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„Bátor gyerekek” Lengyelországban
A Brave Kids mozgalom már sokéves hagyománnyal bír 

Európában és a világ sok országában. A projektek során 4 kü-
lönböző ország gyerekei találkoznak egy háromhetes progra-
mon. Ott bemutatják saját kultúrájukat, országukat, hagyomá-
nyaikat és egy előre elkészített produkciót visznek, amelyet 
ott előadnak társaiknak. A hátralévő időben pedig közösen 
dolgoznak 1-2 segítő részvételével, akik általában művészta-
nárok. A projekt lényege, hogy a gyerekeknek kell egymást 
tanítani, a tanárok csak külső segítők. Együtt állítanak össze 
egy olyan produkciót, amelyben mind a négy nép jellemzői 
felismerhetők. A gyerekek családoknál laknak, ami azért na-
gyon jó, mert megismerik a vendéglátó ország lakosainak 
mindennapjait, étkezési szokásait, barátságokat kötnek, és 
ami nagyon fontos, remélhetőleg erősödik bennük a tolerancia 
képessége. (Folytatás a 2. oldalon)

Szentkirály napja
Szeretettel várjuk

kedves vendégeinket
2018. augusztus 26-án
a szentkirályi falunapra.

Program:

Római-katolikus templom:
• 10:00-kor templombúcsú, kenyéráldás

Református templom:
• 10:00-kor ünnepi istentisztelet

Művelődési Ház:
• terménykiállítás
• pénzérmék, vízinövényes, egyenruhák a régmúltból, 

szalmafonás, Szentkirályi Szikvíz

Ünnepi műsor 15:30-tól:
• köszöntő, pályázati díjak átadása
• Szentkirályi Tánccsoport korosztályos 

csoportjai
• Tiszakécskei citerások
• Kerekegyházi férfi kórus

Egész nap vásári árusok
és mutatványosok, vendéglátás.

Mindenkit szeretettel várunk!

60 éves házassági évforduló
60. házassági évfordu-
ló alkalmából  szívből 
gratulálunk Kis Já-
nosnak  és  Kis Já-
nosnénak (szül.: Ró-
zsa Mária)!

„Az évek múlásával 
a ránc elmélyül,
a papír megsárgul,
de a szeretet, ha igaz,
soha nem fakul,
a kötés-életre szól.”
         (Vándor Judit)
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A képviselő-testület július 26-ai ülésén történt
A képviselő-testület 2018. július 

26-án tartotta ülését, ezen 6 képvise-
lő volt jelen.

Az első napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette a tanyagondnoki 
állásra érkezett pályázatokat, majd 
köszöntötte a jelenlevő pályázókat. 
Mindhárom jelentkező bemutatko-
zott, illetve kiegészítette az önéletraj-
zában leírtakat. A képviselő-testület 
titkos szavazást követő egyhangú 
döntéssel Deák Bélát választotta meg 
az I. körzet tanyagondnokává.

A második napirendi pontban a 
polgármester tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a Szentkirályi Református 
Egyházközséggel 2015. áprilisában 
kötött ajándékozási szerződés, mely-
ben az Önkormányzat a lelkészlak 

mögötti 0,2 ha területet ajándékozta 
oda, az Egyházközség által kezdemé-
nyezett ügyletnek csak feléig jutott. 

Az egyházközség ugyanis cse-
rekérelemmel fordult a testülethez, 
ami szerint ezért a területért a tulaj-
donában lévő egykori MHSZ raktá-
rat kínálta. A csere amiatt nem egy 
okiratban lett rendezve, mivel a 0,2 
ha területet a 337/3 hrsz-ú önkor-
mányzati ingatlanból kellett levá-
lasztani, ami a Földhivatalnál külön 
eljárást igényelt, később pedig fele-
désbe merült a folytatás. Az egyház-
község gondnokával történt egyezte-
tés szerint az ügylet másik részének 
lebonyolítására nyitottak, az eljárás 
megindításához viszont szükséges a 
testület határozata.

A képviselő-testület egyhangúan 

döntött az ingatlan ajándékként törté-
nő elfogadásáról.

A könyvtárba állandó munkakör-
be indokolt alkalmazottat felvenni 
szeptember 3-tól közalkalmazotti 
jogviszonyba, mivel mind az iskola 
igazgatója, illetve az óvoda vezetője 
jelezték, hogy nagyon szükséges a 
szakszerű munkavégzés, illetve prog-
ramszervezés a könyvtárban. 

A harmadik napirendi pont zárt 
ülésen folytatódott, melynek tárgya a 
fecskeház 1. lakására érkezett pályá-
zatok elbírálása volt. 

A képviselő-testülethez a határ-
időig két pályázat érkezett, azonban 
egyikük sem teljesítette maradék nél-
kül a helyi rendelet előírásait, így a 
testület a pályázati kiírás folyamatos 
kiírásáról döntött.

„Bátor gyerekek” Lengyelországban (Folytatás az 1. oldalról)

Idén először Magyarország is csatla-
kozott ehhez a programhoz. Az a nagy 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy 
hazánkat a Szentkirályi Tánccsoport 6 
tagja képviselhette először ebben a pro-
jektben. Nagyon büszkék is vagyunk 
erre. Június végén a lengyelországi Rze-
szówba utaztunk, ahol szlovák, cseh és 
lengyel gyerekekkel dolgozhattak együtt 
a szentkirályiak. Táncainkkal nagy sikert 
arattunk és a többiektől is tanultunk ér-
dekességeket.

A munka mellett kirándulások tarkí-
tották a programokat és a családdal el-
töltött idő is nagyon hasznos volt. Több-
ségében angolul kellett beszélni, de néha 
már a lengyelt is sikerült megérteni. A 
közösen megtanult műsort először Rze-
szówban a főtéren adták elő a gyerekek, 

majd minden résztvevő hazautazott ve-
lünk Kecskemétre, a Csiperó fesztiválra, 

ahol szintén bemutatkoztak. A Csiperó 
utolsó napjain még volt egy kis lehető-
ség arra, hogy együtt lehessenek az új 
barátok.

Számunkra, valamint a három másik 
ország számára is, az anyagi hátteret a 
Visegrádi Alap biztosította.

Rengeteg élménnyel tértünk haza, és 
remélem, az ott kialakult barátságok kö-
zül lesznek majd tartósak is. A résztvevő 
magyar diákok: Gyenes Barbara, Hák 
Laura, Polyák Nóra, Rohács Letti, Szabó 
Adrienn, Szivás Kamilla, kísérőjük: dr. 
Steklács Jánosné

A közös produkció ezen a linken el-
érhető: https://vimeo.com/280270671

Takácsné Kis Márta
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Csak a II/a. változatba törődünk bele

A fórumok indító okáról Szabó 
Gellért polgármesterünk részletes írást 
tett közzé újságunk júniusi számában.

Ritka nagy érdeklődés kísérte a 
falunkat átszelő közút átalakításának 
hírére szervezett falufórumot július 
19-én. Művelődési házunk minden 
ülőhelye foglalt lett, mintegy 180-an 
voltunk jelen. Településünk 40 évvel 
ezelőtt zsákfalu volt. Szilárd úton ott 
tudtunk kimenni, ahol bejöttünk, ez 
pedig az 1916-ban épült, Kecskemétet 
a Tiszaugi révvel összekötő út becsat-
lakozása volt. Mára odáig jutottunk, 
hogy pusztánkat négy részre szabdal-
ják nagy forgalmú közutak. Közöttük 
az átjárás sokszor nem is egyszerű. 
Villámcsapásként érte településünk la-
kosságát kora tavasszal a Kecskemét-
Tiszakécske közötti út korszerűsítésé-
nek valós híre, amelynek eldöntéséből 
kihagyták az érintett lakosságot. (Ez 
az út vezetne településünkön keresz-
tül a kiépülő M44 gyorsút és Kecske-
mét között.)  A felháborodást lakossá-
gi tiltakozó aláírás követte, melynek 

hatására a koncepció át lett dolgozva. 
A módosult elképzelésekről községi 
fórumokon adtak tájékoztatót a terve-
zők és a kivitelezésért felelős Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munka-
társai. Zsúfolásig megtelt Művelődési 
házunk az úttal kapcsolatos fórumra, 
melyen részt vett Dr. Zombor Gábor 
országgyűlési képviselőnk. A tétje 
a fórumnak az volt, hogy a lakosság 
széles körben, első kézből kapjon tá-
jékoztatást az elképzelésről, továb-
bá esetleges nem tisztázott kérdések 
megvitatása, állásfoglalás a népszava-
zás tétjéről és mikéntjéről. Tudomá-
sul kell vennünk, hogy az út építése, 
korszerűsítése elkerülhetetlen. A ter-
vezők három változatot mutattak be. 
A jelenlévők részéről a felszólalók a 
legkevesebb áldozattal járónak a II/a. 
változatot ítélték, amellett érveltek. 
Nyitott maradt a kérdés, hogy miért 
nem a Peitsik csatorna mellett van ter-
vezve a belterületet elkerülő útszakasz 
nyomvonala. Természetvédelmi okok-
ra hivatkoztak a tervezők, szalakóták 

táplálkozó helye van ezen a területen. 
Mivel megítélésünk szerint a rekettyés 
jóval több természeti értéket rejt, az el-
kerülő út leendő nyomvonalaként ezt 
az igényünket továbbra is fenntartjuk. 
További határozott igény, hogy ezen 
az útszakaszon gépjárművek átjárá-
sát tegyék lehetővé a Templom dűlő-
nél. A másik nagy kérdés, hogy miért 
nem a 44. számú főutat korszerűsítik?  
Válasz: Megmarad a lehetőség azt is 
igénybe venni, a jelenlegi 44-es útról 
ugyanis rácsatlakozás lesz Lakitelek-
nél, persze ha elkészül az M44 Tisza-
ug - Lakiteleki szakasza. Dr. Zombor 
Gábor Országgyűlési képviselő hang-
súlyozta, hogy a közútfejlesztés a for-
galom várható jelentős növekedése 
miatt elkerülhetetlen, azonban a helyi 
lakosság véleménye, érdeke is nagyon 
fontos. Többen tettek fel kérdéseket, 
aggályokat vetettek fel. Fontos lépés 
lesz a végleges terv kidolgozásához 
az augusztus 19-i népszavazás. En-
nek eredményessége esetén jutunk 
olyan helyzetbe, amivel érdekeinket 
hatékonyan érvényesíthetjük. Kérünk 
minden választójoggal rendelkező 
szentkirályi lakost, tartsa szívügyének 
a szavazást, és vegyen részt rajta. Az 
eddig elhangzott vélemények többsé-
ge szerint a változatok közül a II/a. 
változat a legelfogadhatóbb. 

A mellékelt fotók a fórumokon ké-
szültek. 

-vecsei-
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Szent István király nagy tettei
A kereszténység terjesztése Magyar-

országon

Géza nagyfejedelem felismerte a kor 
szükségszerű parancsát, ezért jelentős 
változtatásokat hajtott végre az addigi 
uralkodói módszerekben és irányvonal-
ban. Természetesen ebben közrejátszottak 
bel- és külpolitikai, hatalmi és hitbeli-val-
lási okok is. Ugyanis ő a nyugati keresz-
ténység felvételét szorgalmazta a Kárpát-
medencében letelepedett magyar törzsek 
körében.

Géza fejedelem 973-ban kapcsolatot 
keresett a német birodalmi gyűléssel és II. 
Ottó német császárral, aki szívesen fogad-
ta a 12 tagú küldöttséget. A magyar feje-
delem hittérítőket és katonai tanácsadókat 
kért. Géza ezen kívül felvette a kapcsola-
tot még az olasz és cseh egyházak püspö-
keivel és hittérítőivel, sőt levelezett Szent 
Adalbert (955-997) cseh püspökkel is. Elő-
ször a német Brúnó püspök és Wolfgang 
szerzetes érkezett Géza udvarába a 980-as 
évtizedben. A következő évtizedben pedig 
megérkezett társaival együtt Adalbert püs-
pök is, hogy közösen munkálkodjanak a 
magyarok hittérítésén.

Adalbert lett Géza fejedelem udvari 
főpapja, ő keresztelte meg fiát, Vajkot, aki 
a keresztségben az István nevet vette fel. 
Egyes krónikák szerint megkeresztelte az 
egész fejedelmi családot is. A pannonhal-
mi bencés kolostor első apátja Radla szer-
zetes lett, aki Adalbert hittérítő társa volt. 
A német császár pedig a saját unokahúgát, 
Gizella bajor hercegnőt adta feleségül a 
megkeresztelkedett Istvánhoz.

A letelepedett magyarság egy része 
Géza és István fejedelemsége idején még 
nomád életmódot folytatott, pogány szo-
kást gyakorolt, az ősei évszázados hagyo-
mányai, vallása szerint élt. 

A külföldről Magyarországra küldött 
hittérítők hatékony munkálkodása révén 
hazánk lakosságának nagy része, ha vona-
kodva is, de elhagyta ősi hitét. Eleink fo-
kozatosan keresztelkedtek meg. Nem volt 
könnyű a hittérítők, egyházi személyek 
dolga! Hiszen az évszázados, évezredes 
hiedelemvilágot kellett felcserélni a nyu-
gati keresztény vallás szilárd tanaira. 

Géza, majd István mindezeket a szo-
kásokat, ősi hitvilágot és életvitelt csak a 
külföldről hazánkba telepített hittérítők-
kel, nyugati lovagokkal és egyéb tisztség-
viselőkkel közösen tudta teljesen megvál-
toztatni hosszú évtizedek alatt.

Mindezek megvalósításához egységes, 
vasakarat kellett. Sajnos a változtatás sok-
sok áldozatot is követelt a magyarságtól. 
Ugyanis, aki a régi rendet, a régi szokásjo-

got követte, az szembe találta magát István 
új törvényeivel. A lázadókkal, bűnösökkel, 
az új vallástagadókkal szemben rendkívül 
szigorúan jártak el.

Harc a hatalomért
997-ben meghalt Géza nagyfejedelem. 

Az ősi szokásjog alapján Koppány vezér 
– aki szintén az Árpád-ház leszármazott-
ja volt – trónkövetelőként lépett a színre. 
Mint legidősebb Árpád-ivadék magának 
követelte a trónt és Géza özvegyét. Ter-
mészetesen Koppány az erőltetett keresz-
tény vallás terjesztésével sem értett egyet. 
Ebben sok követőre is talált. A hívei közül 
jelentős sereget gyűjtött. Géza fejedelem 
fia, István herceg s a keresztények ellen 
szította a lázadást. Közben Istvánt Eszter-
gomban karddal felövezték, a hívei bizto-
sították őt támogatásukról.

A két sereg, István keresztesei és Kop-
pány magyarjai Veszprém felett Sólynál 
csaptak össze. A harc rendkívül kegyetlen 
és véres volt. Hiszen a régi rend hívei csap-
tak össze a jövőt képviselő keresztények-
kel. István fejdelem, a lovagok és hívei ke-
rültek ki győztesként a véres ütközetből. 
Koppány halva maradt a csatatéren, sere-
gét pedig szétverték. Elrettentésül a lázadó 
vezér tetemét négyfelé vágták, melyet az 
ország négy várkapujára szögezték elret-
tentésül. A hatás rendkívüli volt, Istvánra 
soha többé nem támadtak ilyen sereggel.

István megkoronázása
István fejedelem nem akart Európá-

ban egyik császár hűbérese sem lenni. Az 
egyedüli helyes utat választotta, amikor 
999-ben II. Szilveszter pápához küldött 
követeket. Kérte Őszentségét királyi ha-
talmi jelképek adományozására. A kö-
vetek jelentették a pápának, hogy István 
országában folyik a nyugati keresztény 
vallás felvétele, a hittérítés pedig elterjedt 
a Kárpát-medencében. Asztrik püspök 
hozta el István fejedelem számára az apos-
toli keresztet, valamint a királyi (apostoli) 
hatalmat megtestesítő jelképeket (korona, 
országalma és jogar). Asztrik elhozta Ist-
ván számára a magyar egyházszervezést 
jóváhagyó pápai iratokat is.

A pápától kapott különleges „éksze-
rekkel” 1000 karácsonyán István fejedel-
met egyházi és világi ünnepség-sorozat 
keretében, Esztergomban királlyá szen-
telték. A királyság megalapításának nyil-
vánvaló jele a koronázási szertartás volt. 
A látványos ceremónián kinyilvánították, 
hogy a fiatal, felkent uralkodó apostoli ki-
rályságot nyert. Isten szolgájaként, Krisz-
tus helytartójaként gyakorolhatta hatalmát 
kereszténnyé váló országában. Vagyis a 
pápai bulla megfogalmazása értelmében: 
„Az egyházaknak és népeiknek mindkét 
törvény alapján történő igazgatására…” 
jogosulttá lett. Törvénnyé vált István ré-
szére az apostoli kettős kereszt használa-
ta. A magyar király megkapta Szilveszter 
pápától országában az egyházszervezés 
nehéz és igen felelősségteljes munkájának 
az irányítását.

Szent István nagyobbik legendája írta 
a koronázásról: „Miután elhozták az apos-
toli áldás leveleit, a püspökök a papság-
gal, az ispánok a néppel illő dicséreteket 
nagy fennhangon kiáltozván, az Istennek 
kedves Istvánt királynak kikiáltották, és a 
szent kenettel felkentet királyi méltóságú 
koronával szerencsésen megkoronázták.”

Szent István alkotásai
István király a koronázását követően 

még hatékonyabban folytatta állam- és 
egyházszervezői munkáját. Vármegye 
rendszert hozott létre, melyek élén vári-
spánokként a hű emberei álltak. A másik 
hallhatatlan tette az egyházszervezés. A 
birodalmában két érsekséget szervezett, 
melyekben fokozatosan 10 püspökséget 
alapított. Minden tíz falu köteles volt leg-
alább egy templomot építeni. Esztergom-
ban fenséges királyi palota és gyönyörű 
bazilika épült. Az esztergomi várhegyen 
épített Szent Adalbertről elnevezett temp-
lom 50 m hosszú és 20 m széles volt. Szé-
kesfehérváron szintén hatalmas bazilikát 
emeltek.

A templomok építésével szinte pár-
huzamosan szerzetesi rendházak, bencés 
apátságok is létesültek. Apátság épült már 
1000 előtt Pannonhalmán, 1019-ben Szent 
Adorján tiszteletére Zalaváron, később pe-
dig Bakonybélen és Pécsváradon.

Szent István király egész életében a 
hazája, nemzete és a kereszténység szol-
gálatában élt, dolgozott és alkotott. Halha-
tatlan tettei bizonyítják emberi nagyságát. 
Ezért avatta szentté a pápa 1083-ban. A 
Hazát, királyságot és keresztény egyházat 
alapító István annyi minden jóval indítot-
ta útjára nemzetét, hogy több mint ezer év 
alatt sem fogytunk ki belőle!

Kenyeres Dénes



Mestermunka 
Bizony, a nyár nem csak a földmíve-

sek, aratók, időszaka, hanem a mester-
embereké is, akik a föld terményeit fel-
dolgozzák, a feldolgozáshoz szükséges 
eszközöket elkészítik, javítják. A föld-
mívesek nagyon is jól tudják, hogy mun-
kájuk eredménye nem csak rajtuk múlik, 
hanem a természeten, s a Teremtőnkön. Az 
aratási ünnepségek valójában hálaadások 
a Teremtő felé. Nem nélkülözhetik a mes-
terek sem teremtő és gondviselő Istenünk 
áldását sem. Sajnos, mára már kiveszett az 
„Isten áldja a tisztes ipart!” köszöntés és 
jókívánság. Sokak szerint a „tisztes ipar” 
is múlttá látszik válni. Sőt, maga a „tisz-
tes” szó is, azaz itt a tisztességes, rendes, 
becsületes kifejezés is rejtőzik, a „tisztes 
szegénység” sem igen létezik már. A félig 
tréfás, félig keserű mondás szerint a mai 
mesterek: gyorsan és jól és olcsón dolgoz-
nak,  - de a megrendelő e három szempont 
közül csakis kettőt választhat… 

Ámbár, ha arra gondolunk, hogy va-
lójában nincs semmi új a Nap alatt, akkor 
biztosra vehetjük, hogy az aranyfényűnek 
tartott múltban voltak gondok a mesterek-
kel, csak amíg az évkönyvekben, címtá-
rakban a nevek maradnak fenn, addig az 
olvasói levelek, tényfeltáró újságírói cik-
kek a napilapok, újságok hasábjain por-
ladnak. 

Krúdy Gyula szerint „A sors minden 
embernek kijelöli a maga mesterségét.” 
Róluk, a címtárakban megörökített nevű 
mesterekről essék most szó, a tisztes ipar-
ról; mert bizony sok más mesterségek is 
vannak, amelyeket Krúdy az „álomtalan 
éjszakák” mestereinek nevez. 

No, persze, ne hagyjuk említetlenül az 
élet mestereit se, Krúdy így írt erről 1928-
ban: „…a magyar embernek nagyon sok 
mindent kell tudnia ahhoz, hogy megél-
hessen. Ezerféle mesterséghez kell érte-
nie, hogy csak alig elviselhetővé tegye az 
életet. 

Csak tekintsünk vissza az alig imént 
elmúlt éveken: mennyi mindennel pró-
bálkoznak a magyarok. Miután a vadász-

kutya-dresszírozás, lóidomítás kiment a 
divatból: a sofőrségre, a pilótaságra, a gép-
kezelésre vetette magát minden második 
magyar ember. Hát még akkor nézünk csak 
nagyot, amikor tőzsdésnek csapott minden 
valamirevaló magyar ember, aki azt hitte, 
hogy jobban ért az értékpapírokhoz, mint 
akárki a frankfurtiak közül. Igaz, hogy ez 
idő tájt ugyancsak egy hóbortos fináncmi-
niszter ült Magyarország nyakán, akit ké-
sőbb a bolondokházába kellett zárni – de 
a magyarok tán még manapság is hiszik, 
hogy csupán privát szerencsétlenségük 
miatt nem gazdagodnak meg a tőzsdén. 
– Jöttek a különböző egyletek alapítói, 
akik mindenféle jelvényeket és jelszava-
kat árusítottak, amilyen haszontalansá-
gokkal csak gyermekek vagy aggastyánok 
szoktak mulatni; ámde a föltalálók ötle-
teiből darab ideig komótosan éldegélnek. 
Mert nem is számít igazándiban magyar 
embernek, aki valamely egylet kötelékébe 
nem tartozik; mintha végképp elfelejtették 
volna a magyarok magányos, társtalan, 
néma és dacos életüket, amelyre a végzet 
kárhoztatta őket, amikor itt az idegenkedő 
idegenek között hazát alapítottak. – Meg-
érkeznek az Amerikába csalogató ügynö-
kök, akiket hajdanában a felvidéki vasúti 
állomásokon a magyar királyi csendőrség 
megláncolva kísért a főszolgabíró elé. Föl-
bukkannak az apostolok, akik koplalásra 
oktatják az amúgy is éhező magyarokat; a 
babonák könyvéből élethűen kiperdülnek 
a javasasszonyok; svábok és bizonytalan 
eredetű emberek emelgetik öklüket Hadúr 
oltára előtt a magyarság örök életéért…” 

Lám, nincs új a Nap alatt, jó tollú szer-
zők akár ma is írhatnának efféle jellemzé-
seket…

Mivel már a cégtáblák is elporladtak, 
régi mesterink emlékét papírból idézzük 
fel, egy jó nyolcvan éves irományból: 
Magyarország kereskedelmi, ipari és me-
zőgazdasági címtára 1924-ből, - a Nagy 
Háború utáni első címtár volt ez. 

Mivel akkoriban Felső- és Alsószent-
király puszták Kecskeméthez tartoztak, a 
mesterembereket a hírös város rovataiban 

tallózzuk. Mára már elfogyott mestersé-
gek is előbukkannak ebben a címtárban. 
Vajh’ ki tudja, mivel foglalkoztak a bér-
kocsitulajdonosok, a borbizományosok, a 
borügynökök, a címfestők, a cserepezők, 
az élesztőkereskedők, a fésűkészítők, a 
korsósok, a szatócsok,a szecskavágók, a 
talicskások?

Címtárunk a felsőszentkirályi mesterek 
között sorolja fel a következőket (zárójel-
ben a házszám). Bognárok: Gábor László 
(48.) Pápai Mihály (346.). Cséplőgéptu-
lajdonosok: Antal Dániel (65.), Józan Pál 
(200.), Utasi János (163.), Vörös Dezső 
(375.). Kocsmárosok: Papp Lajos (48.), 
S. Tóth G. (108.). Kovácsok: Miklós Gy. 
(338.), Suhari Nagy István (303.) Stölcze-
ner G. (297.), Veér Dániel (338.). 

Alsószentkirályról: bognár: Csikai 
Sándor (162.), kocsmáros: S. Tóth Gábor 
(61.), kovács: Balogh Dávid (136.) Tantó 
Imre (144.).

(Persze, ez csak egy cég által a huszas 
évek szegényes világában összeállított 
címtár, nem lehet teljességet várni tőle, 
előfordulhat hát oly olvasónk kinek felme-
nője szentkirálypusztai mesterember volt 
a huszas évek elején, de itt nem szerepel, 
nos, hát ez nem a cikkíró hibája.) 

 
S egy kevéssé ismert, szúrós kis vers a 

jól ismert költőtől: 

APÁM MESTERSÉGE S AZ ENYÉM

Mindig biztattál, jó apám: 
Kövessem mesterségedet,
Mondtad, hogy mészáros legyek... 
Fiad azonban író lett. 

Te a taglóval ökröt ütsz,
Tollammal én embert ütök - - 
Egyébiránt ez egyre megy, 
Különböző csak a nevök. 
Pest, 1845 január

Békesség veletek! A kő marad. Jó em-
lékezést!

--bor--
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gARAbOncIÁs dIÁk

Hírös Hét Fesztivál
Augusztus 19-én 17 órakor nyitja kapuit Kecskeméten a városközpontban a Hírös Hét fesztivál. 
Településünk egy pavilonnal vesz részt a rangos eseményen, egy kicsit mutatva Szentkirályról. 
Mindennap 17 órától települési bemutatkozások, kostolók. A szentkirályi Tánccsoport 22-én sze-
repel a Nagytemplom melletti nagyszínpadon 17 órától. Szentkirály napja 24-én lesz 17 órától 
polgármesteri bemutatkozással, kultúrműsorral, kóstolóval. A rangos esemény augusztus 26-ig lá-
togatható 15 órától 21 óráig mindennap. Mindenkit szeretettel várunk.
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Szeretettel közlöm az előttünk 
álló időszak egyházi programjait.

Augusztus 15-én ünnepeljük 
Szűz Mária Mennybevételét, is-
mertebb nevén ez Nagyboldog-
asszony ünnepe, a szentmisénk 
10.30-kor kezdődik. 

Augusztus 20-án Szent István 
Király, Magyarország Fővédő-
szentjének ünnepe lesz, e napon 
reggel 8.30-kor tartunk szentmi-
sét. 

Augusztus 26-án lesz temp-
lomunk búcsúja. Az ünnepség 
10.00-kor kezdődik, várhatóan 
szabadtéri szentmisével. Vendég 
szónokunk Dr. Tóth Tamás atya 
lesz, aki idén nyártól a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
új titkára. Minden kedves testvé-
rünket szeretettel hívjuk és várjuk 
erre az alkalomra is. 

Pihenéseinkben, munkáinkban 
és ünnepeinkben is a lelki éle-
tünknek szinte az évszakait éljük 
és nap mint nap végigjárjuk eze-
ket a köröket. Érezzük, hogy mint 
tavasszal, el van vetve a mag ben-
nünk és szárba is szökkent. Tud-
juk, hogy Isten kiválasztott min-
ket és végigkísér életünkön és 
mindig próbálunk igent mondani 
azokra a kihívásokra, melyeket 
elénk állít. 

Aztán megéljük a nyarat, ami-
kor már valami kiforr az életünk-
ben, vagyis tisztában vagyunk 
azzal, hogy mit és miért teszünk, 
vagy éppen nem teszünk. Látjuk 
azt is, hogy miért éljük az eré-

nyeket és tisztába kerülünk las-
sanként azzal is, hogy kell a fény 
az élethez és kell az eső is és kell 
Isten segítsége is. Így amikor ez 
egyre tudatosabbá válik bennünk, 
akkor már nem pazaroljuk el a 
mindennapi égi adományokat, az 
adódó lehetőségeket, hanem tud-
juk, hogy az Isten adja és azért 
teszi, hogy stabilak maradjunk 
szívünkben és lelkünkben. Nem 
mi választottuk az életet, hanem 
Isten akarata volt, hogy ilyen sze-
mélyiséggel éljünk, Ő választott 
ki minket erre az életre, sőt meg 
is dicsőít bennünket azzal, hogy 
ma is életre hív, életben tart, mi 
pedig hálásak vagyunk ezért.

Ott van továbbá a mindennap-
jainkban az ősz, vagyis soha nem 
felejtjük el, hogy ezzel az Isten-
től jövő akarattal mindig együtt-
működünk és hogy minden nap 
szükségünk van segítségére.

A tél pedig az örök élet elője-
le. Készen állunk arra, hogy el-
számoljunk mindennel, amit csak 
kaptunk és számításba vesszük 
azt is, hogy sohasem lehet tudni, 
mikor érkezik el a mi napunk. Így 
tehát Isten szemével nézzük a dol-
gokat és az eseményeket. Tudunk 
nemet is mondani másoknak, 
amikor hátráltatnak és mások-
hoz hasonlítgatnak bennünket. 
Hogyan kell bejutni a mennyor-
szágba? Nagyon kell akarni...és 
amikor nagyon akarunk valamit, 
tisztul minden. Megkérdezzük 
magunktól ilyenkor, hogy mit 

akarok legjobban az életemben? 
Amikor pedig válaszolunk, a leg-
jobb azt úgy tenni, hogy közben 
lássuk a múltat, mindazt, akik 
voltunk, ahonnan jöttünk, és lás-
suk az utóbbi éveket, hónapokat 
és heteket is. 

Egy hasonlat szerint, ha ve-
szünk egy cserépedényt és össze-
gyűjtünk abba tücsköt és bogarat, 
mindenféle férget és kígyót és 
skorpiót, majd rátesszük a tetejét, 
akkor rövid idő alatt az ott lévő 
összes állat elpusztul. Ám ha nem 
tesszük rá a tetejét, ezek az élőlé-
nyek kimásznak és megmarják a 
ház egész népét. Arról szólna ez 
a hasonlat, hogy nagyon fontos 
számunkra csöndben lenni, vagy-
is inkább elcsöndesedi. Fontos 
felismerni, hogy milyen dolgok 
kerültek a cserépedényünkbe, 
vagyis a fejünkbe és a szívünkbe, 
milyen erők mozognak és nyü-
zsögnek bennünk és azokat ke-
zelni kell. Van úgy, hogy egysze-
rűen elzárni a sok férget, mert ha 
kimásznak belőlünk, azok meg-
marják a testvért, bántják a csa-
ládtagokat, bántanak bennünket 
is, és ez nem tetszik az Istennek 
se és végső soron majd nekünk 
se.  Kívánok ismét hát sok 
bölcsességet és merészséget az 
élethez, okosságot a rossz dolgok 
kijavításához, minden újrakez-
déshez és erőt a felálláshoz.

Szeretettel:
Molnár Zsolt plébános

KATOLIKUS ÉLET

Kedves Testvérek!
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A kenyér útja már a teremtés hajnalán 
elkezdődik, amikor Isten így szól az első 
emberpárhoz: „Ímé néktek adok minden 
maghozó füvet az egész föld színén és 
minden fát, amelyen maghozó gyümölcs 
van, az legyen néktek eledelül” (1Móz 1, 
29). A maghozó gabonanövények, min-
dennapi kenyerünk Isten akaratából lettek 
meg ezen a világon, de az emberre bízta 
az Úr azok termesztését. 

A kenyér árnyalt előrevetítése után 
később elhangzik a Teremtő szájából 
– amit a Szentírás elsőként jegyez – maga 
a kenyér szó is. A bűneset után, nem ép-
pen kellemes körülmények között, az 
ember számára mondja kemény szavak 
kíséretében: „Orcád verítékével egyed a 
te kenyeredet, míglen visszatérsz a föld-
be, mert abból vétettél: mert por vagy te s 
ismét porrá leszesz” (1Móz 3, 19) 

Isteni ajándék a kenyér, amiért kemé-
nyen meg kell dolgozni. Nem véletlen te-
hát, hogy a kenyér, mint táplálék központi 
helyet foglal el életünkben, tudatunkban. 
„Éhe kenyérnek, éhe a Szónak, Éhe a 
Szépnek hajt titeket” – írja Ady „Csák 
Máté földjén” című versében. A költő 
szavainak mezsgyéjén haladva és az em-
beriség történelmére visszatekintve azt 
tapasztaljuk, hogy néha túl is hajtja magát 
az ember, amikor a kenyerét keresi. 

A Bibliában több mint 350 helyen 
– különböző szóösszetételekben – fordul 
elő a kenyér szó Egyébként nyelvünk-
ben, szóhasználatunkban közel kétszáz 
közmondás forog közszájon, ami mind 
a kenyérrel kapcsolatos. Különböző tes-
ti vagy lelki állapotot, élethelyzeteket 
jelölünk meg a kenyér szó segítségé-
vel. Néhány példa. A jóság kifejezésére: 

„Olyan, mint egy falat kenyér”; „Kenyér-
re lehetne kenni.”; a nélkülözhetetlenség 
érzésének kifejezésére: „Úgy kell, mint 
egy falat kenyér.”; a reménykedés kife-
jezésére: „Lesz még nekünk lágy kenye-
rünk.”; az öregség kifejezésére: „Megette 
a kenyere javát.”; a szegénység kifejezé-
sére: „Keserű a más kenyere”; „Nehéz 
kenyér az árváé.” 

A kenyér tehát olyan táplálékaink kö-
zött, mint imáink közt a Miatyánk. 

Régen természet közelibb volt az 
ember. Ezzel azt akarom mondani, hogy 
jól tudta – már a gyermek is –, miből és 
hogyan lesz a kenyér. Örült minden da-
rabkájának. Jól példázza ezt Arany János 
„Családi kör” című versének részlete: 
„Pendül a kapa most, letevé a gazda, / 
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. / 
Kutat az aprónép, örülne, ha benne / Ma-
dárlátta kenyérdarabocskát lelne.” 

Tudta azt is, hogy amit nehezen szer-
zett, azért illik hálát adni az Istennek. 
A 3Mózes 23,14-bôl pedig látjuk, hogy 
mindez nem véletlenül van így. „Örök 
rendtartás ez nemzetségről nemzetségre 
minden lakóhelyen.” Erre a parancsra 
épül fel a mai, Isten- és Krisztus-köve-
tő ember új kenyérről, új zsengéről szó-
ló ünnepe. A hálaadás tehát elsődleges 
dolog. Nem lehet elhalasztani, vagy el-
feledkezni róla. Lelkipásztorként, beval-
lom, rendkívül bosszant, ha valaki hálát-
lan. Feleségemmel együtt gyermekeinket 
is úgy neveljük, hogy ha kapunk valamit, 
azt szépen meg kell köszönni. Ezt fel-
nőttként sem szabad elfelejteni.

 A kenyeret nem lehet csak úgy ki-
marni Isten kezéből és rohanni tovább, 
mert ezer dolgom van. 

Olyan szép hasonlatot használunk, 
amikor azt mondjuk: „A kenyér Isten 
arca”. Nos, akkor jól becsüljük meg 
mindkettőt. A kenyeret, és azt is, akinek 
az arcához hasonlítjuk. 

Mielőtt az alapigénkben megfogal-
mazott parancs elhangzana, Isten arról is 
beszél Mózesnek, hogy a nyugalom nap-
járól se feledkezzünk el, és hogy melyek 
az Ő ünnepei. Azért fogalmaztam ilyen 
személyesen, mert Isten egykori utasítá-
sa a ma emberének, közelebbről nekünk 
is szól. Ez a csodálatos ritmus Isten jól 
megtervezett gondviseléséből ered. Hat 
napon át ott a kezemben a munkám esz-
köze és végzem vele minden dolgomat, 
ám a hetedik napon kiürítem kezeim és 
azzal megyek Isten elé, hogy Ő töltse 
meg kegyelmének áldásaival. 

Az emberek gyakran alkalmakat, ürü-
gyeket keresnek arra, hogy ünnepelhesse-
nek. Az új kenyér ünnepe adott. Nem kell 
hozzá alkalmat keresni. Mi is behoztuk 
a templomba a mi kenyerünk, ugyanúgy, 
mint Izráel népe tette egykor, Isten paran-
csára. Itt van az Úr asztalán a legnagyobb 
és legnemesebb – értünk hozott – áldozat 
szentséges megjelenítőjeként. Azt sem 
tartjuk véletlennek, hogy az, aki ezt ér-
tünk tette, Jézus Krisztus Betlehemben 
(Bét Lechem = kenyér háza) született.

Áldozzunk Istennek, mert Ő előbb ál-
dozott értünk. Mi most csak abból adunk 
vissza egy kevéskét, amit már előzőleg 
bőséggel megkaptunk. 

Idézet: Presbiter XXIII. évfolyam 4. 
szám 
Jónás Sándor bályoki lelkipásztor cikke, 
Királyhágó-mellék

REFORMÁTUS ÉLET

„A kenyér Isten arca”
(Olvasni: 3Mózes 23, 14)

Alkalmaink:
Minden vasárnap 10 órakor istentisztelet
Augusztus 19. 10 óra - Új kenyérért való hálaadó istentisztelet, úrvacsoraosztással
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Napközis tábor 2018. EFOP-3.3.5-17-2017-00029

Korszerű pedagógiai módszerek 
alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 
Program kísérleti megvalósítása a Kecs-
keméti Tankerületi Központban

Mikor az év vége felé közelítünk és 
beköszöntenek a meleg napok, a szék 
egyre kényelmetlenebb, a táska egyre 
nehezebb, a könyvekben a szöveg egyre 
érthetetlenebb lesz, és a napsütés egyre 
jobban csalogat a szabadba. A gyermek 
és a felnőtt is megkezdi a visszaszám-
lálást. Majd eljön a várva várt nap, tan-
évzáró. Az igazgató néni záró szavára: 
„Ezennel lezárom a 2018-as tanévet” 

üdvrivalgásba tör ki minden szív. Hurrá, 
szünet, nem kell iskolába menni!

De eljön a vasárnap este és máris 
unatkozni kezdenek a lurkók. Mit fo-
gok csinálni? TV, telefon, számítógép… 
Ezek az alternatívák. De a szerencsések 
nem kényszerülnek ezen kütyük elé. In-
dul a tábor…

2018-ban is így volt ez. Már az is-
kola utáni első héten indult is a tábor a 
Szentkirályi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában, ahol az 
„EFOP-3.3.5-17-2017-00029 Korszerű 
pedagógiai módszerek alkalmazását se-
gítő Iskolai Közösségi Program kísérleti 
megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi 
Központban” pályázatnak köszönhető-
en 2 héten át 25-25 gyermek tölthette 
el vidáman és hasznosan az idejét. Vál-
tozatos tevékenységek színes palettája 
várta a gyermekeket. Batikoltunk pólót, 
az ügyes kezek csomóztak, míg a peda-
gógusok „kifőzték” a varázslatot. Kirán-
dultunk Ópusztaszerre, ahol megtekint-
hettük a Feszty-körképet, a skanzent és 
részt vehettek a gyerekek egy foglalko-
záson. Ügyességi és gyorsasági játéko-
kat játszottunk az iskola udvarán, ahol 
a csapatok pontokat és kitüntetéseket 
gyűjthettek, versenyezhettek, összedol-
gozhattak, játszhattak, kacaghattak. A 
feladatok megmozgatták a testet, a szel-
lemet és a lelket is egyaránt. Biciklitúrát 
szerveztünk Tőserdőbe, ahol horgászhat-
tak, számháborúzhattak, erdőt járhattak, 
focizhattak, tollasozhattak a gyerekek és 
élvezhették a szabad levegőt. 

Tábori pólókat festettünk akrillfes-
tékkel, levélnyomatokkal és formákkal. 
A lázas munka után jól jött a kellemes 
kikapcsolódás, vidám hangulatú bemu-
tatót tekinthettek meg az iskola udvarán 
a gyerekek a Kutyával egy mosolyért 

Alapítvány jóvoltából 3 ügyes kutyus 
főszereplésével. „Falutúra” névvel csa-
patjáték keretében járhatták körbe a 
gyerekek kis falunkat, érintve nevezetes 
pontjait, ahol egy-egy pedagógus várta a 
csapatokat vidám játékokkal. Az értékes 
pontokat tovább lehetett gyarapítani, ha 
tudtak válaszolni 1-1 Szentkirály múltját 
és jelenét érintő kérdésre. A várva várt 
kerékpártúra a Tőserdőbe meghiúsulni 
látszott az eső miatt, de a lelkes csapat 
addig könyörgött, míg beadva a dere-
kunkat elbicikliztünk a Népfőiskoláig. 
Ott számháborúzhattak, focizhattak. A 
második héten is adódott egy nagyobb 
kirándulás, egy napunkat a Szegedi Va-
dasparkban töltöttük. Mindkét hetet a 
kihagyhatatlan strandolás zárta, ezúttal 
a Kecskeméti Élményfürdőben.  

A vidám és mosolygós arcocskákat 
látva úgy gondolom, hogy a tábor jól telt 
kicsinek, nagynak, még kisebbnek és 
felnőttnek egyaránt. A gyerekek elsza-
kadtak a számítógépeiktől, telefonjuk-
tól, TV-től és kimozdultak a szabadba, 
mozogtak, kézműveskedtek, játszottak, 
beszélgettek. Barátságok erősödtek és 
szövődtek. S bár ismerős környezetben, 
az iskolában voltak, mégis máshogy telt 
az idő.

Némethné Muzslai Ágnes

Tanévnyitó
A Szentkirályi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanévnyitó ünnepségét
2018. augusztus 31-én,

pénteken 17 órakor
tartja az iskolában.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Az EFOP-3.3.2.-16-2016-00287. sz. 
pályázatnak köszönhetően iskolánk 40 
tanulója és 3 pedagógus 4 napot tölthet-
tek a Füveskert Erdei Iskolában, Erdőbé-
nyén, 2018. július 9-13. között. A Zemp-
léni-hegység déli lábánál, az Ösztövér és 
a Tolcsvai hegyek közötti medencében 
kanyargó Mély-patak völgyében talál-
ható Erdőbénye, Tokaj-hegyalja egyik 
festői szépségű települése.

Az erdei iskola célja az élmény- és 
ismeretszerzés, környezettudatosságra 
való nevelés kortól, nemtől függetlenül. 
Egészen más környezetismereti órán 
tanulni az erdőről, mezőről, a vidékről 
vagy az állatok viselkedéséről, mint test-
közelből megtapasztalni azt.  

Első nap, a szállás elfoglalása után, 
megismerhettük Erdőbénye települést. 
Sétánk során megnéztük a tájházat és 
a kovácsműhelyt, majd egy rövid túrá-
val felmásztunk a Mulató-hegyre, ahol 
gyönyörű kilátás tárult elénk a tájról. A 
következő délelőttökön Zemplén termé-
szeti értékeit csodálhattuk meg testkö-
zelből:

- erdőismereti túra
- a Zemplén rovarvilága terepi prog-

ram keretében
- Hegyaljai vizes élőhelyek felfede-

zése
- könnyű erdei túrával egybekötött 

gombászkodás

Természetesen az aktív kikapcsoló-
dás és szórakozás sem maradhatott el. 
Délutánonként a sárospataki Végardó 

Strandon pancsoltunk, úsztunk, napoz-
tunk. Nagyon izgalmas volt a tábor 4 
napját végigkísérő „Idegenek invázió-
ja” és a „Titkos levelező” játék. A szo-
baszemlével biztosítottuk alvóhelyeink 
rendjét, legalábbis arra a félórára, amíg 
a „szigorú” pontozók végignézték a szo-
bákat. A tábortűznél sokat beszélgettünk, 
parazsánál pedig ízletes pillecukrot és 
kenyeret pirítottunk. Nem felejtjük el a 
sok dumcsizást, a nasizást, és a pótva-
csit!

Rengeteg élménnyel és emlékkel jöt-
tünk haza. Köszönjük a lehetőséget!

Takácsné Kis Márta

ERDEI ISKOLA

Gyűszű, fésű, hadd-el
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még 
az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt 
egyszer egy ember. Annak volt három fia. A legidőseb-
bet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek, a legkisebbet 
Hadd-elnek.
Mondja egyszer a szegény ember Gyűszűnek:

- Eredj fiam, menj el országot-világot látni, tanulj va-
lamit!
Elment Gyűszű, odavolt egy álló esztendeig, bejárt or-
szágot, világot, sok mindent látott, de hogy mit látott, mit 
nem látott arról én nem mesélek. Elég az hozzá, hogy egy 
esztendő múlva visszakerült az apja házához. Amikor 
Gyűszű hazajött, mondja az ember a középső fiának:

- No édes fiam, Fésű, most már menj el te is, láss or-
szágot, világot, ne maradj hátrább a bátyádnál.
Elment Fésű is, bejárt országot-világot, jártában keltében 
sok mindent látott. De hogy mit látott, mit nem látott. 
arról semmit sem mesélt, én sem mesélek nektek. Elég 
az hozzá, hogy egy esztendő múlva visszakerült, s akkor 
az ember mondta a legkisebb fiának, annak a … hogy is 
hívják, no … ejnye, nem jut eszembe a neve, …
(Valaki a hallgatók közül közbeszól: Hadd-el!)

- No jó, hát akkor elhagyom.

Vastag száraz akác 3.700 Ft/q
Vékony akác 3.300 Ft/q
Vegyes akác 3.500. Ft/q

Tölgy 2.900 Ft/q-tól
Nyárfa 2.100 Ft/q

Gyümölcsfa 2.900 Ft/q
vágva, házhoz szállítva eladó
(A házhoz szállítás ingyenes)
T: 0620/520-0081, 0620/415-0842
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Tanyagondnoki bemutatkozás
Deák Béla vagyok. Lászlófalván nőt-

tem fel, itt töltöttem a gyermekkoromat, 
azóta is itt élek, itt alapítottam családot, 
5 gyermekem van. Tanyán élünk, gazdál-
kodunk.

Termelőszövetkezeti munkám során 
megismertem a tanyavilágban élő embe-
reket, a falunk külterületén sem tévedek 
el. A régi ismerősök, munkatársak közül 
sokan már idős korba léptek, segítségre 

szorulhatnak. A régi ismeretség jó alapja 
lehet annak, hogy bizalmukat elnyerhes-
sem.

Saját életvitelem miatt rálátásom van 
a tanyasi embert érintő gondokra, problé-
mákra, azokat igyekszem a legjobb tudá-
som szerint megoldani, bele tudok érezni 
a másik ember helyzetébe. 

Közösségünk életében eddig is igye-
keztem tevékenyen részt venni. 

Tanyagondnoki teendőimet, az I. 
körzetben (Szentkirály-alsó, Olasz dűlő, 
Szolnoki dűlő) augusztus 1-től látom el. 
Munkámba szeretném belevinni azokat a 
készségeket, amiket az eddigi munkata-
pasztalatom során megszereztem.

Úgy érzem, hatékonyan tudom majd 
segíteni a tanyán élők mindennapjait és az 
önkormányzati feladatok ellátását is. Te-
lefonos elérhetőségem: 06/70-380-2196

Amellett, hogy min-
dig a gyerekünk mellett 
vagyunk, amikor szük-
sége van ránk, odafi-
gyelünk az igényeire, 
biztosítjuk a szerető, 
meleg családi légkört, 
minden életkorban van 
olyan kiemelten fontos 
dolog, amit a boldog-

ságáért tehetünk, születéstől a kamaszkorig.
Születés után: adjunk neki biztonságot. A 

kisbaba világrajövetelekor minden nagyon új 
és idegen a számára. Az anyaméh melegsége 
után még fázik, a beszűrődő hangok immár 
felerősödnek, zavaró fény veszi körbe. Biz-
tonságát az anya testmelege és közelsége adja. 
Ez később sincs másképp az első időszakban. 
Egyedül édesanyja jelenti a csecsemő vilá-
gát, rajta keresztül történik a környezet meg-
ismerése. Ezért nagyon fontos, hogy az anya 
miként válaszol gyereke szükségleteire. A 
baba az első időkben minden igényét csakis 
sírással tudja jelezni. Elterjedt tévhit, hogy a 
csecsemőt nyugodtan lehet sírni hagyni, úgy 
erősödik a tüdeje, legalább megtanulja, hogy 
nem szabad hisztizni. Azon túl, hogy több 
stresszhormon termelődik azon babák szer-
vezetében, akiket nem vígasztalnak ebben a 
nagyon érzékeny időszakban, ők később is 
nehezebben nyugtatják meg magukat. Ke-
vésbé lesznek képesek uralkodni az indulata-
ikon, sőt, ez a hatás később kapcsolataikban 
is megmutatkozhat. 

Az első pár évben: ne siettessük. A szü-
lőket általában nagyon érdekli, vajon megfe-
lelő ritmusban fejlődik-e a gyerekük. Főként 

az első gyereknél több az ezzel kapcsolatos 
aggodalom, amikor még kevesebb a szülők 
tapasztalata. Azon túl, hogy vannak készsé-
gek, amelyeknek adott időszakban kell kifej-
lődniük, a babák eltérő tempóban érhetnek 
bizonyos mérföldkövekhez. Nem érdemes 
mások gyerekeihez viszonyítani a miénket, 
figyelni a fórumokat, hogy ki hol tart, és a 
gyerekre is nyomást gyakorolni. A gyerekek 
kis felfedezők, ebben az időszakban különö-
sen intenzíven, az összes érzékszervükkel 
ismerkednek a világgal, ami lassúsággal, 
ügyetlenkedéssel járhat, fontos, hogy ezt el-
fogadjuk. Természetesen a reggeli rohanás-
ban nem szeretnénk 20 percet várni, hogy 
magától kösse be a cipőjét, de figyeljünk rá, 
hogy általában hagyjunk időt a tanulásra a ta-
pasztalatszerzésre.

Az óvodában: dicsérjük, a biztatás, az el-
ismerés minden időszakban nagyon fontos, 
kicsi korban is mélyen meg tudnak ragadni a 
gyerekek fejében a becsmérlő, kritikus mon-
datok. Akár egy életen át megmaradhatnak 
később befolyásolva az önbecsülésüket. Sok 
szülő tart attól, hogy „túldicséri” a gyerekét, 
amitől az nagyképű lesz. Ez szinte lehetetlen, 
a dicséret építi a gyerek önbizalmát, nem kell 
attól félni, hogy ez visszaüt. A kritizálással, 
másokhoz való hasonlítással több kárt tehe-
tünk. Talán alábecsüljük a negatív megjegy-
zések erejét, de a gyerekek nagyon befogadó-
ak erre, ráadásul a szüleiknek szeretnének a 
leginkább megfelelni. Ne fukarkodjunk tehát 
a dicsérő szavakkal.

Az iskolában: jöhet a tehetséggondozás. 
Az oktatási rendszer és a legtöbb iskola 
működése kis teret enged csak annak, hogy 

minden gyerek kibontakoztassa azt, ami-
ben igazán jó. Pedig minden gyerek ügyes 
valamiben! A legtöbb intézményben az az 
elvárás, hogy adott tárgyakból mindenki egy-
ségesen teljesítsen, és aki erre nem képes, 
könnyen bekerülhet a rossz tanuló skatulyá-
ba. Ez töréssel járhat, a gyerek elhiszi magá-
ról, hogy ő semmiben sem jó, amiben tovább 
erősítik a rossz jegyek. Figyeljük a gyereket 
és fektessünk arra hangsúlyt, amiben van 
tehetsége. Ehhez szükség lehet arra, hogy 
hobbi tevékenységek, külön órák széles körét 
megismerhesse, kipróbálhassa, hogy kiderül-
jön, milyen területen érdemes őt támogatni. 
Érdeklődhetünk olyan alternatív oktatási 
rendszerű iskolákról, amelyek módszereiknél 
fogva nagyobb odafigyelést fordítanak a gye-
rek erőforrásaira, kiaknázható képességeire.

Kamasz korban: segítsük a pályaválasz-
tásban. Ebben az időszakban a legfontosabb 
kérdés „ki vagyok én?”: a fiatal lázasan ke-
resi önmagát, előtérbe kerül az is, mivel akar 
foglalkozni később. Sok szülő számára a dip-
loma fontos elvárás, de kérdés, hogy a gyerek 
ebben a korban megtalálja-e azt a területet, 
amibe érdemes éveket fektetni a felsőoktatás-
ban. Alapos mérlegelés híján gyakran vagy 
követi a szülő által kitaposott ösvényt, vagy 
választ valamilyen szakot, ami később nem 
biztos, hogy illeszkedik az érdeklődéséhez. 
Kérdezzük terveiről, sokat segítünk, ha is-
merünk valakit, aki az általa választott szak-
mában dolgozik, és meg tudunk szervezni 
vele egy beszélgetést. Így időben kiderülhet, 
a gyakorlatban is úgy néz-e ki egy munka, 
ahogy Ő elképzelte.

Margó néni

Öt dolog, amit tegyünk meg a gyermekünkért

Felhívás
Csikós Mihály zöldségárus augusztus 17-én 10% kedvezményt ad

minden kedves vásárlójának a Szentkirályi piacon.
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Meggyes olajos kevert
Hozzávalók: 5 tojás, 8 dkg por-
cukor, 2 dl olaj, 1 dl tej, 20 
dkg kristálycukor, 1-2 csomag 
vaníliás cukor, 35 dkg finom-
liszt, 12 dkg főzni való vanília 
ízű pudingpor, 1 kiskanál sütő-
por, 1,4 kg meggy (tisztítva 1,2 kg). A tepsi 
kikenéséhez: kb. 2 evőkanál olaj. A tetejére: 
porcukor
1 A tojásokat szétválasztjuk. Sárgájukat a 
porcukorral, majd az apránként hozzákevert 
olajjal keverjük simára, aztán hozzáöntjük a 
tejet. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, 
a vége felé beledolgozzuk a cukrot és a 
vaníliás cukrot is. A lisztet a pudingporral és 
a sütőporral összeforgatjuk, majd az olajos-
tejes keverékkel simára dolgozzuk. Először 
a cukros hab egyharmadát keverjük hozzá, 
ezt lehet bátran, erősen, mert csak így lesz 
annyira lágy a massza, hogy a többi habot 
óvatosan beleforgathassuk. 2 Egy nagytep-
sit kiolajozunk, és a tésztát egyenletesen 
elsimítjuk benne. A meggyet leszárazzuk, 
megmossuk, majd kimagvaljuk, és egyen-
letesen a tésztára szórjuk. 3 Előmelegített 
sütőben, közepes lánggal (190 C, légkeve-
réses sütőben 170 C) kb. 32 percig sütjük. 
Még melegen porcukrot szitálunk a tetejére, 
így hagyjuk kihűlni. Tipp: meggy helyett 
cseresznyével, áfonyával, szederrel vagy 
ribiszkével is készíthetjük.

Jó étvágyat kíván Kenyeresné Zsuzsika

ÉTKEK, TIPPEK, 
FORTÉLYOK

Július időjárása
Júliusban az előző hónapokhoz kép-

est átrendeződnek a légkörben az áram-
lási viszonyok. Nagyrészt megszűnik a 
nyugat-keleti áramlás. Helyette kialakul 
egy anticiklonos uralkodás, északkeleti-
keleti áramlással. Ez a levegő már sokkal 
szárazabb, tisztább, magas légnyomású. 
A nappalok egyre rövidülnek. A lehetsé-
ges napfénytartam közel egy órányival 
rövidebb. A besugárzás szöge is csökken. 
Mégis az átalakult légköri viszonyok 
következtében magasabban alakulnak a 
hőmérsékleti értékek mind nappal, mind 
éjjel. A tiszta levegő utat biztosít az erős, 
élőlényekre káros UV sugárzásnak. Az 
elmúlt júliust vehetjük egy átlagosnak. 
Nem voltak perzselő nappalok, kivéve a 
hónap utolsó napjait. Csapadék is közel 
megfelelő mennyiség esett, ami jól jött a 
kapás növényeknek. Tovább folytatódott 

a természet „sietése”. A búza aratása két 
héttel hamarabb fejeződött be. Az áprili-
si cserebogarak invázióját nem követte a 
többi cserebogár nagyobb száma. A ró-
zsabogarak viszont többen jelentkeztek. 
Szinte minden gyümölcs korábban ért be. 
Újabb szenzáció, hogy július vége felé 
már szőlőt szüreteltek. Nemcsak a korai 
szőlőfajták értek be, hanem a később érő 
fajták is értek, vagy zsendültek. Lehet 
említeni a Saszla, vagy a Pannonia kincse 
fajtákat. A zsendülés jelei mutatkoznak 
a Jubileum fajtánál is. Reménykedjünk, 
hogy ez a sietség nem egy korai ősz bekö-
szöntének az előhírnöke. Csapadékviszo-
nyok: 6-án 8 mm, 8-án 14,6 mm, 18-án 
0,3 mm, 19-én 7,2 mm, 21-én 0,5 mm, 
23-án 14,2 mm, 25-én 3,6 mm, 27-én 5,3 
mm, 31-én 5,2 mm. Összesen 51,7 mm. A 
sokévi átlag: 61 mm. -vecsei-

Anyakönyvi hírek
Született: Jánosy Jenő 
2018.07.05. anyja neve: Gar-
zó Ágnes, Kutasi Nóra Ilona 

2018.07.20. anyja neve: Kullai Ilona

Házasságot kötött: Kalócz 
Tímea és Botka-Vincze Attila 
2018. augusztus 03.

Elhalálozott: Szilvási Józsefné 
(Szepesi Julianna) élt 71 évet, 
Rózsa László élt 60 évet

HIRdETÉsEK
* Szentkirályon, és a vele szomszédos települé-
seken szántót, legelőt, kaszálót vásárolnék vagy 
bérelnék. Bencsik Jenő telefon: 06-20/9424-219
* Szentkirályon 3 helyrajzi számon 10 és fél 
hektár legelő eladó. Érdeklődni a 70/442-7008-
as telefonszámon.
* Eladó Szentkirály Alsón 0,57 hektáron lévő 
szántó, tanya megnevezésű ingatlan. Az ingatlan 
az erdő közepén helyezkedik el, közmű nélküli 
és az épület felújításra szorul. Irányár: 900 000 
Ft Érdeklődni: Bende Mihályné +36 70 770 
8651 telefonszámon

Vándorvirágok

Más

Ezúton köszönöm mindazok szorgos 
munkáját, akiknek közreműködésével az 
utóbbi hetekben egyebek között 500 kg 
saját termelésű zöldbab, valamint 170 
db ötliteres üveg őszibarack és nektarin 
befőtt került a spájzba. Köszönöm a piac 
felkutatását, a szervezést, közfoglal-
koztatottak és konyhai dolgozók példás 
együttműködését.

Külön-külön egyik csoport sem tudta 
volna ezt az eredményt elérni. Köszö-
nöm, hogy ki-ki hozzáadta saját kész-
ségét, és íme, szép eredményt hozott az 
összmunka.

Egyúttal azonban le is lepleződtünk: 

ha akarjuk, sikert hoz az együttműködés. 
Amint történt ez évekkel, évtizedekkel 
ezelőtt is, hiszen Szentkirályon születtek 
már hasonló eredmények. Jórészt ilyen 
összedolgozásoknak az eredménye szá-
mos közintézményünk. 

Mindannyian éhezünk manapság is 
a sikerre. A közös munka sikere még 
örömtelibb (lehet). 

Folytatása következzék! Nemcsak 
befőttben, de köztereink rendjében, ün-
nepeink méltóságában, falunk szépí-
tésében, gyermekeink előtti példamuta-
tásban. Kérem szépen!

Szabó Gellért

Ismét többen panaszkodnak, hogy teme-
tőnkben a sírokról gyakran eltűnnek az oda 
helyezett kegyeleti virágok. Olyan is volt, 
aki más síron vélte felismerni a saját hozzá-
tartozóinak sírjára vitt emlékezés és tiszte-
let jelét. Arról ne is beszéljünk, hogy a be-
ültetett hagymás dísznövényeket kiszedik a 

földből. Ne tegyük! Gusztustalan, megalázó 
még a tettesnek is. Szintén a temető: Sajnos 
sokan nem veszik figyelembe a hulladéktá-
rolókon feltüntetett elhelyezésre vonatkozó 
felhívásokat. A növényi maradék közé ne 
rakjuk be a műanyagot, mert így mindkettő 
hasznosíthatatlan. -vecsei-

Együttműködés = közös siker

A zöldhulladék telepünk a falu szélén, 
nem éppen ideális helyet foglal el a kör-
nyezetében lakók részéről. Jobb híján tű-
rik el a bűzt árasztó, bolhák melegágyául 
és a patkányok lakhelyéül szolgáló nö-
vényi maradék lerakót. Szinte hihetetlen, 
hogy településünkön ennyi hasznosítha-
tatlan hulladék keletkezzen. Nagy való-
színűséggel más településről is érkezik 

hulladék. A legnagyobb baj az, hogy 
időnként állati tetemek is előfordulnak 
a hulladék között. Legutóbb kacsatetem 
volt a faágak között. Sajnos így kétsé-
gessé válik a hulladék komposztálása, 
vagy ha igen, tetemes összegbe kerül. Az 
ilyen magatartás elítélendő, nem megen-
gedhető, állatbetegségek terjesztője is 
lehet. Ne tegyük!   - vecsei-



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 Polgármes-
teri 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, 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: sztkhir-
mondo@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.

Községünk képviselő testülete 25 éve hozott rendeletet kö-
zségünk címerének megalkotásáról. A 8/1993. (VII. 29.) ökt. 
rendelet szerint „A képviselő-testület abból a szándékából kiin-
dulva, hogy a település múltjának és jelenének erkölcsi-szellemi 
értékeit elismerje; hogy a község lakóiban ezen értékek meg-
becsülését és megőrzését elősegítse, továbbá hogy a település 
lakóközösségéhez tartozás érzését Szentkirály polgárai önálló 
községi jelkép viselésével a jövőben tudatosíthassák, Szentki-
rály község címerét a következő formában és tartalommal alkot-
ja meg: ( Itt a szöveg részletesen ismerteti a címer megjelenítési 
formáját.   

2. § Ez a rendelet 1993. augusztus 20. án lép hatályba. Kihir-
detéséről a jegyző gondoskodik. 

A rendeletet a képviselő-testület 
7 szavazattal, egy tartózkodással elfogadta. 

Polgármesterünk 1991. április 12-én kereste fel levélben Za-
latnay Pál grafikust, hogy legyen segítségre községünk jelképé-
nek létrehozásában. A címer-tervezet két változatban készült el, 
melyet a Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakvéleménye-
zett, és 1992. augusztus 18-i levelükben közölték a szakértők 
javaslatukat. Tanácsolták, hogy ünnepélyes alkalmakkor a külső 
díszítéssel, koronával használjuk, lásd zászló. Kitűző viszont ne 
kapjon külső díszítést. Kedves Olvasó! Zászlónk minden ün-
nepélyen hirdeti községünk lakóinak hovatartozását. A kitűzők 
lassan elfogynak, kevesen használják, pedig községünknek nagy 
a népszerűsége még külföldön is. Viseljük hát bátran!  -vecsei-

Településünk címere


