mondta apa, miközben kivett 
egy fél teáskanálnyi virágföldet és egye-
nesen Tivadar poharába szórta.

- Hagyd abba!- tiltakozott Tivadar és 
elhúzta a poharát .- Miért csináltad ezt?

- Csak egy kis piszok van benne. Idd 
körül! - javasolta apa. - Ne is törődj vele!

- Ne törődjek vele! - kiáltotta Tivadar. 
Tönkretetted a gyümölcslevemet. Csupa 
piszok.

Apa bólintott.
- A Biblia azt mondja, hogy egy kis 

kovász, vagy élesztő az egész tésztát meg-
keleszti. Most egy kis szennyeződés be-
piszkította az egész gyümölcslevet. - Az 
asztalra tette a három magazint. 

- Egy egészen kis piszok nagy kárt tud 
okozni nemde? - kérdezte.

Tivadar elgondolkodott. Eszébe jutott, 

hogy újságkihordáskor hiányzott az, ame-
lyiket Sasváriékhoz kellett volna bedobni, 
és majdnem kicsúszott egy ilyen szó a 
száján.

- Értem, hogy mit akarsz - mondta 
végül Tivadar - és ezeket kidobom a sze-
métbe. Akkor mi lesz azzal a tiszta gyü-
mölcslével

TE MIT GONDOLSZ? Olvasol-e olyan 
folyóiratokat, vagy könyveket, melyek csú-
nya beszédet tartalmaznak? Lehet, hogy 
te nem akarsz káromkodni, vagy csúnyán 
beszélni, de ha ilyeneket olvasol, vagy hall-
gatsz, akkor ezek kicsúszhatnak a szádon. 
Kérd Isten segítségét, hogy „megtisztítsd a 
cselekedeteidet”! Dicsérje őt ajkad!
/forrás: A zárba illő kulcs./ Szabó Mária
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REFORMÁTUS ÉLET

Alkalmaink
• Minden vasárnap Istentisztelet 10 
órától, gyermekfelügyelettel
• Hétfőnkén 17 órától Énekkar
• Szeptember 13. kedd Bibliaóra 
18.30
• Szeptember 18. vasárnap Interaktív 
Istentisztelet 10 óra
• Szeptember 20. kedd Presbiteri 
gyűlés 18.30
• Szeptember 27. kedd Bibliaiskola 
18.30 - újszövetség

Beszéded tiszta legyen!



8. oldal                             SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ                              2016. szeptember

A Szentkirályi Búcsú 2016

A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
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Elkezdődött az új tanév

A Szentkirályi Általános Iskola 
augusztus 31-én tartotta tanévnyitó 
ünnepségét. A vidám ünnepi műsor 
mellett köszöntötték az országos di-
ákolimpián részt vett tanulókat is.

Az idén 17 első osztályos kisgyer-
mek kezdi meg tanulmányait, akiket 
a szülői munkaközösség ajándékkal 
köszöntött. Osztályfőnökük Dávid 
Otília Gréta.

Az 1. osztályosok névsora: 
1. Bimbó Jázmin
2. Bimbó Kiara
3. Bimbó Márton
4. Csikós Brigitta
5. Csontos Fanni Edina
6. Dávid Rémusz Richardo
7. Dobos Dominik

8. Göblyös Ádám
9. Kovács Kende
10. Kovács Máté
11. Kutasi András
12. Molnár Jázmin Fanni

13. Oláh István
14. Rimóczi Marcell Mór
15. Szabó Sándor
16. Tóth Anna Erzsébet
17. Vas Zoltán

MEGHÍVÓ
2016. szeptember 24-én, 

szombaton 11 órától 15 óráig 
CSALÁDI SPORTNAPOT 
tartunk a Szentkirályi Általá-
nos Iskolában. Szeretettel hí-
vunk és várunk minden kedves 
szülőt (sőt kistestvért, nagytest-
vért, nagyszülőt is) egy vidám, 
játékokkal, sporttal és bográ-
csozással fűszerezett délelőttre, 
melyen gyermek, tanár és szülő 
egyaránt kikapcsolódhat. Játsz-
szunk együtt a gyermekekkel!

Szentkirályi Ált. Iskola
tantestülete

Figyelem! Figyelem!
PAPírgyűjtés

 
A Szentkirályi Általános Iskola ismét papírgyűjtést szervez, 2016. 
szeptember 23-án, pénteken 10 órától, az iskola melletti sportpá-
lyán. Kérjük felesleges papírjaikat összekészíteni és a gyermekek-
nek átadni. Köszönjük!

szeptembertől az alábbiak szerint módosul a
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

nyitvatartási ideje:
Hétfő: 11-17:30-ig, Kedd: 11-18 óráig

Szerda: 11-18 óráig, Csütörtök: 11-17:30-ig
Péntek: 11-17 óráig, Szombat: 9:30-12 óráig
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Örvös galamb is fészkel nálunk. 
Éveken át mindig a nagy nyárfán 
laktak. Ez egy óriási feketenyár, már 
kilométerekről látszik. Őrködik a táj 
fölött. Vannak szinte a földig hajló 
ágai is, de leginkább a magasba nyúl. 
Télen látszik ez igazán. Nyáron pedig 
rengeteg madár búvó- és pihenőhelye. 
Megfordul itt sok zöldike, cinke, őrgé-
bics, szarka, búbosbanka, harkály és 
galambfélék. Ha szellő se rezdül, még 
akkor is susog a leveleivel. 

Itt fészkeltek az örvös galambok 
mindeddig. Öröm volt nézni, ahogy 
egy magasabb ágról siklórepülésben 
elindulnak, majd végül mégis fölfelé 
vezető ívben érik el a céljukat. Idén vi-
szont a kapunk melletti bodzabokorra 
rakták a fészküket. Egyszer, ahogy ott 

sétálok, látom, hogy egy örvös galamb 
berepül a bodzabokorba. Megnézem 
közelebbről, hogy mit keres ott, és az 
ágak között megpillantom őt és a fész-
két. Ezután egy pár napig figyeltük, 
aztán megfeledkeztünk róla. Mikor 
eszünkbe jutott, már jókora fióka tekin-
getett ki a fészekből. Nem csoda, hogy 
nagy volt a fióka, hiszen ez a madár a 

galambok legnagyobbika, 40-41 cm! 
Alapszíne szürke, mint a legtöbb ga-
lambnak, de van benne kékes, csillogó 
zöld és borvörös is, de legfeltűnőbb a 
fehér nyakörve. Ő a galambok grófja. 
Gyakran jártam oda nézegetni a fiókát, 
hogyan tollasodik, és egyszer csak már 
nem volt ott. Ő is kirepült.

Pusztai Márton 5. osztály

MADARAINK

A hosszú és aprólékos törvényi szöve-
gezés részletei nélkül szeretnék néhány 
gondolatot megosztani a vadászterületek 
kialakításáról. Akit a későbbiekben en-
nél részletesebben érdekel, annak szíve-
sen állok rendelkezésére egy személyes 
megkeresés kapcsán.

Bizonyára sok földtulajdonoshoz 
bekopogtatott már valaki a Szentkirá-
lyi Szent Hubertus vadásztársaság tag-
jai közül, hogy elkérje a földtulajdonos 
hozzájárulását a vadászati joggal, vad-
gazdálkodással kapcsolatban. Lejártak 
a korábbi működési engedélyek, és az 
új rendelkezéseknek megfelelően a kö-
vetkező ciklusra (20 év), most rende-
ződnek újjá a vadásztársaságok. Ezért 
kérik a tagok a földtulajdonosokat, hogy 
támogassák a már hosszú ideje itt műkö-
dő Szentkirályi vadásztársaságot, ezzel 
fenntartva azt a szimbiózist, ami eddig 
hellyel közzel jól működött.

A törvény vonatkozó részét szinte 
mindenki ismeri, hogy a földtulajdon 
elidegeníthetetlen része a vadászati 
jog.  Azt már kevesebben tudják, hogy 
ennek a jognak a gyakorlása kötelezett-
ségeket is foglal magába. Mivel a vad az 
állam tulajdona, ezért a vadászatra jogo-

sulttól az Állam várja el, hogy a vaddal 
szakszerűen és gazdaságosan, valamint 
törvényszerűen bánjon. 

Mik lehetnek ezek. Egyes vadfajok 
szakszerű folyamatos állományjavítása, 
ezzel  egészségük megtartása, mivel egy 
túlszaporodott, legyengült rossz génál-
lományú populáció hajlamos lehet fer-
tőző betegségek terjesztésére. Ezért (is) 
a törvény hívatásos vadász alkalmazását 
követeli meg, akinek szakirányú vég-
zettséggel kell rendelkeznie. Továbbá 
a vadkárral kapcsolatos intézkedések, 
ezek és még számtalan kisebb nagyobb, 
de többnyire költséggel járó kötelezett-
ség tartozik a vadászati joghoz.

Amikor a földtulajdonos átruházza 
(határozott időre) a vadászati jogot, ak-
kor nyugodt lehet, hogy ezekért a költ-
séggel járó kötelezettségekért a vadász-
társaság helytáll.

A földtulajdonos arról dönthet, hogy 
a jelentkező vadásztársaságok közül ki-
nek ad bizalmat a földtulajdon részére 
eső mértékben. Amennyiben a jelentke-
ző vadásztársaság összegyűjti a tulajdo-
nosok 51%-ának támogatását, úgy az a 
vadásztársaság alakíthat vadászterületet 
az FM Hivatal által korábban kijelölt te-

rületen. A vadásztársaság ezért a földtu-
lajdonosi közösségnek bérleti díjat fizet. 

Abban az esetben, ha nem jön lét-
re vadásztársaság, nem jön létre bér-
leti szerződés, úgy a Magyar Állam, a 
korábban már említett kötelezettségek 
– mint vadgazdálkodás – céljából a te-
rületet kényszerhasznosításra kijelöli, 
és valamely vadásztársaságnak kiadja, 
amelynek költségeit akkor már a földtu-
lajdonosokra terheli, terület arányosan. 
Ekkor a kijelölt vadásztársaság területre 
eső működési költségét a földtulajdono-
sokkal fizettetik ki. 

Arra szeretnék rávilágítani, hogy a 
vadászatot (vadgazdálkodást) a földtu-
lajdonos nem tilthatja meg, csupán ar-
ról dönthet, kit tekint arra alkalmasnak, 
hogy a tevékenységet helyette folytas-
sa.

A Szentkirályi Szent Hubertus va-
dásztársaság nevében köszönöm mind-
azoknak, akik megtisztelték társaságun-
kat bizalmukkal a hozzánk eljuttatott 
megbízásaikkal. Törekedni fogunk, hogy 
a jó kapcsolat megmaradjon a termelő 
gazdák és a vadásztársaság között.

Üdvözlettel: Kozma Péter
Vt titkár

Vadászterület kialakításról gondolatok

Köszönet
Hálás szívvel mondok köszönetet Szabó Gellért polgármester úrnak, és mindazoknak, akik hoz-
zájárultak, hogy elkészült az idősek háza előtti terasz. Véd forró naptól és az esőtől, ami sajnos a 
lakásba is befolyt. Még egyszer köszönöm. Tisztelettel: Szurokné Marika. 
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Túrós lepény
HOZZÁVALÓK: 30 dkg rétesliszt, 20 
dkg porcukor, fél csomag sütőpor, 1 
citrom reszelt héja, 4-5 szem ősziba-
rack, 50dkg túró, 2 csomag vaníliás 
cukor. A tetejére 10 dkg olvasztott 
margarin, 3 egész tojás, 4 dl tej.
1. A lisztet, a porcukrot, a sütőport és a citromhéját 
összekeverjük, majd a keverék felét a kikent 30 x 23 
cm-es tepsibe szórjuk.
2. A meghámozott, 1 cm-es kockákra vágott barackot 
ráfektetjük. Erre jön a vaníliás cukorral elkevert túró, 
egyenletesen elterítve.
3. Ezután rászórjuk a lisztkeverék másik felét, majd 
egyenletesen meglocsoljuk az olvasztott margarinnal, 
és a végén ráöntjük a tejet, melyben előtte elkevertük 
a tojásokat. 180 fokra előmelegített sütőben pirosra 
sütjük.
Elkészítési idő 40 perc, 8 főre.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Augusztus időjárása

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik
Bálint Miklós

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

Igazi nyári időjárás volt a hónapban. A korábbi években 
előforduló forró napoktól meg voltunk kímélve. Csak néhány 
nap volt, amikor éppen, hogy meghaladta a hőmérséklet a 30 
C fokot, mégpedig 5-én, 28-án, és 29-én. Hűvös napok 11, 12, 
és 22-én voltak 18-22 C fokokkal. Az uralkodó anticiklonok 
hatására éjjelente általában nagy volt a kisugárzás, minek kö-
vetkeztében hűvösek voltak az éjszakák. Szerencsére térsé-
günket elkerülték a szélsőséges időjárási jelenségek, melyek 
országunk több részén pusztítottak. A kukorica és a napraforgó 
érése talán kicsit késett. A szőlőszüret is „csúszik”. Gólyáink 
fészkei már árválkodnak, elvonultak. A még látható fecskék 
nagy része átvonuló, a mieink többségében már délebbre vo-
nultak. Szeptember már sokszor az őszt idézi, mérsékelten me-
leg nappalokkal és hűvös éjszakákkal. A hónap közepétől már 
előfordulhatnak deres hajnalok. A csillagászok megfigyelése, 
hogy eltűntek a napfoltok, márpedig ez jelentős kihatással van 
földünk időjárására. Általában hideg telek szoktak következni. 
A naptevékenységek 11 évenként ismétlődnek. Napfolt mini-
mum idején megnő a kozmikus és az ibolyán túli sugárzás. 
Németh Lajos, a TV2 meteorológusa azt mondta: jelentős, ki-
mutatható különbségek vannak időjárásunkban az elmúlt 150-
200 év feljegyzései alapján is, de elég csak egy emberöltőre 
visszagondolni és érzékelhető is a legszembetűnőbb eltérés. 
„A statisztikák is mutatják, de a bőrünkön is érezzük, hogy az 
évszakok közötti átmenet egyre inkább kezd elmosódni, az át-
meneti évszakok, a tavasz és az ősz, sokkal kevésbé jellegzete-
sek, mint korábban”. Németh Lajos szerint ez már régóta nem 
csupán elmélet, vagy tudományos okfejtés. Minden évszakban 
és az egész élővilágban észlelhetők a változások. Egyre több 
virág nyílik szokatlan időpontban, a hideg mérhetően jóval 
később kezdődik, mint száz vagy akár ötven évvel ezelőtt és 
sokkal több a szélsőséges, nem az évszakra jellemző kilengés 
az időjárásunkban. Csapadék viszonyok: 1-én 1,3 mm, 10-én 
2,2 mm, 11-én 0,1 mm, 16-án 2,2 mm, 17-én 4,2 mm, 21-én 
2,7 mm, 22-én 7,5 mm. Összesen 20,2 mm. A sokévi átlag: 
47 mm.

Vecsei

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Jánosy Juci 2016. 08. 08. anyja neve: 
Garzó Ágnes, Kordik András Szilveszter 2016. 
08. 28. anyja neve: Laczkó Edina.

Házasságot kötött: Zakar Zsófia és Kiss Zol-
tán 2016. 08. 13-án, Csipak Mária és Márton 
Imre 2016. 08. 18-án.

Elhalálozott: Tohai Sándor élt 86 évet, Kelemen 
Jánosné élt 84 évet.

Régi képek
fotóalbumomból

Emlékezés

id. Csősz Imre
halálának 7. évfordulójára.

Minden virágszál beszél, amit a sírodra teszünk.
Minden szál elmondja, mennyire szeretünk.

A halál nem jelent feledést és véget,
Míg élnek azok, akik szeretnek Téged.

szerető Családja

A kép egy „régi” szüreti felvonuláson készült.
v.f



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Molnár Zsolt plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

A Nemzeti Vágta kecskeméti elő-
futamának győztese szentkirály tele-
pülés képviseletében Csiki Árpád lett 
Lord Black nyergében, ezzel a tele-
pülés bejutott a budapesti futamra. 
A legsportszerűbb versenyzőnek járó 
Szentkirályi Fair Play Díjat pedig 
Hajdú László, Kecskemét lovasa nyer-
te el a Hírös Vágtán.

A 2015-ben hagyományteremtő 
szándékkal alapított Szentkirályi Fair 
Play Díjat elsőként tavaly, a Nemzeti 
Vágtán ítélték oda, de idén a kecske-
méti Hírös Vágtára is kiterjesztették a 
díjazást. A kecskeméti forduló fair play 
díját Kecskemét lovasa, Hajdú László 
érdemelte ki biztonságos lovaglásával. 
A Díj célja, hogy elismerje a rangos 
hazai lovasversenyek szellemiségét és 
szabályait leginkább tiszteletben tar-
tó, etikus versenyzéssel példát mutató 
résztvevőit. Az elismerést a Nemzeti 
Vágta szeptember 16-18. között Buda-
pesten megrendezett döntőjében is ki-
osztják majd.

A kecskeméti előfutamon idén is 
– ahogy a Vágta 2007-es elindulása óta 
minden évben – elindult Szentkirály, és 
meg is nyerte azt, így bejutott a budapes-

ti versenyre. A települést a tavalyi évhez 
hasonlóan ismét Csiki Árpád képviselte 
Balogh Levente, a Szentkirályi-Kékkúti 
Ásványvizet tulajdonló Central Europe 
Mineral Water Holding elnökének Lord 
Black nevű lovával. Ezzel folytatódik 
az a Vágta mezőnyében egyedülállónak 
számító hagyomány, hogy Szentkirályt 
egy helyi zsoké képviseli, aki egy helyi 
tulajdonos lovával, helyi vállalat támo-
gatásával áll rajthoz. 

„Magyarország piacvezető ásvány-
víz-vállalataként kiemelkedő a felelős-
ségünk a tradíciók és a helyi értékek 
megőrzésének támogatásában, és fon-
tosnak tartjuk a fair play szellemében 
versenyzők elismerését is. Ez motivált 
minket az összetartozást és a hazai lo-
vas hagyományok felelevenítését célzó 
Nemzeti Vágta támogatásakor, valamint 
a Szentkirályi Fair Play Díj megalapítá-
sakor is.” – mondta el Balogh Levente, 
a Central Europe Mineral Water Holding 
elnöke.
Céginformáció

A Central Europe Mineral Water 
Holdingot 2015-ben hozta létre a 
Karlovarské Minerální Vody Group-ot 
(KMV) tulajdonló olasz Pasquale csa-

lád, illetve a Szentkirályi Ásványvíz 
tulajdonosa, Balogh Levente. 2015 már-
ciusában a CEMW Holding tulajdonába 
került a Kékkúti Ásványvíz Zrt., majd 
azt követően 2015 áprilisában a Szentki-
rályi Ásványvíz Kft. is. A cégvásárláso-
kat követően Balogh Levente a CEMW 
Holding meghatározó kisebbségi tulaj-
donosa, valamint a társaság elnöke lett.

A Szentkirályi Ásványvíz Kft. és 
a Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyesülésé-
vel létrejövő Szentkirályi-Kékkúti Ás-
ványvíz Kft. Magyarország piacvezető 
ásványvíz- és üdítőipari társasága. A 
tulajdonában lévő Szentkirályi, Emese, 
Theodora Kékkúti és Theodora Kereki, 
valamint a forgalmazott S. Pellegrino, 
Acqua Panna és Perrier márkákon, to-
vábbá az általa palackozott és forgal-
mazott Nestlé Aquarelen keresztül a cég 
egyaránt jelen van az ásványvizek, íze-
sített ásványvizek, valamint a szénsavas 
üdítőitalok piacán.

További információ:
Zsadon Sára
Flow PR
Mobil: +36-20-779-7000
E-mail: cemw@flowpr.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szentkirály nyerte meg a Hírös Vágtát

A Szentkirályi Fair Play Díjat Kecskemét lovasa kapta 
Budapest, 2016. augusztus 27.

Tanya eladó Szentkirályon, a református templom mellett
6 hektár legelővel, 4 hektár szántóval. érdeklődni: 70-953-7173


