
Százhatvannyolc éve, 1849. augusztus 
13-án Arad megyében, a világosi vár alatti 
Szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar 
haderő, a teljhatalommal felruházott Gör-
gey Artúr vezette fel-dunai magyar hadsereg 
megadta magát Rüdriger (Rigyiger) orosz lo-
vassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabad-
ságharc a túlerővel szemben. Reménytelen 
helyzetbe került a fel-dunai hadsereg (29.889 
fő, 9.839 lóval, 144 löveggel): utánpótlásuk 
gyakorlatilag megszűnt, a gyalogságnak pus-
kánként mindössze másfél lőszere maradt. 
Görgey, Magyarország teljhatalmú vezető-
jeként ebben a helyzetben a kisebbik rosszat 
és a kevésbé megalázót választva augusztus 
13-án az Arad megyei Világosnál feltétel nél-
kül letette a fegyvert Rüdiger orosz lovassági 
tábornok előtt. (Folytatás a 3. oldalon)
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FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENT KI RÁ LYI
HÍR MON DÓ

A TAR TA LOM BÓL: 

• Bursa Hungarica • TeSzedd • Gazdafórum 
• Szüreti felvonulás 2017 • Tájházunk • 
Szilvalekvárfőzés • Egyházi oldalak • Könyvtári 
hírek • A Magyar Népmese Napja • Őszi kirándu-
lás • Házi atlétikai bajnokság • Kék Tanya prog-
ram! • Egy kis csillagászat • Anyakönyvi hírek

168 éve mártírhalált halt aradi vértanúinkra emlékezünk

Újra-AVATÓ Ünnepség
A Tanyafejlesztési Program támogatásából sikere-
sen felújítottuk a Gazdakör épületét. Az ünnepé-
lyes átadó

2017. október 21-én, szombaton 16 órakor 
veszi kezdetét. 

Program: 
	 16:00	 Köszöntő,	 ünnepi	 beszéd,	 emléktábla	
avatás,	kulturális	műsor.

	18:00	 Vacsora,	 menü:	 őz-	 vagy	 marhapörkölt	
burgonyával,	vegyes	savanyúsággal.

	 20:00	Gazdabál,	zenél	a	Parádia	Zenekar.

A	vacsora	csak	elője-
gyzés	 alapján	 kérhe-
tő,	 1.500,-	 Ft/fő	 el-
lenében. Jelentkezés 
személyesen vagy 
telefonon legkésőbb 
október 16-ig Bim-

bó	 Ferencnél	 (70/776-1811),	 Marsa	 Ferencnél	 a	
Kocséri	 Vadász	 Csárdában	 (20/245-8926),	 vagy	
Vörösné	Vári	Ilonánál	(70/339-0344).	A	műsor	in-
gyenesen	megtekinthető!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szentkirályi Vágó János Gazdakör
Szentkirály Község Önkormányzata

Meghívó 
A Szentkirályi Általános Iskola 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére megemlékezést rendez 

2017. október 20-án, pénteken 11,30 órakor
a Művelődési házban.

Ilyen nagy dolog a szabadság 
Ünnepi műsor a 7. osztály előadásában

Felkészítő tanár: 
Bimbóné Ádám Mónika, Jónis György

Az ünnepi műsor előtt 11,15 órakor
koszorúzást tartunk a Hősök emlékművénél.

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkre,
ünnepeljünk együtt!



Falutisztítási napra invitált polgár-
mesterünk szeptember 15-ére. A felhí-
vásra legalább 140-en jelentkeztek a di-
ákokkal együtt. Elképesztő mennyiségű 
szeméthalmazban élük. Csak ezen a na-
pon 102 szemeteszsák telt meg, a háztar-
tási hulladéktól kezdve a háztartási esz-
közökig, a megunt, vagy rojtos szőnyegig 
minden. Honnét jön ez a fajta kultúra? 
Kik azok, akik fittyet hánynak a jó ízlés-
nek, pedig biztos, hogy tudatában van-
nak a természetrombolásnak, a jó ízlés 
határán túl. Sajnos a műanyagok lebom-
lásához több száz év kell. Folyóink tele 
vannak felaprózódott mikro műanyagré-
szecskékkel. Erdők, mezők, utak széle, 
vizek környezete, mind szeméttel van 

tele. A tudatlanság, a közöny, az önzőség, 
mind-mind melegágya a szemetelésnek. 
Ne szemeteljünk, de ne is álljuk meg szó 
nélkül, ha ilyet tapasztalunk! Községünk-
ben működik szervezett hulladékgyűjtés 
mind háztartási, mind szelektív változat-
ban, és még csak nem is kell érte fizetni. 
Hát ott mi lehet, ahol fizetős? Lehet, hogy 
onnét hozzák a nyakunkra? Nem biztos. 
Sajnos, átlagában romlik kultúránk na-
gyon sok tekintetben. Hírekben nem hal-
lunk arról, hogy valakire szemetelésért 
bírságot szabtak volna ki. A kormány ter-
vezi az ingyenes hulladékkezelés beveze-
tését. Hátha ez javít a helyzeten. Tanuljuk 
meg, illetve tanítsuk meg embertársain-
kat az ésszerű hulladékkezelésre. V.F
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A képviselő-testület 2017. szeptember 
26-án tartotta ülését, ezen 7 képviselő volt 
jelen.

Az első napirendi pontban zárt ülés ke-
retei között egy szociális tárgyú kérelem-
ről döntött a képviselő-testület.

A második napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette, hogy a folyó évi költ-
ségvetési rendeletünk a svédmasszázs te-
vékenységgel csak a masszőr szeptember 
30. napjával lejáró GINOP keretből támo-
gatott időszakával számol.

Javasolta a tevékenység folytatásához 
a képviselő-testület hozzájárulását.

Ezzel együtt indítványozta a szolgál-
tatás díjának emelését is a költségvetési 

rendelet módosításával: fél kezelés esetén 
800.- Ft helyett 1.100.- Ft, egész kezelésért 
1.500.- Ft helyett 2.000.- Ft összegben. 

A fizikoterápiát kihagytuk az idei évi 
költségvetésből, de mivel újra végezné 
szolgáltatását a korábbi kezelő addig, 
amíg utódja be nem fejezi tanulmányait 
– ami várhatóan az év végéig fog tartani 
– indokolt ehhez is biztosítani a költségve-
tési kereteket.

Ezen a területen is időszerű a szolgál-
tatási díj emelése kezelésenként 700.- Ft 
összeg meghatározásával az eddigi 500.- 
Ft helyett.

A képviselő-testület a rendeletmódosí-
tást a javaslat szerint elfogadta.

A harmadik napirendi pontban dr. La-
jos Krisztina jegyző ismertette, hogy ismét 
kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 
Az ösztöndíjrendszer célja az esélyterem-
tés érdekében a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőfokú ta-
nulmányainak támogatása. Egyelőre még 
csak a csatlakozási kérelemről kell határo-
zatot hoznunk, ám ezzel együtt a pályázat 
lehetőségére is fel kell hívni az érintettek 
figyelmét, melynek benyújtási határideje 
folyó év november 7. napja. 

Az egyebek napirendi pontban a KMB 
lakás bérletének meghosszabbításáról 
döntött a testület.

A 2017. szeptember 26-ai testületi ülésen történt

Bursa
Hungarica

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsőfokú tanulmá-
nyainak támogatása.

A program keretében olyan szoci-
álisan hátrányos helyzetű felsőokta-
tásban résztvevő hallgatóknak folyó-
sítható az ösztöndíj, akik Szentkirály 
illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek, felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói jog-
viszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos) képzésben vesznek 
részt illetve  a 2017/2018. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy felsőfokú diplo-
mával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szentkiraly.hu oldalon megta-
lálható. A pályázóknak a  https://bur-
sa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  olda-
lon kell regisztrálniuk. A pályázatot 
az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a Polgármesteri hivatalban 
kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2017. novem-
ber 7.

TeSzedd



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Bács-Kiskun Megyei Szervezete Szak-
mai fórumot szervezett szeptember 21-
én művelődési házunkban. A rendez-
vényre érkeztek érdeklődők a környező 
településekről is. Sajnos Szentkirályiak 
kevesen voltak. Szabó Gellért polgár-
mesterünk megnyitója után Domján 
Gergely a NAK Bács-Kiskun Megyei 

Szervezetének elnöke számolt be a NAK 
4 évi eredményeiről, és több információ-
val szolgált a jövőt illetően. Ismertette a 
megyei szervezet ügyintézői felállását. A 
megyében a kamarának 40.000 tagja van 
– mondta, és felhívta a figyelmet a kama-
rai kártya fontosságára. Az elhangzot-
takból néhány kiemelésre érdemes adat 
az állatállományra. Sertésből országosan 
2,9 millió van, megyénkben 310.000 db, 
szarvasmarhából országosan 852 ezer, 
ebből Bács-Kiskunban 65.000, juh or-
szágosan 1,1 millió, a megyében 100.000 
db. A vidéki lakosság helyben tartásának 
fontosságát kiemelte a mezőgazdasági 
kiegészítő tevékenységek erősítésével. 
Beszélt a homokhátság hidrológiai hely-
zetéről is. Megtudhattuk, minden készen 
áll a jövő májusban induló jégelhárítási 
program bevezetésére. Rendelkezésre áll 
a 80 fős kiszolgáló személyzet, Kalocsai 
koordináló központtal. 

Molnár Gyula Járási főállatorvos a 
határainkon kívül dúló afrikai eredetű 
sertéspestisre hívta fel a figyelmet. Óri-

ási kárt okozna országunkban, ha nem 
sikerülne kívül tartani határainkon. Or-
szágos intézkedések történtek, mint pél-
dául a fertőzött Ukrajnából semmilyen 
húskészítményt nem lehet behozni, még 
magán célra sem. A házi sertések első-
sorban fertőzött vaddisznóktól fertőződ-
nek meg, esetleg fertőzött állati eredetű 
takarmányok felhasználásával, és sok 
egyéb közvetítő eszközzel. Az afrikai 
sertéspestis bejelentési kötelezettség alá 
tartozó fertőző állatbetegség.

A betegség nem gyógyítható, vakci-
názásra nincs lehetőség, a fertőzött állo-
mány megsemmisítésre kerül. A beteg-
ség tünetei: Minden esetben magas láz, 
40 C fok fölötti, a beteg állatok bágyad-
tak, levertek, étvágytalanok. Mozgásu-
kat nem tudják koordinálni, hánynak, 
hasmenésük van. A farok, a fülek, a láb-

végek lilásak, vagy vörösesek. Vérzések 
jelenhetnek meg. Az állat néhány napon 
belül elpusztul. A leölt állatokért kárta-
lanítás jár az államtól. Persze vannak ki-
vételek, például ha az állat tulajdonosa 
nem tartotta be a szabályokat, higiéniai, 
szállítási előírásokat. A vadászoknak kö-
telező minden elhullott vaddisznót beje-
lenteni. A beteg vaddisznó rendszerint 
elbújik, ezért nehéz fellelni. Árulkodó 
jel lehet a ragadozók által széthordott 
sertéscsont. A betegséggel kapcsolatban 
legfontosabb a megelőzés. 

Utolsónak Dr. Kujáni Katalin, az R 
& D Center kutatási menedzsere, a Kis-
lépték Egyesület nemzetközi koordiná-
tora értékesítési tanácsokkal szolgált, 
„Hogyan értékesítsek ma, a rövid élelmi-
szerláncokon keresztül?” címmel. V.F.
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Gazdafórum

Az első oldal folytatása.
„A háború nem vala cél, csak esz-

köz a haza megmentésére... én leteszem 
a fegyvert, hogy békés polgártársaimat, 
kiket ezentúl megvédeni gyönge va-
gyok, mentsem meg legalább a háború 
iszonyaitól” - írta az orosz tábornok-
nak. Levelében azt is jelezte: bízik a 
cár nagylelkűségében. A szabadságharc 

harmincezer magyar katona szomorú, de 
fegyelmezett csapatszemléjével ért vé-
get. Kilenc honvédtisztet és tábornokot 
a Gyulai várba vittek, ahol csak a várat 
nem hagyhatták el, fegyvereiket meg-
tarthatták. Egy magasrangú osztrák tiszt 
szemléje után fegyverezték le őket, és 
zárták várbörtönbe, majd Aradra szállí-
tották. A halálos ítélet után 1849. októ-

ber 6-án kivégezték még négy társukkal 
együtt. A fegyverletételről a Gyulai vár 
mellett láthatunk nagyon szép emlékmű-
vet. A Szabadságharc magas rangú tiszt-
jei kivégzésének emlékére emlékművet 
avattunk október 6-án 16 órakor Szent 
István parkunkban. A míves emlékműről 
a novemberi számban részletesen olvas-
hatnak Kedves Olvasóink.

168 éve mártírhalált halt aradi vértanúinkra emlékezünk
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Szeptember 16-án került sor közsé-
günk leglátványosabb megmozdulására 
a szüreti felvonulásra. A finom ebéd után 
a csőszpárok a lovasfogatok díszítésével 
foglalatoskodtak. A fogatos felvonu-
lásra, az erre a napra „kinevezett” bíró 
invitálta dobpergés kíséretében falunk 
apraját, nagyját, hogy vegyenek részt 
a felvonuláson és az azt követő szüreti 
bálon. A csőszpárok látványos táncbe-
mutatójával kezdődött ez a szép nap, 

hogy aztán a feldíszített fogatokra száll-
janak, természetesen a nézőközönség-
gel együtt, és a falusi tiszteletkör után 
az Ifjúság utcai lakótelepre vonuljon a 
37 fogatból álló csapat. A zenés, nótás 
csapatot már várták a Lakótelepen, hogy 
a csőszpárok köszöntő tánca, és a foga-
dásukra érkező lakosok megtáncoltatása 
után szíves vendéglátásban részesítsék a 
csapatot. A visszautat a falusi megálló-
helyek követték. Mindkét helyen kitűnő 

volt a hangulat: fogadás, táncbemutató, 
táncolás, vendégül látás. Esteledett mi-
korra ismét a művelődési házhoz érkez-
tek a felvonulók, hogy felkészüljenek az 
esti hagyományos szüreti bálra. Kedves 
Olvasó! A Művelődési Ház és falunk 
lakossága nevében hálásan köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik áldozatos 
munkájukkal részt vettek, és segítették, 
hogy szépen, vidáman és kellemesen tel-
jen ez a szép nap. -szerk-

Szüreti felvonulás 2017

A rendezvény főbíró párja Faragó József és neje Klárika Indulásra készen a feldíszített fogat

Az utca lakóit is táncba hívták
A tánctanítás mestere
Takácsné Kiss Márta

A csőszlegények kezdték a táncot

A jövő táncosainak próbálkozása
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„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!"

(Ipolyi Arnold)

A mi Gyűjteményünk…
Településünkön sétálva feltűnik, hogy 

néhol kicsi, de jól megépített családi há-
zak sorakoznak egymás mellett, kertekkel 
övezve. Az átalakítások ellenére észreve-
hetően „egy kaptafára”, típustervek alap-
ján épített otthonok a XX. századi magyar 
szociálpolitika egyik kiemelkedő program-
jának, az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap (ONCSA) emlékei. 

A Sallai utca 35. szám alatti ház is 
valószínűleg ebben az időszakban épült, 
1950 körül. A telekkönyvi adatok szerint 
Csordás Istvánné Kuti Erzsébet 1956-ban 
juttatás jogcímen kapta, majd 1976-ban 
gyermekei örökölték. 1984-ben Kovács 
Gergely és felesége vette meg. Tercsi Sán-

dorné Bőszén Erzsébet 1989-től birtokolta, 
önkormányzatunk 2016-ban Tőle vásárolta 
meg.

Itt alakítottuk ki és augusztus 20-án itt 
nyitottuk meg helyi értékeinket megőrző 
és bemutató Községi Gyűjteményünket, 
mely a jövő nemzedékeinek teremt lehető-
séget a múlt értékeinek megismerésére. A 
felújítás hiánypótló, Szentkirály életében 
maradandó értéket képvisel. A ház 5 he-
lyiségből áll, van benne 1 szoba, konyha, 
kamra, mosókonyha és üveges veranda. A 
helyiségeket helyi gyűjtésből és felaján-
lásból származó bútorokkal, berendezési 
tárgyakkal, még fellelhető régi munkaesz-
közökkel, fotókkal rendeztük be. A házhoz 
csatlakozik egy fából készült szín, amely-
ben a régi paraszti gazdálkodás eszközei, 
szerszámai kaptak helyet. A megvalósítás 
során arra törekedtünk, hogy az 50-es 60-
as éveket idéző stílusjegyek megmaradja-
nak, illetve helyet kapjanak a korábbi idő-
szakból származó hagyatékok is. 

Iskolatörténeti kiállítás is helyet kapott 
az épületben, értékes látnivalókkal. A telek 
egy részén régi, helyben honos gyümölcs-
fajtákat telepítettünk, valamint iskolai gya-
korló kertet alakítottunk ki. A ház elejét a 
falusi kertek kedvelt virágai díszítik.

Minden teljesítmény sokak hozzájáru-
lásával születik, ez most is így történt. 

Munkánk végére érve köszönetemet 
és nagyrabecsülésemet fejezem ki minda-
zoknak, akik e kiállítás anyagának össze-
gyűjtése, előkészítése és rendszerezése so-
rán segítségemre voltak - Csorba Jánosné, 
Kovács Istvánné, Kovács Menyhért, Pápai 
Ferencné, Trencsényiné Tóth Edina, - érté-
kes tanácsaik és segítőkészségük nélkül a 
kiállítás aligha készült volna el.

Köszönet illeti mindazokat, akik féltve 
őrzött kincseikkel, régiségeikkel, családi 
fotóikkal járultak hozzá a kiállítás megszü-
letéséhez!

Sokat jelentett a mesterek közreműkö-
dése is, akik munkájukkal járultak hozzá az 
épület rendbe hozatalához: ácsmunkákat 
Faragó József, kőművesmunkákat Kovács 
István, gipszkartonozást Lángos Zsolt, fes-
tést Elek Ferenc, asztalosmunkákat Kuta-
si István és Ádám Pál, bádogosmunkákat 
Dobi Mihály, villanyszerelést Kovács Jó-
zsef, kútfúrást Kovács Pál végezte.

Köszönöm kollégáim, közmunkásaink 
és a diákmunkások segítségét, hozzáállá-
sát, munkáját!

Hálás vagyok érte!
Kovácsné Lázár Ilona

Nagyanyáink őszi foglalatossága eleve-
nedett meg október 15-én tájházunk udvarán, 

hagyományos módszerrel végzett szilvalek-
várfőzéssel ismerkedhettek meg az érdeklő-
dők. Egykoron szinte minden háznál készült 
ez a mai értelemben bio, gyakran használt 
csemege. A lekváros bukta, lekváros tészta, 
palacsinta, vagy a tízóraira csomagolt lekvá-
ros kenyér, mind ezzel készült – természe-
tesen cukor hozzáadása nélkül. Tájházunk 
lekvárfőzésének technikai vezetője Pápainé 
Terike. Az érdeklődők, felnőttek, iskolás 
gyerekek elsajátíthatták a folytonos keverés 
tudományát, hogy ne kozmáljon le, és az 
üst alatti tüzelés tudományát, hogy ne égjen 
meg, mert akkor keserű lesz. A keverés lehe-
tőségéért sorban álltak a gyerekek, míg aki 
nem fért oda, játszhatott tájházunk kertjében. 

Az elkészült ízletes lekvár aztán kenyérre ke-
rült, nagyrészt el is fogyott. A jövőben régi 
házi praktikák is megelevenednek a múltat 
idéző kis házban. Köszönet a szervezőknek, 
a résztvevőknek. -vecsei- 

Szilvalekvárfőzés

TÁJHÁZUNK
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Az előttünk álló időszak egyházi 
programjait szeretettel bocsátom szí-
ves tudomásukra.

Október 8-án, vasárnap Magyarok 
Nagyasszonyát ünnepeljük: Szűz Má-
riát, mint Magyarország Főpatrónáját. 

Minden hónap utolsó péntekének 
estéjén filmvetítést szervezünk este 6 
órától templomunkban, ahol a terem-
téstől kezdve a Jelenések Könyvéig 
jó minőségű filmekben mutatjuk be a 
bibliai történeteket. Ez kb. 3 évig tart 
majd, és mindenkit nagy szeretettel vá-
runk ezen alkalmakra. Ha kimaradna 
egy történet bárki számára 3 év múlva 
ugyanakkor megtekinthető lesz...

November 1-én Mindenszentek ün-
nepe következik, amely munkaszüneti 
nap is egyben. Az ünnepi szentmisét 
a szokott rendben 08.30-kor mutatjuk 
be. A sírszentelések ugyanezen napon 
14.00-kor kezdődnek a temetőben, 
majd 17.00-kor tartjuk a Halottak Es-
téjének Liturgiáját a templomban és 
imádkozunk minden kedves elhuny-
tunkért, rokonainkért, jótevőinkért, 
akik valaha segítségünkre voltak éle-
tünk folyamán.

Örömmel tájékoztatom a kedves 

testvéreket, hogy a tanév megkezdé-
sével, a szeptember 10-i szentmisében 
megáldottuk gyermekeinket, iskolatás-
kájukat, könyveiket és imádkoztunk 
együtt velük egy jó évért az iskolában, 
kellő türelemért és bölcsességért.

Szeptember 17-én megáldottuk a 
terményeket, gyümölcsöket, zöldsé-
geket... mindazt, amit ez évben a ter-
mészet és a kegyelem jóvoltából kap-
hattunk, arathattunk, szüretelhettünk, 
betakaríthattunk. Mindez arról szólt, 

hogy lépéseket kell tenni afelé, hogy 
a mindennapi munkánkat egyre job-
ban átjárja a jó Isten. De a munka fáj-
dalommal és fáradsággal jár, és az Úr 
mindenféle fájdalmat azért használ fel, 
hogy jobban szerethessünk általa. Úgy 

is mondhatnám, hogy visszahívjon az 
Atyai házhoz: a fájdalommal figyel-
meztet, hogy ne legyünk távol Tőle. A 
fájdalomban Isten jár a nyomunkban, 
minden lépésünk után, amit a földön 
megteszünk, hogy szó szerint meg-
keserítse az elmenekülésünket Tőle. 
Isten a fájdalom által alakít, és mivel 
Neki nagyon rossz a válás, ezért min-
dent megtesz, hogy visszatérjünk hoz-
zá... tiszteletben tartva természetesen a 
szabadságunkat. Azért is adta nekünk 
Fiát, nehogy örökre elváljunk. Tu-
dom, hogy merészen hangzik ez. Ám 
a munkáinkban tudjátok jól, kétszer 
szenvedünk. Egyszer a nehézség mi-
att és a fáradság miatt, másrészt azért, 
mert valahol üldöz minket a megélhe-
tés kényszerűsége. Hát vizsgáljuk meg 
jó szívvel, miként tudtunk tanúságot 
tenni Krisztusról e szenvedéseinken 
keresztül. 

Szeretettel: Molnár Zsolt plébános

KA TO LI KUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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1517. október 31-e korszakha-
tár a keresztyénség történetében. 
Ezen a napon egy német kisváros-
ban, Wittenbergben Luther Márton 
(1483-1546) Ágoston-rendi szerzetes 
95 tételben hozta nyilvánosságra a 
búcsúcédulák árusításával szemben 
megfogalmazott teológiai ellenérveit.

Luthert vitairatának megfogalma-
zására a Német-Római Birodalom 
területén tapasztalt, a búcsúcédula 
árusítással kapcsolatos visszaélések 
ösztönözték. Johannes Tetzel domini-
kánus szerzetes tevékeny résztvevője 
volt a német választófejedelemségek 
területén folytatott búcsúcédula-áru-
sításnak, amely hivatalosan a római 
Szent Péter-bazilika építésének tá-
mogatását célozta. Tetzel számos he-
lyen hirdette a következőket: „Mikor 
a pénz a ládikába hullik, a lélek a tűz-
ből menten kiugrik.” 

Luther 95 tézise közül több ki-
mondottan ezt a tetzeli kijelentést 
támadta. „Emberi balgaságot hir-
detnek, amikor azt mondják, hogy 
mihelyt a ládába dobott pénz meg-
csörren, a lélek azonnal a mennybe 
száll” – állapította meg, hozzátéve: 
„csak annyi bizonyos, hogy a ládá-
ban megcsörrenő pénz által nagyra 
nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. 
Az egyház közbenjáró szolgálatának 
eredményessége azonban egyedül Is-
ten jó tetszésétől függ.”

Luthert mélységesen felháborí-
totta, hogy az egyház ilyen formában 
használja ki tekintélyét, és szavát a 
Szentírás elé helyezi, holott aszerint 
„a bűnt egyedül Isten bocsáthatja 
meg”. Szándékában állt X. Leó pápa 
figyelmét ráirányítani ezekre a visz-
szatetsző jelenségekre (az egyik tétel 

szerint Krisztus és a pápa ellenségei 
azok, akik a búcsú hirdetése miatt 
Isten Igéjét más templomokban tel-
jesen elnémítják), valójában azon-
ban egyes tételei már bizonyos pápai 
intézkedések helyességét is kétség-
be vonták – így például kérdésessé  
tette, vajon miért fordítanak olyan 
jelentős részt  a búcsúcédulákból be-
folyt összegekből a Szent Péter bazi-
lika építésére, komoly anyagi terhet 
róva ezzel a szegénységben élő nép-
re, pedig a pápa a saját vagyonából is 
megtehetné ezt. 

Bár maga Luther azt szerette vol-
na, hogy vitairata az egyházon belül 
érjen el megtisztulást, ezzel szemben 
ténylegesen a német választófejedel-
mek és a választófejedelemségek pol-
gárai között talált támogatókra. 1517. 
október 31-ét követően mintegy há-
rom éven át tartó folyamat indult el, 
amelynek végpontját az 1521. áprilisi 
wormsi birodalmi gyűlés jelentette. A 
vele már korábban közölt pápai átkon 
túl, ezen a gyűlésen birodalmi átok-
kal sújtották Luther Mártont.

Az események felgyorsultak – 
Luthernek több fórumon is meg kel-
lett jelennie, hogy megvédje tanait, 
amelyeket egyre határozottabb for-
mában fejlesztett tovább – ezáltal 
egyre inkább szembe került a pápa-
ság képviselőivel. (Reformátori né-
zeteit Isten munkájáról és az egyház 
működéséről többek között az Ágos-
tai hitvallásban, a Kis kátéban és a 
Nagy kátéban foglalta össze, amely 
művek a mai napig alapvető fontos-
ságúak az evangélikus egyházban.) 
Mindennek az lett a következménye, 
hogy nyilvánvalóvá vált a szakadás 
Luther, követői és a római katolikus 

egyház vezetése között.
Bár a 95 tétel még nem mutatta 

fel teljes egészében a reformáció fő 
tanításait – hiszen Luther akkor még 
elfogadta a búcsú intézményét és 
csak a visszaélésekkel szemben lé-
pett fel – már ekkor megmutatkozott 
az a szemlélet, amely a Szentírásnak 
elsőbbséget szentel és amely a pro-
testánsok gondolkodását napjainkig 
meghatározza.

Trencsényi Sándor

RE FOR MÁ TUS ÉLET

Egy új korszak kezdete
1517

Októberi alkalmaink:
Istentisztelet – minden vasárnap 
10 óra 

Gyermekistentisztelet – minden 
vasárnap 10 óra

Egyházközségi Választói Köz-
gyűlés (presbiterválasztás) ok-
tóber 15. 10 óra

Új borért való hálaadó istentisz-
telet – október 22. 10 óra Úrva-
csorás ünnepi istentisztelet 

Presbiteri gyűlés - október 10. 18 
óra

Hangverseny a reformáció 500. 
évfordulójának tiszteletére - ok-
tóber 15. 15:30

A reformáció útján – Bölcsföl-
di András előadása október 18. 
18:30

Bűnbánati alkalom – október 20. 
18 óra

Reformációi zenés istentisztelet a 
Káté Zenekar szolgálatával - ok-
tóber 27. 18 óra

Énekkar – keddenként 17 óra
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Könyvtári hírek
Könyvtári logó

Bizonyára többen észrevették már, 
hogy Szentkirály Könyvtár Facebook 
oldalára egyedi profilkép került fel. Ez 
egy számunkra, Szabó Nóra által terve-
zett logó, melyet ezentúl a könyvtár kü-
lönböző megjelenési helyein is használ-
ni fogunk. Ezúton is szeretném Nórinak 
megköszönni a találó és szép logót, és 
sok sikert kívánni további munkáihoz!

Érik a szőlő, hajlik a vessző...
Az ősz elmaradhatatlan eseménye a 

szüret, amit egy népmesével mi is meg-
idéztünk a könyvtár falai között. A Ma-
gyar Népmese napjához kapcsolódóan 
mesés foglalkozáson vehettek részt az 
ovisok és a kisiskolások. A szegény em-
ber szőlője című népmese volt az alap, 
és korosztályoknak megfelelően kü-
lönböző nehézségű feladatokat kellett 
megoldaniuk a gyerekeknek. 

Mindenkivel beszélgettünk egy ki-
csit az őszi gyümölcsökről, a szüretről, 
és előkerült a borkészítés témája is. Saj-
nálattal tapasztaltam, ha szüretelni min-
den gyerek volt is óvodai vagy iskolai 
keretek között, de a borkészítés menetét 
kevesen ismerik. Ez azzal magyarázha-
tó, hogy egyre kevesebb család foglal-
kozik ezzel, pedig településünk címeré-
ben is található egy szőlőfürt, ami arra 
utal, hogy elődeink nagy tiszteletben 

tartották a szőlőt, és ennek elmaradha-
tatlan termékét a bort is.

A végén még táncra is perdültünk 
az Erik a szőlő, hajlik a vessző kezde-
tű népdalra, ami az őszi időszak legna-
gyobb mulatságát a szüreti mulatságo-
kat elevenítette meg. 

Olvass velem!
A nyári szünetben ismét olvasási ve-

télkedőre hívtam az iskolásokat. Kicsit 
későn lett meghirdetve a verseny, így 
elég kevés résztvevője volt, de öröm-
mel tapasztaltam, hogy akik elkezdték, 
hétről-hétre jöttek az új könyvekért, és 
hozták vissza a megoldott feladatsoro-
kat.

A legtöbb könyvet Göblyös Ádám 
(2. oszt), Bimbó Levente és Köteles 
Roland (3. oszt.) olvasta. Jutalmuk egy-
egy meseregény és egy Planetáriumi 
kirándulás volt. Gratulálok kitartó mun-
kájukhoz!

Nyári napközis tábor
Hosszú idő után ismét napközis tábor-
ba vártuk a gyerekeket augusztusban a 
könyvtárba, segítőmmel Pekár Renátá-
val. Minden nap más-más tematika sze-
rint állítottuk össze a programokat. Így 
volt egeres, bogaras és kincses napunk 
is. Az adott napon játszott játékok, me-
sék, kézműves foglalkozások is az adott 

témához kapcsolód-
tak. De nem marad-
hatott el a lovasko-
csikázás, batikolás, 
kerékpározás, nemezelés és a strandolás 
sem. A családias légkörnek köszönhe-
tően minden gyerek megtalálta azt az 
elfoglaltságot, amiben leginkább kedvét 
lelte. Elköszönéskor többen is jelezték, 
hogy jövőre újra szeretnének jönni. Így 
nem marad más választásunk jövő nyár-
ra is szerveznünk kell egy tábort! 

Tóth-Baranyi Marianna

Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 12 – 17:30
Kedd: 10 - 17
Szerda: 10 - 17
Csütörtök: 10 -  17
Péntek: 10 – 16:30
Szombat 9:30 - 12 

Októberi programok a könyvtárban

Őszi könyvtári napok keretében: 
október 4-én, szerdán, 17 órától Balázs 
Hajnalka „A boldogság útján” című 
előadása 

Baba – mama klub: október 13-án, 
és 27-én (pénteken) 10 órától

Szabó Magdára emlékezünk október 
25-én, szerdán 17 órától.
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Őszi kirándulás

Szeptember 29-én pénteken isko-
lánk tanulói és pedagógusai – alsósok 
és felsősök egyaránt – egy csodálatos 
és tartalmas napot töltöttek Szarvason.

Reggel 8 órakor indultunk két nagy 
busszal az iskola elől. Mi, felsősök 
először a Mini Magyarország kiállítást 
tekintettük meg, ami az ország egyet-
len interaktív makettparkja. Az Arbo-
rétum mellett található kiállítás néhány 
éve vonzza Szarvasra a látogatókat. A 
gondosan elrendezett parkban a törté-
nelmi Magyarország területén található 
építészeti különlegességek – a kecske-
méti Cifrapalotától a Szegedi Dómig, 

a Pozsonyi vártól a Csíksomlyói kegy-
templomig – kicsinyített mását csodál-
hattuk meg. Mindemellett vasútmakett 
pálya, harangjáték és zene teszik még 
élőbbé és színesebbé ezt a kiállítást. 
A gyerekek számára különös élmény 
volt, hogy még a tihanyi visszhangot 
is kipróbálhatták. Mi, felnőttek pedig 
megállapítottuk, hogy még mennyi 
olyan híres épület, helyszín van ha-

zánkban, ahová érdemes ellátogatni. 
Ezalatt az alsósok sétahajókáztak a 
Holt-Körösön, majd mi váltottuk őket 
a hajón, ahol a kapitánytól sok érde-
kességet megtudtunk Szarvas neveze-
tességeiről, az Arborétumról. Többek 

között azt is, hogy Szarvast tekintik a 
történelmi Magyarország középpontjá-
nak, valamint hogy ki volt Pepi gróf, 
akiről a park a Pepikert nevet kapta. A 
hajókázás után az Arborétumban töltöt-
tük a délután hátralévő részét. Ragyogó 
napsütésben sétáltunk az őszi erdőben, 
megismerkedtünk a növénykülönle-
gességekkel és az állatvilággal, beszél-
gettünk, játszottunk. 

Úgy gondolom, csodálatos napot 
töltöttünk együtt, amikor az ország épí-
tészeti és történelmi érdekességein túl 
a természet szépségét is felfedezhettük. 
Bízunk benne, hogy még sok hasonló-
an szép élményben lesz részünk együtt!

Bimbóné Ádám Mónika

A Magyar Népmese Napja

A mese gyógyír, a mese játék, a mese 
csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére.” (Csernik Szende)

A Népmese Napját szeptember végén, 
Benedek Elek születésének évfordulóján 

ünnepeljük. Iskolánkban ebből az alkalom-
ból a felsős diákok mesét vittek, olvastak 
az alsósoknak és az ovisoknak. A mesék 
szereplői is megjelentek ezen a napon, 
mert a gyerekek „mesebőrbe” bújhattak. Itt 

volt köztünk a szegény ember és a felesé-
ge, a székely menyecske, az ördögöcske, a 
királylány, a vadász, a juhász, a kecske és 
még sorolhatnám a sok életre kelt mesehőst. 
Igazán mesés nap volt!  Takácsné Kis Márta

Házi atlétikai bajnokság
A szentkirályi iskolások az idén 

szeptember 28-án mérték össze tudá-
sukat és erejüket az iskolai atlétikai 
bajnokságon.

Az iskolában évek óta ez a legtöbb 
gyereket megmozgató sportesemény, 
melyen a részvétel ugyan nem kötele-
ző, csak ajánlott.

A harmadik osztályosok csoportja

Mártika nénivel a hajón

Térkép nézegető
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Kék Tanya program!
Három egyedi szennyvíztisztító 

berendezést épített egy Japán cég 
Szentkirályon. A berendezést há-
rom különböző tanyára telepítették: 
Kovács László (Hori dűlő), Vörös 
József, Pusztai Tamás.

Dr. Kovács Antal Ferenc az Év-
század Technológia Innováció Bt. 
ügyvezetője segítette a Japán kor-
mány által finanszírozott projektet. 

Az Európai Unióban Szentki-
rály az első helyszín, ahol beépítés-
re kerültek az ún. dzsokaszó (joh-
kasou) rendszerek és a tesztüzem 
mód elindult. A szennyvíztisztítás 
lényege, hogy a háztartásokban 
megtermelődött összes szennyvíz 
tisztított állapotban kerüljön visz-
sza a természetbe. A megtisztított 
szennyvíz a tanya területén elszik-
kasztásra kerül. A tesztüzem ideje 
alatt szakemberek méréseket, ku-
tatásokat végeznek a területen és 
folyamatosan ellenőrzik a dzsoka-
szók működését.

Reméljük, hogy ez a projekt 
környezetünk megóvására a legal-
kalmasabb lehetőség lesz.

Figyelem! Figyelem!
PAPÍRGYŰJTÉS

A Szentkirályi Általános Iskola
ismét papírgyűjtést szervez,

2017. október 16-án, hétfőn
10 órától, az iskola melletti

sportpályán.

Kérjük felesleges papírjaikat
összekészíteni és a

gyermekeknek átadni.

Köszönjük!

Meghívó
2017. október 14-én, szombaton 9 
órától CSALÁDI SPORTNAPOT 
tartunk a Szentkirályi Általános Isko-
lában.

Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves szülőt (sőt kistestvért, nagytest-
vért, nagyszülőt is) egy vidám, játékok-
kal, sporttal és bográcsozással fűszere-
zett délelőttre, melyen gyermek, tanár és 
szülő egyaránt kikapcsolódhat.

Játsszunk együtt a gyermekekkel!

az Iskola tantestülete
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Rakott csirke (gluténmentes)
Elkészítési idő: 1 óra, 4 főre

Hozzávalók: 50 dkg csirkemell, 1 közepes 
méretű cukkini, 19 dkg sűrített paradicsom, 
3 gerezd fokhagyma, 10 dkg mozzarella, 
1-1 ek. szárított bazsalikom és oregánó, só, bors, 1,5 ek. 
napraforgó olaj

Elkészítés:
1 A sütőt melegítsük elő (normál sütő 180 C, légke-

veréses 165 C), a csirkemelleket vágjuk vékony szele-
tekre és klopfoljuk ki.

2 A napraforgó olajat tegyük egy kisebb tálba, adjunk 
hozzá ½ evőkanál bazsalikomot és ugyanennyi oregá-
nót, valamint sót és borsot ízlés szerint. A fokhagymákat 
pucoljuk meg, nyomjuk át fokhagymanyomón, majd 
adjuk hozzá az olajhoz.

3 A csirkemelleket dörzsöljük be az elkészített pác-
cal.

4 A cukkinit mossuk meg, két végét vágjuk le, majd 
nagyobb zöldségszeletelővel vágjuk vékony szeletekre.

5 Egy tűzálló tálat vékonyan kenjük k olajjal, majd 
fektessük rá a cukkiniszeletek felét. Halmozzuk rá a 
bepácolt csirkemellszeleteket, majd rétegezzük a mara-
dék cukkinilapokkal.

6 A paradicsompürét keverjük ki a bazsalikom-ore-
gánó másik felével, majd kenjük rá a hússzeletekre. A 
mozzarellát vágjuk fel vékony szeletekre, és halmozzuk 
a tetejére.

7 Az így előkészített ételt helyezzük a sütőbe, majd 
30 perc alatt süssük készre úgy, hogy a sajt jól ráolvad-
jon, és enyhén ropogóssá váljon. Barna rizzsel, friss 
salátával tálaljuk.

Azon túl, hogy finom és egészséges étel, lisztérzéke-
nyek is nyugodtan fogyaszthatják!

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika!

ÉT KEK, TIP PEK, FOR TÉ LYOK

Kedves Ifjúság úti és környékbeli 
lakosok!

Köszönetet mondok mindenkinek,
aki lehetővé tette azt, hogy az idei évben is ilyen

nagyszerű fogadást nyújthattunk a szüreti
felvonulás résztvevőinek, amely a sok felajánlás

és segítő kéz nélkül
nem valósulhatott volna meg.

Köszönettel:
Lángos Imréné

Egy kis csillagászat
Órát állítunk október 29-én hajnalban: 3 óráról vissza 

2 órára. Bizony ezután nagyon hamar beesteledik. Eb-
ben az időszakban nagyon rohamosan rövidül a nappali 
világosság, hiszen a Nap elhagyta az Egyenlítőt, és kö-
zeledik a Baktérítő felé. A bolygók közül még esténként 
rövid ideig láthatjuk a Szaturnuszt a nyugati égbolton. A 
ragyogó Vénusz és a vöröses Mars a hajnali égbolton lát-
ható egész közel egymáshoz. Meteoresőben is gyönyör-
ködhetünk, október 7-8-án óránként 20-25 hullócsillagot 
láthatunk. Szintén 21-22-én lesz mérsékelt csillaghullás. 
Természetesen mindezek derült égbolton szemlélhetők 
csak. Ha szerencsénk lesz, november 11-12-én szipor-
kázó égi látványban lehet részünk. Lesznek olyan órák, 
hogy akár 300 felvillanó meteort is láthatunk. Vecsei

Nem lehet panasz az elmúlt hónap időjárására. Nem 
jöttek a hajnali derek, a nappali hőmérsékletek is ki-
egyenlítettek voltak, 18-24 C fok körül. Ettől eltértek az 
esős napok, ekkor kissé lehűlt a levegő. Igazán meleg 
1-én, és 11-én volt, mikor is 30 C fölé kúszott a hőmé-
rő higanyszála. A szántóföldi termények betakarításával 
nem siettek a gazdák, a hónap végén még lehetett látni 
lábon napraforgót, és igen sok kukorica is várta a kom-
bájnt. Lehetett spórolni a szárítással. A kedvező idő elle-
nére zöld vetéseket nem lehetett látni. A költöző mada-
rak elég megosztottan keltek vándorútra. A fecskék egy 
része a hónap elején eltűnt, míg mások még 25-e körül 
is itt voltak. A szalakóták is késve indultak el, a hónap 
végén még beszálló fáikon lehetett néhányat látni. Na-
gyon sok kacsafarkú szenderlepkét lehetett látni a hónap 
végén. Ez a lepke rendszerint a déli országokban, vagy 
Afrikában tölti a telet. Nálunk virágok fölött lehet látni, 
amint nektárt szívogat. Csapadék viszonyok: 2-án 12,2 
mm, 3-án 13,4 mm, 11-én 7,6 mm, 16-án 3,2 mm, 17-én 
16,5 mm, 19-én 1,9 mm, 20-án 8,6 mm, 21-én 21,5 mm. 
Összesen: 85 mm. A sok évi átlag: 34 mm. V.F.

Szeptember időjárása

ANYA KÖNY VI HÍ REK
Született: Halász Áron 017.09.04. anyja neve: 
Sándor Éva, Kis Gedeon 2017.09.05. anyja neve: 
Osztényi Éva, Jánosy Nándor 2017.09.09. anyja 

neve: Szabó Éva, Magurán Katalin 2017.09.12. anyja 
neve: Magurán Tímea, Béni Hanna 2017.09.18. anyja 
neve: Ladányi Krisztina

Házasságot kötött: Szabó Dóra és Bagó László         
2017.09.09. napján, Baróti Orsolya és Sándor 
László 2017.09.23. napján

Elhalálozott: Terjéki Mihályné Péli Erzsébet élt 
65 évet



Mindegy, hogy mit vet, vagy arat.
A földnek a trágya egy arany!

Trágyaszállítást vállalunk!

Fi
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tt 
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Trágyaszállításra nem lesz gondja,
ha a 06/30-38-38-697-es számot hívja!

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

SZENT KI RÁ LYI HÍR MON DÓ
füg get len köz éle ti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesz-
tő: Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 
1325. Munkatársak: Katzné Almási 
Zsuzsanna, Balázs Hajnalka lelkész, 
Kenyeres Ambrusné, Tóth Baranyi 
Mariann könyvtáros, Takácsné Kis 
Márta, Varjúné Széchenyi Marianna, 
Vörös Boglárka, Kenyeres Dénes, 
Kenyeres Tibor, Kutasi Ferenc, Molnár 
Zsolt plébános, Szabó Gellért pol-
gármester. Szerkesztőség címe: 
Polgármesteri Hivatal Szentkirály, tele-
fon: 06 76 597 011, E-mail: sztkhirmon-
do@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.

HIRDETÉSEK
* Szentkirályon és a vele szomszédos településeken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy bérelnék. Ben-
csik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél hektár legelő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-as telefonszámon.
* Szántó 15 ha, és saszla szőlő kiadó. Érdeklődni és ajánlatokat telefonon lehet adni: Bimbó János +36 20 
9417-007


